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NOVO CARAMURU FUTSAL VENCE NA ESTREIA
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Menores pegos
com simulacro
e canivete
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EM CURITIBA

Paraná quer
ampliar
negócios
com Brics
Divulgação

RATINHO recebe estrangeiros

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu na
quinta-feira (14), no Palácio
Iguaçu, embaixadores e cônsules da Rússia, China, Índia
e África do Sul e reafirmou o
interesse do Paraná em ampliar os negócios com esses
países que, junto com o Brasil, formam o Brics. “Temos
a possibilidade de aumentar
a relação econômica, já que
somos o maior produtor de
grãos, frango e proteína animal
do Brasil, temos o segundo
maior abate de suínos e a segunda bacia leiteira do País”,
página 3
disse Ratinho.

EM ESCOLA
DE CASTRO

Zona Verde sobe
50% na segunda
Começa nesta segunda-feira (18) a prática das novas tarifas do Estacionamento Regulamentado
(Zona Verde) de Castro. O decreto que autorizou aumento nos valores foi publicado no Diário
Eletrônico Oficial (DEO) do município, em dezembro de 2018. Os novos preços representam
um aumento de 50% nas tarifas cobradas atualmente, nos cartões para meia hora e uma hora de
estacionamento. O de meia hora que custava R$ 0,50, na segunda-feira passa a custar R$ 0,75
para os cidadão que estacionar o seu carro na área compreendida pelo Estar; o cartão de uma hora
que custava R$ 1 vai sair por R$ 1,50 e o de duas horas, pelo qual era cobrado R$ 2, valerá R$
2,50. Também a partir da mesma data, haverá atualização no valor da multa aplicada pela falta do
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cartão, passando de R$ 15 para R$ 20.

Divulgação

Um dia antes da tragédia que
que levou à morte nove pessoas
(cinco estudantes, duas funcionárias, além dos dois assassinos), na Escola Estadual Raul
Brasil, em Suzano (SP), dois
estudantes, de 14 e 15 anos
do Colégio Estadual Marcos
Cavanis, acabaram chamando
a atenção da direção da escola,
e por consequência da Patrulha
Escolar. Um deles tinha em sua
mochila um simulacro (imita
uma arma de fogo) e o outro
página 7
um canivete.

PALMEIRA

Valor da produção
pecuária cresce
O Núcleo de Economia
Regional e Políticas Públicas
(Nerepp) da Universidade
Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) divulgou um boletim
sobre o valor da produção
pecuária de origem animal
dos municípios dos Campos
Gerais. A comparação foi feita
entre os anos de 2000 e 2017
e demonstra que Palmeira teve
um aumento expressivo de valores, crescendo 249%. página 4

NOITE DE GALA PARA O ESPORTE CASTRENSE

98 atletas premiados
Divulgação

PROPÓSITO É VENCER

Operário pega
o Toledo fora
Os atletas e a comissão
técnica do Operário Ferroviário viajaram, na tarde
desta sexta-feira (15), para
Cascavel. O Fantasma encara
o Toledo, no domingo (17),
às 16 horas, no Estádio 14
de Dezembro. O alvinegro
está em quarto no Grupo A,
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com um ponto.

EM CARAMBEÍ

Conseg tem
nova diretoria
O Conselho Municipal
de Segurança Pública Conseg Carambeí elegeu
nova diretoria para o biênio 2019/2020. A eleição
com apenas uma chapa
aclamou Eleandro Benedito
Santos Teixeira como novo
página 4
presidente.

PERTO DE 500 PESSOAS participaram da cerimônia de premiação

Atletas de diversas
modalidades lotaram a
quadra do Ginásio de Esportes Douglas Pereira
na noite de quinta-feira
(14) para receberem o
prêmio destaque esportivo da temporada 2018.
O "Primeiro Prêmio
Esportivo Castrense"
reuniu aproximadamente
500 pessoas. página 5

Divulgação

População ganha ação
no Dia Mundial do Rim
Para lembrar o Dia Mundial do Rim
(celebrado em 13 de março), a equipe da
Nefromed de Castro realizou ação. página 5

Vem ser Bel's Shoes
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EDITORIAL

O QUE PODE SER FEITO?
Em um ano que começou marcado por tragédias no Brasil, o massacre ocorrido na escola de Suzano em São Paulo,
soma nos índices de mortes violentas e inesperadas. Quando a população começa a se recuperar da comoção e dos mais
diversos sentimentos provocados por notícias como a de Brumadinho, é surpreendida novamente, desta vez envolvendo
dois jovens que entraram numa escola matando pessoas inocentes e espalhando medo e dor, num ambiente que se destaca por dar oportunidade de as pessoas se tornarem melhores do que são. Sofrem os familiares, sofrem os amigos e
sofre um país inteiro, onde uma tragédia atrás da outra vem marcando o passar dos dias em 2019. Talvez seja a hora de
questionamentos e de análises mais aprofundadas, no que diz respeito à segurança pública e sobre o que pode ser feito,
por quem de fato pode fazer alguma coisa, para que a população possa acreditar em dias melhores.

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

DE

Carnaval e Astrologia

Procon, a entidade se omite.
O argumento 'de falta de
estrutura' para fiscalizar os
preços abusivos praticados
pelos postos da cidade tem o
seu peso, mas se a entidade
não possui capacidade técnica, que busque outra alternativa, ou feche as portas.

NÃO OUVE
Que pese todos os argumentos, a administração
Moacyr Fadel deveria reconsiderar o pedido das entidades de classe de Castro
e aumentar gradativamente
o valor do Estar em Castro.
Em vez disso, com o decreto
de reajuste embaixo do braço,
aumenta em 50% o valor da
Zona Verde que começa a valer
nessa segunda-feira (18), sem
analisar que o mais prejudicado
será o próprio motorista. Uma
folha do talão de uma hora, por
exemplo, passa de R$ 1,00
para R$ 1,50.

Carnaval, período de festa que se distende até quartafeira de cinzas. A maior festa popular do Planeta Terra são
os blocos carnavalescos de rua do Brasil. Hoje, com seus
holofotes, não é preciso recorrer a sabedoria de um oráculo
ou pessoa de grande saber que revela futuro por meio da
astrologia, ou das cartas ilustradas do baralho do Tarô, e
nem das pedras que têm os segredos dos orixás, para prever
o futuro dos nove meses depois do carnaval. Para aqueles
que colocaram o coração em tudo, o amor de outra maneira,
e encontraram o par que completa o seu Eu, promete surpresas: os meses depois do carnaval irão aumentar o número de
exames sorológicos dos laboratórios e o pré- natal. Com isso,
irão construir o seu futuro com mudanças importantes para
sua vida. “As tentações da carne não prevalecem diante das
emoções elevadas do romantismo”.

'ESCOLA SEGURA'
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior lança
hoje (15) o programa Escola
Segura, que prevê uma série
de medidas preventivas e protetivas de segurança que serão
executadas na rede estadual de
ensino. Os detalhes do projeto
serão apresentados em coletiva de imprensa, as 8 horas
da manhã, no Palácio Iguaçu,
com as presenças do governador e também dos secretários
Luiz Felipe Carbonell (Segurança Pública), Renato Feder
(Educação) e Ney Leprevost
(Justiça, Família e Trabalho).
A implantação do Escola
Segura vem sendo estudado
desde janeiro e o início da
operação será acelerado por
determinação do governador
Ratinho Junior em razão do
trágico episódio ocorrido em
um colégio público na cidade
de Suzano.

OBSERVATÓRIO
Alvo de muitas críticas,
a Câmara de Vereadores de
Castro recebeu na semana
passada integrantes do Observatório de Castro, e dialogaram. Os quilômetros de
distância que existiam entre as
duas entidades foram encurtados, e a presidente da Casa de
Leis, Maria de Fátima Castro
(PMDB), mostrou postura e
empenho no sentido de levar
o legislativo a caminhar junto.
A transparência que antes não
existia no portal da Câmara,
foi um dos avanços destacados por Fátima. Já a administração de Castro não quer
nem falar sobre isso.
COMBUSTÍVEL CARO
Na hora em que o motorista que abastece o seu carro
em Castro mais precisa do

CRÉDITO RURAL
O Paraná propôs ao governo
federal a oferta de R$ 220
bilhões para crédito rural em
todo o País. Desse montante,
R$ 162 bilhões para custeio,
R$ 55 bilhões para investimentos (R$ 12 bilhões para ampliação da frota e R$ 3 bilhões para
armazenagem) e R$ 3 bilhões
para vias de comercialização.
A proposta, elaborada pela
Secretaria de Agricultura, Faep
e Ocepar, foi entregue ao Ministério da Agricultura.
MAIS UM
O ex-deputado Abelardo
Lupion (DEM) foi nomeado
pelo ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) para atuar
como um dos negociadores do
governo junto à Câmara dos
Deputados.

COMBUSTÍVEL CARO II
Um motorista que abastece
o seu carro diariamente em
Castro, fez o seguinte cálculo
ao comparar o preço da gasolina cobrado no município, com
o da vizinha cidade de Carambeí. 'Por mais que exista um
pedágio a mais ligando Castro
com a refinaria de Araucária,
de onde vem o combustível,
o valor acresceria apenas R$
0,01 centavo de real o litro da
gasolina comum em um caminhão tanque com 20 mil litros'.
Se esse cálculo estiver correto,
nada justifica cobrar R$ 4,25
o litro de gasolina em Castro, e
encontrar R$ 3,87 em postos
de Carambeí.

FESTA
Seguindo a tradição, o aniversário de Castro será regado
a shows de renome. A dupla
Maiara e Maraisa será o carro
chefe da programação da 2ª
Festa do Peão Boiadeiro de
Castro, que terá ainda rodeio
e concurso da rainha da festa.
Tudo como manda o figurino e
do jeito que o prefeito gosta.
Pra variar, o valor empregado
com a festa não foi divulgado!

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

FORÇA JOVEM
Eles são jovens, paranaenses, e ganharam destaque em Brasília.
Duas deputadas e quatro deputados ocupam postos chaves no Congresso Nacional. Felipe Francischini (PSL) é presidente da Comissão de Constituição e Justiça; Luísa Canziani (PTB), presidente da
Comissão de Direitos da Mulher; Sérgio Souza (MDB), presidente
da Comissão de Finanças e Tributação: Pedro Lupion (DEM), vicelíder do Governo; Joice Hasselmann (PSL), líder do Governo; e
Paulo Martins (PSC), relator da MP Anti-Fraudes no INSS.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

ERRAMOS
Na edição 3228, sexta-feira, 8 a 11 de março de 2019, na reportagem
da página 3 'CCR reconhece propina em pedágio', publicamos no título a
palavra 'propina' de forma errada, o que corrigimos agora.

REITORES
O deputado Hussein Bakri
(PSD), líder do governo, agendou a visita dos reitores das
universidades estaduais com
o governador Ratinho Junior e
uma reunião com os deputados
estaduais. A proposta é colaborar em projetos como a Lei
de Inovação e uma legislação
que solucione embaraços na
relação das universidades com
a iniciativa privada.
FOZ E LONDRINA
Foz do Iguaçu e Londrina
foram escolhidas na primeira
fase do Escola Segura. O programa será implantado em 100
escolas das duas cidades e na
região metropolitana de Curitiba. O projeto-piloto vai durar
150 dias e envolverá até 200
policias militares voluntários,
que já não estão na ativa.
PENTE FINO
Relator da MP AntiFraudes do INSS, o deputado
Paulo Martins (PSC) vai fazer
um pente fino nos benefícios
concedidos pelo órgão. A MP,
braço da Reforma da Previdência, pode economizar entre
R$ 20 bilhões e R$ 30 bilhões
por ano. "Os responsáveis
pelas fraudes podem preparar
a caneca para passar na grade.
Vai todo mundo preso!", diz.

CORTE DE CARGOS
O presidente Jair Bolsonaro
editou decreto que extingue 21
mil cargos, funções de confiança
e gratificações no governo federal, o que deve gerar uma economia anual de R$ 194,9 milhões,
segundo cálculos do Planalto.
É O TURISMO!
Estudo do Conselho Mundial de Turismo revela o impacto
da atividade no Brasil e no
mundo. O turismo participa de
US$ 8,8 trilhões no PIB mundial (10,4%), alta de 3,9%
superior à da economia global
(3,2%). O setor foi responsável
por 319 milhões de empregos,
protagonista da abertura de um
em cada 10 postos de trabalho.
BARREIRA QUEBRADA
No Brasil, a contribuição ao
PIB cresceu 3,1% em 2018 US$ 152,5 bilhões (8,1%). Em
2017, o turismo respondia por
7,9% do PIB, apesar da injeção superior de divisas (US$
163 bilhões). O Ministério do
Turismo acredita que a barreira
de 7 milhões de turistas estrangeiros/ano possa ser quebrada.
EMPREENDEDOR
O Sebrae define até o dia 26
de março, a lista dos finalistas
do Prêmio Prefeito Empreendedor. Foram 133 inscrições e no
Oeste já são conhecidos os 12
finalistas, entre eles, Leonaldo
Paranhos (Cascavel), Chico
Brasileiro (Foz do Iguaçu), Ailton da Silva (Tupãssi), Ricardo
Endrigo (Medianeira) e Zé
Eduardo (Guaíra).
SEDE
A presidente estadual do
PP, deputada Maria Victória,
inaugura a nova sede estadual
do partido nesta segunda-feira,
18, em Curitiba.
AEROPORTOS
A Anac fez ontem o leilão do
primeiro lote de concessões de
aeroportos do Nordeste e Centro-Oeste. O leilão dos aeroportos de Foz do Iguaçu e Curitiba
(Afonso Pena) será em agosto.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

15/03 - Dia Mundial do Consumidor / Dia da Escola
16/03 - Dia Nacional de Conscientização sobre as
Mudanças Climáticas / Dia Nacional do Ouvidor
18/03 - Dia Nacional da Imigração Judaica / Dia do DeMolay
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
15/03

Clima

Temperatura
25

Umidade

ºC

16 ºC

98%
100%

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

Sábado
16/03

24

ºC

17 ºC

94%
94%

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

Domingo
17/03

23 ºC
17 ºC

94%
94%

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

Segunda
18/03

25 ºC
16 ºC

87%
86%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/03/2019
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GOVERNADOR RATINHO JUNIOR RECEBEU EMBAIXADORES E CÔNSULES

PR quer ampliar negócios com Brics
Divulgação

Ratinho Junior
destaca que 80%
da exportação
é do agronegócio
Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior recebeu nesta
quinta-feira (14), no Palácio
Iguaçu, embaixadores e cônsules da Rússia, China, Índia e
África do Sul e reafirmou o interesse do Paraná em ampliar os
negócios com esses países que,
junto com o Brasil, formam o
Brics. “Temos a possibilidade
de aumentar a relação econômica, já que somos o maior
produtor de grãos, frango e proteína animal do Brasil, temos o
segundo maior abate de suínos
e a segunda bacia leiteira do
País”, disse o governador.
Os diplomatas estão em
Curitiba para a primeira reunião
do grupo em 2019, encontro
preparatório para a 11ª Cúpula
do Brics, que acontece em Brasília em novembro. O grupo
é um dos principais parceiros
comerciais do Estado e responde por 34,5% das exportações paranaenses. As vendas
externas de produtos paranaenses para os quatro países che-

Prefeitura de PG e
Receita Estadual
discutem índices
econômicos
Ponta Grossa - O secretário
municipal de Indústria, Comércio e
Qualificação Profissional, José Loureiro, reuniu-se ontem (13) com
a delegada da Receita Estadual,
Audrey Grubba, e sua equipe técnica para discutir projetos e parcerias que podem ser firmadas entre
as instituições, além de índices econômicos relativos à Ponta Grossa.
Na semana passada a delegada
já esteve na administração municipal
para, junto à Secretaria de Fazenda,
Procuradoria Geral e Controladoria
Geral, estudar projetos que visam
inibir a sonegação fiscal através do
fortalecimento da fiscalização com
o intuito de criar uma cooperação
mútua que se utilize mecanismos de
inteligência fiscal.
Agora, junto à outra pasta do
governo municipal, os técnicos da
Receita Estadual debateram outras
ideias relacionadas a este setor.
“Também conversamos sobre
alguns dos nossos índices econômicos, como repasse de tributos,
por exemplo. Estamos estreitando
os laços para promover projetos
que visem benefícios para ambas
as partes”, explica Loureiro.
O IPVA foi um dos pontos discutidos, já que, enquanto 50% do
valor fica retido no Estado, a outra
parcela é repassada aos Municípios. Segundo informações da 3ª
Delegacia Regional da Receita (3ª
DRR), o total lançado em 2019
em Ponta Grossa, referente aos
126.221 veículos tributados, é de
R$ 110.178.615,85. Destes, mais
de R$ 36 mil já foram repassados à
Prefeitura até os últimos dias.
Segundo a secretaria municipal de Fazenda, em Ponta Grossa
investe-se 25% desse valor na
Educação e 27% na Saúde, onde
o mínimo seria 15%. O restante é
recurso livre.
Já em relação ao Imposto sobre
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), esse ano a cidade já
conta com uma alta na arrecadação corrente: até fevereiro já foram
computados R$ 156.691, um
crescimento de 14,97% em relação ao mesmo período de 2018,
que apontava uma arrecadação
menor que a do ano anterior no
mesmo bimestre.

Governador recebeu embaixadores e cônsules da Rússia, China, Índia e África do Sul em Curitiba

gam a US$ 20,040 bilhões,
com negócios que somam US$
6,918 bilhões.
Ampliar
Ratinho Junior destacou que
80% da exportação do Estado é
do agronegócio. “Nossa vocação
é produzir alimentos. O Paraná
é o maior produtos de alimentos
por metro quadrado do mundo,
em variedade e quantidade, e
mantém um relacionamento
comercial muito próximo com
esses países”, disse.
“Temos a possibilidade de
ampliar essa relação, já que

somos o maior produtor de
grãos, frango e proteína animal do Brasil, temos o segundo
maior abate de suínos e a
segunda bacia leiteira do País”.
Importar
De acordo com o governador,
o Estado também está aberto à
importação dos produtos fabricados nesses países e à atração
de novas empresas. “Queremos
colaborar com o desenvolvimento do bloco, contribuindo
também com a participação do
Brasil no grupo”, afirmou.
O Paraná, destacou o gover-

nador, conta com dois portos, tem a maior produção de
energia limpa do mundo e está
estrategicamente próximo aos
principais centros consumidores da América Latina. “Essa
infraestrutura cacifa o Estado a
pleitear uma maior participação
econômica no Brics. Nosso projeto é transformar o Paraná no
maior hub logístico da América
Latina e também em um estado
de vanguarda na questão da inovação”, disse Ratinho Junior.
Inovação
É justamente a área da inova-

Aliel tem projeto aprovado

Governo autoriza licitação
para obras em municípios
O Governo do Estado assinou nesta semana autorização
para licitação de obras nos
municípios de Jaguariaíva, no
Norte Pioneiro, e em Cornélio Procópio, na Região Norte
Pioneiro. Os editais somam
quase R$ 10 milhões. Jaguariaíva terá uma contrapartida
municipal de pouco mais de
R$ 70 mil.
O documento entregue ao
prefeito de Jaguariaíva, José
(Juca) Sloboda, pelo secretário estadual do Desenvolvimento Urbano, João Carlos
Ortega, garante empréstimo
de R$ 4,6 milhões para obras
de pavimentação asfáltica em
diversas ruas da cidade. As
obras, que têm previsão de
início entre maio e junho deste
ano, serão concluídas após 10
meses de trabalho.
O município vai ganhar
23,2 mil m² de pavimentação
asfáltica, em projeto que inclui
a implantação de calçadas,
galerias, meio-fios, sinalização
horizontal e vertical, rampas
de acessibilidade e piso podotátil (sinalização para portadores de deficiência visual).
“Esta é mais uma fase de

Divulgação

Prefeito Juca Sloboda mostra documento assinado
um programa de transformação
da cidade. Quando assumimos
a Prefeitura, havia 70 km de
ruas sem pavimentação. Ao fim
desta gestão, com esses e outros
projetos, teremos pavimentado
e urbanizado 60 km de vias”,
diz o prefeito. “Quando aprovamos um projeto, temos como
objetivo melhorar as condições
de vida das pessoas, levar mais
qualidade aos paranaenses”,
afirma Ortega.
Jaguariaíva é uma das cidades mais antigas do Paraná. No
próximo dia 15 de setembro irá
comemorar 196 anos de emancipação política. O prefeito Sloboda explica que a festa, mais
uma vez, será temática e abordará ciclos importantes da história local, como o tropeirismo
e a exploração da madeira.

Na segunda-feira (11) o
prefeito de Cornélio Procópio,
Amin Hannouche, reuniu-se
com João Carlos Ortega para
receber autorizações para a
licitação de obras que somam
quase R$ 5 milhões.
O primeiro edital, no valor
de R$ 2,43 milhões, garante ao
município a recuperação de 53
mil m² de pavimento asfáltica,
a implantação de sinalização
e a construção de 80 rampas
de acessibilidade nos bairros
Jardim Europa, Conjunto José
Tibúrcio, na Rua Anchieta, e
na Região Central.
O outro libera R$ 2,52
milhões para o recape asfáltico
de 67,3 mil m² em ruas da Vila
Santa Terezinha, Jardins Bela
Vista e Progresso e, ainda, na
Rua João Reguin.

MAIS AGILIDADE

Um governo que sabe para onde ir
Da Assessoria
A interlocutores que perguntam sobre o governo Ratinho
Junior, o Chefe da Casa Civil,
Guto Silva, costuma responder
que no Estado não existe improviso. “Este é um governo que
sabe para onde ir”, diz. Segundo
ele, todo o primeiro escalão,
escolhido a dedo pelo governador, entende a responsabilidade
e o compromisso assumidos por
Ratinho Junior de preparar o

Paraná para o futuro. “E nada
disso acontece sem planejamento”, ressalta.
Além de ações com grande
visibilidade, como o anúncio de
redução do número de secretarias, de medidas de austeridade
e da implantação da primeira
política de compliance em um
governo estadual, Silva afirma
que o governo avança em direção
à modernização da gestão.
Esta semana começou a funcionar o Comitê de Política Digi-

Presenças
Se reuniram com o governador os embaixadores da
Federação Russa, Sergey
Pogóssovitch Akapov; da Índia,
Ashok Das; e da África do Sul,
Joseph Ntshikiwane Mashimbye; o coordenador-geral de
Mecanismos Inter-regionais do
Itamaraty, Leonardo Gorgulho;
o primeiro-secretário e coordenador adjunto de Mecanismos
Inter-regionais,
Guilherme
Belli; o vice-diretor do departamento de Planejamento de
Políticas Externas da Rússia,
Pavel Knyazev; o cônsul-honorário da Rússia, Acef Said;
o secretário de Relações Econômicas da Índia, T. S. Tirumurti; o secretário adjunto das
Relações Econômicas Multilaterais da Índia, Suresh Reddy;
o
ministro-assistente
do
Ministério das Relações Exteriores da China, Zhang Jun; o
vice-diretor do departamento
de Assuntos Econômicos
Internacionais do Ministério
de Assuntos Estrangeiros da
China, Huang Yiyang; o vicediretor para Ásia e Oriente
Médio da África do Sul, Anil
Sooklal; o diretor-chefe de
Organizações Regionais da
África do Sul, Dave Malcomson; e o presidente da Bienal
Internacional de Curitiba, Luiz
Ernesto Pereira.

APREENÇÃO DA ARMA DE AGRESSOR

EMPRÉSTIMO DE R$ 4,6 MI PARA JAGUARIAÍVA

Da Assessoria

ção a grande prioridade da gestão brasileira frente ao Brics – o
País assumiu em janeiro a presidência do grupo, que é rotativa e tem duração de um ano.
“Há 13 grupos dentro do Brics
dedicados à cooperação na área
de ciência, tecnologia e inovação. Nosso objetivo é melhorar
sua governança para que eles
produzam, de forma integrada,
resultados úteis para as sociedades desses países”, explicou
Norberto Moretti, secretário
de Comércio Exterior e Assuntos Econômicos do Itamaraty
e sherpa (encarregado de alto
nível) do Brasil no Brics.
O Paraná, que já se destaca
mundialmente na área da inovação, pode se beneficiar dos
acordos entre os governos. “O
Paraná tem uma tradição de
inovação que é contínua. Trazer
essa mensagem de inovação
ajudará as instituições científicas do Estado a receberem uma
atenção internacional, abrindo
a possibilidade de integração”,
afirmou Moretti.
“Além disso, fazer a reunião do Brics aqui permite que
os representantes do grupo
conheçam as possibilidades
do Estado. Isso ajuda a colocar cada vez mais Curitiba e
o Paraná na rota de grandes
eventos internacionais”, completou.

tal. Vinculado à Casa Civil, ele
será responsável por desenvolver
a estratégia de transformação
digital do Estado. Mais do que
digitalizar processos, explica o
Chefe da Casa Civil, o objetivo é
tornar os serviços públicos mais
ágeis e fáceis de usar. Entre os
serviços a terem seus procedimentos repensados e otimizados
pelo comitê dois estão no topo
da lista de prioridades: os processos de abertura de empresas
e de licenciamento ambiental.

O Plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na noite desta
terça-feira (12), o Projeto de Lei
17/19, de autoria do deputado
Alessandro Molon (PSB-RJ),
Aliel Machado (PSB-PR) e
outros, que determina ao juiz do
caso de violência contra a mulher
ordenar a apreensão de arma de
fogo eventualmente registrada
em nome do agressor. A matéria
agora segue para o Senado.
Logo após a votação, Aliel e
Molon se manifestaram sobre a
aprovação da proposta. Para eles,
foi uma vitória de todas as mulheres. Em frente ao painel de fotos
que reúne as parlamentares que já
passaram pela Casa, o deputado
ponta-grossense falou sobre os
crimes inaceitáveis que são cometidos diariamente no país. “A vida
das mulheres importa, sim! Tivemos mais um caso de feminicídio
em Ponta Grossa no último fim
de semana. Não foi por arma de
fogo, mas é a evidência do quanto
precisamos ampliar as medidas
de segurança para as mulheres”,
lembrou Aliel.
Para ele é preciso endure-

cer a lei para evitar mais casos
absurdos. “É preciso agir contra
isso de forma enérgica. Nós já
apresentamos anteriormente um
projeto para tornar ficha-suja
agressores de mulheres, e agora
mais essa mudança na Lei Maria
da Penha”, destacou.
De acordo com Molon, a Lei
objetiva aumentar a proteção das
mulheres em relação ao enorme
número de armas de fogo em circulação no país. Molon ainda revelou que o projeto atendeu a uma
demanda das próprias mulheres
da Câmara, que pediram para que
ele fosse votado com urgência.
Para a deputada Rosana Valle,
uma das autoras, o PL reforça a
proteção já garantida na Lei. A
socialista também citou um dado
alarmante: 42% dos casos de violência contra a mulher ocorrem
em ambientes domésticos.
Além dos citados, também
são autores do projeto os deputados Luciano Ducci (PR), Danilo
Cabral (PE), Felipe Rigoni (ES),
Bira do Pindaré (MA) e João
H. Campos (PE) e a deputada
Liziane Bayer (RS).

PIRAÍ DO SUL

Site de Prefeitura de cara nova
Da Assessoria
Piraí do Sul - O site da Prefeitura Municipal de Piraí do Sul
está de cara nova. Nesta semana
foi liberado ao público a atualização do site, agora de forma responsiva, quer dizer que se adequa
a todos os tipos as telas, seja de
computador, celular ou tablet.
Segundo o jornalista e secretário de comunicação da Prefeitura
de Piraí do Sul, Antonio Anhaia
Filho, o site é uma ferramenta
que proporciona ao piraiense
acesso as notícias da cidade,
eventos, campanhas a exemplo
do outubro rosa, novembro azul
e ações das secretarias. Ele destaca que além de tudo isso o site
possui avisos, leis do município,
acesso de vídeos no canal oficial
do município. Pelo site, também
pode-se acessar o portal da transparência, os diários oficiais, nota
fiscal eletrônica, tributos, proto-

colo, telefones úteis entre outras
informações. "A secretaria, agora,
tem uma nova equipe de trabalho,
para dar transparência aos atos
do município. Por isso, trabalhamos junto com o departamento da
Tecnologia de Informação da prefeitura e juntos conseguimos chegar neste novo formato. Espero
que o site atenda as necessidades
de informação que o cidadão precisa", afirma o secretário.
O link para conectar-se o site
é: http://www.piraidosul.pr.gov.
br/. Lembrando que para acessar
é preciso limpar o cache do seu
navegador da seguinte forma; Ctrl
+ Shift + Delete, uma caixa de
opções irá aparecer e você deve
marcar a opção “tudo” ou “desde
o começo”. Aí escolher cache.
E limpar. Isso é necessário, porque os navegadores armazenam
alguns dados para tornar a navegação mais rápida. É necessário
fazer esta limpeza uma única vez.
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249% DE CRESCIMENTO EM 17 ANOS

Valor da produção pecuária cresce
Divulgação / Blog do Rogério Lima

Palmeira ocupa
a quarta
posição entre
19 municípios
Da Assessoria
Palmeira - O Núcleo de
Economia Regional e Políticas
Públicas (Nerepp) da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) divulgou um
boletim sobre o valor da produção pecuária de origem animal
dos municípios dos Campos
Gerais. A comparação foi feita
entre os anos de 2000 e 2017
e demonstra que Palmeira teve
um aumento expressivo de
valores.
A ‘Cidade Clima’, que em
2000 teve valor da produção
pecuária de origem animal de
R$ 20 milhões, em 2017 apresentou crescimento de 249% e
fechou o ano atingindo o valor
de R$ 69,8 milhões. Este

PALMEIRA

Mercado
Municipal terá
mais três boxes
Palmeira - Já está em andamento a obra de ampliação do
Mercado Municipal. O local
ganhará três novos boxes para
melhor acomodar os feirantes que
comercializam seus produtos e
oferecer maior comodidade aos
clientes.
Atualmente 13 feirantes
comercializam, nas quartas-feiras
e sábados, verduras, legumes, flores, produtos de origem animal,
entre outros, em sua maioria de
forma in natura, porém o Mercado Municipal conta com apenas
nove boxes.
Dos 13 feirantes, três estão
comercializando seus produtos
de forma improvisada, instalados em duas barracas que ficam
na parte externa do Mercado. As
instalações improvisadas não oferecem as condições adequadas
aos comerciantes e nem mesmo
à população que frequenta aquele
local para adquirir seus produtos.

Secretário Eliezer Borcoski: Mais tecnologia e demanda

número deixa Palmeira com o
quarto maior valor da produção
da pecuária de origem animal
entre os 19 municípios dos
Campos Gerais.
De acordo com o anuário
estatístico do Instituto Para-

naense de Desenvolvimento
Econômico e Social (Ipardes)
de 2017, Palmeira produziu
quatro produtos que compõe o
valor da produção pecuária de
origem animal: lã, leite, mel de
abelha e ovos de galinha.

Destaque para a produção
de leite, que atingiu a marca
de 60 milhões de litros no ano,
alcançando o valor de R$ 69,6
milhões em 2017.Também compuseram o valor da produção
pecuária de origem animal de
Palmeira 3,3 mil kg de lã, 17,6
mil kg de mel de abelha e 10 mil
dúzias de ovos de galinha.
Para o secretário municipal de Agricultura e Pecuária,
Eliezer Borcoski, diversos fatores podem explicar o aumento
expressivo dos valores do
município. “No caso do leite,
por exemplo, atualmente existem diversas tecnologias que
podem aumentar a produção do
mesmo, como melhoramento
genético bovino e o sistema de
criação ao qual os animais são
submetidos. Também houve
um aumento na demanda por
alimentos, tanto internamente
quanto externamente, além de
melhorias no sistema de produção. Com certeza são fatores
que influenciam os resultados”,
destacou.

SURPREENDER O ADVERSÁRIO É A PROPOSTA

Fantasma pega Toledo fora de casa
Da Assessoria
Os atletas e a comissão técnica do Operário Ferroviário
viajaram, na tarde desta sextafeira (15), para Cascavel. O
Fantasma encara o Toledo, no
domingo (17), às 16 horas, no
Estádio 14 de Dezembro. O jogo
é válido pela segunda rodada da
Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense.
O alvinegro está em quarto
na tabela do Grupo A, com um
ponto. Na primeira rodada, a
equipe empatou em 1 a 1 com
o Londrina, no Estádio Germano Krüger. O Toledo ocupa
a sexta colocação e ainda não
somou pontos. O time estreou no
segundo turno contra o Athletico
e perdeu por 8 a 2 fora de casa.
Para o jogo deste domingo,
o técnico Gerson Gusmão terá o
retorno do volante Índio. O atleta
cumpriu suspensão na partida do
último domingo (10) e fica à disposição para enfrentar o Toledo.
Em entrevista coletiva na

Divulgação / José Tramontin

Operário vai
buscar a vitória
fora de casa

Alvinegro está na quarta
colocação do Grupo A
manhã desta sexta-feira, o treinador falou sobre os últimos
trabalhos da equipe. “A semana
de treinamentos foi muito boa.
Conseguimos trabalhar bem já
na segunda-feira com aqueles
atletas que não vinham jogando
tanto. Na quarta-feira, pela
manhã, demos uma ênfase no
setor defensivo e, à tarde, nas

ações ofensivas para tornar uma
constante na equipe. Procuramos
fazer no treinamento imaginando
que as coisas aconteçam no jogo
e, em cima do que foi treinado,
buscar as jogadas na partida.
Ontem, a gente reduziu um pouco
o campo para diminuir o espaço
e criar um pouco mais de dificuldade e também foi interessante.
Hoje, a gente espera abrir um
pouquinho o campo e fazer um
trabalho mais coletivo, mesmo
sendo um tempo menor. Encerramos a semana amanhã com um
trabalho mais leve, reduzindo a
carga, para que a gente possa
estar em uma condição boa de
chegar a Toledo, com todo respeito ao adversário, e buscar o
que a gente tem como objetivo,
que é um resultado positivo”.

FESTA MANTEVE A FAMA

Prefeitura economiza 45%
com o carnaval deste ano
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi divulgou, nesta quartafeira, a prestação de contas do
Carnaval 2019. Com o patrocínio
de R$ 80 mil da Copel Telecom
e a comercialização da Praça
de Alimentação por R$ 62 mil
o custo total da festa foi de R$
322.833,95, uma economia de
45,5% em comparação com o
evento de 2018, que teve o valor
total de R$ 592.420,44 para o
executivo municipal.
O prefeito Rildo Leonardi
destaca a alegria em ver os números da economia neste carnaval.
“Desde que assumimos a gestão
a gente vêm procurando soluções para ir barateando o custo
do nosso Carnaval. No primeiro
ano, conseguimos um patrocínio
da UHE Tibagi de R$ 30 mil.
No segundo ano, nos aperfeiçoamos mais e conseguimos vender
a Praça de Alimentação por R$
49 mil, um patrocínio de R$ 80
mil da Copel e mais alguns recursos. Em 2019 houve uma grande
discussão com a comunidade
tibagiana em torno dos gastos
da Prefeitura com o Carnaval,
preocupados com isso tomamos

algumas medidas e fizemos com
que o município economizasse
mais de 45% em relação a 2018.
É um valor significativo para as
economias municipais e, como já
anunciamos, vamos transformar
essa economia em ar condicionado para as escolas. Estou muito
feliz com a equipe que realizou o
carnaval e até com a própria discussão em torno desse item que
é muito importante para Tibagi.
O comércio vendeu mais, tivemos
poucos incidentes, um trabalho
muito bem feito da Polícia Militar. O carnaval de Tibagi foi um
sucesso e com um custo super
baixo, que era o que importava
para nós”, disse.
Leonardi ainda ressalta que a
instalação dos equipamentos nas
escolas municipais será depois da
finalização do projeto elétrico, feito
com um engenheiro elétrico da
Usina Hidrelétrica Tibagi. “Estamos aguardando o projeto de um
engenheiro elétrico, mas já sabemos que precisamos arrumar a fiação elétrica e a capacidade elétrica
em algumas escolas”, explicou.
O Carnaval 2019 teve patrocínio da Copel Telecom e apoio
da Cooperativa de crédito Sicredi
e Rádio Itay.

CARAMBEÍ

Eleandro Teixeira é eleito
presidente do Conseg
Carambeí - O Conselho Municipal de Segurança Pública – Conseg Carambeí elegeu nova diretoria
para o biênio 2019/2020. A eleição que teve chapa única foi realizada na Câmara Municipal, na
manhã desta quarta-feira (13), e
aclamou Eleandro Benedito Santos Teixeira como novo presidente
do conselho. Ele estará à frente
do cargo, anteriormente ocupado
por Thiago Brandt, pelos próximos dois anos.
A nova composição do Conseg conta com Eleandro Benedito Santos Teixeira – presidente,
Thiago Brandt – vice-presidente,
Ricardo Enevan - primeiro secretário e Rafael Figueiredo – tesoureiro. O órgão ainda é composto
pelos Conselhos Fiscal: Jackson
Pedroso, Paulo Silveira e Luis
Freytag; Deliberativo: Emerson
Teixeira, Marcelo Greskiv e Douglas Sinhuri; Ética e Disciplina:
Antonio Valdelino de Oliveira,
João Manoel de Souza e Tadeu
Assunção.
O novo presidente destacou
em seu discurso que a meta é
dar continuidade ao trabalho já
desenvolvido pelo seu antecessor,
“conseguimos avançar no período
que o Thiago esteve à frente do
Conseg na parte documental,
com as certidões, vencemos a
parte burocrática da formação
do conselho”, frisou. Eleandro
disse que focará em aproximar o
conselho da comunidade e buscar conhecer a demanda de cada
bairro. A primeira ação como pre-

sidente será a busca pela aprovação da Câmara de Vereadores do
título de utilidade pública. “Com
esse reconhecimento poderemos
pleitear recursos junto aos órgãos
públicos para desempenharmos
projetos na área da segurança no
município”, enfatizou.
A eleição foi prestigiada pelo
prefeito Osmar Blum Chinato que
reiterou que o poder executivo
municipal segue a disposição do
Conseg para desenvolver ações
voltadas à segurança da população, como foi o projeto de monitoramento, desenvolvido em parceria
pela prefeitura, Conseg, Policias
Civil e Militar, que está em fase
de instalação de uma central de
monitoramento e 12 câmeras em
pontos estratégicos da cidade.
Participaram da solenidade o
Comandante do Destacamento da
Policia Militar em Carambeí, 2º
Sargento José Alberi B. Marçal
e os representantes do delegado
da Polícia Civil, Marcus Vinicius
Sebastião – André Petter e Valério Cristiano Sebastião, e o secretário municipal de Administração,
Alexandre Mueller.
Divulgação

Eleandro Benedito Santos
Teixeira é eleito por aclamação

RUA DA CAMPINA

17 postes são readequados
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, está executando
a readequação de 17 postes da
rede elétrica ao longo da Rua da
Campina no trecho entre as ruas
Angelim e Laurindo Pereira.
Os serviços estão sendo executados pela Copel e custeados
pela Prefeitura de Carambeí. O
investimento é de R$ 54 mil. Os

postes foram instalados em um
novo alinhamento que vai ampliar
a largura da via nesse trecho
onde concentra além das moradias um movimento constante de
pedestres e veículos.
De acordo com o secretário municipal de Obras, Leon
Larocca, a medida visa à segurança de motoristas e principalmente da comunidade que utiliza
diariamente a via e também é
preparação para uma futura revitalização da Rua da Campina.
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Aumento das
tarifas começa a
valer na segunda
Nos cartões
de meia e
de uma hora
aumento
é de 50%
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Começa nesta segundafeira (18) a prática das novas

tarifas do Estacionamento
Regulamentado (Zona Verde)
de Castro. O decreto que
autorizou aumento nos valores
foi publicado no Diário Eletrônico Oficial (DEO) do município, em dezembro de 2018,
e o assunto foi repercutido no
site da Prefeitura, no dia 6 de
fevereiro deste ano.
Os novos valores representam um aumento de 50% nas
tarifas cobradas atualmente,
nos cartões para meia hora e

uma hora de estacionamento.
O de meia hora que custava R$
0,50, na segunda-feira passa
a valer R$ 0,75 para os cidadãos, o cartão de uma hora que
custava R$ 1 vai sair por R$
1,50 e o de duas horas, pelo
qual era cobrado R$ 2, valerá
R$ 2,50. Também a partir da
mesma data, haverá atualização no valor da multa aplicada
pela falta do cartão, passando
de R$ 15 para R$ 20. Além
disso, mais ruas serão incluí-

Divulgação / Arquivo P1

ZONA VERDE

Zona Verde também passa a ter mais 40 vagas

das ao sistema de estacionamento rotativo, o que segundo
a Prefeitura, irá gerar mais 40
vagas na área da chamada Zona
Verde.
Sobre as alterações, a reportagem conversou com o diretor
de Segurança Pública de Castro, Antonio Sergio de Oliveira.
Ele salientou que hoje a cidade
tem cerca de 400 vagas rotativas regulamentadas na Zona
Verde, e que o aumento nas
vagas tende a “dar maior ampli-

Esporte entrega 98 prêmios para atletas
Divulgação

Perto de 500 pessoas participaram do evento que premia o atleta destaque
o professor de futsal Thiago
Shoembaecler.
Um dos ganhadores do prêmio foi o aluno Kevyn Plovas,
que se destacou na modalidade
de tênis de mesa. "Confesso
que eu esperava estar entre os
nomes citados, eu gosto muito
de jogar e sempre trago alguma

9ª COPA AMCG

Vitória de Castro
na estreia
Jogando em Telêmaco Borba
na noite de quarta-feira (13) pela
Copa da Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG),
o Novo Caramuru Futsal, representante castrense na competição,
venceu de virada a equipe da casa
pelo placar de 4 a 2. Os gols do
Caramuru foram marcados por
Murilo, Maikinho e Sady (2).
Esse foi o primeiro compromisso oficial da equipe que se
prepara para a disputa do Campeonato Parananense de Futsal
– Chave Bronze e o técnico Rogério Pruencio fez uma avaliação da
equipe após o confronto. “Tivemos
uma atuação muito positiva. Nós
conseguimos utilizar praticamente
todos os atletas que estavam à disposição e todos foram muito bem.
Tivemos um pouco de dificuldades
no início, até pelo pouco tempo
de treinamentos, mas aos poucos
fomos nos soltando em quadra e
impondo nosso ritmo. Mais importante do que estrear com vitória foi
a postura combativa e competitiva
da equipe".
A equipe do Novo Caramuru
Futsal volta a quadra na sexta-feira
para disputar a Copa Cachoeiras
Gigantes em Prudentópolis. A
competição irá acontecer nos dias
15 e 16 de março e contará com
a participação de Prudnetópolis,
Novo Caramuru Futsal e Pinhão,
que disputarão a Chave Bronze.

premiação dos campeonatos,
mas receber formalmente o troféu com indicação de meus colegas é emocionante", relatou.
Além dos 92 prêmios foram
entregues também troféus seis
atletas destaque do município. Receberam a homenagem
Emilson Menarim, da Seleção

Brasileira de Tiro Esportivo,
Jhonata Doin (Paulo Miranda),
profissional de futebol, José
Adão (Adãozinho BCR), atleta
de basquetebol em cadeira
de rodas, Matheus Diniz, do
basquetebol, Rodrigo Passos,
do Kickboxing e Sérgio Ávila,
campeão de Jiu-Jitsu.

DIA MUNDIAL DO RIM

População ganha ação preventiva
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Para lembrar o Dia Mundial do Rim (celebrado em 13
de março) e ajudar na conscientização da população sobre a
importância de cuidar da pressão
arterial e de evitar o diabetes, a
equipe da Nefrocastro de Castro,
em parceria com outras entidades
do município, transformou parte
da Rua Dr Xavier da Silva em um
laboratório. A ação, que atendeu
ao longo do dia mais de 400 pessoas, aconteceu entre as 9 e 16
horas da quinta-feira (14).
Com o objetivo de alertar a
população sobre cuidados e hábitos que ajudam a evitar a hipertensão e o diabetes e de orientar
os que apresentam chance a
qualquer uma destas doenças, os
profissionais presentes na ação
abordaram praticamente todos
os que passaram pela calçada
durante o dia. “Estamos aferindo
pressão arterial, índice de massa
corpórea e fazendo testes de glicemia, afinal a hipertensão e o
diabetes são algumas das principais doenças que podem causar
a insuficiência renal crônica, e, a
obesidade pode se tornar hipertensão. Também estamos alertando as pessoas, principalmente
os diabéticos e os hipertensos,
quanto a importância dos cui-

dados, da administração correta
dos medicamentos e das restrições alimentares, e, orientando
os que estão com os níveis elevados, para que procurem assistência medica e vão em busca do
diagnóstico correto, para, se for
o caso, darem início o quanto
antes ao tratamento”, explicou
a enfermeira técnica responsável
pela Nefrocastro de Castro, Veronica da Silva, durante a ação.
Veronica também contou à
reportagem que entre as pessoas
atendidas pela equipe na quintafeira, muitas delas apresentam
descontrole no que diz respeito
aos padrões de pressão arterial
e glicemia. Também segundo a
enfermeira, estatisticamente em
cada região, 20% da população
apresenta hipertensão e 12%
são diabéticos. “E é interessante
porque no ano passado fizemos
esse evento anual aqui em Castro e constatamos que essa é de
fato a realidade daqui também”,
explicou.
O levantamento feito pela
equipe durante as abordagens
será direcionado para a Secretaria de Saúde do Município, e
também fará parte do banco de
dados da Sociedade Brasileira de
Nefrologia. “Estamos montando
uma planilha para apresentar à
secretária de saúde, com todos
os números levantados hoje. E,

Depois do anúncio dos reajustes, comerciantes e representantes do comércio local se
mostraram preocupados com a
medida e, com receio de que o
aumento dos valores prejudique o comércio local, chegaram a propor formalmente um
escalonamento na cobrança.
No entanto, segundo Antonio
Sergio de Oliveira, o pedido
foi direcionado à Procuradoria
Geral do Município, e não pode
ser atendido por ele.

2ª FESTA DO PEÃO BOIADEIRO

'PRIMEIRO PRÊMIO ESPORTIVO'

Atletas de diversas modalidades lotaram a quadra do Ginásio de Esportes Douglas Pereira
na noite de quinta-feira (14)
para receber o prêmio destaque
esportivo da temporada 2018.
O "Primeiro Prêmio Esportivo
Castrense" foi promovido pela
Prefeitura Municipal de Castro,
por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude e
reuniu aproximadamente 500
pessoas.
Alguns professores contaram que seus atletas não
imaginavam que ganhariam
o prêmio, pois o convite para
participar do evento foi mandado para todos do grupo. "Foi
emocionante quando chamavam
o nome deles e eles surpresos
buscavam o prêmio. Esse tipo
de ação nos deixa muito orgulhoso e nos mostra que o reflexo
do trabalho é aquilo mesmo que
estamos buscando", comentou

tude na hora de estacionar”.
Questionado sobre o emprego
dos valores arrecadados com
a venda dos cartões e com a
cobrança de multas pela falta
ou irregularidades no cartão,
Antonio limitou-se a dizer que
o investimento real ocorre nos
custos operacionais. Segundo
ele, os preços hoje praticados
não sofriam reajuste desde o
ano de 2013, e durante o período, “os custos aumentaram”,
destacou.

é importante salientarmos que a
terapia de hemodiálise para os
pacientes com problemas renais é
bastante onerosa, por isso investir na prevenção para reduzir o
número de pacientes que precisarão do tratamento é o melhor
caminho, e o nosso trabalho aqui
hoje tem essa finalidade preventiva também”, destacou.
A equipe que se dedicou à
abordagem e orientação da população durante a ação era formada
por estagiários e técnicos de
enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, psicólogo e assistente
social. Mas, também contou com
a presença de pacientes, atendidos atualmente pela Nefrocastro de Castro. Alguns inclusive,
adiantaram a sessão de hemodiálise para apoiarem no evento e
para compartilharem suas experiências e histórias com que passasse pelo local.
Caminhada
No domingo (10) um grupo
de pessoas, entre os quais profissionais da Nefrocastro de Castro
e pacientes da unidade, participaram de uma corrida de cinco
quilômetros. A ação marcou o
início da programação no município para lembrar o Dia Mundial
do Rim. Profissionais da Academia Corpus também apoiaram a
atividade.

23 candidatas disputaram
título de rainha do rodeio
O título de Rainha do Rodeio
da 2ª Festa do Peão de Boiadeiro
de Castro, em comemoração ao
aniversário de 315 anos da cidade,
foi disputado por 23 jovens. A
escolha da rainha, primeira e
segunda princesas, e a madrinha
dos peões, foi realizada no sextafeira (15), no Teatro Bento Mossurunga, já o rodeio acontece de
16 a 19 de março no Parque de
Exposições Dario Macedo, promoção da Prefeitura de Castro.
De acordo com a superintendente de Cultura da Diretoria de
Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura de Castro, Gisele Coradassi, o título desse ano seria bastante disputado. Antes do evento,
Gisele disse que "conquistar o
título de Rainha do Rodeio da 2ª

Festa do Peão de Boiadeiro de
Castro está mais acirrado este ano
já que 23 candidatas se inscreveram para o concurso. Ser rainha
de rodeio está no topo da lista de
sonhos de muitas cowgirls, e em
Castro não é diferente", disse.
O diretor de Indústria,
Comércio e Turismo de Castro,
Guto Beck, destacou ao portal da
Prefeitura que o rodeio será uma
grande festa com muitas atrações
para as famílias.
No concurso, as candidatas
desfilaram para o corpo de jurados
que avaliou quesitos como beleza,
plástica corporal, desenvoltura e
elegância, simpatia e capacidade
de comunicação. As quatro escolhidas o Página Um trará os
nomes na próxima edição.

SÃO JUDAS TERÁ NOVO PÁROCO

Novo sacerdote comandará a
igreja nos próximos dois anos
RENATO DE OLIVEIRA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
No sábado (16), às 19 horas,
com missa presidida pelo bispo
diocesano de Ponta Grossa dom
Sergio Arthur Braschi, a pároquia
de São Judas Tadeu de Castro irá
empossar seu novo pároco. Padre
Franco Allen Somensi será conduzido ao cargo e terá como auxiliares
Edmar de Souza, superior provincial dos Cavanis no Brasil e padre
Rodrigo Duarte. A solenidade
terá lugar na igreja de São Judas
com a participação de religiosos
da Congregação Cavanis, movimentos, pastorais e comunidade.
Padre Franco Allen há mais de

duas semanas está conduzido a
comunidade de forma interina,
transferido de Uberlândia (MG),
para onde foram deslocados o
padre José Carlos da Silva Leite e
padre Edoardo Ferrari, até então
pároco e vigário de São Judas
Tadeu, respectivamente.
No dia seguinte a sua posse,
domingo (17), o novo pároco irá
comandar junto com lideranças da
comunidade, a 3ª Festa da Costela
no bosque da própria igreja. O
custo da costela - em pedaços -,
é de R$ 35 e todo o lucro obtido
será revertido para a continuidade
da obra de construção da nova
igreja de São Judas Tadeu, que
vem sendo erguida ao lado.

Classificados a partir de R$ 2,00
Jornal do Comércio - Porto Alegre
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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.

4XHPWHP
XPROKR
HPWHUUDGH
FHJR GLWR

$UDFQtGHR
FDXVDGRU
GHDOHU
JLDV

2VYDOGR
*RHOGLGH
VHQKLVWDH
JUDYDGRU

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181x1.805,00
WHATSAPP 4199852.3855
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Castro-PR, 26 de fevereiro
de 2019.
À Cooperada:
DRIESGregório
Queiroz
/ AgênciaFERNANDA
Estado
SEN, Matrícula n.º 1.954,
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pelo correio (AR), na Edição de 16-01-2019
do Jornal PáginaUm, a cooperada foi notificada por edital e a mesma não apresentou defesa no prazo
de 30 (trinta) dias concedido, vencido em 15-02-2019. Diante do exposto,
o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação da cooperada, por deixar de cumprir com obrigações contratadas
com a Cooperativa, por ter dívida vencida e não paga de R$ 4.646,63
(quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos),
e por deixar de realizar com a Cooperativa as operações que constituem
seu objetivo social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos
setores da Cooperativa há mais de 01 (um) ano, com fundamento no Art.
19, § 1.º, “c” e “d”). Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor
Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha de matrícula da cooperada
com os motivos que determinaram a sua eliminação e lhe encaminhasse
cópia da presente decisão no prazo de até 30 (trinta) dias. Outrossim, com
fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido proceder o uso de
créditos de contas capital, movimento e produções, sobras e produtos
depositados da cooperada para amortizar os débitos existentes.” Cordialmente,
CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
FRANS BORG
Diretor Presidente

Castro-PR, 26 de fevereiro de 2019. Ao Cooperado: DANIEL DRIESSEN
JUNIOR, Matrícula n.º 1.955, Rua Francisco Juglair, Apto n.º 1.101, Mossungue, Curitiba – Paraná. Ref.: Comunicação de Eliminação por Infração
Estatutária. Prezado Cooperado, Rezam a Lei n.º 5.764/1.971: “Art. 34. A
diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao
interessado a sua eliminação.” e o Estatuto Social da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda: “Art. 19 - ... § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento.” Sendo assim, ora comunicamos V.Sa.
que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de 26-022019, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes termos:
“ELIMINAÇÃO DO COOPERADO Matrícula 1.955 – DANIEL DRIESSEN JUNIOR: o Assessor Jurídico relatou que, cumprindo determinação
do Conselho de Administração, foi encaminhada notificação ao cooperado
para lhe informar sobre a decisão de instaurar processo administrativo
para apurar e julgar infrações legais e estatutárias. Relatou que houve
várias tentativas sem êxito de notificá-lo pelo correio (AR), na Edição de
16-01-2019 do Jornal PáginaUm, o cooperado foi notificado por edital e
o mesmo não apresentou defesa no prazo de 30 (trinta) dias concedido,
vencido em 15-02-2019. Diante do exposto, o Conselho de Administração deliberou e decidiu unanimemente pela eliminação do cooperado, por
deixar de cumprir com obrigações contratadas com a Cooperativa, por
ter dívida vencida e não paga de R$ 1.558,96 (um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos), e por deixar de realizar com
a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo social, por não
operar ou entregar produção em qualquer dos setores da Cooperativa
há mais de 01 (um) ano, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c” e “d”).
Por unanimidade, foi determinado ainda que o Diretor Presidente lavrasse
e assinasse termo na ficha de matrícula do cooperado com os motivos
que determinaram a sua eliminação e lhe encaminhasse cópia da presente
decisão no prazo de até 30 (trinta) dias. Outrossim, com fundamento no
Art. 21, do Estatuto Social, foi definido proceder o uso de créditos de
contas capital, movimento e produções, sobras e produtos depositados do
cooperado para amortizar os débitos existentes.” Cordialmente,
CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
FRANS BORG
Diretor Presidente

VENDO
TERRENOS RURAIS
Vendo terrenos rurais a partir de
1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar diretamente
com o proprietário, pelo telefone
(42) 9 9852-4227.
VENDO
CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em condomínio fechado, contendo 2 quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$
150.000,00. Aceito Financiamento.
Tratar no telefone (42) 9 9101-1022.
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SEXTA-FEIRA, 15 A 18 DE MARÇO DE 2019

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.

A forma mais barata de fazer negócio!
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.
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55x23.670,00
Whatsapp 41.99852.3855

TAXI DO JORGE
Telefone: (42) 9 9981-0324.
AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42) 9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com

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!

Áries: Uma entrevista profissional poderá não surtir o resultado
esperado. Não se importe com os
comentários dos outros. Se usar
mais seu lado carinhoso, vai cativar
na paquera facilmente.

Libra: Não se exponha aos
colegas de trabalho, nem tente resolver os problemas no grito. Aproveite
a oportunidade de se dar bem com
grana. Deixe seu amor saber que
você confia nele.

Touro: Projetos no serviço
talvez atrasem. Controle os gastos.
Poderá se decepcionar com amigos.
Evite mergulhar em dramas de família. Com o par, poderá reacender a
chama da paixão.

Escorpião: Sua agilidade mental vai lhe dar autonomia no serviço.
Não invista nada antes de ter a grana
em mãos. Melhor adiar assunto judicial. A dois, curtam os momentos de
lazer com alegria.

Gêmeos: Talvez não seja a
melhor fase para oficializar uma
sociedade ou tirar um projeto da
gaveta. Cuide da sua saúde: nada de
ficar adiando tratamentos. Uma nova
fase poderá surgir na conquista.

Sagitário: Seu humor estará
8 ou 80, e você poderá se envolver
em confusões. Talvez sinta dificuldade para dormir ou enfrente tensão em casa. No amor, vai agir com
a razão.

Câncer: Poderá receber proposta de negócio: melhor não investir de cara, peça um tempo para
pensar. É bom adiar assunto judicial.
Na paquera, vai exercer um poder
magnético por quem se interessar.

Capricórnio: Com humildade,
conseguirá mais compreensão no
seu emprego. Energia de sobra para
o romance! Conte com sua sensibilidade para perceber que seu par
precisa de apoio e atenção.

Leão: No seu emprego, terá
uma boa relação com superiores.
Ao lidar com cartões bancários,
cuidado com senhas e acessos. No
amor, as coisas podem não sair
como imagina.

Aquário: Os astros alertam:
dinheiro e amigos não devem se misturar. Se precisar assinar contrato,
leia tudo com atenção. Poderá ter
sorte em teste ou entrevista. Confie
em quem ama.

Virgem: Sensação de insatisfação poderá dominar o dia, levando
você a se aborrecer com quem estiver ao seu lado. Em casa, atenção
para não cometer injustiças. A dois,
valerá a pena ceder mais.

Peixes: Cuidado com promessas vazias. No serviço, o clima será
ameno. Poderá se isolar no mundo
da imaginação em alguns momentos. Não exija demais de quem ama.
Entre os lençóis, pura sedução.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Arnaldo Francisco de Moura, CPF:395.936.576-49 torna público que
recebeu do IAP, a Licença de Operação para suinocultura: UPL - Unidade de Produção de Leitões instalada na Granja Travessia, na localidade do Barreiro, município de Tibagi-PR. Com data de 28/09/2015
- validade até 28/09/2019.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GILBERTO MARCHINSKI torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação, válida até 28/09/2019, para o empreendimento
de SUINOCULTURA localizada no córrego Leão, S/N, bairro Penha,
Tibagi – PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
GILBERTO MARCHINSKI torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para o empreendimento de SUINOCULTURA, localizada no córrego Leão, S/N, bairro Penha, Tibagi
– PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LUIZ CARLOS MARCHINSKI torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença de Operação para o empreendimento de
SUINOCULTURA, localizada em São Bento do Amparo, S/N, bairro
Cachoeira, Tibagi – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LUIZ CARLOS MARCHINSKI torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação, válida até 01/07/2019, para o empreendimento
de SUINOCULTURA localizada em São Bento do Amparo, S/N,
bairro Cachoeira, Tibagi – PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ANDREIA APARECIDA BELEMI DE LIMA DA SILVA torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Operação, válida até 28/09/2019,
para o empreendimento de SUINOCULTURA localizada na chácara
São Domingos, S/N, bairro Alto do Amparo, Tibagi – PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ANDREIA APARECIDA BELEMI DE LIMA DA SILVA torna público
que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para
o empreendimento de SUINOCULTURA, localizada na chácara São
Domingos, S/N, bairro Alto do Amparo, Tibagi – PR.

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
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COLÉGIO NÃO QUIS SE MANIFESTAR

Menores com simulacro e canivete
Divulgação

Patrulha
Escolar levou
todos para
a delegacia

APÓS TROCAREM TIROS

PM mata suspeitos de
roubarem supermercado

Da Redação
Um dia antes da tragédia que
que levou à morte nove pessoas
(cinco estudantes, duas funcionárias, além dos dois assassinos), na Escola Estadual Raul
Brasil, em Suzano (SP), dois
estudantes, de 14 e 15 anos
do Colégio Estadual Antonio
e Marcos Cavanis, acabaram
chamando a atenção da direção
da escola, e por consequência
da Patrulha Escolar. Um deles
tinha em sua mochila um simulacro (imitação de arma de fogo)
e o outro um canivete.
Segundo o que a reportagem
do Página Um apurou, os dois
alunos estariam na terça-feira
(12) portando os artefatos, porque um deles temia ser vítima
de uma terceira pessoa que o
estaria esperando na saída do
colégio, resultado de uma desavença antiga motivada por uma
garota.

PONTA GROSSA

Acusado por
estupro de
criança vai
pra cadeia
Ponta Grossa - A equipe da
Delegacia da Mulher de Ponta
Grossa prendeu na manhã desta
quinta-feira, dia 14, Sebastião
Procópio, acusado da prática
de estupro a uma criança de 10
anos no ano de 2007, foi preso
na manhã de quinta-feira (14),
por uma equipe da Delegacia da
Mulher de Ponta Grossa.
Conforme a delegada Cláudia
Krüger, responsável pela operação
que resultou na prisão de Procópio, o homem foi preso no bairro
Borato, em Ponta Grossa, depois
de resistir. Considerado foragido
pela Justiça, ele portava uma garrucha e uma faca no momento da
chegada dos policiais.

EMBRIAGUES

Homem ameaça
família e vai
em cana
Homem acaba preso na Rua
Paulo Madureira Novaes, Vila
Rio Branco, após chegar em
casa embriagado e ameaçar seus
familiares. A ocorrência se deu
por volta da 1h30 d quarta-feira
(13). Provavelmente na tentativa
de se defender, uma das vítimas
ficou com hematomas no braço
esquerdo e em uma das mãos.
O autor, de 32 anos, foi preso
e encaminhado até a 43ª DRP
para as medidas cabíveis.

SANTA CRUZ

Caminhão passa
por cima de
motocicleta
estacionada
Motorista de um caminhão
perde o controle da direção e passa
por cima de uma motocicleta estacionada em via pública. O caso foi
registrado por volta das 20h30 de
quarta-feira (13), na Rua Oscar
Marfurt, Bairro Santa Cruz, em
Castro. Ele foi submetido ao teste
do bafômetro, o qual confirmou
seu estado de embriaguez, sendo
conduzido até a delegacia.

Divulgação

Colégio Estadual Antonio e Marcos Cavanis está localizado no centro de castro

Procurada, a direção da
escola localizada do centro de
Castro não quis falar sobre o
caso, limitou-se a amenizar toda
a situação, mas confirmou que
foi tomado conhecimento da
situação e a Patrulha Escolar foi
acionada.
A Patrulha Escolar também
confirmou a ocorrência, inclusive, de que os responsáveis
pelos alunos foram chamados,
e “todos foram para a delegacia”. Quanto a pessoa que estaria esperando os estudantes do

lado de fora, o militar que falou
com o jornal disse que foi realizada ronda nas imediações do
colégio, mas nada de irregular
comprovou-se, nem se havia
alguém esperando pelos jovens.
Ratinho antecipa
Por consequência do episódio de Suzano, o governador
Carlos Massa Ratinho Junior
lança nesta sexta-feira (15) o
programa Escola Segura, que
prevê uma série de medidas
preventivas e protetivas de segu-

rança que serão executadas na
rede estadual de ensino.
Os detalhes do projeto serão
apresentados em coletiva de
imprensa, as 8 horas da manhã
de hoje, no Palácio Iguaçu, com
as presenças do governador e
também dos secretários Luiz
Felipe Carbonell (Segurança
Pública), Renato Feder (Educação) e Ney Leprevost (Justiça,
Família e Trabalho).
A implantação do Escola
Segura vem sendo estudada
desde janeiro.

SUSPEITO DE ASSASSINATO SE APRESENTA

Ciúmes teria levado Lidiane à morte
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Jhonatan
Campos, suspeito da morte de
Lidiane Oliveira, foi preso após
apresentar-se na manhã de
quinta-feira (14) na sede da 13ª
Subdivisão Policial, acompanhado de sua advogada. Jhonatan ficará recolhido na 13ªSDP
até hoje (15), quando participa
de audiência de custódia, sendo
na sequência encaminhado ao
presídio de Ponta Grossa, Hildebrando de Souza.

Jhonatan passará hoje
por audiência de custódia
Em interrogatório, Jhonatan disse que o assassinato foi

motivado por ciúmes devido ao
fato de Lidiane ser uma garota
de programa. Em coletiva à
imprensa, o rapaz disse ter
sido humilhado por Lidiane na
noite do crime.
A advogada do autor confesso, Cleonice Silva, afirma
que seu cliente tem como provar que Lidiane era garota de
programa.
O advogado criminalista de
Ponta Grossa, Ângelo Pilatti
Junior, atuará como assistente
de acusação.

Da Redação
Ponta Grossa - Foi liberado sepultamento, os corpos de
Willian Antunes da Luz, 30 anos,
e de um rapaz de 17 anos. Eles
são apontados como responsáveis pelo roubo a um supermercado, no Distrito de Itaiacoca,
em Ponta Grossa, na tarde dessa
quinta-feira (14).
Segundo o que apurou-se, os
dois assaltantes acabaram por
cruzar com a PM quando fugiam
do local do roubo, pela PR-513,
que liga Ponta Grossa a Itaia-

coca. Eles estavam em automóvel, não obedeceram à ordem de
abordagem, e efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram. A interceptação, segundo
a PM, aconteceu no acesso ao
Buraco do Padre, muito procurado pelos turistas da cidade e
de outros municípios.
Outros detalhes do confronto
com a o resultado de morte dos
dois suspeitos foram divulgados
nessa manhã pela Polícia Militar.
A ocorrência contou com a participação do Serviço de Inteligência do 1º Batalhão.

NA ARAUCÁRIA

Ladrão é imobilizado e
preso após furtar casa
Da Redação
Homem de 42 anos foi preso
por volta das 17h40 dessa
quarta-feira (13), após furtar
certa quantia em dinheiro de
uma residência localizada na Rua
Luis Cardoso, Bairro Araucária
I, em Castro. Após buscas, três

homens localizaram o dinheiro e
o autor, que acabou imobilizado
até a chegada da equipe policial.
Devido a alguns ferimentos, ele
foi encaminhado até a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
e posteriomente para a delegacia de polícia de Castro, para as
medidas cabíveis.

12 ANOS E 4 MESES

Civil cumpre mandado
e prende criminoso
Divulgação

OPERAÇÃO VERÃO

Média menor de homicídios e roubos
Com 80 dias de atividades,
24 a mais que o ano anterior,
a Operação Verão 2018/2019
registrou menor média dos índices de criminalidade no Litoral
do Paraná. Cerca de 1,7 milhão
de pessoas visitaram as praias
paranaenses nesta temporada,
200 mil a mais que na anterior.
O Governo do Estado destacou
2,2 mil profissionais para atuar
nas diversas áreas que envolvem a Operação Verão, dos
quais 1,4 mil eram agentes da
segurança pública.
O balanço final da operação
foi apresentado nesta quintafeira (14), em reunião no
Palácio Iguaçu, do governador
Carlos Massa Ratinho Junior, o
secretário da Segurança Pública
e Administração Penitenciária,
Luiz Felipe Carbonell, e repre-

sentantes de todas as secretarias e órgãos envolvidos nas
atividades.
A integração dos profissionais, afirmou o governador, foi
importante para garantir a sensação de segurança no Litoral e
a tranquilidade de quem buscou
se divertir nas praias do Estado.
“Queremos avançar e melhorar a cada ano a prestação de
serviços para os visitantes do
nosso Litoral, com inovações,
cuidando do meio ambiente e
da segurança para atrair cada
vez mais pessoas durante a
temporada”, disse.
Além da segurança pública,
Ratinho Junior destacou as
ações nas áreas ambiental e
da saúde. Com a confirmação
de casos de febre amarela no
Estado neste ano, o governo

intensificou ações de prevenção
e a vacinação contra a doença.
“Estamos fazendo o trabalho
de prevenção e alerta, incentivando os moradores da região
a buscarem vacina nas unidades básicas de saúde. Mesmo
assim, a situação está dentro
do controle”, disse.
Vitrine
Ratinho Junior ressaltou
que o Estado já planeja ações
para a próxima Operação
Verão. “Queremos fazer com
que o Litoral do Paraná esteja
nas grandes vitrines da mídia
nacional. Estamos fazendo toda
uma programação para um
calendário bem festivo, avançar bastante para que o turista
aproveite cada vez mais o nosso
Litoral”, afirmou.

Mais um marginal sai de cena
Da Assessoria
Na manhã dessa quinta-feira
(14), policiais lotados na 43ª
Delegacia Regional de Polícia
de Castro cumpriram mandado
de prisão 001042469-52,
expedido pelo Juízo Criminal da
Comarca de Castro em desfavor de C.J.C.B, de 25 anos.

Ele foi condenado a 12 anos
e 4 meses de reclusão pela prática dos crimes de homicídio
(art. 121 do CP) e roubo (art.
157 do CP).
Após a diligência, o conduzido foi entregue na Cadeia
Pública de Castro, local no
qual permanece à disposição
da Justiça.
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Bel's Shoes é show!
Uma noite voltada à elas, regada a frisante e um festival de 426 pares das mais diversas marcas. Foi
nesse ritmo frenético que a Bel's Shoes, que tem a assinatura da empresária Sibelly Bueno, levou o
seu produto às mulheres exigentes de Castro na noite de quarta-feira (13), no Empório Castroville. Na
presença de sua família e em meio a sua paixão - os sapatos -, Sibelly marcou o seu nome. Para quem
não dispensa novidades, em maio tem mais com o apresentação da coleção inverno de botas. Sucesso!

Adriana Napoli

Alessandra Kiers e Natalie Zahdi

Aline Fernanda

Ana Carla Carneiro

Ana Carolina Telles

Carina Doi, Patrícia Greskiv,
Luciane Korch e Marli Filus

Charlini Regatiere

Chirlone Bueno

Danieli Farias e Dayane Borba

Dionara Denise

Dirlei Soares

Doracy Mattos

Verônica Mello

Eder Siuch

Eduardo Damasio Coelho
e Ana Beatriz Coelho

Elaine Gaino - Proprietária
Empório Castroville

Emerson Ferreira
e Simone Bueno (pais)

Emerson Jr, Erick Ferreira
e Edgard Ferreira (Irmãos)

Joseli Marcondes

Josélia Rodrigues

Kelly Bonfim

Maria Cláudia Schultz
e Cláudia Cardoso

Maria Elisa Machinski, Juliane Machinski,
Alessandra Machisnki

Mayara Krupniski

Melissa Nisgoski

Neide De Lara e Nanny Paula

Priscila Fadel

Renata Ferrari

Roberto Donaire, Karen Guo
e Priscila Seabra

Rosane Barreto, Elusanara Lopes

Sibelly Bueno e Pedro Bueno (Filho)

Suzana Azambuja e Rosana Azambuja

Tatiane Wicinheski e Dilciane Takayama

VEM SER BEL'S SHOES

INSTAGRAM @BUENOSIBELLY

(42) 9 9951-5799
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Divulgação / Prefeitura de Tibagi

"Todas as obras
que iniciei,
quero entregar
concluídas", disse
Rildo Leonardi

RILDO LEONARDI FALA DE INVESTIMENTOS E DA IMPLANTAÇÃO DE UM NOVO PARQUE INDUSTRIAL

'Gerar empregos' é um dos desafios
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

Sandro A. Carrilho
Especial para Página Um

Às vésperas de Tibagi completar 147 anos, a reportagem
do Página Um entrevistou
quem mais conhece sobre a
cidade. Prefeito de primeiro
mandato, Rildo Leonardi não
economizou nas respostas,
falou de obras, e de geração de
empregos como um dos maiores desafios para o município.
Página Um – Começo de
gestão turbulenta, sem dinheiro. Ano passado teve que
reduzir despesas. As contas
do município estão sanadas
após pouco mais de dois anos
? E o que ficou para pagar da
gestão passada, pagou-se?

Rildo Leonardi – Iniciei a
minha gestão com um prefeitura endividada, com todas os
contratos cancelados no dia 30
de dezembro, a população com
uma expectativa enorme da nossa
administração e nós sem poder
comprar remédios, fazer exames,
entre tantas outras coisas porque
tudo necessitava de processo
licitatório e isso demandava
de tempo. Mas conseguimos,
aos poucos, colocar a casa em
ordem, ainda temos desafios a
enfrentar. Em relação a gestão
passada já conseguimos quitar
quase todas as contas e estamos

Prefeito de Tibagi Rildo Leonardi

com as nossas em dia.
P1 – Dois eventos importantes muito próximos
(carnaval e aniversário), um
não ofusca o outro?

Rildo Leonardi – Não ofusca, são temáticas muito diferentes, cada com seu valor cultural.
Trabalhamos muito no carnaval
porque é um evento que leva o
nome do município uma festa

reconhecida que é o melhor
carnaval do Paran. Recebemos
pessoas de todos os cantos do
Brasil, que vem nos visitar e
aproveitar as nossas belezas
naturais.
Obviamente, se tivéssemos
um prazo maior entre um evento
e outro talvez pudéssemos pensar
em mais atrações para ao aniversário da cidade. No entanto, valorizamos o aniversário da cidade
pois sempre pensamos em uma

programação, mesmo que com
vários eventos pequenos, mas
que atinge todos os cidadão do
nosso município. Pensamos nas
crianças tanto da sede quanto
do interior, e fazemos sempre
atividades para todos. As inaugurações, são feitas nesse período
porque são bens que ficarão para
dar continuidade na história da
cidade.
P1 – É fato, Tibagi é uma
cidade turística, mas o que é
mais preciso para alavancar
a economia do município, que
você ainda não o fez?

Rildo Leonardi – Precisamos gerar empregos que é uma
das nossas maiores demandas
e por isso estamos implantando
junto com o governo estadual
um novo Parque Industrial no
Santa Maria, que vai nos ajudar
muito. Temos a agricultura que
é nosso carro chefe e precisamos
aproveitar muito esses recursos
naturais que Deus nos deu para
gerar renda e desenvolver o turismo e agricultura familiar, que
são setores com muito potencial
e que precisam ser valorizados
cada vez mais. Temos que voltar
a nossa atenção a esse micro e
pequeno empresário, que também
é uma força da economia do nosso
município.

uma programação, que aparentemente seja pequena, mas que
no final consigamos atender de
uma forma ou outra todos os
cidadãos, tornando um evento,
que não é caro, em um evento
grande e importante. Realmente, a maioria das cidades fazem
shows grandes no aniversário,
mas nós acabamos de fazer o
carnaval, que são cinco dias de
festa e que terminou semana
passada. Por isso pensamos em
eventos como o Fut’Riso que é
mais voltado ao esporte, traz
nomes reconhecidos do futebol
brasileiro e isso tudo através de
um grande profissional e artista
renomado que é o Hallorino
Júnior, que é tibagiano.
P1 - A inauguração do Estádio Homero de Mello e a inauguração da capela mortuária,
seriam os dois principais eventos desse aniversário? Porque
o município não realiza mais o
desfile com as escolas?

Rildo Leonardi - Não tem
evento principal no aniversário da
cidade, é um conjunto de ações
que para nós todos são extremamente importantes. As atividades
nas escolas com as crianças, a
hora cívica que é um resgate de
amor ao seu município, a inauguração do Meu Campinho e do Estádio que vai beneficiar todos os
tibagianos. A entrega do Estádio
Homero de Mello é um grande
momento para Tibagi. Essa obra
foi iniciada em 2008 e ficou
abandonada e teve até inauguração sem estar concluída. Mas, no
início de nossa gestão reiniciamos
os trabalhos, recuperamos o que
tinha sido depredado. O recurso
é federal e para não perder tivemos de licitar muitos itens que
precisaram ser refeitos para que
o banco fizesse medição. Agora
sim estamos inaugurando e entregando ao município uma obra
acabada com qualidade. Vamos
levar o esporte a cada canto do
município, pois já fizemos e ainda
estamos fazendo obras na área
do esporte. A capela mortuária,
sem dúvida, é muito importante
também, pois nesse espaço é o
local de despedida das famílias
dos seus entes queridos, precisamos dar o mínimo de estrutura
nesse momento e atendemos um
pedido da comunidade e também
da Câmara Municipal.

P1 – Cidades promovem
grandes shows, gastam uma
montueira de dinheiro, porque
Tibagi prefere eventos menores a exemplo do Fut’Riso?

P1 - O que o Tibagiano
pode esperar do seu governo
até 31/12/2020 em relação a
obras. Poderia citar três?

Rildo Leonardi – Como já
falei anteriormente pensamos em

Rildo Leonardi - Os primeiros dois anos corri muito atrás
Divulgação / Prefeitura de Tibagi

"Prefiro não atribuir nota à minha administração", diz Rildo

de recursos, e graças a Deus
fomos agraciados com muitas
obras, e temos muitos projetos
que serão iniciados. Poderia
citar muito mais que três, mas
tem três projetos que estamos
muito confiantes que vamos
conseguir executar até o final do
mandato.
Em breve vamos lançar um
programa completo de recuperação de Estradas Rurais,
que vai atender as demandas
existentes, principalmente nas
estradas primárias e algumas
secundárias que são importantes
para o município. Já investimos
mais de R$ 1 milhão em 2018,
mas infelizmente a chuva destrói
em minutos, dias de trabalho.
Mas agora com esse programa
pretendemos manter as estradas
em ordem.
Outro projeto que já está em
estudo é o de levar calçamento
poliédrico para algumas regiões
de bairros centrais e dos distritos.
E por fim, queremos levar
água potável para as comunidades que hoje sofrem com isso.
Estamos executando obras de
saneamento rural e instalação
de poços artesianos desde o
início do nosso mandato, mas
vamos dar continuidade porque
reconhecemos que temos muito
ainda por fazer.
P1 - Que nota você daria
para o seu governo hoje, e com
que nota pretende entregar?

Rildo Leonardi - Prefiro não
atribuir nota a minha administração, mas dizer que procuramos
fazer um governo transparente,
democrático e envolvido em todos os segmentos da sociedade.
Quem pode agregar nota é a
própria população, pois houve
um grande investimento na educação. Todas as escolas foram
reformadas, pisos novos, telhados novo, a proposta em colocar
ar condicionados em todas as
salas de aula, projeto esse que
já está em andamento.
Na saúde transportamos diariamente mais de 60 pacientes,
liberamos aproximadamente 240
mil exames médicos por ano e
são fornecidos para a população
mais R$ 1 milhão em remédios.
A ação social desenvolve
diversos projetos de atendimento
as famílias que dependem do
serviço da prefeitura, o trabalho
dos profissionais da Ação Social
é incansável.
Um grande desafio da nossa administração é levar água
potável para todo o município,
preservar as estradas para a
mobilidade dos que as utilizam,
muito embora, Tibagi sendo o
segundo município em extensão
territorial, teríamos que ter um
pátio de máquinas muito maior
para atender, além de muito mais
funcionários.
Eu quero entregar um município com todas as obras que eu
iniciei concluídas, por que ainda
estamos finalizando obras da
gestão anterior, além das contas
da prefeitura em dia para evitar
que as pessoas que trabalharam
ou forneceram não fiquem na
dependência de uma próxima
gestão, manter o pagamento
dos funcionários, e não deixar
a prefeitura no final de mandato
sem os atendimentos básicos
necessários da população, para
poder deixara prefeitura sem
dívidas. Precisamos deixar, se
possível, saldo em caixa, mas
para isso não deixar os cidadão
desprovidos de seus direitos, em
especial a saúde.

Sábado, 16 de Março de 2019
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'A CADA ANO TIBAGI É MAIS' É O SLOGAN PARA CELEBRAR A DATA

Tibagi completa 147 anos com festa
Município
ultrapassa a
marca de
R$ 15 mi em
investimentos

Divulgação / Pref. de Tibagi

Divulgação / Pref. de Tibagi

Atenção especial aos baixinhos
já nos primeiros anos de vida

Da Redação

Divulgação / Pref. de Tibagi

O Município de Tibagi completa nessa segunda-feira (18),
147 anos de emancipação política. Para celebrar a data, a
Prefeitura Municipal lançou a
campanha “A Cada Ano Tibagi é Mais”, que representa o
crescimento da cidade, que está
cada vez mais modernizada e
apresentando avanços em diversas áreas da gestão pública. O
município com mais de 21 mil
habitantes chega a essa nova
idade com títulos importantes,
como o de maior produtor de
trigo do país, reputação que
sustenta há mais de 10 anos,
e o de maior e melhor carnaval
dos Campos Gerais, que teve na
sua edição de 2019.
O prefeito de Tibagi, Rildo Leonardi celebra mais um
aniversário do município com
muitos motivos para comemorar.
“Tibagi é um município gigante
em território, e tem a mesma
grandeza e riqueza em seus
atrativos e sua população. Temos
um povo alegre e acolhedor, que
recebe muito bem nossos turistas
de todas as regiões do país que
vem conhecer e aproveitar nossas vastas opções de passeios.
Fico muito contente vendo que
a cidade está se desenvolvendo,
fazemos um grande esforço para

“

Obras na Rua Ernesto
Kugler chegam a fase dois

Tibagi nasceu às margens do rio que deu a ela o seu nome

Tibagi mantém título de maior
produtor de trigo do país, reputação
que se sustenta há mais de 10 anos

que Tibagi fique cada vez melhor
para todos”, disse.
Tibagi chega ao seu 147°
aniversário com mais de R$ 15
milhões em investimentos em
todo o município, como explica
o prefeito. “Tibagi se tornou um
grande canteiro de obras e é muito gratificante poder comemorar
seu aniversário assim. A obra de
pavimentação da Rua Ernesto
Kugler é um projeto inovador e
grande que está em execução.
Ao todo a obra custará mais de
R$ 2,2 milhões, mas trará um
benefício incalculável para os
moradores, que não sofrerão

mais com as enchentes que
aconteciam naquela região após
fortes chuvas. Outra obra de
pavimentação que também está
em execução na sede é a da Rua
Frei Gaudêncio, uma das vias de
ligação com o Distrito Industrial
do município e importante via de
tráfego de veículos pesados. São
obras que, depois de concluídas,
trarão benefícios para nossa
população, mas que alavancarão
no desenvolvimento de Tibagi”,
frisou Leonardi.
A educação tibagiana também evoluiu significativamente
nos últimos três anos. A nota

do Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb)
aumentou em relação aos anos
anteriores, de 5,3 para 5,6 e
a Escola Municipal Professora
Ida Viana ficou com 6,2, atingindo a meta estadual. Todos os
professores da rede municipal
recebem cursos de formação
continuada, além de materiais
de apoio pedagógico, que são
constantemente atualizados.
As escolas e creches receberam reformas em todas as unidades educacionais municipais
de Tibagi. Outra novidade será
a instalação de ar condicionados
em todas as salas de aula da
rede municipal. A ação será feita
com recursos economizados da
realização do Carnaval.
Outra área que o município se
destaca na região é na educação
ambiental. A parceria entre a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e a Secretaria Municipal de Educação e Cultura deu
tão certo, que o resultado foi
a criação do Super Recicla, o
herói da reciclagem, e mascote
oficial da Coleta Seletiva do
município.
As escolas da rede municipal
também incluíram educação
ambiental na grade curricular
dos anos iniciais do ensino fun-

damental.
Na saúde, o atendimento
está mais humanizado e cada
vez mais próximo da população.
As Estratégias Saúde da Família (ESF) São Bento, Caetano
Mendes, 18 de Março e São
José receberam o selo bronze
de certificação da qualidade em
atenção primária à saúde, fruto
do projeto de tutoria, que faz
parte do Programa de Qualificação e Atenção Primária à
Saúde (APSUS) da Secretaria
de Estado da Saúde. As unidades passaram por uma lista 105
adequações, como a pintura em
postos, a estratificação de paciente e o diagnóstico de toda à
população, onde agora pacientes
com alto risco tem consultas
agendadas pela própria ESF.
Ainda na saúde, a equipe da
Secretaria Municipal de Saúde
promove ações constantes de
conscientização para a população,
agindo de forma ativa nas campanhas de vacinação e outras seguidas pelo Ministério da Saúde.
O Turismo em Tibagi é outra
área bastante explorada, além do
grandioso e tradicional Carnaval,
o município tem investido na
divulgação das mais variadas opções de lazer e turismo. O Cânion
Guartelá, sexto maior do mundo,

o Salto Santa Rosa, o Salto Puxa
Nervos, o Rafting nas águas do
Rio Tibagi, o Morro da Comuna
são grandes opções para quem
quer visitar Tibagi.
Programação
de Aniversário
Para comemorar tantas conquista, a Prefeitura Municipal
está organizando uma programação especial para celebrar
os 147 anos do município, na
segunda-feira (18).
Os eventos começam já no
domingo (17) com a inauguração do Estádio Homero de
Mello, que contará com torneios
de vôlei de areia esociety 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 ex-jogadores da
seleção brasileira Veloso e Viola, com a participação do árbitro
Margarida. Grande atração que
atrair pelo menos 3 mil pessoas
no novo estádio.
Na segunda (18), dia do
aniversário da cidade, às 9 horas, 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
recreação 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 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 atividades recreativas 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.

com viola, velloso e o ex-árbitro margarida

Estádio Homero de Mello será
inaugurado com ex-jogadores
Da Assessoria
A Prefeitura de Tibagi
abrirá a programação especial
de aniversário de 147 anos
do município com a entrega
do Estádio Homero de Mello,
que agora é um complexo esportivo, no próximo domingo
(17). A obra que teve início
em 2010 é um investimento
de R$1 milhão, com cerca de
R$200 mil de contrapartida
do executivo municipal.
O espaço esportivo conta
com um novo campo oficial,
totalmente readequado e que
pode ser utilizado para competições de nível estadual, quadra
de areia, pista de caminhada,
campo society com grama

sintética e playground para as
crianças. Além das práticas esportivas, o novo local agora tem
também uma nova bilheteria,
arquibancada coberta, uma boa
iluminação e também o serviço
de paisagismo.
De acordo com o gerente
da Secretaria de Esportes e
Recreação Orientada (Sero),
Edilson Barbosa, o agora
Complexo Esportivo ajudará
no desenvolvimento do esporte
tibagiano. “Para o município
ter um complexo desse porte
é enriquecedor. Poderemos
agora trabalhar melhor as
escolinhas esportivas e também a recreação. Além do
privilégio de receber jogos
oficiais”, disse.O investimento

no Estádio Homero de Mello
foi fruto de dois convênios
com o Ministério do Esporte,
além da contrapartida de cerca
de R$ 200 mil da Prefeitura
Municipal.
Inauguração
A inauguração será nesse
domingo, às 14h30. Mas já
pela manhã, haverá torneio de
vôlei de areia e futebol society
veterano, a partir das 10 horas. E às 15 horas, acontece o
2° FUTRISO, partida de futebol liderada pelos ex-jogadores
da seleção brasileira Viola e
Velloso, com a participação do
árbitro Margarida. A expectativa é atrair cerca de 3 mil
pessoas para o estádio.
Divulgação / Pref. de Tibagi

Novo campo oficial leva o nome de Homero de Mello

Sábado, 16 de Março de 2019
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Tibagi quer voltar a ser polo de canoagem
Divulgação / Pref. de Tibagi

Nova pista para
slalom e uma
para velocidade
são previstas
Agência Conectare
Comunicação
O município de Tibagi está
muito perto de receber a verba
de R$ 1 milhão do Ministério do
Esporte para construir uma pista
profissional para a prática de canoagem slalom no rio que leva o
nome da cidade. O convênio para
o repasse do recurso foi assinado
em outubro do ano passado entre
a Prefeitura e a Caixa Econômica
Federal e só não foi aplicado ainda
porque a liberação depende de
autorizações do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), processos
que, de acordo com o secretário
municipal de Esportes, Edilson
Barbosa, estão “bem adiantados”
e não haverá entraves que possam
impedir a obra. “Mesmo assim,

Pratica do esporte já levou canoístas para fora do país
melhor não falarmos em data
para início porque ainda falta uma
liberação do IAP”, pondera.
Atualmente, a cidade conta
com apenas uma pista para a
prática esportiva. Ela fica do lado
direito do rio Tibagi e a outra pista
será instalada nas proximidades,
só que do lado esquerdo. Há também a previsão para a instalação
de uma terceira pista, desta vez
no lago da Usina Hidrelétrica de
Tibagi Montante, localizada a cerca de quatro quilômetros do local
hoje usado pelos canoístas. Mas,

diferente das outras duas, esta será
dedicada à prática de canoagem
de velocidade, ou seja, uma outra
modalidade olímpica.
Futuro promissor
Por conta de mais essas duas
pistas, governo municipal e entidades ligadas ao esporte já têm
planos para fazer com que Tibagi
volte a ser uma referência nacional,
um “polo de treinamento para canoagem”, nas palavras de Edilson.
O município já foi sede da seleção
brasileira de canoagem, recebeu

Competição em nova pista já
está marcada para novembro
A pista profissional para a
prática de canoagem slalom o rio
Tibagi deverá ser construída assim que a verba de R$ 1 milhão
for liberada. Mas, mesmo sem
ter suas obras iniciadas, já está
inclusa no calendário esportivo
de 2019. “Vamos inaugurar
esse ano ainda”, afirma o secretário municipal de Esportes,
Edilson Barbosa. Segundo a
Confederação Brasileira de Ca-

noagem (CBCa), entre 15 e 17
de novembro, Tibagi vai receber
o Campeonato Brasileiro de
Canoagem Slalom.
Edilson explica os detalhes
da nova pista, que será uma das
mais modernas do país. “Usando
o leito do rio como base, trata-se
de uma pista semiartificial, sem
problema de canal. Dá para usar
a pista o ano todo, independentemente de cheias ou curvas”,

conta. A presidente da Atica,
Neuza Martins, acrescenta que
a nova pista não vai precisar de
manutenção e também não prejudicará o meio ambiente.
Embora não se tenha a pretensão de acolher novamente a
seleção brasileira, o secretário
conta que Tibagi poderá receber
os atletas para treinamento. “Para
o pessoal que treina em Foz, aqui
fica ‘na mão’ para eles”.

diversos campeonatos nacionais
e internacionais, mas acabou perdendo os atletas em 2006, quando
Foz do Iguaçu ofereceu melhores
estrutura e apoio a eles.
A presidente da Associação
Tibagiana de Canoagem (Atica),
Neuza Maria Pupo Martins, diz
que é muito difícil que a cidade
volte a ser sede para a seleção por
conta da estrutura que há em Foz,
mas existe uma grande expectativa
de que os campeonatos voltem a
ser mais frequentes. “A pista que
temos agora continua, aí teremos a

pista profissional, do lado esquerdo do rio Tibagi, e a de velocidade,
no lago da usina, para caiaques
maiores”, descreve Neuza. Para
ela, a iniciativa - que envolve tanto
governo, quanto associação e
demais parceiros - , deverá atrair
mais atletas e estimular o esporte
na cidade. “A gente quer fazer um
bom trabalho aqui porque Tibagi já
foi referência e, por muito tempo,
a prática de canoagem parou. A
associação ficou desativada por
oito anos depois que a seleção brasileira foi embora. Aí entre 2012 e
2013 comecei a correr atrás para
reativá-la. Só existe competição
por meio da associação”, relata
a presidente, acrescentando que
a pista profissional já vem sendo
pleiteada junto ao poder público
desde 2015.
Também por falta de uma nova
pista, muitos atletas deixam Tibagi para treinar em outros locais e
até fora do Brasil, algo que as lideranças tibagianas querem evitar
que aconteça. “Nossa expectativa
é de que os atletas que começam
sua base aqui fiquem na cidade”,
diz Edilson.

Modalidades
de canoagem
olímpica
em Tibagi
Slalom – Atleta rema através de
um percurso em corredeira, definido
por balizas, sem cometer penalidades, no menor tempo possível. A
pista é normalmente montada em
uma corredeira, de 250 a 400 metros de extensão. São utilizados três
tipos de barcos: caiaque individual,
canoa individual e canoa dupla.
Canoagem de velocidade Essencialmente de competição, é
praticada em rios ou lagos de águas
calmas com 9 raias demarcadas
nas distâncias de 1.000, 500 e
200 metros. Nos caiaques, rema-se
sentado com um remo de duas pás.
Na canoa, o canoísta apoia-se no
assoalho da canoa com um joelho e
usa remo de uma só pá.
Fonte: CBCa

Tibagi quer voltar a ser polo de canoagem

Tibagi terá escolinha de Canoagem
Outra ação que integra o projeto de incentivo à canoagem em Tibagi é a Escolinha de Canoagem,
que funciona há seis anos, fruto
de uma parceria entre a Atica e a
Prefeitura. Segundo a presidente
da associação, Neuza Martins, a
Escolinha possui 58 alunos, com
idades entre sete e 17 anos.
Um deles é João Marcos, 16
anos, irmão de Renan Henrique
Soares, 24, que é atleta da seleção
brasileira. “O que a gente espera é
que a canoagem cresça em Tibagi
e não fique só na escolinha”, diz a

Divulgação / Gabriel Prestes

mãe de ambos, Daniela do Rocio
de Oliveira, que relembra os bons
tempos em que o município recebia
grandes campeonatos e atletas de
alto nível. Ela espera também rever
mais vezes o filho Renan que, aos
14 anos, se mudou para Foz do
Iguaçu, onde treina até hoje. “Nem
que seja para vê-lo participar. Aqui

em casa tenho várias medalhas que
ele ganhou”, diz. O irmão João Marcos está no mesmo caminho e treina
desde que a escolinha abriu.
Apesar das dificuldades, a
escolinha, que têm à disposição
aproximadamente 40 barcos, tem
conseguido colocar muitos atletas
a seguir carreira na canoagem.
“Da Prefeitura a gente só tem um
auxiliar técnico e um ajudante.
Então, estamos abertos a receber
sócios, pois, fora esse apoio, não
temos mais nenhum tipo de ajuda”,
revela Neuza.

