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Carta faz
ameaça e UEPG
se manifesta

Carta com ameaças a alunos, funcionários e professores da UEPG, encontrada na
manhã de quinta-feira (21),
fez com que autoridades se
manifestassem através de
entrevista coletiva. página 7

Aline Sleutjes assume
em 1? de fevereiro

Divulgação

www.paginaum.com

Primo de prefeito
agride vizinho

Divulgação

Um conflito com agressões,
envolvendo o primo do prefeito de
Castro, comissionado da Prefeitura,
e seu vizinho, virou caso de polícia
na noite de terça-feira (19). No
dia seguinte ao ocorrido, a filha do
agredido procurou a reportagem do
página 7
Página Um.

Operário perde
fora de casa
para o Athletico
página 4

EM SESSÃO

EM NOVA IORQUE

Aline participa de reunião da ONU

A deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR) está
participando da Missão do
Brasil junto à Organização
das Nações Unidas (ONU),
considerado o maior encontro anual das Nações Unidas
sobre igualdade e direitos
das mulheres, que acontece
na sede da ONU em Nova
Iorque. O encontro teve início nesta segunda-feira (18)
e segue até sexta-feira (22).
Para a deputada, a missão é
de grande importância para
a relação entre os países e o
desenvolvimento do Brasil.

página 5

Divulgação

“

O debate em torno da
igualdade de direitos
para mulheres em
vários segmentos da
sociedade deve ter
uma atenção permanente na sociedade,
em um viés de direito para todos

COMO PATRIMÔNIO CULTURAL IMATERIAL

Cini pede tombamento da gengibirra
Divulgação

OPERAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO

Temer é preso
por desvio na
Eletronuclear

Ex-presidente da República Michel Temer foi preso na
manhã desta quinta-feira (21)
no Rio de Janeiro. O mandado
de prisão foi expedido pelo juiz
Marcelo Bretas, titular da 7ª
Vara Federal Criminal do Rio,
responsável pelas ações de
desdobramento da Operação
Lava Jato. Também foi pedida
a detenção do ex-ministro
de Minas e Energia, Moreira
página 3
Franco.

ATÉ 6 DE MAIO

Nesta quarta-feira (20) Palmeira deu um passo a mais para
ter o tombamento de seu terceiro patrimônio cultural imaterial.
Foi através dos empresários
Nilo Cini Júnior e Orlando Cini
Júnior, que estiveram no Palácio da Viscondessa Querubina
Rosa Marcondes de Sá, sede da
Prefeitura da Palmeira, e protocolaram pedido de tombamento
página 4
da gengibirra.

DURANTE REUNIÃO

página 3

Vem ser Bel's Shoes

VEM SER BEL'S SHOES

INSTAGRAM @BUENOSIBELLY

DE 25 E 27 DE ABRIL

ExpoFrísia irá
expor 230 animais

CARAMBEÍ

Aprovada
recomposição
de salário
página 3

EM TIBAGI

13º Conferência
Municipal de Saúde
A Secretaria de Saúde de
Tibagi promove a 13° Conferência Municipal de Saúde,
nesta sexta-feira (22), a partir
das 8 horas, na Igreja Batista
Betel. Neste ano, o evento
tem como tema “Democracia
página 5
e Saúde”.

Títulos podem ser regularizados Aliel convoca ministro
página 5

Em sessão sem polêmicas,
a Câmara Municipal de Castro
aprovou, por unanimidade, dois
projetos de crédito de Poder
Executivo e o Projeto Substitutivo 10/2019, de autoria
do vereador Maurício Kusdra
(DC), que inclui a Semana Municipal da Mulher no calendário
de comemorações oficiais do
página 3
Município.

A produção leiteira nos
Campos Gerais tem mais de
cem anos de tradição, com destaque para características como
gordura, proteína, longevidade
dos animais e prenhez. Esse
cenário poderá ser conferido
na ExpoFrísia 2019, promovida
pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, em Carambeí. página 4

CONFERÊNCIA Internacional da Síndrome de Down na CSW 63
Commission on the Status of Women da ONU, em Nova Iorque

Divulgação

Legislativo aprova
Semana da Mulher

Você pode ter as melhores
marcas nos seus pés!

(42) 9 9951-5799

2

SEXTA-FEIRA, 22 A 25 DE MARÇO DE 2019

EDITORIAL

'MAS NOS DERAM ESPELHOS
E VIMOS UM MUNDO DOENTE'
A letra da música do Legião Urbana já tem mais de 30 anos, porém, parece cada vez mais atual. A cada dia acordamos
com novas notícias que fazem o ser humano questionar a sanidade dos seus semelhantes. Ontem (21), por exemplo, uma
carta ameaçando alunos, professores e funcionários da Universidade Estadual de Ponta Grossa foi encontrada no banheiro de
uma das unidades. Trata-se de uma ameaça, que pode sim ser infundada, e que pode não encontrar subsídios para tornar-se
uma tragédia, é o que se espera. Mas só o fato de alguém querer causar ainda mais pânico, em uma sociedade já calejada
com a maldade humana, é uma barbárie. Procurar culpados talvez até ajude a encontrar a solução, quando erros dos outros
afeta a muitos, mas a raiz do problema talvez seja muito mais profunda que possamos imaginar.
Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

DE

Crise
É sinal de Progresso

que aprovaram a recomposição
de salário do funcionalismo de
Carambeí, na noite de terça-feira
(19). Parece que os 7,61% foi
apenas um pretexto para que ele
extravazasse. O pior que sobrou
para o secretário Adalberto
Westephal, da pasta da Assistência Social, que acompanhava
a sessão em silêncio. Acusado
de ter dado uma cotovelada no
exaltado, acabou sendo surpreendido quando as agressões verbais voltaram-se para ele.

ONU
A deputada federal Aline
Sleutjes (PSL) encerra nessa
sexta-feira (22) a sua segunda
viagem internacional, desta vez
oficial, a Nova Iorque (EUA).
Ela integra comitiva brasileira de
deputados que participa de reunião da ONU.
MEMBROS TITULARES
Vale destacar que nesta
semana Aline Sleutjes teve o seu
nome confirmado como membro
titular da Comissão de Agricultura, além de ser suplente em
outras comissões. Outro deputado que também ganhou holofotes é Aliel Machado (PSB), pela
segunda vez eleito membro titular
da Comissão de Educação.

Na crise
nem a b ,
arata
do 'Dede
'
é barata
!

NO DESTACAMENTO
Adalberto fez termo circunstanciado contra o homem
que minutos depois compareceu ao destacamento da PM,
já com os ânimos acalmados.
Para a surpresa, e depois de
tudo resolvido, Adalberto pegou
uma carona com o exaltado até
sua casa.

DESTAQUE
Enquanto Aline pavimenta o
seu nome em Brasília, Aliel vai
mostrando porque sua reeleição
foi importante para os Campos
Gerais. Nessa semana convocou
o Ministro da Educação, Ricardo
Velasques Rodrigues, para falar
sobre algumas medidas.

Dizia Chico Xavier: “Agradeço todas as dificuldades, não
fosse por elas, eu não teria saído do lugar”. Padre Antonio
Vieira lembra! "A omissão é um pecado que faz não fazendo
“No fundo é o maior desafio de todos”. Não custa repetir
as palavras de J.R Guzzo: “A vida é frágil, se você no Brasil
não desfruta de privilégios, o Estado não fornece segurança a
vida, seu bem- estar é ameaçada todos os dias e as chances
de progresso pessoal estão cada vez mais limitado. Quase
tudo o que o governo diz é mentira. Tiram do seu bolso,em
impostos, o dinheiro que você ganha com seu trabalho, e não
devolve em serviços que têm a obrigação de prestar. Está na
hora de trocar o Brasil por algum país civilizado do Primeiro
Mundo. Qual país? Qualquer um dentro da esfera da democracia e de seu bem- estar econômico, que garanta o exercício
da cidadania e os direitos de cada um. Mas estariam eles
salvo da miserável fragilidade da vida humana? É uma ilusão
achar que basta viver num grande país para livrar- se da precariedade da existência humana. Ninguém pode escapar de
si próprio, e do infinito risco de estar vivo, mudando de um
lugar para outro''.
O Brasil de hoje, dizem, é um grande lugar para você
desperdiçar a sua vida!

OPORTUNISTA
Sabe aquele ditado de Gerson, "de querer levantagem em
tudo". Parece que o vereador
Jeverson Gomes da Silva entrou
na onda. Foi o único que votou
contra a recomposição e postou
nas redes sociais. Só que em
2014, quando presidia a Casa e
era aliado do prefeito, foi favorável. Oportunismo é pouco!

MAIS CONFUSÃO
Logo após a sessão, um
destemperado cidadão não economizou xingamentos e descarregou o verbo aos vereadores

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

SÚMULA DE RECEBIMENTO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DIONISIO BERTOLINI, torna público que RECEBEU do Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, a licença de operação nº. 16250, do protocolo nº. 79950572, com vencimento 12/04/2019, para o empreendimento de Recebimento, Secagem e Armazenamento de Grãos,
implantado na Chácara Invernadinha, Castro – Paraná.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DIONISIO BERTOLINI, torna público que REQUEREU do Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, a renovação da licença de operação nº.
16250, do protocolo nº. 79950572, com vencimento 12/04/2019,
para o empreendimento de Recebimento, Secagem e Armazenamento de Grãos, implantado na Chácara Invernadinha, Castro –
Paraná.

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

FOCO NAS PONTES
O presidente da Itaipu Binacional, Joaquim Silva e Luna, afirmou
que o principal foco de gestão nos próximos três anos será garantir
R$ 1 bilhão para a construção das duas pontes entre o Brasil e o
Paraguai. “É um custo alto, será diluído ao longo do tempo, com
orçamento bem feito e exigirá austeridade nos gastos", diz Silva e
Luna. Uma das pontes será construída sobre o rio Paraná, entre Foz
do Iguaçu e Presidente Franco, e custará R$ 550 milhões.
VACINA
O ministro Henrique Mandetta (Saúde) adiantou ao deputado estadual Michele Caputo
(PSDB() que o Paraná vai receber mais 106 mil doses da vacina
contra a meningite. A remessa de
doses extras garante a regularização dos estoques da rede pública
de saúde. “Trata-se de um reforço
importante para a proteção das
nossas crianças. É inadmissível
que faltem vacinas nas unidades
de saúde de nosso Estado”, diz
o deputado.
MERCADO SUÍNO
O status livre da aftosa sem
vacinação almejado pelo Paraná
atende também a suinocultura. O
estado já é o segundo maior produtor nacional e pode ter novos
mercados. Hoje, os frigoríficos
paranaenses não têm acesso a
países como a China, Japão,
México e Coreia do Sul que respondem por 64% do comércio
mundial. Estudo da Secretaria
da Agricultura adianta que com o
fim da vacinação, o Paraná estará
apto a exportar para os quatro
países, um potencial adicional de
5,1 milhões de toneladas. Em um
cenário de 2% deste mercado, as
exportações passam das atuais
107 mil toneladas para mais de
200 mil toneladas.
FINALISTA
O prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel (PSDB) é finalista do prêmio Prefeito Sebrae
Empreendedor através de dois
programas Sala Digital e Alvará
Online que atendem as microempresas e outras modalidades de
empreendimento. “Não importa
se é grande industrial ou microempresário. Todo negócio é
importante e deve ser valorizado.
Todo esse esforço acelera a geração de empregos, de renda e o
desenvolvimento da cidade”, diz.

fevereiro com a abertura de 4.607
empresas, um aumento de 35,3%
em relação ao mesmo mês do ano
passado, A Jucepar indica a instituição de 7.910 empresas no primeiro bimestre, o que representa
um acréscimo de 25,8% ante as
6.284 criadas nos dois primeiros
meses de 2018.
CONTORNO NORTE
A conclusão do Contorno
Norte, ligando a Rodovia da Uva
em Colombo a BR-116, está mais
perto. O prefeito de Campo Largo,
Marcelo Puppi (DEM) e a prefeita
de Colombo, Beti Pavin (PSDB),
reuniram-se com o ministro da
Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, em Brasília, e solicitaram
a finalização do anel rodoviário. Os
três primeiros lotes do contorno já
estão concluídos e resta o último
trecho de 10 km entre a Rodovia
da Uva, em Colombo, passando
pela BR-476 (Estrada da Ribeira)
e chegando à BR-116.
SAÚDE REGIONAL
A Secretaria Estadual de
Saúde vai investir na descentralização dos serviços através da regionalização do atendimento básico e
especializado nos próximos quatro anos. “É preciso diminuir o
trânsito de pacientes, que muitas
vezes saem do interior para vir à
capital ou região metropolitana de
Curitiba, para fazer uma simples
consulta médica. Vamos ampliar as
consultas especializadas e os atendimentos de média complexidade
em diversas regiões do Paraná”,
diz o secretário Beto Preto.
GRECA EM ALTA
O prefeito de Curitiba, Rafael
Greca, está em alta. É aprovado
por 57,6% dos curitibanos, maior
índice desde que assumiu a prefeitura da capital, e lidera as pesquisas de intenção de voto para as
eleições municipais de 2020.

MAIS EMPRESAS
O Paraná fechou o mês de

* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

22/03 - Dia Mundial da Água
23/03 - Dia Mundial da Meteorologia
25/03 - Dia internacional da Solidariedade da Pessoa , Dia
Nacional do Orgulho Gay, Dia Nacional do Oficial
de Justiça, Detenta ou Desaparecida

SÚMULA DE RECEBIMENTO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DIONISIO BERTOLINI, torna público que RECEBEU do Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, a licença de operação nº. 16248, do protocolo nº. 79950580, com vencimento 12/04/2019, para o empreendimento de Recebimento, Secagem e Armazenamento de Grãos,
implantado na Fazenda Cambuca – fundão, Piraí do Sul – Paraná.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DIONISIO BERTOLINI, torna público que REQUEREU do Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, a renovação da licença de operação nº.
16248, do protocolo nº. 79950580, com vencimento 12/04/2019,
para o empreendimento de Recebimento, Secagem e Armazenamento de Grãos, implantado na Fazenda Cambuca – Fundão, Piraí
do Sul – Paraná.
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
22/03

Clima

Temperatura
17

Umidade

ºC

12 ºC

93%
93%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Sábado
23/03

21

ºC

14 ºC

92%
93%

Sol com algumas nuvesn. Chove rápido o dia e à noite.

Domingo
24/03

24 ºC
15 ºC

83%
85%

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

Segunda
25/03

25 ºC
16 ºC

93%
91%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 21/03/2019
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OPERAÇÃO DESCONTAMINAÇÃO

Temer preso por desvios na Eletronuclear
Divulgação

Operação
faz parte do
desdobramento
da Lava Jato

Ex-ministro
Moreira Franco
também foi preso
dente Dilma Rousseff. Ao longo
de sua trajetória política, Temer
foi presidente da Câmara dos
Deputados, secretário da Segurança Pública e procurador-geral do estado de São Paulo.

Da Redação
O ex-presidente da República Michel Temer foi preso na
manhã desta quinta-feira (21)
no Rio de Janeiro. O mandado
de prisão foi expedido pelo juiz
Marcelo Bretas, titular da 7ª
Vara Federal Criminal do Rio,
responsável pelas ações de
desdobramento da Operação
Lava Jato. Também foi pedida
a detenção do ex-ministro
de Minas e Energia, Moreira
Franco.
A Operação Descontaminação investiga desvios na
Eletronuclear. Ao todo, foram
expedidos oito mandados de
prisão preventiva, dois de prisão temporária e 24 de busca
e apreensão no Rio de Janeiro,

Além de Temer e Moreira Franco, mais seis mandados de prisão

em São Paulo, no Paraná e
Distrito Federal.
De acordo com nota da
PF, "a investigação decorre de
elementos colhidos nas Operações Radioatividade, Pripyat e
Irmandade, deflagradas anteriormente e, notadamente, em

razão de colaboração premiada
firmada pela Polícia Federal.
Filiado ao Movimento
Democrático
Brasileiro
(MDB), Temer assumiu a Presidência da República em maio
de 2016, depois do processo
de impeachment da ex-presi-

EM 2014 JEVERSON FOI FAVORÁVEL

Vereador vota contrário a
recomposição de 7,61%
O vereador Elio Ratinho
lembrou, na noite desta terçafeira (19), durante a sessão
que aprovou recomposição das
perdas inflacionárias de 7,61%
para os subsídios dos vereadores
carambeienses, que até 2013 os
subsídios estavam congelados e
que só a partir de 2014 voltaram a conceder a recomposição
quando a Casa de Leis era presidida pelo vereador Jeverson
Gomes da Silva (PDT).
Curiosamente, Jeverson que
não está mais alinhado com
o governo, seguiu o caminho
inverso na terça-feira e votou
contrário, demonstrando estar
mais interessado em projetos
que possam lhe render créditos
junto à opinião pública.

Nas redes sociais, os questionamentos são para saber se
Jeverson vai abrir mão da recomposição já que ele foi contrário à
aprovação.
Ratinho enfatizou que a votação “não tem nada de aumento,
é apenas a reposição da inflação”, frisou. A mesma linha foi
defendida pelos demais vereadores. Antonio Coza destacou que
os subsídios dos vereadores de
Carambeí estão entre os menores dos Campos Gerais. Paulo
Valenga defendeu que a recomposição das perdas inflacionárias é
lei, está prevista na Constituição
e que pessoas mal informadas, ou
mal intencionadas, distorcem as
informações e divulgam de forma
errada se tratar de aumento.

DE ALIMENTOS

PR inicia programa para
reduzir desperdício
Um novo projeto desenvolvido pela Secretaria de Estado da
Agricultura e do Abastecimento e
Ministério da Cidadania vai colaborar para a redução do desperdício de alimentos em todo o Estado
nos próximos dois anos. Serão
desenvolvidas ações para reduzir
as perdas e desperdícios nos diferentes elos da cadeia produtiva e
de abastecimento de alimentos.
O investimento total será de
R$ 1,030 milhão, sendo R$ 1
milhão proveniente do Ministério, e R$ 30 mil da Secretaria da
Agricultura. O projeto busca estimular o consumo e a produção
responsáveis, além da redução de
50% do desperdício de alimentos,
em sintonia com a meta ODS 12
da Organização das Nações Unidas (ONU), da qual o Brasil é
signatário.
Também está previsto um
mapeamento dos gargalos na
cadeia – Agricultor – Organização
da Agricultura Familiar – Escolas
– Ceasas – Bancos de Alimentos
– entidades assistenciais e consumidores. A ideia é sensibilizar os
atores com a criação de um protocolo de ações para reduzir o desperdício de alimentos no Estado,
nos níveis de varejo e do consumidor, além de reduzir as perdas
de alimentos ao longo das cadeias
de produção e abastecimento,
incluindo as perdas pós-colheita.
Participantes
A iniciativa do projeto é do
Desan (Departamento de Segu-

rança Alimentar e Nutricional),
em parceira com a Emater (Instituto Parananense de Assistência Técnica e Extensão Rural),
Fundepar (Instituto Paranaense
de Desenvolvimento Educacional), Ceasa, Associação Paranaense de Supermercados (Apras),
Conselho Estadual de Segurança
Alimentar e Nutricional (Consea)
e Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e
Nutricional (Caisan).
Estimativas apontam o Brasil
entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo, com
um descarte aproximado de 30%
de tudo do que é produzido para o
consumo humano e 15% das calorias totais produzidas. Este descarte gera um prejuízo econômico
de US$ 940 bilhões por ano.
No Paraná, a estimativa é de
que aproximadamente 30% dos
alimentos sejam desperdiçados.
O primeiro encontro entre os
técnicos de órgãos envolvidos já
conteceu, e a expectativa é que
em maio comecem os primeiros
seminários sobre aproveitamento
integral de alimentos, além de
oficinas, cursos e distribuição de
cartilhas para o público-alvo.
Para o secretário estadual
da Agricultura, Norberto Ortigara, será uma oportunidade de
fazer uma grande sensibilização
e mudança de hábitos. “Além
disso, vamos levantar os principais gargalos da cadeia responsáveis pelas perdas, e assim propor
ações para corrigi-los”.

Partido
O MDB lamenta a postura
açodada da Justiça à revelia do
andamento de um inquérito em
que foi demonstrado que não
há irregularidade por parte de
Temer e do ex-ministro Moreira
Franco. O MDB espera que a
Justiça restabeleça as liberdades individuais, a presunção de
inocência, o direito ao contraditório e o direito de defesa.
Defesa de Moreira Franco
Em nota, a defesa de
Moreira Franco manifestou "inconformidade com o

decreto de prisão cautelar".
Para os advogados, a medida
não é necessária, pois ele
"encontra-se em lugar sabido,
manifestou estar à disposição
nas investigações em curso,
prestou depoimentos e se
defendeu por escrito quando
necessário".
A defesa do ex-presidente
diz que a ordem de prisão
"causa estranheza" por ser de
um juiz "cuja competência não
se encontra ainda firmada, em
procedimento desconhecido
até aqui".Formado em Direito
pela Universidade de São
Paulo (USP), o emedebista
iniciou a carreira política na
década de 1960, no governo
estadual de São Paulo. Por
15 anos, foi o presidente do
MDB. Temer foi eleito por
duas vezes consecutivas vicepresidente do Brasil, na chapa
de Dilma Rousseff, e chegou à
Presidência em 2016, após o
impeachment da petista.
* Com Agência Brasil

EM SESSÃO ORDINÁRIA

Câmara cria Semana da Mulher
Divulgação

Da Assessoria
Em sessão sem polêmicas, a Câmara Municipal de
Castro aprovou, por unanimidade, dois projetos de crédito
de Poder Executivo e o Projeto Substitutivo 10/2019, de
autoria do vereador Maurício
Kusdra (DC), que inclui a
Semana Municipal da Mulher
no calendário de comemorações oficiais do Município.
O Projeto 17/2019 autoriza a Prefeitura abrir crédito
adicional especial de R$ 40
mil para aquisição de equipamentos, mobília, computador
e multimídia para os SCFV
Consulesa, Guararema, Abapan e Socavão. Já o Projeto
18/2019 autoriza o Poder
Executivo abrir crédito adicional suplementar de R$ 786
mil para a construção do novo
terminal rodoviário intermunicipal.
A vereadora presidente,
Fátima
Castro
(MDB),
explica que estes projetos de
crédito são comuns e necessários para remanejar o orçamento que estava destinado
para realizar uma atividade,
mas precisa ser alterado para
outra. “Esses pedidos são de
extrema importância para que
as secretarias consigam realizar algum serviço, pagamento
ou obra que não estava pre-

Sessão sem polêmicas
visto”, explica.
Enquanto os projetos
de crédito foram aprovados
em votação única, o Projeto
Substitutivo 10/2019, foi
aprovado em segunda votação. A proposição do vereador
Maurício Kusdra já havia sido
votada na semana anterior e
foi referendada novamente na
sessão desta semana. Agora a
proposição segue para a análise e sanção do prefeito.
O projeto do vereador
prevê que a Semana Municipal
da Mulher deve ser comemorada na semana em que estiver inserido o dia 8 de março,
data em que é celebrado o dia
Internacional da Mulher. A
proposição prevê que, durante
esta semana comemorativa,
devem ser desenvolvidas atividades educativas, culturais,

de orientação e recreativas
ligadas a mulher.
Durante a primeira discussão, o vereador ressaltou
que apresentou o projeto de
lei a pedido de um grupo
de mulheres de Castro. “É
importante a inclusão desta
data para celebrarmos e
comemorarmos, mas também
para lutarmos pelos direitos e
pela contra-violência”, afirma
Kusdra.
Também estava na pauta
para votação o Projeto
09/2019, de autoria do vereador Cezar do Povo (PSC),
que dispõe sobre a obrigatoriedade de sistemas de senhas
e de assentos nas casas lotéricas. No entanto, o vereador
Gerson Sutil (PSB) solicitou
vistas para que pudesse analisar melhor a proposta.

DURANTE PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO EM 2019

Aliel convoca ministro Ricardo Velez
Membro titular da Comissão
de Educação pelo quinto ano consecutivo, o deputado federal Aliel
Machado (PSB) teve requerimento
aprovado nesta quarta-feira (20),
em coautoria com o deputado
Alessandro Molon (PSB-RJ), para
convocação do ministro da Educação, Ricardo Velez Rodríguez,
para prestar esclarecimentos sobre
declarações feitas recentemente.
De acordo com os parlamentares, é de fundamental importância
que o ministro compareça a Comissão para falar sobre as declarações
e ações frente à Educação. “Não
há nada mais importante para o
ministro da Educação fazer do que
comparecer a essa comissão falar
sobre as suas recentes declarações
e sobre qual é o projeto de cada
uma das pastas do seu ministério”,
destacou Molon.
A convocação do ministro foi

Divulgação

Deputado que saber as ações
motivada pelas recentes declarações do ministro sobre os brasileiros no exterior. Em entrevista à
revista "Veja", o ministro disse que
quando o brasileiro viaja "rouba
coisas dos hotéis, rouba o assento
salva-vidas do avião, ele acha que
sai de casa e pode carregar tudo".
Além disso, os parlamentares
querem esclarecimentos sobre as
cartas enviadas pelo ministro a

escolas com o slogan de campanha
do presidente Jair Bolsonaro.
“Fizemos este requerimento
para que o ministro venha nos trazer esses esclarecimentos e venha
debater conosco a Educação.
Achamos inclusive que ele estaria
presente hoje, na primeira reunião
da comissão, como é de praxe.
Mas como ele não compareceu,
acordamos em fazer esse convite.
A liderança do Governo se comprometeu que ele virá no dia 3 de
abril. Vamos aguardar e fazer a ele
os questionamentos necessários”,
disse Aliel.
O parlamentar paranaense
integra a Comissão de Educação
desde 2015, primeiro ano de
mandato. Entre relatorias e projetos importantes, Aliel já aprovou
propostas na Comissão, que é
considerada uma das mais importantes da Casa.

GOVERNO 5.0

Guto Silva
compara gestão
a tendência
Divulgação

Guto Silva diz que governo
precisa se adequar a realidade
Da Assessoria
“Um governo precisa se adequar à realidade em que vive a
sociedade”. A afirmação é do
Chefe da Casa Civil do Paraná,
Guto Silva. Segundo ele, a determinação do governador Ratinho Junior é que toda a máquina
pública possa dar respostas rápidas às necessidades da população
e isso exige que o governo, como
um todo, possa agir de forma integrada, para reduzir custos, aumentar a agilidade e a qualidade dos
serviços prestados e garantir transparência em todas as suas ações.
Silva lembra que a população deixou bastante claro nas últimas eleições que quer mudanças na forma
de governar e o Paraná respondeu
a isso de forma rápida, com a adoção de medidas inéditas na gestão
pública como o Compliance, a lei
de eficiência e a criação de um dos
mais modernos programas de concessões do país.
O Chefe da Casa Civil compara
a gestão do Executivo à tendência
mundial que sucede a revolução
tecnológica promovida pela Indústria 4.0. “Quando o mundo avança
em direção a uma Sociedade 5.0,
precisamos garantir que estamos
prontos para oferecer um Governo
5.0”, diz.

EM VISITA

Programa de
Compliance é
apresentado ao
presidente
do TCE-PR
Ponta Grossa - Na manhã
de quarta-feira (20), o Programa de Gestão e Compliance
da Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa foi apresentado para o
presidente do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (TCE-PR),
conselheiro Nestor Baptista, em
visita realizada pelo prefeito Marcelo Rangel, acompanhado do
Controlador-Geral do Município,
Lauro Costa e do ProcuradorGeral, João Paulo Deschk.
Em andamento desde fevereiro, o Compliance tem o objetivo de dar continuidade aos
trabalhos já realizados pela Controladoria Geral através do aprimoramento do controle interno
administrativo do município.
Ponta Grossa é a primeira cidade
do país a implantar o programa.
Para o presidente do
TCE-PR, a iniciativa deve servir como exemplo de atuação na
transparência para outros gestores públicos. "O aperfeiçoamento
dos mecanismos de controle,
aliado à ampliação da transparência, é fundamental para que
a gestão pública possa ser cada
vez mais eficiente, garantindo à
população acesso a serviços de
qualidade", enfatizou.
De acordo com o Controlador Geral, Lauro Costa, a visita
teve como objetivo também,
assumir o compromisso entre o
município e os órgãos de fiscalização, reforçando a credibilidade
do programa.
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Tombamento da
gengibirra é pedido
para Palmeira
Havrechaki
destacou a
importância
da gengibirra
para Palmeira
Da Assessoria
Palmeira - Nesta quarta-feira
(20) Palmeira deu um passo a
mais para ter o tombamento de
seu terceiro patrimônio cultural
imaterial. Foi através dos empresários Nilo Cini Júnior e Orlando
Cini Júnior, que estiveram no Palácio da Viscondessa Querubina
Rosa Marcondes de Sá, sede da
Prefeitura da Palmeira, e protocolaram o pedido de tombamento da
gengibirra.
A gengibirra é uma bebida que
tem o gengibre como seu principal

PRÓXIMO JOGO EM CASA

Operário perde
para o Athletico
fora de casa
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário perdeu para o Athletico, na noite dessa quarta-feira
(20), pela terceira rodada da
Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense. O jogo
aconteceu na Arena da Baixada
e terminou 3 a 0.
A equipe da casa abriu o placar aos quatro minutos do primeiro tempo com gol de Lucas
Halter. Aos 26 minutos, Marquinho ampliou em cobrança de falta.
Ainda na primeira etapa, o lateral
direito Léo, do Fantasma, cometeu
falta, recebeu o segundo cartão
amarelo na partida e foi expulso.
No segundo tempo, o Athletico marcou o terceiro novamente
com Marquinho. Mesmo com um
jogador a menos em campo e em
desvantagem no placar, o alvinegro criou chances e buscou o gol
durante a partida.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
o desempenho da equipe. “A gente
teve oportunidades e, infelizmente,
não fomos efetivos. Tivemos lances
de bola parada, uma falta frontal e
não aproveitamos. E o Athletico
soube aproveitar, tem qualidade,
seus atletas tiveram as mesmas
oportunidades que nós e acabaram
finalizando. Então, é claro que a
gente acaba não sendo feliz no que
pensamos para o jogo, partindo
principalmente dessa primeira
parte do jogo: o gol cedo, algumas
oportunidades desperdiçadas, a
expulsão. E aí o jogo se torna completamente diferente daquilo que a
gente havia planejado”.
O Operário volta a jogar pelo
Paranaense no próximo domingo
(24) contra o Maringá, às 16h,
no Estádio Germano Krüger. Os
ingressos estarão disponíveis a
partir de quinta-feira (21) nos
seguintes pontos de venda: Loja
do Fantasma (Rua Padre Nóbrega,
265 – Oficinas), Keima Um Lojão
(Rua Coronel Cláudio, 59 – Centro) e Supermercado Vitor (Rua
Laudelino Gonçalves, 332 – Chapada). Os valores praticados na
arquibancada geral são R$ 100
entrada inteira e R$ 50 meia-entrada. Na arquibancada coberta,
os valores são R$ 150 entrada
inteira e R$ 75 meia-entrada.

ingrediente e que tem sua história enraizada em Palmeira. Tudo
começou em 1890, com Egizio
Cini, imigrante italiano anarquista
e idealista que veio para o Brasil
para participar da Colônia Cecília.
Mesmo após o fim da experiência anárquica, Egizio permaneceu em Palmeira e se dedicou
à produção de bebidas, mas sua
empresa, a Cini Bebidas, só foi
registrada em 1904, pelo seu
filho Hugo. Desde aquela época,
Egizio já fabricava a gengibirra
em casa, como destacou Nilo Cini
Junior, membro da quarta geração
da família no Brasil: “Ele costumava produzir Gengibirra em
casa para beber com a família nos
fins de semana”.
Para revelar aos palmeirenses o pedido de tombamento de
uma das bebidas mais adoradas
e consumidas no município, uma
coletiva de imprensa foi realizada
e contou com a presença do pre-

feito Edir Havechaki, do secretário
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas, Waldir Joanassi Filho, da presidente
do Instituto Histórico e Geográfico
de Palmeira, Vera Lúcia de Oliveira Mayer, e dos empresários da
Cini Bebidas.
Havrechaki destacou a importância histórica da gengibirra para
o município. “Temos muito orgulho da história da gengibirra em
Palmeira, de o seu Egizio Cini ter
vindo para cá e iniciado a fábrica
Cini em nosso município, tudo
isso aliado a importância da Colônia Cecília. É impossível tomar
um gole de gengibirra e não ser
remetido ao passado, lembrar de
almoços em família e tantos outros
momentos especiais que vivemos
acompanhados por uma gengibirra”, disse.
Joanassi falou sobre a importância histórica da bebida introduzida na época do anarquismo

Divulgação

COMO PATRIMÔNIO CULTURA IMATERIAL

Pedido protocolado: Vera Mayer, prefeito Edir Havrechaki, Nilo Cini Junior e Orlando Cini Junior
nos lares palmeirenses. “É uma
bebida que preserva até hoje a
receita e os laços daqueles que
a introduziram no Brasil ainda
no século 19, e isso por si só já
reforça sua importância histórica. É uma bebida que tem seu
sucesso e história ligados com
nosso município, e nada mais
justo que tombá-la como nosso
patrimônio cultural imaterial”,
comentou.
O secretário também revelou
que “o pedido de tombamento
realizado nesta quarta-feira dá o
ponta pé inicial para as comemorações de 200 anos do município
de Palmeira, que será comemorado em 7 de abril”.
Quanto as comemorações do
bicentenário de Palmeira, Nilo
revelou que a empresa irá preparar uma ação especial. “Estamos estudando a possibilidade
de realizar uma edição especial
para os 200 anos do município,

COORDENADOR DA AMCG CULTURA É DE PALMEIRA

Waldir é reconduzido ao cargo
Divulgação

Da Assessoria

com rótulo e características que
remetem à história que temos em
Palmeira”, revelou.
Receita mantida
Orlando Cini Júnior contou
que a produção da gengibirra
continua semelhante há mais de
80 anos. “Ela é muito rigorosa e
praticamente artesanal. A bebida
leva mais de um ano para poder
ser consumida. A duração demorada do processo de produção se
deve às condições específicas que
circundam desde a colheita do
gengibre até a bebida ser engarrafada, já que é necessário respeitar
a sazonalidade da planta que, após
ser colhida passa por um longo
processo para extração do gengirol, a substância que dá o sabor à
bebida”, revelou.
Homenagem
No documento protocolado
pela Cini, a empresa destaca

que “nestas condições e neste
momento em que o Município
de Palmeira completa 200 anos,
a Família Cini presta sua justa
homenagem as suas origens e
solicita palpável reconhecimento
da cidade para que a bebida seja
tombada como Patrimônio Imaterial Cultural de Palmeira.
Portanto, mesmo com a gengibirra tendo se tornado bebida
conhecida em todo o estado do
Paraná e a centenária Cini estar
sediada em Pinhais, a bebida, a
empresa e a família possuem suas
raízes em Palmeira. Somado a
isso o fator da bebida preservar
até hoje a receita e os laços familiares daqueles que a introduziram no Brasil ainda no século
XIX, reforçam sua importância
histórica. E mais, como a família
Cini, na figura do pioneiro Egizio
Cini está ligada à memória cultural e ao imaginário anarquista da
Colônia Cecília”.

ENTRE OS DIAS 25 E 27 DE ABRIL

ExpoFrísia irá expor 230
animais da Raça Holandês
Divulgação

Palmeira - O secretário
Municipal de Cultura, Turismo,
Patrimônio Histórico e Relações
Públicas de Palmeira, Waldir Joanassi Filho, foi reconduzido ao
cargo de coordenador da Associação de Municípios dos Campos
Gerais – AMCG, Cultura durante
reunião realizada na tarde de sexta-feira (15), em Palmeira.
A eleição para a coordenação da AMCG Cultura, conta
com gestão bianual, sendo que
contou com chapa única, com o
diretor de Cultura de Ortigueira,
Jackson Benittes assumindo a
vice-coordenação e a diretora
em Telêmaco Borba, chefe da
seção de Promoções Populares
Mariana Ribeiro da Luz.
Eleita por unanimidade, a
nova coordenação se comprometeu a seguir buscando o desenvolvimento regional por meio da
Cultura. Waldir agradeceu aos
demais por, mais uma vez, confiar o cargo a ele e já falou sobre
a continuidade. “Vamos seguir
com o projeto “Contos e lendas dos Campos Gerais’ e dar o
protagonismo merecido a nossa
região”, garantiu.
Além da votação na última
reunião, os representantes dos
municípios deram início nas
últimas semanas a seus “encontros geracionais” para o resgate de seus Contos e Lendas.
Lançado no final do último ano
pela AMCG Cultura, o projeto
“Contos e Lendas dos Campos
Gerais” pretende fazer um resgate dos ‘causos’ de seus municípios e registrá-los em um material
da região. “Assim como o projeto
'Sabores dos Campos Gerais'
estamos envolvendo a população
para fazer este resgate”, explica o
coordenador da AMCG Cultura e

Jackson Benittes, Waldir Joanassi Filho e Mariana Ribeiro da Luz
secretário Municipal de Palmeira,
Waldir Joanassi Filho.
No último ano, a AMCG Cultura iniciou o resgate o de seus
Sabores, e realizou a escolha de
um prato para identificar cada
um de seus municípios. “Agora
vamos envolver nossa comunidade
para identificar nossos Contos e
Lendas”, conta Joanassi. Cada
município fará, no mínico, quatro
encontros geracionais. “Estamos
reunindo a terceira idade com as
crianças de nossos municípios,
onde nossos idosos contam as histórias do passado para alunos das
redes de ensino”, relata o coordenador. Em Palmeira, foi envolvida
tanto escolas darede municipal,
quanto das particulares.
O resgate, o registro, e a
valorização da terceira idade.
“Estamos percebendo que nosso
projeto vai além da identidade
regional. Nossos idosos estão se
sentindo valorizados ao poderem
repassar adiante seus conhecimentos”, avalia o vice-coordenador da AMCG Cultura e dirigente
de Ortigueira, Jackson Benittes.
Para a produção do material
dos “Contos e Lendas dos Campos Gerais”, a AMCG Cultura
fará em média 80 encontros inter-

geracionais, as chamadas “Rodas
de Conversas”, envolverá mais de
cinco mil alunos, além dos idosos, que devem passar de 150.
“Estamos fazendo um trabalho
grandioso, que com certeza, trará
resultados satisfatórios”, avalia o
coordenador.
Alguns dos contos e lendas
que estão surgindo nas Rodas
de Conversas já são ‘velhos’
conhecidas da população mais
antiga dos municípios, como é o
caso, por exemplo, da história da
“Ana Beje” de Tibagi. O município, inclusive, produziu um curta
metragem para documentar a história e utilizar no projeto.
Mas em outros municípios, o
projeto, inclusive, está servindo
para o resgate de histórias antigas, que fazem parte de suas
fundações. Em Ortigueira, por
exemplo, dirigentes descobriram o surgimento da localidade.
“Conhecíamos a história do município desde Queimadas, que é a
tradicional, de fundação. Mas por
meio do projeto da AMCG Cultura encontramos histórias ainda
mais antigas de uma localidade
chamada Monjolinho, e que ainda
conserva resquícios”, exulta o
secretário de cultura.

MUDANÇA DE SENTIDO DE RUA VAI VAI MELHORAR TRÁFEGO

'Rio Paranapanema' muda sentido
Carambeí - A Prefeitura
Municipal por meio do Detransede realizará mudança de sentido na rua Rio Paranapanema,
Bairro Boqueirão. A mudança
ocorrerá entre as ruas Rio São
Francisco e Paraná, para veícu-

los no sentido bairro à PR151.
O novo sentido passará a valer a
partir de hoje (22).
O diretor do Detransede,
Wilson Aires, explica o veículo
que trafegar do bairro, vindo
do Residencial Campo Belo,

vila Lageado e localidade Santa
Rosa, para a PR151, pela rua
Rio Paranapanema, precisará
obrigatoriamente virar à direita na
rua Rio São Francisco seguindo
a rua Rio Xingu que dará acesso
direto a PR151.

Feira oferece ainda tecnologias e produtos selecionados
Da Assessoria
Carambeí - A produção leiteira nos Campos Gerais tem
mais de cem anos de tradição,
com destaque para características como gordura, proteína, longevidade dos animais e prenhez.
Esse cenário poderá ser conferido na ExpoFrísia 2019, promovida pela Frísia Cooperativa
Agroindustrial e que vai acontecer entre os dias 25 e 27 de
abril, em Carambeí, nos Campos
Gerais.
A feira tem como foco o
melhoramento genético com a
exposição dos animais, julgamentos e seleção de sêmen pelo
Catálogo de Touros da Intercooperação. Serão cerca de 230
animais expostos da raça Holandês Vermelho e Branco e Preto
e Branco.
Além dos animais, a ExpoFrísia, que ocorre anualmente,
oferece ao visitante tecnologias

Feira terá como
foco o melhoramento
genético
e produtos selecionados pelos
expositores, a fim de garantir
eficiência, redução de custos e
aumento de produtividade.
Tradicionalmente, a ExpoFrísia realiza atividades como o
Clube de Bezerras, em que as
gerações de futuros produtores
expõem animais sob a coordenação do setor de Pecuária Leiteira
da Frísia. O Clube atende filhos
de cooperados e de colaboradores de propriedades que aprendem desde cedo como cuidar
dos animais. Outra atração é a
Copa dos Apresentadores, em
que participantes das cooperativas Frísia, Castrolanda e Capal,
divididos em três categorias, têm
o desempenho avaliado.

PROGRAMAÇÃO 2019
* 25 de abril
15 às 18 horas – Julgamento
da Raça Holandês Vermelho
e Branco e Gado Jovem
18 horas – Solenidade de
Abertura
19 horas – Clube de Bezerras
* 26 de abril
8h30 às 12 horas – Palestra
sobre Pecuária de Leite
13 às 15 horas – Palestra
sobre Pecuária de Suínos
15 às 18 horas – Julgamento
da Raça Holandês Preto

e Branco e Gado Jovem
18 às 20 horas – Julgamento
da Raça Holandês Vermelho
e Branco e Gado Adulto
* 27 de abril
10h30 às 12h30 – Copa
dos Apresentadores
14 horas às 17h30 –
Julgamento
da Raça Holandês Preto
e Branco e Gado Adulto
17h30 – Premiação dos
Produtores-destaque
18h30 –Encerramento
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Aline participa da reunião da ONU
Divulgação

Encontro em
Nova Iorque
tem castrense
nas discussões
Da Assessoria
A deputada federal Aline
Sleutjes (PSL-PR) está participando da Missão do Brasil
junto à Organização das Nações
Unidas (ONU), considerado
o maior encontro anual das
Nações Unidas sobre igualdade
e direitos das mulheres, que
acontece na sede da ONU em
Nova Iorque. O encontro teve
início nesta segunda-feira (18)
e segue até sexta-feira (22).
Para a deputada, a missão
é de grande importância para
a relação entre os países e o
desenvolvimento do Brasil. “O
encontro defende a participação igualitária das mulheres
com foco em áreas prioritárias,
como eliminar a violência, apri-

18 DE MARÇO

Hora Cívica foi
comemorada no
distrito de Alto
do Amparo

Em Nova Iorque, na Conferência Internacional da Síndrome de
Down na CSW 63 - Commission on the Status of Women da ONU
morar o poder econômico feminino no mundo todo, políticas
públicas adequadas, emprego,
educação, entre outros temas.
No final, é lançado um documento que servirá de direcionamento para as políticas

públicas voltadas às mulheres
no mundo.
No primeiro dia da agenda, a
parlamentar, que assumirá a presidência da bancada da mulher
no PSL do Paraná, participou
de vários painéis, dentre eles:

39 ELEITORES PODEM TER TÍTULO CANCELADO

Eleitor pode regularizar
título até 6 de maio

EM 15 DIAS

Arena Multiuso
terá adequação
Ponta Grossa - As obras
de adequação para a liberação
da Arena Multiuso estarão sendo
concluídas no prazo máximo de
quinze dias, informou o secretário
Marco Macedo, dos Esportes do
Município. Na terça-feira (20),
após vistoria, o local foi interditado
parcialmente pelo Corpo de Bombeiros, existindo a necessidade de
troca das placas de sinalização e a
adaptação de saídas de emergência, além de outros detalhes.

FESTA FOI CONSIDERADA SEGURA

70 mil pessoas na 2ª Festa
do Peão de Boiadeiro
Da Assessoria

Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Autoridades e
comunidade escolar do distrito
de Alto do Amparo se reuniram
na Escola Municipal São Bento
para comemorar os 147 anos de
emancipação política de Tibagi,
celebrados no dia 18 de março.
Durante a apresentação, as
crianças representaram cada
localidade do distrito de Alto do
Amparo, ao som de uma paródia
escrita pelas professoras Daiane
e Gislaine. A homenagem teve a
participação do gerente de Cultura Sidnei Bielski, no violão, do
sanfoneiro Vanderlei Bielski e
com vocal da professora Daiane.
A Escola São Bento também
trabalhou a data comemorativa
com os alunos em sala de aula.
As crianças do Pré I e II desenvolveram trabalhos manuais para
demonstrar e celebrar o aniversário do município. Elas também
se divertiram com parque inflável,
camas elásticas, pipoca e algodão
doce, preparados especialmente
para eles na quadra da escola.
Nesta sexta-feira (21), a
Hora Cívica acontece na Escola
David Federmann, no distrito de
Caetano Mendes. A programação
dos 147 anos de Tibagi segue
até o domingo (24). No sábado
(23), às 10 horas, acontece a
inauguração da Capela Mortuária, em Caetano Mendes, e às 13
horas, na Praça Edmundo Mercer, na sede, as crianças poderão
aproveitar parque inflável, cama
elástica, pipoca e algodão doce.
No domingo, às 9 horas, encerrando da programação, com a
entrega oficial do Meu Campinho, na Praça 18 de Março.

Empoderamento das Mulheres
e a sua Relação no Desenvolvimento Sustentável, uma oportunidade para entender como
o mundo está debatendo sobre
políticas dedicadas à promoção
da igualdade e fortalecimento

51.520 eleitores estão aptos a votar
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Castro tem 51.529 eleitores castrenses aptos a votar
e 39 que estão prestes a ter
o título cancelado, por não
terem votado nas últimas três
eleições, incluindo o primeiro
e segundo turno das eleições
presidenciais de 2018.
O prazo para a regularização do documento, tanto
para os eleitores que deixaram de votar nos últimos
pleitos, como para todos os
demais que estão com irregularidades, termina no dia
6 de maio. O processo pode
ser feito tanto pessoalmente,
nos Cartórios Eleitorais de
cada município, como através
do site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no link
‘serviço ao eleitor’. Se for ao
cartório, o eleitor deve portar os seguintes documentos:
RG, título de eleitor e CPF
originais e um comprovante
de residência atualizado. No
local, é emitida a guia para o
pagamento da multa (pelo não
exercício do voto), no valor
de R$ 3,51 para cada turno
no qual o eleitor não votou.
Depois de efetuar pagamento,
o eleitor deve fazer entregar o
comprovante no mesmo local.
Se o eleitor fizer o processo
através do site do TRE, o
mesmo deve emitir a guia de
pagamento da multa, e, após
efetuar o pagamento pode
fazer a entrega do comprovante no Cartório Eleitoral do
município ou envia-lo para oemailzona016@tre-pr.jus.br
Entre os títulos eleitorais
cadastrados no município,
também tem 7.602 já cancelados. Conforme explicou
Fernanda de Araújo, chefe do
Cartório Eleitoral de Castro,
entre estes eleitores constam
os óbitos, que permanecem
no sistema por seis anos após

a morte dos eleitores, os que
não fizeram o cadastramento
biométrico e os que não
votaram nas últimas eleições
e não regularizaram o documento nos respectivos períodos. Há também um total
de 546 eleitores castrenses
que atualmente estão com o
título suspenso, por estarem,
por exemplo, respondendo à
processos.
Consequências
Os eleitores que perderem o prazo e tiverem o título
cancelado, ou ainda, que
possuírem outras pendências
com a Justiça Eleitoral, ficam
impedidos de realizar diversas
atividades. Por exemplo, não
podem se inscrever em concurso público, não recebem
remuneração ou salário por
função ou emprego público,
não podem obter passaporte
ou carteira de identidade, não
participam de concorrência
pública ou administrativa da
União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, não obtêm empréstimos
em instituições como Caixa
Econômica Federal, bem
como em qualquer estabelecimento de crédito mantido pelo
governo, não podemrenovar
matrícula em estabelecimento
de ensino oficial ou fiscalizado
pelo governo e não praticam
qualquer ato para o qual se
exija quitação do serviço militar ou imposto de renda, entre
outras sanções.
Atendimento
Vale destacar que o horário de atendimento do Cartório Eleitoral de Castro é das
12 às 19 horas, de segunda
a sexta-feira, e que os eleitores de Carambeí agora
são atendidos na cidade de
Ponta Grossa, e não mais em
Castro, como ocorria até no
passado.

feminino. “As mulheres tiveram
muitos avanços, como a possibilidade de votar, entrar na política
e estar em cargos importantes,
mas ainda precisamos de avanços para termos nossos direitos
respeitados. A paridade entre
homens e mulheres é fundamental para a estabilidade
social, política e para a quebra
de barreira do desenvolvimento
econômico e político”, ressalta.
A deputada
também
esteve no debate sobre o tema
“Explorando a jornada mulheres, paz e segurança: lições e
oportunidades do sul global”.
Segundo Aline, agora mais do
que nunca, é necessário que as
proteções básicas sejam garantidas para as mulheres e meninas no mundo todo. "O debate
em torno da igualdade de direitos para mulheres em vários
segmentos da sociedade deve
ter uma atenção permanente
na sociedade, em um viés de
direito para todos", enfatiza.
Nessa quinta-feira (21), Dia
Internacional da Síndrome de

A 2ª Festa de Peão de Boiadeiro de Castro, promoção da
Prefeitura Municipal, por meio da
Diretoria de Indústria, Comércio,
Turismo e Cultura, em comemoração ao aniversário de 315 anos da
cidade, atraiu 70 mil pessoas nos
quatro dias do evento no Parque
Dario Macedo, segundo estimativa
da Polícia Militar.
O evento contou com rodeio
e provas de tambor, team roping,
rodeio em carneiros e em touros,
além de show piromusical todas as
noites, e apresentação de duplas
sertanejas como Gian e Giovani,
Conrado e Aleksandro, Bruno e
Barreto, e Maiara e Maraísa. O
público também aproveitou uma
ampla e diversificada praça de alimentação e ainda o parque infantil
para as crianças. "Pensamos no
rodeio como uma festa para toda
a família, com atrações para todas
as idades e praça de alimentação.
Superamos a expectativa de público
que mesmo com chuva, compareceu em peso", ressaltou o diretor
de Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura de Castro, Augusto Beck.

A segurança do evento foi feita
em conjunto pela Polícia Militar,
Companhia de Choque, Pelotão
de Motociclistas, Policiamento
Velado (P2) Rádio Patrulha, Polícia Rodoviária e Guarda Municipal. O Corpo de Bombeiros deu
apoio com suporte de caminhão,
ambulância e brigadistas. O
evento também contou com segurança particular. Diariamente, 136
homens atuaram em todas as áreas
do parque.
De acordo com o diretor de
Segurança Pública da Prefeitura,
Antonio Sergio de Oliveira, tudo
transcorreu de forma tranquila.
"Mesmo com o número de pessoas ultrapassaando o esperado
pela organização, a festa transcorreu na mais perfeita ordem. Acreditamos que o grande número de
agentes de segurança envolvidos,
foi fator preponderante para o
sucesso do evento", disse.
O prefeito Moacyr Fadel Junior
disse que a festa foi mais uma vez
destinada às famílias castrenses.
"Estamos satisfeitos com o evento
que foi um sucesso, com grande
público todas as noites e principalmente para as famílias", disse.

Down, a deputada participou
do maior evento Internacional de educação inclusiva. “Ao
longo desses dias, pudemos
conhecer, através de apresentações e seminários, como este
tema está sendo trabalhado ao
redor do mundo: as melhores
práticas e os desenvolvimentos
de ação. Na Agenda 2030 da
ONU para o Desenvolvimento
Sustentável, os países assumem o compromisso de que
“ninguém fique pra trás”.
Comissões da Câmara
Além de concorrer ao cargo
de coordenadora da Secretaria
da Mulher da Câmara, a deputada é titular da Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural; Suplente da Comissão
de Educação; Suplente da
Comissão de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável e Suplente da Comissão
de Defesa dos Direitos das
Pessoas com Deficiência na
Câmara dos Deputados.

POPULAÇÃO DEVE PARTICIPAR

13º Conferência
Municipal de
Saúde será hoje

Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) promove
a 13° Conferência Municipal de
Saúde, nesta sexta-feira (22),
a partir das 8 horas, na Igreja
Batista Betel. Neste ano, o evento
tem como tema “Democracia e
Saúde”.
De acordo com o secretário de Saúde, Wilson Silva, a
Conferência Municipal de Saúde
é um momento importante de
participação da população em
relação à temas ligados à saúde
municipal. Na ocasião serão discutidos assuntos como direito,
consolidação dos princípios do
SUS e financiamento do SUS.
Pela manhã ocorrerá conversa
com os gestores, com os conselheiros municipais de saúde e
palestra com o enfermeiro mestre
em administração e especialista
em gestão da qualidade, Giovanni
Augusto Kalempa Panzzolo. No
período da tarde acontecerá a formação de grupos para discutir os
eixos que levantarão as propostas
de ações para saúde. Após isso,
as medidas serão votadas e submetidas à aprovação.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181x1.805,00
WHATSAPP 4199852.3855
ALUGO CASA FUNDOS
DE UM QUARTO EM PG
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
1 quarto, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 550, mais taxa de luz
e água. Sem garagem. No (42) 9
9972-0758.

Virgem: Sua habilidade para
mexer com finanças estará em evidência. Vênus vai proteger seus
assuntos de trabalho. Poderá receber notícias vindas de longe. Terá
persistência na conquista.

Peixes: Tenha cautela ao
mexer com dinheiro. Viagem para
visitar pessoas próximas estará protegida. Se vive uma relação estável,
a confiança poderá ser colocada à
prova.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
INES APARECIDA DALCOL, torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA – FRANGO
DE CORTE, implantada na localidade de MACHADINHO, PIRAI DO
SUL/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
INES APARECIDA DALCOL, torna público que irá requer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA
– FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de MACHADINHO, PIRAI DO SUL/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPRAÇÃO
JOSE ANTONIO PALOMO torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA – FRANGO
DE CORTE, implantada na localidade de ESTANCIA DA DIVISA,
TIBAGI/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOSE ANTONIO PALOMO, torna público que irá requer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA
– FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de ESTANCIA DA
DIVISA, TIBAGI/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPRAÇÃO
JOAO MARIA RATIN torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para a atividade de AVICULTURA – FRANGO DE CORTE,
implantada na localidadede RESSACA, PIRAÍ DO SUL/PR.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
Curso prático de artes,
de rápida duração
Região como a ilha
de Guadalupe
Contração
muscular
típica do
estressado

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOAO MARIA RATIN, torna público que irá requer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para a atividade de AVICULTURA –
FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de RESSACA, PIRAÍ
DO SUL/PR.
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O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-feira (22/03)
Olavo ameaça Marcos Paulo.
Neide garante a Murilo que ele é o
pai de sua filha. Geandro confronta
Valentina sobre sua chantagem a
Lourdes. Feliciano ajuda Valentina a
fugir de Olavo. Marcos Paulo deixa
a casa de Valentina. Mirtes recebe
um novo e-mail anônimo. Geandro
termina o relacionamento com Lourdes. Valentina confronta Murilo.

Aquário: Terá ajuda de superiores para alcançar sucesso no seu
emprego. Aproveite a energia de
Vênus e encare uma mudança no
visual. No romance, alegria contagiante e muita troca de afeto.

T

ESPELHO DA VIDA
Sexta-feira (22/03)
Margot compartilha com Grace
sua descoberta sobre Daniel.
Hakima conforta Hildegard pela
perda de Augusto. Hildegard visita

Danilo na prisão e revela sobre a
morte de Augusto. Bendita promete
ajudar Piedade. Gustavo chantageia
Eugênio para manter o acordo de
se casar com Cris/Julia. Isabel volta
para casa e pede ajuda a Grace para
mudar seu comportamento. Alain
liga para Daniel e fala com Letícia. Michele explica a Solange seu
plano para impedir que Neusa viaje
com ela para Nova York. Flávio e
Padre Leo confrontam Américo por
suas falcatruas. Hildegard consegue
libertar Danilo, que vai ao encontro
de Cris/Julia. Alain visita a casa de
Julia e acredita que a moça é Cris.

Leão: Graças à sua mente
inspirada, poderá se sair bem em
entrevista de emprego. Contato
com gente mais madura será favorável. Os astros indicam diversão nas
paqueras.

O

VERÃO 90
Sexta-feira (22/03)
Manu estranha ao ver Vanessa
na televisão. Herculano sente ciúmes da intimidade entre Janaína e
Raimundo. Gisela liquida a dívida
com Álamo. Lidiane deixa Patrick
arrasado ao revelar que não deseja
se casar. Herculano fica furioso ao
saber pelos produtores da Terremoto o motivo pelo qual seu vídeo foi
selecionado. Quinzão leva Gisela de
volta para casa. Ticiano se encanta
com Dandara na plateia e a chama
para dançar no palco. Vanessa
garante a Galdino que não gosta de
Jerônimo e quer vê-lo sofrer. Moana
diz a João que está cansada de ser
apenas sua amiga. João é abordado
no caminho de casa por dois capangas que o forçam a entrar em um
carro.

Capricórnio: Saberá como
alcançar metas. Bom momento para
encerrar ciclos. Vênus traz maré favorável para dinheiro, incluindo recebimento de dívidas. Poderá começar
um namoro ou nova paquera.
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RESUMO DE NOVELAS

Câncer: Seu jeito espontâneo
vai agradar no emprego. Sua vontade é deixar tudo às claras e tomar
decisões com calma. Se estiver sem
ninguém, aproveite o dia para conquistar um amor.
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Você vai se surpreender com o resultado!

Sagitário: Você terá coragem
de sair da sua zona de conforto no
trabalho. Em família, espere união
com algo ligado à religião. A dois,
clima envolvente com pitada de
aventura.

E

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

Gêmeos: Atrasos no emprego
poderão aborrecer. Nos estudos, sua
dedicação vai render. Caso precise
lidar com pessoas de outras cidades,
terá sucesso. No jogo da sedução,
saberá mostrar o que deseja.
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TAXI DO JORGE
Telefone: (42) 9 9981-0324.

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

Escorpião: Encare as mudanças profissionais com seriedade, mas
sem se estressar. Vai revelar cuidado
ao usar as palavras. Você estará
romântico(a), enquanto o par terá
desejo de independência.
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CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55x23.670,00
Whatsapp 41.99852.3855.

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

Touro: Terá facilidade para lidar
com o dinheiro de outras pessoas e
intermediar conflitos no trabalho.
Melhor não confiar em resultados
que vão chegar de outra cidade.
Estará mais exigente na conquista.
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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.

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

Libra: Graças às boas energias astrais, será um dia especial!
No emprego, você poderá dar
sugestões interessantes. Boa hora
para falar de namoro com aquela
pessoa especial.

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

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.

Áries: Talvez pinte viagem ou
boa notícia ligada a questão judicial.
Agarre a chance de ajeitar sua casa
e reserve um tempo para se cuidar.
Caso esteja só, seu charme vai dominar na paquera.

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.
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JÁ EXISTE LINHA DE INVESTIGAÇÃO

Carta achada ameaça ataque na UEPG
Atividades na
universidade
serão
mantidas
normalmente
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na manhã de quinta-feira (21)
alunos da Universidade Estadual
de Ponta Grosa (UEPG) encontraram uma carta com ameaças
aos alunos, funcionários e professores da instituição. A carta foi
encontrada em um dos banheiros
masculinos do campus de Uvaranas. Nela o autor afirma que a
universidade será atacada, num
período de mais ou menos dois
anos, “já estamos com quase
tudo pronto para o maior massacre de todos”, diz um trecho da
mensagem.
Como uma foto da carta foi
compartilhada através de aplicativos de celular, o fato ganhou
grande repercussão ao longo do
dia. Por meio das redes sociais
alunos e pais se manifestaram,
expressando bastante medo e
receio pelos que estão diariamente nas dependências da instituição. Por volta do meio dia a
UEPG divulgou uma nota oficial
sobre o assunto, por meio da
qual afirmou que para investigar
o caso, havia solicitado reforço
da vigilância interna e acionado
os órgãos de segurança externos.
Ainda segundo a publicação,
a Polícia Civil também enviou
investigadores para trabalhar no
caso. “As câmeras de segurança

estão sendo analisadas para
confirmar o fato e identificar a
autoria. Há carros da polícia e
agentes de segurança interna
fazendo vistorias no Campus
neste momento”, afirma a nota.
Na parte da tarde, o reitor
da UEPG, professor Miguel
Sanches Neto, o vice-reitor,
professor Everson Krum e
representantes das Polícias Civil
e Militar falaram sobre as medidas adotadas, numa coletiva de
imprensa. Em seu pronunciamento, o reitor da universidade
afirmou que oepisódio foi muito

amplificado por conta da tragédia de Suzano/SP, ocorrida no
dia 13 deste mês, “isso fez com
que todo Paraná se voltasse para
nós”, destacou. O professor
também afirmou que a UEPG
está segura, e que já existe uma
linha de investigação que deve
trazer esclarecimentos ao fato.
“A segurança é total, desde
que soubemos da origem dessa
carta, e já existe uma linha de
investigação, bastante coerente,
mas ainda não pode ser relatada
por questões de segurança”,
destacou.

O vice-reitor da UEPG também se pronunciou, dizendo que
não há motivos para suspensão
das atividades no campus. “As
aulas estão mantidas, temos
que manter a serenidade, há
muitos pais preocupados, mas o
momento é de manter a calma,
um bilhete como esse traz todo
um transtorno, mas estamos
trabalhando em conjunto para
encontrarmos a solução o mais
breve possível”, afirmou.
Durante a coletiva, o delegado-chefe da 13º subdivisão
de Ponta Grossa (SDP), Nagib
Nassif Palm comentou que estão
tentando identificar se ocorreu
algo que pudesse motivas as
ameaças. “Parece algo conspiratório, fala em crianças, aqui
vai se manifestando algo global,
num primeiro momento, mas
temos que ter total cautela, porque claro, pode ser algo mais
grave”, salientou.
Nagib também falou das
sanções que pode sofrer o autor
da carta. “Contravenção penal,
se chegarmos ao seu autor [...],
e, ainda que não ocorra sanção
penal, pode haver sanção administrativa ou institucional”.
O capitão da Polícia Militar de Ponta Grossa, Marcelo
Moreira Só, também disse que
deve haver preocupação e que
devem ser tomadas as devidas
ações, porém, defendeu que o
fatonão cause tanta agitação.
“Desde que fomos informados,
nos disponibilizamos, auxiliando
nas investigações, [...] não
podemos ignorar, mas também
não podemos dar muito crédito,
mas esperamos que tudo se
resolva o mais breve possível”,
finalizou.

POR CAUSA DE UMA RACHADURA NA CALÇADA

Primo de prefeito agride vizinho
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Um conflito com agressões,
envolvendo o primo do prefeito
de Castro e funcionário da Prefeitura do município, Nazem
Fadel Neto, e um vizinho, foi
registrado no início da noite de
terça-feira (19). O caso tomou
grande repercussão nas redes
sociais, após postagem feita
pela filha do vizinho de Nazem,
onde seu pai aparece com o
rosto machucado e sangrando
bastante. No dia seguinte ao
ocorrido, a responsável pela
publicação, Alessandra Diniz
Gomes, procurou pelo Página
Um relatando, o que segundo
ela, teria sido uma agressão
por motivo banal, ao seu pai,
Luiz Fernandes Diniz, de 64
anos de idade.
Alessandra contou à reportagem que Nazem Fadel teria
agredido seu pai simplesmente
porque suspeitava que o mesmohavia quebrado uma calçada que fica em frente àsua
casa (de Nazem). Segundo
ela, Luiz, que é caminhoneiro,
estava fazendo limpeza de seu
caminhão na frente de sua residência, por volta das 19 horas
da terça-feira (19), quando
Nazemo abordou, dizendo que
ele teria que pagar pela calçada. O senhor, no entanto,
teria afirmado que posteriormente falariam sobre o
assunto, mas que não poderia
pagar por algo que não tinha
sido sua responsabilidade.
Nazem por sua vez,teria esperado ele se concentrar novamente no serviço, e o golpeou.
“Primeiro ele deu uma gravata
no meu pai, depois deus socos
no seu rosto, o derrubou, e na
sequência ainda o agrediu com
chutes. Ele quebrou a prótese
do meu pai, machucou bastante
sua boa, e deixou hematomas

EM PONTA GROSSA

Funcionária do HU pode
ter se envenenado
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Mulher
encontrada desacordada próximo
à linha férrea da Vila Borato, na
noite de quarta-feira (20) chamou
a atenção das autoridades. Elaine
Dziurza da Conceição, de 29
anos, pode ter se envenenado.
Na manhã do dia 20, por
volta das 10 horas, equipes do
1º Batalhão de Polícia Militar
registraram Boletim de Ocorrência de desaparecimento. No
documento, há o relato da mãe
de Elaine, afirmando que a filha
“passa por uma depressão e se
encontra bastante perturbada”
depois de romper um relacionamento amoroso. A moça foi
encontrada por volta das 19
horas.

Elaine Dziurza da Conceição
aguarda vaga na UTI
Atendida, Elaine foi encaminhada ao Pronto Socorro
Municipal, onde aguarda vaga na
Unidade de Tratamento Intensivo
(UTI).

PR-151

Ônibus bate em caminhão
e oito ficam feridos
Acidente envolvendo um
micro onibus com placas de
Jaguariaíva e um caminhão trator
sem reboque com placas de São
Lourenço (SC), movimentou o
setor policial às 22h10 de terçafeira (19). A colisão do tipo traseira registrada na PR-151, km
282 mais 400 metros, resultou
em oito vítimas, todos passageiros do ônibus, sendo que três
com ferimentos considerados

médios e cinco com ferimentos
leves.
J.V.O, de 49 anos; H.S.P,
de 02 anos; G.M.B, de 29
anos, com ferimentos médios,
foram encaminhados ao PSM de
Ponta Grossa. D.S, de 81 anos;
N.A.M.S, de 77 anos, M.L.F,
de 76 anos; E.T, de 68 anos;
M.J.A, de 46 anos, com ferimentos leves, foram conduzidos a
UPA de Castro.

DURTANTE À NOITE

Mulher invade loja e furta
Uma equipe de monitoramento percebeu que o alarme de
um estabelecimento comercial
tinha sido acionado, e foi dar
atendimento. No local o vidro
da loja estava quebrado, e mais
tarde através da checagem das
imagens percebeu-se que foi sub-

traido certa quantia em dinheiro.
De posse das características da
suspeita foi realizado patrulhamento e localizada a ladra na
Rua XV de Novembro. A mulher
de 28 anos acabou encaminhada
à delegacia de polícia civil para
as medidas cabíveis ao caso.

NO UPA DE CASTRO

Homem morre baleado
Luiz Fernandes Diniz,
vizinho de Nazem
pelo corpo, inclusive, foram
necessários alguns pontos no
supercílio. Apesar de estar se
recuperando dos ferimentos,
ele ainda está bastante abalado
psicologicamente, afinal, é uma
pessoa que não tem encrenca
com ninguém, ele é muito
pacífico”, explicou Alessandra,
quando falou com a reportagem
na tarde quarta-feira (20).
Luiz Fernandes Diniz registrou Boletim de Ocorrência
na Polícia Civil do município,
e na de quinta-feira (21) fez
exames de corpo e delito no
Instituto Médico Legal (IML)
de Ponta Grossa. “Amanhã os
resultados dos exames já estarão nas mãos do delegado, e
automaticamente será instaurado processo, na sequência
as testemunhas também serão
chamadas para contarem o que
viram”, destacou Alessandra,
já na quinta-feira (21).
Nazem dá sua versão
A reportagem também
entrou com contato com
Nazem Fadel Neto para ouvir
sua versão. Diferente do que
foi afirmado pela filha de Luiz
Fernandes Diniz, Nazem disse
ter sido agredido primeiro.
Segundo ele, a calçada de fato

Rachadura na calçada,
causadora das agressões
foi trincada durante uma manobra feita pelo vizinho com seu
caminhão, e, Nazem vinha procurando por Luiz para que o
mesmo pagasse pelo conserto.
“Ele estava saindo para viajar, acho que não viu, fazendo
a curva, acabou batendo na
minha calçada. No dia mesmo
consegui alcança-lo e falei que
tinha quebrado, ele não deu
bola e disse que depois a gente
acertaria. Depois falei com
a esposa dele, e, na semana
passadatambém falei com seus
filhos”, relatou.
De acordo com Nazem a
agressão ocorreu numa nova
tentativa de cobrar pelo estrago
na calçada. “Estava passando
com minha filha e ele estava
falando com outro vizinho.
Estava limpando o caminhão
com umavassoura grande, de
cabo grosso, por duas vezes
tentei cobra-lo, e ele afirmando
que não pagaria, aí informei que
então iriamos ver isso na Justiça, nisso ele disse, não vamos
acertar para frente, vamos acertar agora, e veio com aquela
vassoura para cima de mim, deu
tempo só de pegar a minha filha
que estava no meu colo e deixar
com meu sobrinho. Virei e ele
veio me bater com a vassoura,

Nazem Fadel Neto,
acusado de agredir
aíeu realmente dei um murro
na cara dele, em cima do olho,
onde abriu um corte. Ele então
saiu em direção ao caminhão,
pegou um cassetete, não satisfeito, nisso meu irmão já desceu do carro, separando, e ele
deu com o cassetete na minha
cabeça, inclusive, já fiz exame
de corpo e delito. Daí consegui
tirar das mãos dele e vim para
casa, eu não fugi, apenas vim
para casa ena sequência chamei
polícia”, destacou.
Enquanto conversou com a
reportagem, Nazem lamentou o
ocorrido, e disse que não gostaria que tivesse acontecido.
“Pelo que sei, ele é um homem
bom”, finalizou, referindo-se
ao vizinho.
Histórico de
desentendimentos
De acordo com Alessandra,
não é a primeira vez que Nazem
Fadel Neto se desentende com
seus vizinhos por motivos
banais. "Esses dias mesmo
ele agrediu um vizinho porque
tinham recém feito asfalto na
rua, e o vizinho havia entrado
lá com o carro. Teve outro que
chegou a se mudar, porque o
Nazem estava implicando com
ele por conta de lixo”, conta.

Um homem vítima de disparo de arma de fogo em via
pública acabou vindo a óbito na
Unidade de Pronto Atendimento
de Castro. Segundo populares,
os suspeitos que fugiram em

uma motocicleta, atiraram em
sua direção quando ele caminhava pela Rua Francisco Silva
Canha, no Bairro Alvorada,
perto das 20h50 de segundafeira (18).

NO TRONCO

Fere desafeto a faca
Um homem de 33 anos se
entregou na 43ª DRP após dar
golpes de faca em um desafeto na
rua principal do Tronco, há dez
quilômetros de Castro. A vítima
foi levada por um amigo até a

UPA do município e posteriormente encaminhada para o Hospital Regional de Ponta Grossa
onde permaneceu internada. A
ocorrência se deu por volta da
00h30 de segunda-feira (18).

CANTAGALO II

Ladrões fogem de bicicleta
Mais um mercado foi roubado na tarde de segunda-feira
(18), desta vez na Rua Henrique Pereira, no Bairro Cantagalo II. Era perto das 13h50
quando dois indivíduos usando

um revólver entraram no estabelecimento e deram voz de
assalto. Eles fugiram de bicicleta levando certa quantia em
dinheiro e um aparelho celular.
Ninguém foi ferido.

VILA RIO BRANCO

Roubam celular e somem
Dois suspeitos, um deles
de posse de uma arma de fogo,
abordaram a vítima em um ponto
de ônibus e deram voz de assalto.
A ocorrência foi registrada às

22h40 de terça-feira (19), na
região da Vila Rio Branco. Na
ação, os meliantes subtrairam um
aparelho celular e evadiram-se
rumo incerto.
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Isadora

Divulgação

Lindo ensaio fotográfico do casal Márcio José
Perin e Danielle Essig. Trabalho da competente
equipe Daniel Calvo Fotografia

A bela Yasmin Justine Neves comemorou a chegada de
seus 15 anos com ensaio fotográfico by Fabiana Guedes.
A produção recebeu assinatura de Maicon Alves e equipe.
Ela, que foi muito cumprimentada no dia 1º de março
agora é a Garota D+ dessa edição!
Divulgação / Fabiana Guedes

Esbanjando
sensualidade,
Isadora
Carneiro
Fontoura
mostra suas
curvas em um
belo ensaio
na Fazenda
Capão Alto. O
trabalho foi do
fotógrafo Ary
Medeiro

Discutindo terapia genética em degeneração macular
no Congresso Mundial de Retina, o oftalmologista
nascido em Castro, Ramiro Magalhães. Ele é filho do
casal de médicos, Rosa e Paulo Magalhães. Sucesso!
José Henrique Bençal de Farias, caçula do casal Leilane
Cristina Bençal de Farias e Leandro de Farias, comemorou
seu primeiro aninho de vida no dia 9 de março, no Salão de
Festas Luz da Lua. No clique, também suas irmãs Lívia
Bençal Lara de Mello e Heloisa Bençal de Farias.
Decoração de Tchake Mello, bolachas decoradas de Peti
Coloré (by Karin Carneiro), bolo de Cantinho do Bolo (by
Karla Zanella) e personalizados de Liliane Fanha Mainardes

Izidro
Constantino
Guedes com
sua esposa, a
artista plástica
Ana Antonia da
Luz Guedes, por
ocasião de seu
aniversário
comemorado
em 10 de março

Divulgação / Cleon Costa

Divulgação / Arq. Pessoal

Divulgação / 1ª IEQ

Equipe campeã
do Torneio Gospel
de Futsal
masculino. Na
foto Rubens,
Andrei, Kevin,
Anthony, Renato,
Natanael, Denis,
Luiz e Gilson

Divulgação / Cleon Costa

Luiza Ferreira
Campagnoli,
de 09 anos,
é destacada aluna
do Colégio
Neo Master
Positivo, e da
Academia de
Balé Angelus.
Ela é filha do
casal Adriana
e Ciro
Campagnoli

Divulgação / 1ª IEQ

Flávio Carlos Kaiber,
Com sorriso estampado,
com muito dinamismo
Luiz Carlos Ribeiro da Cruz,
vem atuando como novo
segundo colocado na 2º
provedor da Santa Casa
Corrida Heróis dos Campos
de Misericórdia. Neste
Gerais (categoria 35 a 39
No futsal feminino,
15
de
março
ele
foi
anos), realizada no domigo
a equipe
muito
cumprimentado
(10) em Ponta Grossa.
terceira colocada
Evento foi organizado pelo
no Torneio Gospel pela passagem de seu
1º BPM, de Ponta Grossa
de Futsal. Luciana, aniversário. Parabéns!
Fernanda,
hesdriely, Danielli
juceli, Fabiana,
No mês em que Castro comemora 315 anos
Mayara, Ana
Luiza e Paola
de história, a poesia de Maria Antonieta:
Divulgação

POEMA: CASTRO
Castro - de Pouso do Iapó
À Cidade Mãe do Paraná.
Abriga, com carinho, todas as etnias
Igual magia de Iemanjá.
Com orgulho ostenta tantos títulos:
Desde Rainha do Iapó
À Capital do Leite
E jardim do Paraná.

Maria Antonieta
Gonzaga Teixeira

Seus antepassados aqui lutaram com bravura.
Tropeiros, negros e indígenas
Aqui viveram e deixaram com sabedoria
Seus exemplos de honradez e trabalho.

22/03

Ítalo R. de Paula Filho
Kelen C. Correa
Walter Goltz
Thiago Oliveira
Eduardo Tomazoni

23/03

Silvia Prestes
Célio van Mierlo
Helga Rosemari
Guilherme Ribeiro Machado
Konstance J. Kremer
Sandra Mara Rogoski
Bruna Sens

24/03

Joel Antonio de Souza
Amanda Beck
Everaldo B. de Oliveira
Maria Caroline Rolim
Orlei Arthur Souza
Raquel Gatto
Silvia Prestes Jorge

25/03

Rosangela Santana
Andréa Esser Los
Carine M. Souza Razera

