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Divulgação

Divulgação / Jose´Tramontim

NOTÍCIA FOI DADA POR REINALDO E MARCOS

RATINHO JÚNIOR ASSINA ORDEM DE
SERVIÇO PARA ASFALTO DO SOCAVÃO
O governador Carlos Massa Ratinho Junior assina nesta sextafeira (29), em Castro, a ordem de serviço para o início das obras
dos 9 km ligando o distrito do Socavão a cidade pela PR-340. É
a primeira vez que Ratinho Junior vem aos Campos Gerais após
a sua eleição. A confirmação da vinda e da assinatura, foi dada
pelo ex-prefeito Reinaldo Cardoso (PPS) e pelo ex-vice-prefeito
de Castro, Marcos Bertolini, após a posse do novo secretário de
Estado da Saúde, Carlos Alberto Gebrim Preto (Beto Preto), nessa
segunda-feira (25), em Curitiba.
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Divulgação

Operário pega o Foz
Operário venceu o Maringá
por 2 a 0 na tarde deste domingo (24), pela quarta rodada da
Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense. O próximo
confronto do Fantasma é contra
página 4
o Foz do Iguaçu.

CASTRO EM ALERTA!

Morte de macacos
pode ser indício
de febre amarela
A secretaria Municipal de Saúde
de Castro espera receber até no final
de semana o resultado dos exames,
feitos a partir dos macacos, que foram encontrados mortos na região
do Socavão. Há suspeita de que os
10 animais que apareceram mortos entre a semana passada e esta

segunda-feira (25) tenham morrido
em decorrência de febre amarela. Conforme explica a secretária
municipal de Saúde, Maria Lidia
Kravutschke, os macacos servem
de alerta à população, quanto à
possível presença do mosquito
página 5
transmissor da doença.
Divulgação

PALMEIRA EM CLIMA DE FESTA

200 anos com festejos até dezembro
Divulgação

MACACOS foram encontrados mortos por moradores da região
GÁS natural já é aguardado
Divulgação

Divulgação

NESTE MÊS

Gás natural
chega a Arapoti
ESPETÁCULO acontece no dia 7 de abril

SANDRO ALEX EM VISITA

PR-340 deve ser
liberada parcialmente
página 3

EM CARAMBEÍ

Vizinho atira na mão e
nádegas de desafetos
página 7

No dia 7 de abril Palmeira
estará em festa, afinal o município completa 200 anos. Pensando que uma data tão única
e especial merece uma comemoração a altura, a Prefeitura
de Palmeira e a comunidade

Vem ser Bel's Shoes

VEM SER BEL'S SHOES

INSTAGRAM @BUENOSIBELLY

palmeirense prepararam um
2019 repleto de atividades e
atrações para a população. Um
dos pontos altos da comemoração dos 200 anos é o espetáculo
multiartes ‘Bicentenário – a
página 4
história.

O gás natural fornecido
pelo Compagas, chegou neste mês de março a Arapoti.
O início de fornecimento
à indústria B.O. Paper,
produtora de papéis para
publicações, na primeira
quinzena deste mês, representa o avanço do uso do gás
natural em outras regiões do
página 3
Paraná.

Você pode ter as melhores
marcas nos seus pés!
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Pacote anticrime: como as
medidas anticorrupção alteram
o mercado de compliance?

EDITORIAL

FEBRE AMARELA AQUI?
A morte de pelo menos 10 macacos, encontrados
na região do Socavão, acendeu um alerta nos profissionais de saúde de Castro. Há grande suspeita
de que os animais tenham morrido depois de terem
sido picados por mosquitos transmissores da febre
amarela - haemagogus e sabethes. Se a suspeita se
confirmar, esta será mais uma daquelas inesperadas e
indesejadas notícias. O fato é que neste caso, a única
forma de prevenção é a vacina, tomada uma vez na
vida por todos, a partir dos nove meses de idade. É
também muito importante salientar nesta situação, os
macacos ou bugios, como são mais conhecidos nesta
região, não são transmissores do vírus. São vítimas,
afinal, assim como o mosquito transmissor, eles têm
a copa das árvores como habitat natural, ou seja, são
vizinhos muito próximos, e por isso, são picados primeiro e acabam morrendo, ‘para nos alertar’.

À procura de rumo

* Gaudêncio Torquato

Discutir pesquisas – se estão
certas ou não – é catar pelo em
ovo. Não leva a nada. Por isso,
tentar desfazer resultados da
recente pesquisa do Ibope sobre
o governo Bolsonaro sob o argumento de que este e outros institutos escancararam erros durante
a campanha eleitoral, é chover no
molhado.
É bem verdade que paradigmas do marketing foram jogados
na cesta do lixo na campanha
que elegeu Jair Bolsonaro presidente, incluindo as organizações
que fazem pesquisas, mas é visível o arrefecimento da imagem
presidencial. Não houve, até o
momento, fato de relevância que
possa sustentar a onda otimista
que se formou em torno do capitão reformado do Exército, antes
e logo após sua vitória.
O que está acontecendo? O
presidente tem dado impulso ao
tom da campanha, fustigando
adversários e puxando o cordão
de fiéis apoiadores; formou uma
equipe com nomes que disparam polêmicas; critica-se a falta
de uma campanha de expressão
popular para explicar a reforma
da Previdência; a parceria com
bancadas temáticas fechando
portas da administração federal para indicações políticas; o
ruído provocado por três polos
de comunicação – o familiar, o do
general porta-voz Rêgo Barros e
o da Secretaria de Comunicação,
subordinada ao general Santos
Cruz - constituem, entre outros,
fatores de dissonância, com corrosão à imagem do presidente.
É sabido que a lua de mel
de uma nova administração dura
entre quatro a seis meses. A
população tende a esperar que
o governo decole. Temos, ainda,
bom tempo para que se possa
fazer uma análise mais apurada
e completa do ciclo governamental. Mas a tendência de declínio é
sensível por algumas razões.
A primeira é a falta de uma
ação capaz de alavancar o entusiasmo dos eleitores. O governo
dispõe de amplo e denso pacote
de programas que passarão pelo
corredor congressual. O presidente, por sua vez, reacende
ânimos com suas mensagens
nas redes. Dá a entender que
vai continuar em palanque. O
núcleo familiar causa barulho,
com destaque para a suspeição
envolvendo Fabrício Queiroz,
ex-assessor do então deputado
Flávio no RJ; Carlos é afeito à

guerra continuada. E o deputado
Eduardo se credencia como um
“co-chanceler”,
despertando
ciúmes do titular do Itamaraty,
Ernesto Araújo.
Na frente política, a articulação é precária. Não há lideranças de qualidade. Os canais com
o Congresso são estreitados em
função da estratégia de Bolsonaro de evitar governar com os
braços presos ao presidencialismo de coalizão. Deixa espaços curtos para as indicações
de cunho político. Paulo Guedes
se mexe de um lado para outro.
Luta para aprovar uma reforma
que expande polêmica. Tem até
gosto para ver o pacotão da Previdência aprovado no Congresso.
Depois de agosto, as dificuldades aumentarão. Com força
bem menor, o governo enfrentará
barreiras não apenas nas oposições como nos próprios aliados.
O fato é que a identidade do
governo Bolsonaro ainda não se
firmou. Tateando na escuridão –
é a impressão que passa. O ultraconservadorimo que funciona
como marca da administração,
e que se faz presente em pautas
como aborto, escola sem partido,
ideologia de gêneros, agrada
aliados, mas abre contrariedade.
As tragédias deste início de
ano – Brumadinho (MG), os
assassinatos de jovens em Suzano
(SP) – baixaram uma sombra
de desalento e medo. Ampliar o
acesso às armas – como defendem a bancada da bala e a esfera
do agronegócio – é uma discussão
que acende a fogueira de alas a
favor e contra. O campo educacional vive uma balbúrdia. O ministro
Vélez não sabe se fica ou “será
convidado a deixar o cargo”.
A prisão do ex-presidente
Michel Temer gera nebulosidade
no horizonte político. O instinto
de sobrevivência dos políticos
abre um alerta. Juiz e promotores antecipam julgamento com
inferências pesadas. Desfaz-se
o clima propício à aprovação da
Previdência. A distância entre
bolsonaristas e não-bolonaristas
se expande. A visão de que o avião
governamental começa a perder
altura na decolagem parece correta. Rodrigo Maia, peça-chave na
engrenagem, recua alguns passos.
Acende-se o sinal amarelo.

* Tauan Mendonça
As medidas de combate à corrupção apresentadas pelo ministro Sergio Moro estão dividindo opiniões.
Apesar dos argumentos válidos em
ambos os lados (os que concordam
e os que descordam das medidas) o
pacote anticrime, se aprovado, pode
impulsionar o mercado de compliance trazendo maior peso e senso
de urgência para as empresas que
precisam se enquadrar nas melhores
práticas da área.
O pacote propõem 19 mudanças em 14 leis já existentes e tem
como principal objetivo combater a
corrupção, o crime organizado e os
crimes violentos. Na minha opinião,
com as alterações, Moro pretende
modernizar e simplificar a aplicação
dessas leis, tornando-as mais eficientes. Ele buscou trazer temáticas
que não eram discutidas e atualizadas há 40 anos, o que certamente
tem um viés positivo. O grande problema do pacote apresentado e de
toda a atuação do ministro é a falta
de traquejo político num ambiente
altamente polarizado. Uma das críticas mais duras feitas a ele refere-se
ao fato das propostas terem sido feitas sem antes serem discutidas com
a sociedade civil.
Cinco das 19 alterações propostas são medidas diretamente relacionadas à corrupção e compliance.
Entre as maiores alterações está o
cumprimento de pena em regime
fechado para crimes de corrupção
ativa e passiva, além da permissão
de confisco dos bens de um condenado, que seja considerado “produto
de crime”. Nesse sentido, poderá se
fazer uma distinção entre o que foi
adquirido através de renda licita e
ilícita dos acusados.
Processos que citem autoridades com foro privilegiado serão
desmembrados, sendo que só essa
autoridade passa ao tribunal competente, ficando o restante da ação
com o juiz original. Informantes que
fizerem denúncias em esferas municipais, estaduais ou federais terão
sigilo de identidade e proteção contra punições na esfera pública. Além
disso, caso a denúncia leve ao ressarcimento de valores desviados aos
cofres públicos o informante recebe
5% do valor recuperado e pena de
reclusão de dois a cinco anos para
crimes de caixa dois eleitoral.
As propostas foram avaliadas
pelo presidente, outros gabinetes
e políticos, e antes de terem sido
enviadas para a Câmara de Depu-
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RATINHO APROVADO
Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas aponta que o
governo de Ratinho Júnior é aprovado por 75,1% dos curitibanos.
Considerando os conceitos ótimo (13,2%), bom (43%) e regular
(26%), a avaliação positiva sobe para 82,2%. O instituto entrevistou 904 eleitores entre os dias 16 e 20 de março. A margem de
erro de 3,5% e o grau de confiança, de 95%.
RITMO INTENSO
“Estamos fazendo uma
administração dinâmica, que
busca reduzir gastos com
a máquina para atender às
necessidades da população, e
a sociedade está enxergando
este novo jeito de governar.
Isso aparece na avaliação da
gestão. Vamos manter um
ritmo intenso de trabalho”,
diz Ratinho Júnior sobre a
pesquisa em Curitiba.
CARNE BOVINA
O Paraná bateu recorde
de produção de carne bovina
em 2018. De acordo com o
IBGE, o Estado produziu 350
mil toneladas da proteína vermelha, aumento de 12% frente
ao ano anterior, em volume e
no número de abates, que
totalizou 1.441.473 cabeças. A quantidade de carne
produzida representa quase
11 mil toneladas a mais que
o recorde anterior, de 2010,
que apresentou 338,5 mil
toneladas.
ALIANÇA DO PACÍFICO
O Brasil e o Chile prometem intensificar a aproximação entre o Mercosul (Brasil,
Argentina, Paraguai e Uruguai) e a Aliança do Pacífico
(Chile, Colômbia, Costa Rica,
México e Peru) para uma área
de livre comércio. A partir de
julho, o Brasil exercerá a presidência do Mercosul e Chile
estará à frente da Aliança do
Pacífico.
AJUDA A ESTADOS
O Senado vai tomar a
dianteira e articular uma
pauta de ajuda aos Estados
com medidas para evitar uma
crise nas contas dos governos. Enquanto a reforma
da Previdência tramita na
Câmara, o Senado vai discutir com governadores e a
equipe econômica uma saída
para o desequilíbrio financeiro dos Estados, que ameaça o pagamento de salários
dos servidores e a oferta de
serviços públicos, como educação, saúde e segurança.
PARANÁ NA FRENTE
Dos 26 Estados e Distrito
Federal, 15 têm as contas
em condição entre razoável

e muito boa, conforme indica
um levantamento da RC Consultores. A partir de um conjunto de dez indicadores, foi
montado um ranking de saúde
financeira, liderado por Paraná
e Pará. os dois estados aparecem no topo do ranking por
já terem equacionado o endividamento e os gastos com
pessoal.
REFORMA
A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
da Câmara dos Deputados
começa a analisar a PEC da
Reforma da Previdência nesta
terça-feira (26), ao ouvir o
ministro da Economia, Paulo
Guedes. Na quinta-feira (28),
os deputados do colegiado vão
debater o texto com juristas.
REDUÇÃO DE PARTIDOS
O senador Oriovisto Guimarães (Pode) apresentou três
projetos na Câmara Alta. A PEC
da Segunda Instância estabelece como regra a execução da
pena após condenação de órgão
colegiado; o projeto de lei que
estabelece a responsabilidade
compartilhada dos servidores
públicos e dos governantes; e
a PEC que diminui o número
de partidos com representatividade no Congresso Nacional
até 2030.
PACOTE DE OBRAS
É esperado para o começo
de abril, o anúncio pelo governador Ratinho Junior do pacote
de obras rodoviárias em todas
as regiões do Estado e que
prevê um investimento que
pode passar de R$ 1 bilhão.
SEGURANÇA
A bancada da segurança
vai trabalhar de forma conjunta
projetos que serão apresentadas na área na Assembleia
Legislativa.São nove deputados da bancada: Coronel Lee
(PSL), Delegado Fernando
(PSL), Subtenente Everton (PSL), Soldado Adriano
José (PV), Delegado Jacovos
(PR), Soldado Fruet (Pros),
Delegado Recalcatti (PSD),
PF Márcio Pacheco (PPL) e
Delegado Francischini (PSL).
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.
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tados sofreram algumas alterações.
Em meados de fevereiro, o projeto
que altera a lei do caixa dois foi retirado do pacote, e deve ser julgado
pela Casa separadamente. Embora
essa alteração seja ruim, pois não
endurece as penas para crimes de
corrupção eleitoral, ela é sensata
uma vez que se julgada junto com
as outras medidas pode atrapalhar o
processo de aprovação do pacote.
É claro que mesmo sendo ótimas
medidas e propostas todas elas possuem argumentos que pesam contra
e a favor de sua aprovação. A simples alteração da lei, ou simplificação
dela, não impede que novos crimes
sejam cometidos e nem garante que
teremos uma redução no índice de
corrupção. Mas, entendo que precisamos começar de algum lugar. As
propostas feitas pelo ministro visam
simplificar o cumprimento das leis e
tornar as penas mais duras, o que a
longo prazo visa inibir novos casos.
No curto prazo, uma vez aprovado o pacote anticrime ele irá
modificar uma série de medidas que
acabam tendo ligação direta com as
novas normas de Compliance, trazendo maior amplitude para execução das leis e tornando esse debate
na esfera privada ainda mais urgente.
As empresas que não estiverem dentro das conformidades legais, em
alinhamento com as boas práticas de
Compliance, não irão sobreviver. E
apesar da demanda por profissionais
que estejam aptos para exercer essa
função dentro das empresas estar
crescendo, a previsão é que, uma
vez aprovado, o pacote anticrime
irá pressionar ainda mais o mercado
em uma adequação mais rápida às
novas políticas.
No início de março, o presidente da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia, recebeu a proposta e
frente a outros projetos e urgências
é possível que o pacote anticrime só
seja incluído na fila de votação no
segundo semestre desse ano. Nós,
expectadores desse trâmite burocrático temos que lamentar o adiamento
desse debate tão urgente e importante para nossa sociedade.

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

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

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

Não deixe de ler! www.paginaum.com

Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
26/03

Clima

Temperatura

Umidade

26 ºC
16 ºC

74%
77%

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

Quarta
27/03

22

ºC

17 ºC

97%
95%

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

Quinta
28/03

20 ºC
13 ºC

85%
85%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 25/03/2019
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ANÚNCIO FOI FEITO PELO EX-PREFEITO REINALDO CARDOSO E EX-VICE-PREFEITO MARCOS BERTOLINI

Ratinho Junior vem a Castro na sexta
Divulgação

Carambeí
também está
no roteiro do
governador
SANDRO A. CARRILHO
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior assina nesta
sexta-feira (29), em Castro, a
ordem de serviço para o início
das obras dos 9 km ligando o
distrito do Socavão a cidade
pela PR-340. É a primeira vez
que Ratinho Junior vem aos
Campos Gerais após a sua eleição, o que demonstra o prestigiamento do município.
A confirmação da vinda e
da assinatura, foi dada pelo
ex-prefeito Reinaldo Cardoso
(PPS) e pelo ex-vice-prefeito
de Castro, Marcos Bertolini,
após a posse do novo secretá-

Sandro Alex, secretário de estado de Infraestrutura e Logística; empresário e ex-vice-prefeito
Marcos Bertolini; governador Carlos Massa Ratinho Junior e o médico e ex-prefeito Reinaldo Cardoso

rio de Estado da Saúde, Carlos
Alberto Gebrim Preto (Beto
Preto), nessa segunda-feira
(25), em Curitiba.
Reinaldo e Marcos Bertolini

telefonaram de Curitiba para a
redação do Página Um, dando
a notícia em primeira-mão.
“O Sandro Alex [secretário de
estado Infraestrutura e Logís-

tica do Paraná] nos chamou
ao lado após a posse de Beto
Preto e disse que o Ratinho
Junior queria falar com a gente.
Fomos para uma sala reser-

NESTE MÊS

Gás natural da Compagas chega a Arapoti
Divulgação

Da Assessoria
O gás natural fornecido pelo
Companhia Paranaense de Gás
(Compagas) chegou neste mês
de março a Arapoti, nos Campos Gerais. O início de fornecimento à indústria B.O. Paper,
produtora de papéis para publicações, na primeira quinzena
deste mês, representa o avanço
do uso do gás natural em outras
regiões do Paraná. “Temos a
missão de ampliar o fornecimento no Estado e a chegada
do gás natural em Arapoti significa um novo marco no processo
de expansão e na abertura de
novos mercados para a atuação
da Compagas”, explica Rafael
Lamastra, diretor-presidente da
Companhia.
Em Arapoti o gás chegará por
meio de caminhões, no modal
comprimido, transportado pela
Neogás. No sistema de utilização do Gás Natural Comprimido
(GNC), o combustível é armazenado em conjuntos de cilindros
por meio de compressores especiais, que são transportados até
os pontos de consumo em carretas ou caminhões.
Ao chegar ao local de consumo, o conjunto de cilindros é
descarregado e conectado a uma
estação de descompressão e regulagem, possibilitando o consumo
final. O processo é realizado de
forma contínua a fim de garantir o fornecimento ininterrupto
do combustível. “É um modo de
fornecimento seguro e eficiente
utilizado pela Compagas para a

“

Gás natural tem uma série de aplicações na indústria

Gás chegará
por meio de
caminhões,
no modal
comprimido

abertura de novos polos de consumo do gás natural. O nosso
objetivo é repetir este formato
utilizado em Arapoti para levar
o gás a mais cidades e a outras
regiões”, registra Lamastra.
O gás natural tem uma série
de aplicações na indústria, além
de ser um combustível seguro,
versátil e econômico. O contrato
firmado entre a Compagas e a
BO Paper prevê a utilização de

Durante viagem oficial ao
Chile, o presidente Jair Bolsonaro reafirmou o interesse do
Brasil em estreitar relações com
o país comandado pelo presidente Sebastián Piñera. Além
de elogiar o chefe do Executivo
chileno, Bolsonaro ressaltou que
não tem intenção de intervir militarmente na Venezuela. As declarações foram dadas em entrevista
à TVN/24 horas.
A visita se deu ao lançamento
do Fórum para o Progresso da
América do Sul (Prosul), novo
bloco de cooperação que substituirá a União das Nações SulAmericanos (Unasul).

No paraná
Atualmente, a Compagas
atende mais de 180 indústrias
em todo o Paraná que consomem o gás natural para os mais
diversos fins, como matériaprima, para cogeração e geração
de energia elétrica. Juntas, estas

Compagas
Concessionária responsável
pela distribuição de gás natural
no Paraná. Empresa de economia
mista, tem como acionista majoritária a Copel, com 51% das
ações; a Gaspetro, com 24,5%,
e a Mitsui Gás e Energia do Brasil, com 24,5%. Em março de
2000, a empresa passou a ser a
primeira distribuidora do Sul do
país a fornecer o gás natural aos
seus clientes, com a inauguração
do ramal sul do gasoduto Bolívia
– Brasil (Gasbol). Atualmente,
a Compagas conta com mais de
44 mil clientes dos segmentos
residencial, comercial, industrial,
veicular e geração de energia
elétrica e está presente em 17
municípios: Araucária, Curitiba,
Campo Largo, Balsa Nova, Palmeira, Ponta Grossa, São José
dos Pinhais, Colombo, Quatro
Barras, Fazenda Rio Grande,
Pinhais, Campina Grande do Sul,
Paranaguá, Londrina, Carambeí,
Castro e Arapoti.

NESTA SEMANA

ESTREITAR RELAÇÕES

Bolsonaro elogia
presidente do
Chile e descarta
intervenção
na Venezuela

12,5 mil metros cúbicos diários
de gás natural em substituição
ao Gás Liquefeito de Petróleo
(GLP).
“Acompanhando os investimentos feitos neste segmento,
os incentivos do governo para
o aumento do uso do gás natural, as questões ambientais
e o retorno financeiro para a
empresa”, afirma Tiago Bianco,
coordenador de suprimentos
da BO Paper. “A utilização do
combustível tende a trazer uma
redução financeira ao custo dos
produtos, aumentando a competitividade da BO Paper no mercado papeleiro", diz ele.

empresas consomem mais de 1
milhão de metros cúbicos diários
de gás natural.
Entre as vantagens do uso do
combustível para o setor industrial estão os benefícios para o
meio ambiente, pois sua queima
produz baixa emissão de poluentes, já que a combustão é mais
limpa e eficiente. Como o gás
natural não deixa resíduos, também há uma diminuição do custo
operacional com manutenção de
máquinas, transporte e armazenamento de combustível.

DER deve liberar parcialmente PR-340
Tibagi - O trecho da
PR-340, que liga Tibagi a Telêmaco Borba, deve ser parcialmente liberado para veículos de
até quatro toneladas ainda esta
semana. A informação foi repassada durante a visita do secretário de Estado de Infraestrura e
Logística, Sandro Alex, à Tibagi,
neste domingo (24). O prefeito
Rildo Leonardi acompanhou o
secretário e a equipe do Departamento de Estradas e Rodagem
do Paraná (DER-PR) até o local
do desmoronamento. Segundo
a superintendência do DER em
Ponta Grossa, funcionários estão
adequando a sinalização do local
para que a estrada seja liberada
para ambulâncias, vans e veículos
leves ou de até quatro toneladas.
Sandro Alex informou que
ainda está sendo estudado, com
as indústrias Klabin, a constru-

ção de um desvio. “Vamos ter
que fazer uma obra emergencial.
É complicado liberar, está difícil
passar, com caminhões pesados
da Klabin principalmente, que
inclusive estuda uma alternativa,
um desvio. Eu até peço que eles
façam mesmo, porque eles são
os que mais usam a rodovia.
Mas, para vans, ambulâncias e
carros a estrada estará liberada
nos próximos dias”, afirmou.
O prefeito Rildo Leonardi
comemorou a decisão e espera
que a recuperação da estrada
seja feita rapidamente. “Estamos falando de um importante
elo de ligação de Tibagi com
Telêmaco Borba e com outras
cidades vizinhas. Não são só os
caminhões, os produtores que
usam essa estrada para escoar
suas produções, temos muitos
trabalhadores, alunos, pacientes,

famílias inteiras que precisam de
uma intervenção imediata para
que o trânsito seja normalizado.
Estamos em constante contato
com o pessoal do DER e hoje
(domingo, 24) a presença do
secretário Sando Alex só confirmou que estamos trabalhando
juntos para resolvermos essa
situação o mais rápido possível”,
salientou o prefeito.
A PR-340 é a principal ligação de Tibagi com o município de
Telêmaco Borba, onde passam
todos os dias vans de transporte
escolar e também ambulâncias
com pacientes.
Os motoristas de veículos
pesados, caminhões, ônibus ou
que ultrapassarem quatro toneladas podem utilizar o desvio pela
BR-376, que passa pelo município de Imbaú, ou pela PR-090,
por Ventania e Curiúva.

vada, e o governador disse que
virá nesta sexta-feira a Castro
assinar a ordem de serviço da
estrada do Socavão”, enfatizou
Reinaldo.
Marcos Bertolini, por sua
vez, lembrou que o anseio dos
castrenses também é o asfaltamento dos 2,5 km que ligam a
Estrada do Cerne (PR-090) a
Cargill, e esse pedido já está
na mão do governador. “Esse
asfalto possibilitará que outras
indústrias venham a se instalar
na cidade”, destacou Marcos.
Além dessas duas importantes obras, está na pauta de
Ratinho Junior o pedido da nova
trincheira do Contorno Sul e a
3ª Cia Independente da PM,
também promessas de campanha de Ratinho Junior para
Castro quando candidato.
Nova reunião
Nos próximo dias, uma nova
rodada de conversas deverá
acontecer, dessa vez com o

vice-governador Darci Piana
e representantes do comércio
castrense, para tratar da revitalização do antigo Fórum de
Castro, localizado na Rua Doutor Jorge Xavier da Silva, hoje
escorado por vigas e cercado
por tapumes.
Assinatura
Em uma conversa também
por telefone, o secretário Sandro Alex destacou a importância que Castro, e também
Carambeí, estão tendo nesse
momento ao receber Ratinho
Junior. "Ratinho vem assinar
ordem de serviço de importantes obras e também agradecer a
expressiva votação que teve nas
urnas, nessas duas cidades".
Valor da obra
Os 9 km da estrada do
Socavão terá investimento de
R$ 11,6 milhões e contrapartida do município de Castro de
R$ 612 mil.

30 MIL CARTÕES DE NATAL E ANIVERSÁRIO

Deputado é condenado por
utilizar verba para cartões
A 2ª Vara da Fazenda
Pública de Curitiba condenou
por improbidade administrativa o deputado estadual Jonas
Guimarães (PSB) que utilizou
verba destinada a divulgação
da atividade parlamentar para
promoção pessoal. O deputado
deverá ressarcir os danos causados ao erário e pagar multa.
A decisão resulta de ação civil
pública ajuizada pela 1ª Promotoria de Justiça de Proteção ao
Patrimônio Público da capital.
De acordo com a ação, houve
desvio de dinheiro, pois o depu-

tado mandou imprimir 15.000
cartões de Natal e 15.000 cartões de aniversário, “desnaturando a razão de ser da verba
no que concerne a despesas
com impressão de material para
educar, informar ou orientar a
população sobre atividades parlamentares”.
O parlamentar deverá ressarcir todos os valores desembolsados pela gráfica para a confecção
dos materiais, o que será apurado
em liquidação de sentença, mais
multa civil em valor equivalente.
Cabe recurso da decisão.

Oportunidade no mel
'LYHUVLÀFDUDVDWLYLGDGHVQDSURSULHGDGHUXUDOpXPD
yWLPD DOWHUQDWLYD SDUD DJUHJDU UHQGD H VH SUHFDYHU GH
TXDOTXHUHYHQWXDOSUHMXt]RQDFXOWXUDSULQFLSDOeDYHOKD
KLVWyULDGHQmRFRORFDUWRGRVRVRYRVQDPHVPDFHVWD
4XDQGRRSURGXWRUDSRVWDHPYiULDVDWLYLGDGHVVHDFDVR
XPDGHODVIRUPDODLQGDUHVWDPDVRXWUDVSDUDPDQWHUD
UHQGDHTXLOLEUDGD
8PD DOWHUQDWLYD IiFLO GH VHU LQWURGX]LGD QD
SURSULHGDGHUXUDOHTXHSRGHLQFUHPHQWDURUHQGLPHQWR
pDPHOLSRQLFXOWXUD FULDomRHDEHOKDVVHPIHUUmR $
DWLYLGDGHpPDLVVLPSOHVGHVHUGHVHQYROYLGDGRTXH
D DSLFXOWXUD WUDGLFLRQDO H R YDORU DJUHJDGR GR PHO
GH DEHOKDV MDWDtV PDQGDoDLDV PDQGXULV H RXWUDV
HVSpFLHV QDWLYDV p DOWDPHQWH YDORUL]DGR SRGHQGR
FKHJDUDFLQFRYH]HVRYDORUGRPHOWUDGLFLRQDO
2 6(1$535 p SLRQHLUR QD RIHUWD GH FXUVRV QHVWD
iUHD H YHP DFRPSDQKDQGR GH SHUWR R SURFHVVR SDUD
D UHJXODPHQWDomR GD SURGXomR H FRPHUFLDOL]DomR GR
PHO GHVWH WLSR GH DEHOKD TXH p FRQKHFLGR SRU SRVVXLU
SURSULHGDGHV QXWULWLYDV PHGLFLQDLV DOpP GH EDL[R WHRU
GHDo~FDU
$OpP GD UHQGD H[WUD FRP R PHO D SUHVHQoD GH
DEHOKDV QD SURSULHGDGH IDYRUHFH D SROLQL]DomR GH XPD
LQÀQLGDGH GH FXOWXUDV YHJHWDLV WUD]HQGR YDQWDJHQV
WDPEpP SDUD DJULFXOWXUD &RPR HVWDV HVSpFLHV QmR
SRVVXHP IHUUmR QmR DSUHVHQWDP ULVFRV GH VHJXUDQoD
SDUDFULDQoDVHLGRVRV
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PALMEIRA JÁ EM CLIMA DE FESTA

200 anos com festejos até dezembro
Divulgação

Espetáculo
multiartes será
um dos pontos
altos da festa

PROGRAMAÇÃO 2019
MAIO
* Dia 5 - festa nas comunidades
da Fátima e Vieiras
* Dias 9, 10, 11 e 12 –
Expo Palmeira
* Dia 18 – Brinca e Canta
Vieiras
* Dia 19 – Brinca e Canta
Pinheiral de Baixo
* Dia 19 - festa nas comunidades de Água Clara e Campestre
* Dia 25 - Rock In Wit –
Witmarsum
* Dia 26 - festa na comunidade
do Rincão do Cocho
* Ache a Exposição – a formação do nosso povo nas ruas da
cidade – os alemães do volga.

Da Assessoria
Palmeira - No dia 7 de
abril Palmeira estará em festa,
afinal o município completa
200 anos. Pensando que
uma data tão única e especial
merece uma comemoração a
altura, a Prefeitura de Palmeira
e a comunidade palmeirense
prepararam um 2019 repleto
de atividades e atrações para a
população.
Um dos pontos altos da
comemoração dos 200 anos
é o espetáculo multiartes
‘Bicentenário – a história’,
que acontece no dia 7 de abril,
às 19h30, na praça Marechal
Floriano Peixoto. A atração foi
preparada especialmente para
o aniversário do município e
contará com apresentações de
dança, orquestra, coral, teatro
e grupos folclóricos, além de
pirotecnia, projeção mapeada,
iluminação cênica, sonorização
digital e figurinos feitos para a
peça. Cerca de 250 artistas
e 100 profissionais técnicos
e da produção, tanto de Palmeira quanto de outros municípios, estarão envolvidos no
espetáculo.
A programação comemorativa será iniciada no primeiro dia do mês de abril,
com u Momento Cívico, às 8
horas, na praça Marechal Floriano Peixoto. No dia seguinte
acontece a abertura da exposição “Isto é a Polônia”, às
16 horas, na Escola Integrada
Imaculada Conceição Jesuíno
Marcondes.
No dia 3 será realizado o
Fórum Municipal – Palmeira
em Desenvolvimento, às 20
horas, no Clube Palmeirense
Na mesma data terá início uma
exposição dos trabalhos das
oficinas do Centro de Referência de Assistência Social

NESTA SEMANA

Professores
começam
projeto
Cooperjovem
Tibagi - Dezesseis professoras da rede municipal e dois coordenadores da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura (Semec)
irão até Carambeí para iniciar
as atividades do Cooperjovem,
da Frísia, em parceria com Serviço Nacional de Aprendizagem e
Cooperativismo (Sescoop), nesta
terça-feira (26). O programa estimula a inserção de uma proposta
educacional baseada no cooperativismo.
As professoras ficarão por dois
dias no município, onde terão o início da formação, que tem agenda
até o fim do ano com o acompanhamento de tutor. Ao final, cada
escola apresentará seu projeto de
cooperativismo em Carambeí, com
uma festa que reunirá alunos e professores, no Parque Histórico.
Na quinta-feira (28), será a
vez das professoras que já iniciaram a sua formação no programa
irem até Carambeí. Elas farão a
formação continuada.
Algumas turmas das escolas municipais serão dispensadas
devido a participação das professoras na capacitação. Os pais
receberão bilhetes avisando sobre
a dispensa das aulas.

Espetáculo multiartes 'Bicentenário - a história' acontece no dia 7 de Abril

(CRAS) e do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (CREAS), no
Salão da Secretaria de Assistência Social.
Dia 4 de abril o Clube
Palmeirense receberá ilustres
convidados para as condecorações da Ordem do Bicentenário Palmeirense, a partir
das 20 horas. No dia 5, também no Clube Palmeirense, o
Colégio Estadual Dom Alberto
Gonçalves realiza o Baile de
Máscaras, às 23 horas. Dia 6
é a vez do Jantar Dançante da
Paróquia Nossa Senhora da
Conceição, às 19h30, na localidade do Lago.
No dia 7 de abril Palmeira
completa seus 200 anos e programação tem início cedo, logo
às 6 horas, com missa em ação
de graças na Igreja Matriz. Às
8 horas começa o Desfile Cívico
Militar, na rua XV de Novembro. Das 8h30 às 14 horas,
o Colégio Agrícola Getúlio Vargas realiza um e encontro de
ex-alunos, na sede do próprio
colégio, seguida pela inauguração de seu Museu Escola. No
período da noite acontece o
espetáculo multiartes ‘Bicentenário – a história’.
Dia 8 de abril a Prefeitura
de Palmeira realiza exposição
de seu maquinário, na praça
Marechal Floriano Peixoto. Na
mesma data acontece a abertura do ‘Abril Azul’, com o Dia
Mundial da Conscientização
do Autismo, também na praça

Marechal Floriano Peixoto. Do
dia 8 ao dia 12 a Secretaria
de Assistência Social realiza
a Semana de Integração da
Melhor Idade (SIMIPAL), com
dezenas de atividades para a
terceira idade.
Nos dias 9 e 10 a secretaria de Saúde realiza a Feira da
Saúde na Praça Marechal Floriano Peixoto, a partir das 9
horas. Já nos dias 9, 10 e 11,
uma oficina de violão acontece
na praça Raul Braz de Oliveira
(praça do Museu), sempre a
partir das 13 horas, através da
secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e
Relações Públicas.
No dia 11 foram programadas diversas ações de saúde
voltadas ao trabalhador. Dia
13 acontece o ‘Torneio 200
de Futebol Feminino’, além do
‘Porcadeiros’, no restaurante
Girassol, às 12 horas. No
período da noite, a partir das
19 horas, a praça do Museu
recebe ‘Uma noite tropicália’, com feira gastronômica,
música e dança.
Dia 14 as atividades continuam na praça do Museu, desta
vez com o Poeme-se, das 14 às
22 horas, com gastronomia,
música, feira literária, poesia e
arte livre, Na mesma data acontecem festas nas comunidades
do Benfica e de Witmarsum.
Também no dia 14 Witmarsum
recebe a Milk Race, que receberá centenas de ciclistas de
vários municípios.

Dia 19 a praça Marechal
Floriano Peixoto recebe a encenação da Paixão de Cristo, às
20 horas. Dia 20 é comemorado o Sábado de Aleluia e dia
21 o Domingo de Páscoa.
No dia 24 o CREAS, a
partir das 13 horas, realiza a
Tarde das Mulheres. No dia 25
o Instituto Histórico e Geográfico de Palmeira (IHGP) realiza a oitava edição do ‘Ciclo
de Palestras’, a partir das 19
horas, no salão da Assistência Social. Dia 26, no mesmo
local, acontece o lançamento
do livro ‘Palmeira em Relatos’,
às 13 horas. Às 19 horas acontece a continuação 8º Ciclo de
Palestras do IHGP.
Dia 27, das 14 às 22 horas,
será realizado o Rocio Canta E
Brinca, que deve movimentar
o público infantil local. No dia
28 é a vez de realizar o Vila
Rosa Canta e Brinca, também
das 14 às 22 horas. O ‘Troféu
200’ de ciclismo também acontece no dia 28, a partir das 9
horas, na praça Marechal Floriano Peixoto. Na mesma data
serão realizadas festas nas
comunidades de Encruzilhada
e Pinheiral dos Malucelli.
O mês de abril ainda
contará com o projeto ‘Ache
a Exposição - a formação
do nosso povo nas ruas da
cidade’, do IHGP. Trata-se de
uma exposição itinerante, com
datas e locais surpresas. Neste
primeiro mês o tema serão os
negros e indígenas.

Operário vence Maringá em casa
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário venceu o
Maringá, na tarde deste
domingo (24), pela quarta
rodada da Taça Dirceu Krüger, do Campeonato Paranaense. O jogo aconteceu no
Estádio Germano Krüger e
terminou 2 a 0. Com o resultado, o alvinegro chega a sete
pontos e está em terceiro no
Grupo A.
A equipe da casa abriu o
placar aos 32 minutos do primeiro tempo. Cleyton recebeu
lançamento na esquerda e deu
passe para Eduardo marcar o
seu primeiro gol com a camisa
alvinegra. No segundo tempo,
nos acréscimos, Jean Carlo
chutou de fora de área e marcou um golaço, fechando a
vitória por 2 a 0.
O Fantasma iniciou o
jogo com Simão, Pedrinho,
Alisson, Sosa, Chicão, Índio,
Jean Carlo, Cleyton, Eduardo
e Bruno Batata. No segundo
tempo, entraram Robinho,
Dione e Danilo Báia para
saída de Cleyton, Eduardo e
Pedrinho.
Em entrevista coletiva, o

JULHO
* Dias 1 a 30 – Linha Gastronômica – Festival de Inverno
* Dia 7 - festa na comunidade
de São Pedro
* Dia 14 - festa na Vila Palmeirinha
* Dia 27 – Festival da Cerveja
de Inverno - Usinamalte
* Dia 28 - festa na comunidade
de Faxinal dos Quartins
* Dia 30 - lançamento da coletânea de educação infantil “200
Anos de Encanto: História,
Músicas, Jogos e Brincadeiras”
* Ache a Exposição – a formação do nosso povo nas ruas da
cidade – os árabes
AGOSTO
* Dia 4 - festa na comunidade
de Pinheiral de Cima
* Dia 24 - inauguração do
monumento ‘200 anos’ e
culto ecumênico
* Dia 18 - festa na comunidade
de Correias
* Dia 18 de agosto - festa da
Braspol, na Santa Barbára
* Dias 20, 21 e 22 – Minibol
* Dias 22, 23, 24 e 25 - III

Divulgação / José Tramontin

OUTUBRO
* Dia 6 - festa na comunidade
de Paiol Do Fundo
* Dias 7 a 11 - semana da
criança para alunos da rede
municipal
* Dia 12 - festa na comunidade
da Colônia Francesa
* Dia 12 – Oktoberfest Bierwit
* Dia 13 - festa na comunidade
Vieiras e Witmarsum
* Dias 16 a 28 – Jogos Estudantis de Palmeira (Jepal) 200
* Dias 19 e 20 - II encontro de
carros antigos
* Dia 20 - festa na comunidade
de Limeira
NOVEMBRO
* Dia 15 - festa na comunidade
do Rocio I
* Dias 16 e 17 - I Festival
Anarco Cultura – cinema, literatura, música e economia
* Dia 16 - Usinabierfest Usinamalte
* Dia 17 – festa na comunidade
do Lago
* Dia 23 - mostra da Consciência Negra
* Dia 24 – festa na comunidade
da Vila Rosa
* Dia 30 - III Festival de Dança
* Dia 30 – Weihnachtsmarkt –
Feira de Natal de Witmarsum
DEZEMBRO
* Dia 1 - festa na comunidade
de Santa Bárbara
* Dia 8 – Festa da Padroeira
* Dia 14 – Missa Campal e
Vieiras
* Dias 18 a 22 - 200 Anos
de Luz

Começa curso voltando ao
turismo rural em Tibagi
Da Assessoria

Resultado aguardado veio com a paciência
técnico Gerson Gusmão falou
sobre a partida. “Hoje, era
um jogo para ficarmos com a
bola no pé, mesmo se a gente
demorasse um pouco mais
para chegar ao gol. Não era
jogo de acelerar, de buscar
ligação direta e proporcionar
o contra-ataque para o nosso
adversário. A gente precisava do resultado, mas tinha
que saber como chegar a ele
e passaria por jogada com a
bola no pé e uma inversão
longa mais rápida.”
A próxima partida do Operário no Paranaense é contra
o Foz do Iguaçu no domingo

SETEMBRO
* Dia 1 – festa na comunidade
de Passo do Tio Paulo
* Dia 5 - lançamento do livro
“Uma pitada de nossa história”
* Dia 8 - festa dos motoristas
* Dias 14 e 15 - Volksfest Witmarsum
* Dia 15 - festa na comunidade
de Queimadas
* Dia 22 - festa na comunidade
do Turvo
* Dia 29 - festa na comunidade
da Colônia Maciel
* Durante todo o mês - Palmeira Empreendedora
* Ache a Exposição – a formação do nosso povo nas ruas da
cidade – alemães

NESTA TERÇA-FEIRA

PRÓXIMO CONFRONTO SERÁ FRENTE AO FOZ

Da Assessoria

JUNHO
* Dia 2 - festa na comunidade
da Mandaçaia
* Dia 8 – Festa Junina do
Biewit
* Dia 9 - festa na comunidade
da Vilinha
* Dias 7, 8 e 9 – rodeio
* Dia 16 de junho - festa na
comunidade de Poço Grande
* Dias 17 a 24 – Campeonato
Amador ‘200 anos’
* Dia 22 – Arraia do Alemón –
Usinamalte
* Dia 23 - festa na comunidade
do Papiros
* Dia 30 - festa da comunidade
de Canta Galo
* Ache a Exposição – a formação do nosso povo nas ruas da
cidade – franceses e italianos

Viva o Folclore"
* Dia 25 - festa na comunidade
de Monte Alegre
* Ache a Exposição – a formação do nosso povo nas ruas
da cidade – os japoneses

Fantasma vai
em busca dos três
pontos em Foz
(31), às 16 horas, no Estádio
do ABC, pela quinta rodada
da Taça Dirceu Krüger. Nesta
segunda-feira (25), os atletas que não atuaram contra
o Maringá e os que atuaram
menos de 45 minutos participam de um jogo-treino contra uma equipe amadora de
Curitiba, às 15h30, no Clube
Guarani.

Tibagi - Teve início na manhã
desta segunda-feira (25) a primeira turma do curso de Turismo
Rural e Oportunidades, promovido pela Secretaria Municipal de
Turismo, em parceria com o Sindicato Rural, através do Senar. O
curso tem como objetivo levantar
as potencialidades e oportunidades turísticas da região e perceber
a atividade rural como negócio
rentável.
A gerente da Setur, Kellin
Ramos, destaca que esse é o primeiro de vários cursos que a secretária promoverá. “Estamos dando
um pontapé inicial, para um ano
repleto de capacitações e de cursos
na Secretaria de Turismo. A expectativa é gigantesca, estamos muito
felizes com a adesão das pessoas,
tanto que tivemos que fazer duas
turmas para esse primeiro curso.
Estamos confiantes que esse ano
irá ser um ano diferente, com
mais incentivo no turismo. Temos
muitos planos e muitas coisas em
mente”, garante.
O curso está sendo ministrado pelo instrutor do Senar,
José Rivaldo, que explica como o
assunto será abordado durante a
capacitação. “Vamos falar sobre o

desenvolvimento do turismo rural,
e dentro dessa temática, vamos
estar visualizando dentro de uma
análise das potencialidades existentes em Tibagi e nós temos o
conhecimento, informação e como
já é uma referência, Tibagi tem
um grande ícone que é o Cânion
Guartelá. Vamos trabalhar com
produtores rurais, fazendo uma
análise daquilo que cada propriedade possa ter, que possa se tornar um atrativo turístico. Sempre
analisando e visualizando as oportunidades”, afirmou.
A dona Vany Gomes está
desempregada e vê o curso como
uma oportunidade de seguir uma
nova área. “O motivo de fazer o
curso é aprender, ter uma informação sobre a área, sobre o turismo.
Vim aqui para aprender e ter novas
oportunidades”, afirmou.
O curso será um pré-requisito
para os demais cursos que acontecerão no mês de abril e maio.
No próximo dia 28 tem início a
segunda turma do curso.

Curso quer perceber
atividade rural como
negócio rentável
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SECRETARIA DE SAÚDE AGUARDA LAUDOS

Até nesta
segunda-feira
10 macacos
tinham sido
encontrados
mortos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A secretaria Municipal de
Saúde de Castro espera receber até no final de semana o
resultado dos exames, feitos
a partir dos macacos, encontrados mortos na região do
Socavão. Há suspeita de que
os 10 animais que apareceram
mortos entre a semana pas-

sada e esta segunda-feira (25)
tenham morrido em decorrência de febre amarela.
Conforme explica a secretária municipal de saúde,
Maria Lidia Kravutschke, os
macacos servem de alerta à
população, quanto à possível
presença do mosquito transmissor da doença. “Ambos são
animais silvestres, que vivem
entre as copas das árvores. O
macaco não é transmissor da
doença, mas quando ocorre de
eles aparecerem mortos assim,
acaba nos fazendo acreditar
que o vírus pode estar circulando pela região. A presença
do mosquito transmissor da
febre amarela é a primeira
hipótese que se levanta, porque se tivessem morrido por
envenenamento, por exemplo,

Antes do resultado
dos exames houve
vacinação em massa
outros animais também seriam
envenenados e morreriam”,
destaca.
Segundo Maria Lidia,
foram enviados materiais coletados em três desses animais,
para a 3ª Regional de Saúde
de Ponta Grossa. Profissionais
de lá, por sua vez, encaminharam as amostras para laboratórios de Curitiba, que devem
submetê-las à análise. “Foram
encaminhadas coletas de um
macaco encontrado na quintafeira, outro da sexta e de um
último, de hoje”, explicou a
secretária, enquanto conver-

Divulgação

Mortes de macacos
pode ser indício
de febre amarela
Macacos foram encontrados mortos entre quinta-feira e hoje

sava com a reportagem, na
tarde de segunda-feira (25).
Campanha extra
de vacinação
Antes mesmo de saber
o resultado dos exames, a
Secretaria Municipal de Saúde
mobilizou equipes para vacinar
moradores da região do Socavão, que ainda não receberam
a dose única da vacina contra febre amarela. No sábado
(23) a Unidade Central de
Saúde do Distrito permaneceu
aberta ao longo de todo dia,
e os profissionais de plantão
vacinaram 240 pessoas. E,
na segunda-feira (25) mais
cinco equipes itinerantes se

Castrenses na 'Abramilho' em Brasília
A Associação Brasileira
dos Produtores de Milho
(ABRAMILHO) realizará amanhã (26), em Brasília, a reunião anual da Maizall (Aliança
Internacional do Milho), uma
instituição não-governamental
que representa as organizações dos produtores dos
maiores países exportadores, interessados no comércio internacional de milho.
A Maizall é composta por quatro entidades, do Brasil, dos
EUA e da Argentina: Abramilho, Maizar, U.S. Grains
Council e National Corn Gro-

wers Association. A entidade
representa 50% do milho
produzido no mundo e mais
de 70% do comércio global.
O foco principal da MAIZALL
é a defesa da biotecnologia,
do mercado livre e das inovações na produção de milho.
No momento, é presidida pelo
brasileiro Cesário Ramalho da
Silva, que é também Vice-Presidente da Abramilho.
Na oportunidade, a comitiva Maizall será recebida pela
ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, pelo presidente da
Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Alceu
Moreira e pelo presidente da
CNA, João Martins.

A cidade de Castro estará
representada pelos três integrantes da Abramilho, Paulo
Bertolini, que é tesoureiro,
Alex Mittelstedt, do Conselho
Fiscal e Eduardo Medeiros
Gomes, segundo secretário.
“Amanhã será uma reunião
interna e com as embaixadas
da Argentina e Estados Unidos, mas, na quarta-feira (27)
teremos uma também muito
importante, com a presença
da ministra da agricultura,
Tereza Cristina, presidente da
Confederação da Agricultura
e Pecuária do Brasil (CNA),
João Martins da Silva, presidente da Frete Parlamentar da
Agricultura, deputado federal

zados contra a febre amarela.
Crianças a partir dos nove
meses de idade já podem receber a dose, e, idosos com mais
de 60 anos precisam de indicação médica, porém, como
cada pessoa recebe uma única
dose durante toda a vida, não
é necessário reforço, nem
mesmo em quem tomou a
vacina quando ainda criança.
Diferente da dengue, por exemplo, que requer cuidados com
água parada, por parte dos
moradores, no caso da febre
amarela, a única forma de se
prevenir é através da vacinação. E, segundo Maria Lidia, a
vacina leva 10 dias para fazer
efeito no organismo.

47 CANDIDATOS E 6 SÃO DE CASTRO

EUA E ARGENTINA MARCAM PRESENÇA

DA ASSESSORIA
*COM LUANA DIAS

deslocaram para a região,
para vacinar moradores das
propriedades rurais. Ao final
do dia, 93 moradores haviam
sido imunizados, além de mais
60, na unidade de saúde, a
atividade deve se repetir nesta
terça-feira (26). “Estamos
intensificando o trabalho de
imunização nessa região, mas
é importante salientar que a
vacina também está disponível
em todos os postos de saúde
do município, tanto no interior,
como na cidade, entre segunda
e sexta-feira, durante o horário
de expediente”, explicou Maria
Lidia.
Conforme lembrou a secretária, todos devem ser imuni-

Aspirantes ao Diaconato
são instituidos no Leitorato
Divulgação

Demandas serão
levadas na quarta
ao governo
Alceu Moreira e coordenador
da Embrapa, Sebastião Barbosa. Nessa ocasião vamos
conversar com o governo
brasileiro para que entendam
o posicionamento dos produtores, o que afeta os marcos
legais e o que pode facilitar
para que a nossa produção
seja competitiva”, explicou
Paulo Bertolini à reportagem,
em conversa, na segundafeira (25).

47 candidatos a diácono iniciaram suas formações

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Entre os 47 candidatos ao
Diaconato Permanente que foram
instituídos no Ministério do Leitorato no domingo (24), seis são
castrenses. São eles: Manoel Carlos dos Santos, Emanuel Fidelis
do Nascimento e Rubens Antonio
de Souza, da Paróquia Senhora
do Rosário, Antonio Geraldo Kluczkowski e Ricardo Aparecido dos
Santos, da Paróquia Senhora de
Sant’Ana, e João Roberto Chotti,
da Paróquia Perpétuo Socorro. A
celebração, realizada um dia antes
da solenidade da Anunciação do
Senhor, foi na Catedral Sant’Ana,
em Ponta Grossa, e presidida
pelo bispo dom Sergio Arthur
Braschi. A missa também contou
com a participação de párocos
das 21 paróquias da Diocese de
Ponta Grossa e presença de fieis
de toda a região.
Os candidatos estão participando da penúltima fase da
formação, que tem ao todo, dez
etapas, e dura cinco anos. Ainda
em julho inicia a décima etapa
da formação; em setembro acontece a instituição do acolitato; no
começo do ano, o retiro canônico
e admissão às ordens sacras e

depois, a ordenação. Nesta turma
2015-2019, eram 54 candidatos,
de 11 cidades e 21 paróquias da
Diocese.
Durante a celebração, refletindo sobre as leituras do dia e
suas mensagens, o bispo dom Sergio destacou que os prodígios de
Deus só são conhecidos graças a
Palavra, a Sagrada Escritura. “E
o ministério instituído hoje é para
sempre. Não é um sacramento,
mas uma instituição de suma
importância. Que assim como
o anjo anunciou a Maria a salvação dos homens por intermédio da
encarnação do Verbo Divino, assim
também vocês, agora como leitores, possam levar a boa notícia a
todos. Leitores são muito mais que
proclamadores da Palavra, estão a
serviço da fé, por onde se chega
ao conhecimento do Pai e, assim,
à salvação”, afirmou.
O grupo de candidatos a diáconos foi, inicialmente, nominado,
um a um. Em seguida, dom Sergio
entregou, simbolicamente, o livro
da Sagrada Escritura, a cada um
deles, dizendo: “recebe este livro e
transmite com fidelidade a Palavra
de Deus a fim de que possa frutificar no coração das pessoas”.
* Com assessoria
Divulgação

A celebração de instituição do Ministério do Leitorato
lotou a Catedral, com gente de toda a Diocese

Classificados a partir de R$ 2,00
A forma mais barata de fazer negócio!
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Agnes Desiree Hermina Bosmuller Van Der Vinne torna público que
irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para fabricação de
queijos a ser implantada Chácara Arragon, Rodovia PR-340 km 199,
Colônia Castrolanda, em Castro.

CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (26/03)
Vicente se emociona com
o encontro de Daniel e Margot.
Grace encontra um objeto antigo
e acredita que seja o novo por-

Peixes: Seus pensamentos podem ficar pouco confusos.
Na ânsia de garantir segurança
financeira, deverá precipitar e
promover mudanças: vá com
calma! Romance à distância tem
tudo para vingar.
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CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (26/03)
Robério alerta Judith sobre o
risco de Olavo acabar com Serro
Azul. Firmina estranha a presença
de Luz no salão de Neide. Padre
Ramiro comemora com Maltoni e
Elisa a confirmação do casamento
dos dois. Jurandir decide voltar
a Serro Azul para o casamento
da filha, e Afrodite sugere uma
reconciliação com Milu. Mirtes
confronta Rita de Cássia sobre as
calcinhas de Machado. Sampaio
tenta se reaproximar de Valentina. Olavo faz uma proposta a
Eurico. Sóstenes e Murilo vão ao
salão falar com Neide.

Virgem: Na profissão,
precisará de espaço para
realizar suas ideias. Use sua
intuição para entender o que
a razão não conseguir captar.
Não misture seu romance
com fofoca e cenas de ciúme.

PR

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

Aquário: Seu jeito solidário
vai lhe abrir portas! Saberá
lidar bem com assunto relacionado a imóveis. Excelente
dia para curtir a companhia da
galera. Vai sentir vontade de
chamar a atenção do seu par.

SA

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

Leão: Espere sucesso
em conversa séria com pessoa de autoridade no emprego.
Não force a barra nas discussões, mesmo que seus argumentos sejam válidos. Seja
menos exigente no romance.

GRA

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

tal. Américo enfrenta Pente Fino,
e os dois acabam presos. Ana e
Flávio prometem ajudar Vitor
e Jadson. Pat decide viajar às
escondidas para o Rio de Janeiro
para conhecer Ricardo Júnior, e
Michele se preocupa. Alain conta
sobre a história de Julia e Danilo,
e Daniel fica comovido. Graça
ameaça Eugênio e exige que ele
liberte Piedade. Hildegard repreende Lucas ao flagrá-lo com Brigite. Isabel constrange Alain na
frente de Daniel e Letícia. Dora
comemora que Teresa voltou a
falar. Eugênio ameaça Albertina.
Margot descobre que Daniel é
seu neto.

Capricórnio: Fique longe
de fofocas e discussões, e mantenha o pensamento positivo no
seu trabalho. Poderá realizar
mudanças em casa. Talvez dê
um passo arriscado na paquera.

P

VAGA PARA
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA
A Real Informática está com
vaga para técnico em informática. 01 ano de experiência
comprovada em carteira. CNH
– B. Enviar currículo com foto
para: recrutamento@informaticareal.com.br

Você vai se surpreender com o resultado!

VERÃO 90
Terça-Feira (26/03)
Madá conta a Álamo que
viu mascarados dançando em
seu sonho. Jerônimo reclama
com Manu da pressão que está
sofrendo na PopTv. Mercedes
impede que Janaína alugue o
imóvel que deseja para abrir seu
restaurante. Jerônimo sugere um
novo programa com Vanessa
como apresentadora, mas ela
rejeita a ideia. Moana conta a
Janaína que foi Mercedes quem
agiu para que ela não alugasse o
imóvel. Mercedes coloca Candé
no lugar de Jerônimo como diretor de programação da emissora.
Horácio, o gerente do Quin´s
Palace, se surpreende quando
Ticiano avisa que alugará o primeiro andar todo do hotel por um
mês. Herculano entrega a chave
do imóvel desejado a Janaína.
Patrick consegue abrir o pote de
doce de leite. Depois de comer
o doce, Patrick sobe ao palco da
festa na boate e dança sensualmente, deixando Gisela deslumbrada.

Câncer: Vai ter oportunidade de esclarecer discussões no
trabalho e alimentar esperanças
de uma nova atividade profissional. Cuidado para não confundir atração física com paixão.

S

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55x23.670,00
Whatsapp 41.99852.3855.

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

RESUMO DE NOVELAS

Sagitário: Seu desafio
será mostrar sua capacidade
criativa de resolver problemas no
serviço. Procure dar mais atenção à sua família. Pessoa nova
vai mexer com seus desejos.

GA

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.

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

Gêmeos: É possível que
role uma decepção em relação aos seus projetos de carreira. Sucesso com assuntos de
Justiça. Na união, prefira programas sem muita gente envolvida.
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TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.

Escorpião: Suas finanças
poderão trazer um resultado
positivo. Para trabalhar, você
terá disposição e ideias originais.
Não dê ouvidos a quem palpitar sobre a sua vida amorosa.
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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.

Touro: Não confie demais
em promessas do trabalho.
Poderá se desentender com
amigos ou passar por saia justa.
Estará mais sensível e em busca
de um compromisso afetivo.
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CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181x1.805,00
WHATSAPP 4199852.3855

Libra: No trabalho, evite
fazer muitas coisas ao mesmo
tempo, já que sua concentração
deverá oscilar. Ficar em casa
será prazeroso. Na paquera, seu
desejo será curtir, sem se comprometer.

PE

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.

Áries: Talento e capacidade
de organizar equipe e seu trunfos
no seu emprego. Mas Mercúrio
e Netuno tensos no céu devem
deixar você muito sensível.
Poderá curtir as paqueras com
bastante bom humor e diversão.
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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.

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.

3232-5148

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.
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EM CARAMBEÍ

Piloto morre ao bater em carro parado
Divulgação

Motociclista
chegou a ser
atendido mas
não resistiu

BR-153

Carro pega fogo
após bater
em caminhão

Da Redação
Ponta Grossa - Foi sepultado na manhã dessa segunda-feira (25) no Cemitério
Holandes, em Carambeí, o
corpo de Nicolas José Borger,
30 anos, morto em acidente
ocorrido ao fim da tarde de
sábado (23) no Jardim Bela
Vista 3. Nicolas pilotava uma
Harley Davidson pela rua das
Bromélias quando bateu em um
carro parado. Ele não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito
minutos depois.
De acordo com a Polícia

Sepultado transcorreu
no Cemitério Holandes

Nicolas pilotava uma Harley Davidson quando atingiu carro

Militar, o acidente aconteceu
perto das 18 horas. O auto-

JARDIM ALVORADA

Marido se acidenta após
tentar sufocar esposa
Da Redação
Esposa foi vítima de agressão física após retornar com
o seu marido de uma festa. O
caso que chamou a atenção
dos vizinhos, aconteceu por
volta das 4h15 de domingo
(24), no Jardim Alvorada.
Segundo relato da vítima,
após desentendimento o
marido tentou sufocá-la,
momento em que conseguiu
se desvencilhar para fora da
casa e pedir socorro. Antes
mesmos dos vizinhos chamarem a polícia, o agressor
voltou-se contra a vítima que

foi novamente agredida.
Cai da moto
Com medo de represálias,
o marido de 42 anos evadiu-se
do local em uma motocicleta.
Enquanto a equipe confeccionava o boletim, foi informada
que um homem havia caído
de sua moto na entrada do
Bairro Alvorada. A equipe
deslocou-se para averiguação
e constatou ser ele o autor das
agressões. Diante dos fatos, o
homem foi conduzido à UPA
de Castro devido as escoriações sofridas, e posteriormente para a 43ª DRP.

SEM RODAS E SEM SOM

Proprietário de veículo
roubado encontra carro
Da Redação
Um cidadão procurou a polícia militar para relatar que na
noite de domingo (24), por volta
das 21 horas, encontrou na Avenida Bento Munhoz da Rocha, em
Castro, o seu carro que havia sido
furtado no dia anterior. Diante das
informações, policiais foram até o
local e constataram que o carro
estava com a chave na ignição,
porém haviam sido retiradas as
rodas e o som. O veículo foi apre-

endido e encaminhado à delegacia
de polícia civil para perícia.
Avarias
Foi localizado neste sábado
(23) em Cunhaporanga, interior
de Castro, por volta das 17h40,
veículo Fiat Pálio, de cor azul,
com alerta de furto desde 2 de
março. O veículo estava com
avarias, aberto e com a chave na
ignição. O carro acabou apreendido e encaminhado à delegacia
de polícia para perícia.

MULHERES NA POLÍCIA CIVIL

Delegadas e investigadoras
reforçam presença feminina
Da Assessoria
A Polícia Civil do Paraná abriu
na segunda-feira (25), em Curitiba,
as atividades da Semana da Mulher.
O encontro segue até quarta-feira
(27), com palestras gratuitas sobre
violência doméstica para mulheres
da comunidade e cursos de tiro e
defesa pessoal às agentes de segurança pública. A Polícia Civil tem
992 mulheres nas suas unidades
em todo o Estado, ocupando cargos
de delegadas, investigadoras, escrivãs, papiloscopistas e de agentes de
grupos de operações especiais.
A semana da mulher acontecerá
na Escola Superior da Polícia Civil
(ESPC). O objetivo do encontro é
fomentar a integração do público
feminino com os servidores estaduais e da Polícia Civil que atuam em
defesa dos direitos da mulher. Nos
dois primeiros dias as palestras são

voltadas à comunidade e no terceiro
as atividades são exclusivas às servidoras da segurança.
Desde 1991, todos os cargos
da corporação podem ser ocupados por mulheres. O delegadogeral da Polícia Civil, Silvio Jacob
Rockembach, afirma que critérios
técnicos têm levado as mulheres
a conquistarem postos importantes. “As mulheres conquistam
pela qualidade do trabalho. Como
a escolha para cargos se dá por
critérios técnicos, cada vez mais
elas ocupam lugares importantes
e estratégicos dentro da Polícia
Civil. Como exemplo, hoje temos
delegadas mulheres que são chefes
em subdivisões do interior, a Divisão de Homicídios é chefiada por
uma mulher e toda a coordenação
de inteligência é feita por mulheres, além disso elas estão em grupos especiais”, diz Rockembach.

móvel Fiesta estava parado em
frente a uma residência quando

foi atingido pela motocicleta.
Borger recebeu os primeiros

socorros e foi encaminhado
ainda com vida ao Centro
Municipal de Saúde.
O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto MédicoLegal (IML) de Ponta Grossa e
a motocicleta ao pátio do destacamento da Polícia Militar.

NA COLINA SANTA MARCELINA

Militares encontram drogas
e objetos furtados em Piraí
Divulgação

Da Redação
Piraí do Sul - Equipes formadas por policiais militares e
civis logo que tomaram conhecimento do furto praticado na
manhã de domingo (24), na
Colina Santa Marcelina, em
Piraí do Sul, iniciaram diligências com o intuito de prender
os autores. Não demorou, e já
na segunda-feira (25), após
denúncia que um dos autores
seria D.G.P.S, o mesmo foi
abordado no Jardim Primavera
e confessou ter sido ele quem
fez a limpa junto com a pessoa
identificada por 'Palanque'. Na
sequência, a polícia seguiu até
acasa de Palanque na Vila Três
Santas, mas não o encontrou.
Pressionado, D.G.P.S abriu o
bico e informou que um tablet
cor-de-rosa e um relógio furtado
estaria na residência de J.B.M.
A polícia deslocou-se até a residência do citado, que confessou
estar com os objetos citados,
mais um carregador de celular, mas que não teria qualquer
participação na ação criminosa.
D.G.P.S relatou também que
um televisor de 42 polegadas
da marca LG teria sido entregue a A.C.O no Jardim Benevenuto Dalcol, em Piraí do Sul.
A polícia foi até a residência de
A.C.O e o mesmo disse estar
com o aparelho escondido em

ESTRADA VELHA

Civil de Castro
prende homem
por furto
qualiﬁcado

Objetos furtados são recuperados
um cômodo da casa.
Como existia um cheiro
forte de substãncia análoga a
maconha, A.C.O e seu irmão
V.E, de 15 anos, foram conduzidos até a delegacia de
polícia. No trajeto, um policial
teria ouvido A.C.O pedir para
o irmão "assumir a bronca",
pois este seria menor e não
daria nada para ele. D.G.P.S
disse, também, haver uma
garrucha calibre .22 escondida na Rua João de Deus, em
uma casa verde, com a pessoa
de 'N'. Prosseguindo com as
diligências, 'N' não foi encontrado, mas o seu vizinho 'T'

estaria consumindo drogas em
uma residência ao lado. A casa
de 'T' acabou sendo alvo dos
policiais, que localizaram dois
tabletes pesando aproximadamente 1 kg de substância análoga a maconha entrerrada no
quintal de sua residência. Todos
os enolvidos acabaram presos,
e encaminados à delegacia
de polícia. Na casa de A.C.O
ainda foi recuperada um televisor LG, de polegada menor ao
anterior, um video game x-box
one 360 e aproximadamente 8
gramas de substância análoga
a maconha, como também um
celular Samsung.

Na tarde de sábado (23), a
equipe de investigação da Civil
de Castro logrou êxito na prisão
de C.M.L, 36 anos, que possui
em seu desfavor mandado de prisão por Furto Qualificado. Após
ser monitorado, ele foi localizado
na Estrada Velha, próximo ao
Tronco. Após receber voz de prisão, foi conduzido para a Cadeia
Pública de Castro, onde ficará a
disposição da justiça.
Divulgação

Civil cumpre mandado
e prende mais um

NOVO HORIZONTE

Vizinho atira na mão e nádegas
de desafetos em Carambeí

DROGAS E ARMA

Divulgação

Da Redação
Carambeí - Um homem
portando espingarda realiza
disparos em via pública e atinge
três pessoas nas primeiras
horas de sábado (23), na Rua
Crisantemos, Novo Horizonte,
em Carambeí.
O desentendimento entre os
vizinhos começou ainda na sexta-feira, e por volta das 6 horas
de sábado aconteceram os tiros.
A primeira vítima, uma mulher,
ficou ferida em uma das mãos,
seu irmão na região das nádegas, e três disparos atingiram o
marido também nas nádegas.
A policial deu atendimento
a ocorrência e foi até a casa
do agressor que evadiu-se.
Seguindo com as deligências,
foram encontradas na casa do
agressor três espingardas, munições e nove pássaros silvestres.
Os objetos foram encaminhados

Grave acidente registrado
na noite de sábado (23), na
BR-153, região Rebouças, acabou provocando ferimentos considerados graves em um idoso de
66 anos. Ele dirigia uma pick-up
Strada que atingiu a traseira de
um caminhão no quilômetro 345,
por volta de 21h25. A colisão foi
tão violenta, que a caminhonete
incendiou-se.
Conforme o que descreveu
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o caminhão com placas
de Curitiba reduziu a velocidade
por causa de um congestionamento, mas o idoso não conseguiu frear o suficiente para
evitar o acidente. Retirado do
carro, ele foi encaminhado à
Santa Casa de Irati.
Para a polícia, no momento
do acidente a pista estava seca,
era de reta, com velocidade
máxima de 80 quilômetros por
hora para veículos leves. A caminhonete foi encaminhada ao pátio
da PRF e o caminhão liberado ao
ainda no local.

Homem suspeito
de roubo é preso
Após denúncia anônima,
policiais militares prenderam
indivíduo de 20 anos suspeito
de praticar roubo na quinta-feira
(21). A prisão ocorreu na sextafeira (22), por volta das 16h30,
na estrada principal do Lago.
Em sua residência foi encontrada
um revólver calibre 38 carregado com cinco munições, uma
pistola de ar comprimido, uma
balança de precisão e 46 gramas
de maconha. O autor foi encaminhado até a delegacia para providências.

Três espingardas e muita
munição na casa do atirador

Divulgação

à delegacia de polícia civil para
as medidas cabíveis, bem como
os pássaros.

Três baleados
após encrenca
com vizinhos

Pássaros silvestres
também foram recolhidos

Arma e droga são
apreendidas em ação policial
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cleucimara@hotmail.com
'A causa da derrota, não está nos obstáculos, ou no rigor das circunstâncias,
está na falta de determinação e desistência da própria pessoa.'
Buda
Divulgação / Edson Luiz

Divulgação

EM ABRIL

Segunda-feira
(25) foi mais
que especial
para o advogado Ricardo
Cardoso Filho
que festejou a
chegada de
seus 32 anos

Maria de Fátima Barth Antão Castro, vereadora presidenta da Câmara Municipal de Castro, esteve prestigiandoa solenidade da Academia de Letras dos Campos Gerais no último dia 23. Aqui ela sendo entrevistada
pelo radialista Alvaro Andrade, da Rádio Difusora FM

Divulgação / Edison Luiz

Divulgação / Marcos Bastos

Nesta terça-feira (26), recebendo felicitações de
aniversário, Silvana Dallarmi da Costa. A data
será festejada ao lado do marido, Octavio da
Costa Filho e dos três filhos do casal. Felicidades!

O cartorário Ubiraci Pereira Messias reassumiu a presidência da
UMB - União Municipalista Brasileira. No registro ao lado da esposa
Elisete Messias e dos filhos e noras: Itainá Paulino Messias e Raquel,
Fernanda e Ubiraci Pereira Messias Junior e Tibiriçá Pereira Messias,
por ocasião da posse da nova diretoria daquela entidade
Divulgação

Patrícia Rodhen Barcelos recebeu amigas em sua residência
para comemorar idade nova. Muitas felicidades!

Divulgação / Edilson Luiz

Em cena, a jornalista Gisele
Wardani que festeja idade
nova. Felicidades!

Cumprimentos de aniversário
circulando para Salguotvan Gualda. Em click com a esposa Eliana
Milleo Gualda. Muitas felicidades!
Divulgação / Hasmim Ferreira

Elisa Bellotto Dal Pizzol recebeu convidadas para um
coquetel de reinauguração da loja Elisa’ s Fashion em
novo endereço: Rua Paula Xavier, 1271. Sucesso!
Divulgação / Edson Luiz

Myllena Cristina
Justus de Sousa,
destacada aluna do
Colégio Carlos
Ventura (Carambeí).
Neste dia 28,
receberá
felicitações
motivados pela
passagem de seus
lindos 15 anos.
É filha do casal Josimery e Milton Silva
de Sousa. Parabéns!

Divulgação

Rossana Maria
Prati Zwierewicz
(Sra. Marcio
Zwierewicz
diretor Executivo
da Sicred
Campos Gerais).
Neste dia 28 ela
será muito cumprimentada pela
passagem do
seu aniversário

O teatro está retornando para
Ponta Grossa em abril. A partir do
dia 23 o Festival Teatro e Circo em
Festa, promovido pela Prefeitura de
Ponta Grossa e Fundação Municipal de Cultura, leva as artes cênicas
para fora dos palcos do teatro. Além
as apresentações no Cine-Teatro
Ópera serão realizadas encenações
no restaurante popular, calçadão de
Ponta Grossa, Mansão Vila Hilda
e Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG).
A programação inicia no dia
23, às 12 horas, no Restaurante
Popular com o grupo de teatro
de Campinas, Rádio Comida. Na
quarta-feira (24), o grupo Rádio
Comida se apresenta Às 11 horas no
Restaurante Universitário da UEPG
campus central e às 13 horas no
Restaurante Universitário da UEPG
campus Uvaranas. Ainda no dia 24
às 15 horas terá o Palhaço Picolé
no palco A do Cine-teatro Ópera
e Tenda da Inclusão – Ginásio da
Pessoa com Deficiência a peça “Ai!
Sumiram os Brinquedos” do grupo
Dia de Arte. Já às 20 horas na
Mansão Vila Hilda terá a apresentação “Desencantos” produzida pelo
Letras Cênicas. Os ingressos para
cada peça serão vendidos a R$ 30
e R$ 15 (meia-entrada).
Na quinta-feira (25), as atrações começam às 12 horas no
Restaurante do SESC com o
Rádio Comida. Às 14 horas no
Cine-Teatro Ópera terá o espetáculo “Menestrel conta a imigração
no Paraná”, da Cia Karagozwk,
com entrada gratuita. Na Tenda
da Inclusão – ao lado do Ginásio
da Pessoa com Deficiência, às 15
horas, com entrada gratuita terá o
espetáculo circense com os participantes da oficina da Inclusão/

O fotógrafo Marcos Bastos recebendo
felicitações de aniversário. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

O casal Marian e Oscar Pereira Junior.
Ele em ritmo de aniversário. Felicidades!

Divulgação

Prefeitura de PG divulga
Festival Teatro e Circo
FASPG. No palco B do Cine-teatro
Ópera, será o espetáculo “O que eu
deveria ser se não fosse quem eu
sou” produzida pelo Grupo Dia de
Arte com ingressos a R$ 30 e R$
15 (meia-entrada).
A sexta-feira (26), terá a peça
“Menestrel conta a imigração no
Paraná”, da Cia Karagozwk, às
08h30 e às 14 horas no CineTeatro Ópera. Encerrando a programação da sexta-feira às 20
horas terá a apresentação “Labo
B”, da Cia aCorteSeco, no teatro
Ópera com ingressos a R$30 e
R$15 (meia-entrada). O sábado
será de muito teatro também, a
programação do dia 27 começa
às 10 horas no Calçadão de Ponta
Grossa com a peça A Vizinhança de
Bragatto Produções Artísticas, um
espetáculo de teatro Lambe Lambe
com entrada gratuita.
Logo em seguida, também no
calçadão, a partir das 11 horas terá
a peça Morte e Vida Severina da Cia
de Artes Bianca Almeida. Às 20 horas no palco B do Cine-Teatro Ópera
será a peça O Auto da Compadecida
também da Cia de Artes Bianca
Almeida, os ingressos custam R$30
e R$ 15 (meia-entrada). O sábado
encerra com a peça Relembranças
do grupo Paral’elos, na Mansão Vila
Hilda com ingressos também há R$
30 e R$ 15.
O Festival encerra no domingo
(28) no Cine-Teatro Ópera com o
Palhaço Picolé, às 16 horas, e o
espetáculo A Serpente, realizado
pela Diálogos Culturais, às 20
horas. Os ingressos estarão à
venda por R$ 30 e R$ 15 (meiaentrada). A programação completa
do Festival Teatro e Circo em Festa
está disponível no site da Prefeitura
de Ponta Grossa.

ARTE PARANAENSE

Exposição 'homenageia' a
crítica de arte Adalice Araújo
A sala de casa lotada de documentos, a seriedade com a qual
levava o seu trabalho e a generosidade com os artistas são algumas
das lembranças recorrentes de
quem conviveu com a crítica de arte,
professora, pesquisadora, historiadora e poeta Adalice Araújo (19312012), considerada o principal
nome na análise da arte paranaense.
Em homenagem à sua trajetória, o
Museu de Arte Contemporânea do
Paraná (MAC-PR) e a Secretaria
de Estado da Cultura apresentam a
exposição “História sem fim: o pensamento revolucionário de Adalice
Araújo”, que será inaugurada no
sábado (30), às 11 horas, no hall
da secretaria.
Com a mostra, que tem curadoria da diretora do MAC-PR,
Ana Rocha, e pesquisa do Setor

26/03

Vilmar Wrobel
Juliane Covaleski Pinheiro
Geovana Ribeiro Machado
Armando Tomazzoni Junior
Priscila Biassio de Bonfim
Janayara de Lima
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Vilmar Wrobel

de Pesquisa e Documentação, o
museu inicia as celebrações aos
seus 50 anos, comemorados em
março de 2020. A instituição lança
ainda a sua nova logo, outra ação
comemorativa rumo ao seu meio
século de arte.
A exposição também encerra a
programação do Mês das Mulheres promovida pela secretaria ao
longo de março, com atrações que
reforçaram a importância e o talento
de artistas mulheres em diferentes
segmentos artísticos.
O evento marcará também a
abertura da sala homônima à crítica
de arte, administrada pelo MACPR e pela Coordenação do Sistema
Estadual de Museus (Cosem). A
Sala Adalice Araújo, na Secretaria
da Cultura, será dedicada exclusivamente a artistas paranaenses.

Juliane Covaleski Pinheiro
Geovana Ribeiro Machado
Armando Tomazzoni Junior
Priscila Biassio de Bonfim
Janayara de Lima
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Dany Lauber
Alexandre Kugler
Érica Tiemi Ono
Rose Nisgoski

