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41 ANIMAIS ENCONTRADOS MORTOS

Febre Amarela reduz macacos

EM TODA região são encontrados

Encontro na casa da deputada Aline Sleutjes (PSL)
e compromissos assumidos com prefeitos

Apesar de não ter sido detectado nenhum caso de febre amarela em humanos, em Castro, as equipes da secretaria de Saúde e
da Vigilância Sanitária continuam em alerta, principalmente pelo
fato de ainda estarem aparecendo macacos mortos. Em praticamente toda zona rural do município, onde há corredores de mata,
foram registrados casos de morte dos animais. Ao todo, foram
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contabilizadas 41 mortes de macacos até agora.

crescimento de 10,3%

EM BRASÍLIA

Aline recebe
gestores em
sua casa
Cerca de 40 gestores públicos, entre prefeitos, vereadores
e lideranças presentes na Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, participaram de
um encontro organizado pela
deputada federal Aline Sleutjes
para estreitar relações e atender
com o máximo de atenção as demandas dos representantes de
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cidades do Paraná.

PR lidera produção industrial
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NO PAÍS

Universidades
são destaques
em pesquisa
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PARA A SAÚDE

Câmara vota
crédito de
R$ 960 mil

SETOR AUTOMOTIVO teve crescimento de 25,8% nos dois primeiros meses do ano

A indústria paranaense foi a
que mais cresceu no primeiro
bimestre de 2019, com um
aumento 10,3% na produção
com relação ao mesmo período
do ano passado. Os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) mostram
que apenas seis estados tiveram desempenho positivo no
bimestre. A produção industrial
brasileira fechou com baixa de
0,2% em janeiro e fevereiro.
“O Paraná ocupa o primeiro lugar folgado na produção
industrial nacional”, destaca o
diretor do Centro de Pesquisa
do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e
Social (Ipardes), Julio Suzuki
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Júnior.
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ExpoFrísia
apresenta
novidades
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APROVAÇÃO foi unânime

Foi aprovada na sessão ordinária da Câmara Municipal
de Castro projeto de lei que
autoriza a abertura de crédito
adicional no valor de R$ 960
mil na área da saúde. O objetivo
da alteração é a compra de dez
unidades móveis de saúde que
atenderão várias comunidades.
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CARAMBEÍ

Prefeitura muda
sistema de
informações
A Prefeitura de Carambeí
está até esta sexta-feira (12) com
atendimento ao público suspenso
em decorrência da mudança do
sistema de informações de gestão, que englobam as áreas de
tributação, finanças, recursos humanos e compras. Os servidores
estão em treinamento, em suas
próprias salas, para operar com o
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novo sistema.

carambeí

Igor e Robson garcia comemoram feito

MITSUBISHI MOTORSPORTS EM CURITIBA

Igor Quirrenbach vence
O maior campeonato monomarca do Brasil realizou a sua
segunda prova do ano no sábado
(6), e o navegador de Castro,
Igor Quirrenbach, foi o grande
campeão do dia na categoria
Master. O navegador competiu

na prova do Mitsubishi Motorsports ao lado do piloto Robson
Garcia, da equipe GS Racing.
Igor comemorou muito o resultado, principalmente considerando
que foi a primeira vez que a dupla
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andou junta.

Receita fiscaliza postos
A Receita Estadual do Paraná está realizando operação
de fiscalização em postos de
combustíveis de todas as regiões do Estado. O objetivo
é combater a sonegação de
impostos e identificar a conformidade das práticas comerciais

dos estabelecimentos com a legislação tributária. A Operação
Integrada 2019 conta com a
atuação das Delegacias Regionais de Receita do Estado nos
municípios de Curitiba, Ponta
Grossa, Guarapuava, Cascavel,
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e outras.
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FÁBIO SAMPAIO diretor geral

CARAMURU VÔLEI

Colocar as contas em dia e
se preparar para a Liga B
Em uma nova fase e já pensando em como retornar para
a elite do voleibol brasileiro,
o Caramuru Vôlei foca agora
no pagamento das dívidas que
ainda restam e na captação de
recursos para reestruturação
da equipe. O time foi eliminado da série A, após fazer uma
participação abaixo das expectativas, conforme descreve o
diretor geral da equipe Fábio
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Sampaio.

OVOS DE PÁSCOA

ABERTA ao público e gratuita

Para fomentar o setor de
agropecuária, que de acordo
com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA)
deve crescer 3,5% em 2019, o
Parque Histórico de Carambeí
(PR) receberá mais uma edição
da ExpoFrísia. Gratuita e aberta
ao público, a feira apresenta
novidades e tecnologias para o
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segmento.

94% de variação NA ÁREA DA SAÚDE
Prefeitura faz
nos preços
O Procon Paraná divulgou conferência

nesta quarta-feira (10), a pesquisa comparativa aos itens de
Páscoa. Os preços variam bastante, chegando a uma diferença
de até 94% entre um estabelecipágina 5
mento e outro.

A Prefeitura de Carambeí
realizou nessa quinta-feira
(11), a 10ª Conferência Municipal de Saúde 'Democracia e
Saúde', no Centro Comunitário
página 4
do Idoso (CCI).

ENGAVETAMENTO ENVOLVE TRÊS CARROS EM PRAÇA
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EDITORIAL

Informe Publicitário

CARAMURU EM BUSCA DE RECURSOS
Depois de conquistar uma torcida gigante e apaixonada em
Castro, tornar-se o time dos pontagrossenses, o Caramuru
Vôlei foi eliminado da Superliga A. Diversos fatores acabaram
influenciando a saída do time, porém, a equipe está otimista,
mesmo tendo ficado com dívidas e grandes desafios para se
reestruturar e voltar a pertencer à elite do voleibol brasileiro.
Mas um fator se destaca no meio disso tudo, e não dá para
duvidar que a torcida conquistada pelo time que nasceu em
Castro seguirá fiel, ‘na alegria e na tristeza’, não importando
se a equipe está na liga A ou B. Agora mesmo, quando o time
está precisando levantar recursos para quitar salários atrasados, ‘a tigrada’, como é conhecida a torcida, está promovendo
uma vaquinha solidária para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda, e,
diga-se de passagem, é também merecida, afinal o Caramuru é
daqui, é de Castro, é de Ponta Grossa, é um sonho que nasceu
quando os recursos eram ainda mais escassos, e que contou
com uma grande força de vontade para chegar onde chegou.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Lei Seca
José Admir de Lara
lembra, aos leitores e
condutores de veículos “DIFERENCIADOS”, os dados da
Organização Mundial
de Saúde (OMS), o
Brasil é o quarto país
do mundo com mortes
em acidente de trânsito
por ano.

FNDE EM FOZ
Já está confirmado para os
dias 23 e 24 de abril em Foz
do Iguaçu o encontro nacional
do FNDE (Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação) - evento do Ministério da
Educação que vai reunir prefeitos, vices e secretários da
área de todo o País.
AUMENTO DO FPM
Os prefeitos que participam
da Marcha a Brasília receberam do presidente Jair Bolsonaro, a garantia de ampliação
em 1% no repasse do FPM
(Fundo de Participação dos
Municípios). Do ministro da
Economia, Paulo Guedes, veio
outra boa notícia: os municípios têm prioridade nas políticas de distribuição de recursos
do governo federal.

Sandro A.
Carrilho
41 MACACOS MORTOS
Que pese todos os esforços
para evitar que o vírus da febre
amarela faça alguma vítima humana
em Castro, até agora o número de
macacos mortos da espécie bugio
chegam a 41 animais na região. O
que preocupa é que, com o crescimento das mortes, e o desaparecimento dos macacos, a tendência é
que o mosquito transmissor desça
das copas das árvores e busque os
seres humanos. Por isso a importância da vacinação.

POPULAÇÃO AGRADECE
Depois de vários alertas feitos
pelo Página Um de que os jazigos
coletivos do Cemitério do Jardim
Primavera não vedavam o sangue
dos corpos ali sepultados, além do
risco de contaminação e da imagem nada agradável aos olhos de
quem passava próximo, as autoridades municipais promoveram o
reboco da parede que dá acesso
para a rua. Resolveu a situação, e
a população agradece!

Marcos Berg, proprietário de uma 'KOMBI', cuja porta apresenta um esboço da estrutura óssea do homo sapiens e faz lembrar as letras da Lei 11.705 de 19 de junho de 2008, também
chamada de Lei Seca, denominação popular, que diz respeito ao
consumo de álcool por motorista.
A essência dessa lei é diminuir os acidentes de trânsito, causado por condutor alcoolizado.
- É isso que, quer dizer? Nada disso! E com uma boa dose de
humor, Marcos Berg disse que a sua idéia didática e filosófica, é
mostrar que todo mundo é igual no fundo da cabeça aos pés. “Eis
aí, mais uma história antológica, 'DIFERENCIADA', que deixa
uma lição: “Os Raios X” mostram o sistema ósseo e o filme da vida
faz andar os pensamentos para conhecer melhor a alma humana”.

SEM ATAQUES
Foram só duas pessoas, mas
o suficiente para que os vereadores
da Câmara Municipal de Carambeí
se irritassem ao ponto de mudarem o Regimento Interno da Casa
de Leis. Agora, para um cidadão comum fazer uso da tribuna,
só uma vez por semestre, e não
poderá, em hipótese alguma, fugir
do tema proposto, caso contrário
terá a palavra 'cassada'. Também
não poderá se promover de forma
eleitoral, pessoal, de cunho político
ou até mesmo 'autoelogio'.

EM BRASÍLIA
A 22ª Marcha dos Prefeitos
em Brasília também serviu para
aproximar chefes do executivo
com deputados, e vice-versa. É o
caso de Aline Sleutjes (PSL) que
recebeu na quarta-feira (10), em
sua casa na capital federal, lideranças de todos os cantos. Dos
Campos Gerais estiveram uma
legião de prefeitos a exemplo de
Rildo Leonardo (Tibagi), Osmar
Blum Schinato (Carambeí),
Nerilda Penna (Arapoti), Antonio
Polato (Porto Amazonas), Antonio Helly Santiago (Ventania),
Alcides Mayer (vice-prefeito de
Ipiranga), Lourdes Banach (Ortigueira), e vereadores. O encontro
teria marcado o compromisso da
deputada com os prefeitos.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

SEM ATAQUES II
O que o legislativo quer evitar
e é bem compreensível, que qualquer cidadão use a tribuna para
fazer ataques, na maioria das vezes
sem embasamento legal, como
aconteceu na sessão de terçafeira (9). Até que os vereadores
seguraram a onda nos primeiros
dez minutos, depois foi discussão
acalorada. Vale destacar, que esse
mesmo cidadão já tinha promovido
seu 'show' ao final de uma sessão
anterior, ao gritar do plenário chamando a atenção dos vereadores.
Se não bastasse, atritou com um
secretário que estava ao seu lado,
que assistia passivamente.

EM BRASÍLIA II
No cardápio político, no seu
apartamento funcional, a vontade e disposição de Aline em
trabalhar forte pelos municípios;
no cardápio da mesa, uma bela
pasta ao molho sugo, strogonoff, salada, arroz e batata palha.
Como sobremesa, mousse e
pudim. Teve político que lambeu
os dedos.

PRÊMIO SEBRAE
As boas práticas dos gestores públicos paranaenses serão
reconhecidas no próximo dia 22, no auditório do Sebrae/PR em
Curitiba, com a revelação dos vencedores do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor.

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

SEM AFTOSA
O Governo do Estado
vai promover em maio fóruns
regionais em seis municípios
para debater com entidades
do setor agropecuário as ações
necessárias para solicitação e
reconhecimento do status de
Área Livre de Febre Aftosa,
sem Vacinação. Os eventos
acontecem em Paranavaí (dia
14), Cornélio Procópio (15),
Curitiba (16), Guarapuava
(21), Pato Branco (22) e
Cascavel (23).
PRÊMIO FECOMÉRCIO
A partir de segunda-feira,
15, estão abertas as inscrições
para o 6º Prêmio Fecomércio
de Jornalismo. Serão aceitas
matérias que façam referência a um ou mais programas
e ações realizadas pela Fecomércio, Senac e Sesc. A iniciativa premiará reportagens em
quatro categorias: jornalismo
impresso e webjornalismo,
telejornalismo, radiojornalismo
e fotojornalismo. Serão distribuídos R$ 38 mil em prêmios.
SISTEMA S
O senador Flávio Arns
(Rede-PR) retirou sua assinatura da PEC que altera as
regras do Sistema S (Sesi,
Sesc, Senac, Senai e Sebrae)
porque considera que o sistema funciona muito bem no
Paraná. “Retirei minha assinatura da PEC porque considero que a justificativa poderia
ser repensada. Ao invés de
diminuir ou impedir as atividades do Sistema S em todo
o Brasil, deveríamos pensar

em aprimorar essas iniciativas, tendo como referência o
Paraná, onde o trabalho é de
muita qualidade”, justificou.
APOIO A REFORMA
A proposta de reforma
da Previdência do governo é
aprovada por 43% dos pequenos e médios empresários do
Brasil, de acordo com pesquisa do Insper. Na região Sul,
48,66% consideram como boa
ou muito boa; 22,33% avaliam
como ruim ou muito ruim; e
29% não sabem ou não opinam.
TUDO JUNTO
O deputado Sargento Fahur
(PSD-PR) apresentou projeto
de lei que desobriga o Estado
a separar presos por facções
criminosa. "Não vai ter mais
esse negócio, eu sou do PCC,
vem para cá; eu sou da Família
do Norte vai para lá, eu sou do
Comando Vermelho fica aqui.
Negativo, quem determina é o
Estado”, diz o deputado.
RENEGOCIAÇÃO
As chancelarias do Brasil e
do Paraguai se reúnem hoje na
Itaipu Binacional para definir
um cronograma da contratação
de potência até 2022. Com o
cronograma, Itaipu terá garantida as receitas necessárias
para o pagamento das suas
obrigações financeiras até o
fim da renegociação do Anexo
C do Tratado de Itaipu, previsto para acontecer em 2023.
“A reunião deverá ser pautada
no espírito da binacionalidade
que rege a natureza jurídica e
diplomática da empresa, mantendo o foco no cumprimento
da sua missão”, diz o diretorgeral brasileiro da Itaipu, o
general Joaquim Silva e Luna.
SEM DEMAGOGIA
"Eu não posso ser irresponsável. Nós temos rodovias
a serem feitas. Tudo isso é
dinheiro. Temos que organizar
e priorizar para que o estado
esteja equilibrado acima de
tudo e para que não tenha
sustos, como aconteceu com
outros governos que fizeram
demagogia em cima de salários e acabaram quebrando" do governador Ratinho Junior
sobre a proposta de reajuste
salarial dos servidores estaduais.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

12/04 - Dia do Obstetra
13/04 - Dia do Hino Nacional
(1º Execução do Hino Nacional Brasileiro -1831)
Dia do Office-Boy / Dia dos Jovens
14/04 - Dia Pan-Americano
15/04 - Dia da Conservação do Solo
Dia do Desarmamento Infantil
Dia Mundial do Desenhista
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta
12/04

Temperatura
26

Umidade

ºC

11 ºC

79%
47%

Sol com algumas nuvens. Nã chove.

Sábado
13/04

27

ºC

13 ºC

88%
47%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo
14/04

25 ºC
15 ºC

96%
75%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com poucas nuvens.

Segunda
15/04

25 ºC
17 ºC

96%
60%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/04/2019
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Gestores são recebidos por deputada
Divulgação

Determinação
de Aline foi
destacada pela
prefeita Nerilda

ALINES SLEUTJES SE REUNIU COM
MINISTRO DO MEIO AMBIENTE
Da Assessoria
Nesta segunda-feira (08)
a deputada federal Aline
Sleutjes participou de uma
reunião com o ministro do
Meio Ambiente, Ricardo
Salles. Na pauta, falaram do
Parque Nacional dos Campos
Gerais e do Parque Nacional
de São Joaquim, em Santa
Catarina.
Na ocasião, o ministro
confirmou uma visita ao Par-

Da Assessoria
Cerca de 40 gestores públicos, entre prefeitos, vereadores
e lideranças presentes na Marcha a Brasília em Defesa dos
Municípios, participaram de
um encontro organizado pela
deputada federal Aline Sleutjes
para estreitar relações e atender com o máximo de atenção
as demandas dos representantes de cidades do Paraná. "Eu
já fui vereadora e sei bem a
importância de um parlamentar representando nosso estado
em Brasília. E a Marcha é o
momento mais oportuno para
unirmos forças. Sei que todos
os prefeitos estão comprometidos com o desenvolvimento dos
municípios e aqui serei o ele
entre o Governo Federal e os
Municípios para desenvolver o
nosso estado", diz Aline.
Para Juarez Henrichs, consultor da Confederação Nacional dos Municípios e ex-prefeito
do Barracão (PR), a reunião
foi importante para estreitar a
relação dos municípios com a

Divulgação

Encontro na residência da deputada Aline Sleutjes, e compromissos assumidos

deputada Aline, que representa
os paranaenses em Brasília. “É
uma alegria ver tantas ações da
deputada em apenas 60 dias de
mandato. Com certeza ela irá
ajudar a transformar e mudar a
questão do Pacto Federativo”,
enfatiza.
O prefeito de Tibagi, Rildo
Leonardi, também ficou otimista com o encontro. “Tivemos muitas notícias positivas na
Marcha dos Prefeitos e estamos
muito otimistas com o trabalho
da deputada Aline. Ela conhece
a realidade da nossa região de
Campos Gerais”, disse.
A força e determinação da

Um grupo de prefeitos que
fazem parte da Associação dos
Municípios dos Campos Gerais
(AMCG) também se reuniu no
dia 10, em Brasília, com o deputado federal ponta-grossense
Aliel Machado (PSB) para tratar
de temas de interesse da região.
O encontro foi na liderança do
PSB na Câmara Federal.
“Temos um grande compromisso com a região. E os prefeitos têm muito desafios para
superar, principalmente num
momento de crise como este.
Mas sabemos que todos estão
comprometidos com o desenvolvimento dos nossos municípios.
Por isso a importância de unirmos forças e atender as demandas da população com o máximo
de atenção”, destacou Aliel.
Estiveram presentes na reunião o prefeito de Jaguariaíva,
Juca Sloboda (PHS); o prefeito de Carambeí, Osmar Blum
(PSD); o prefeito de Tibagi,
Rildo Leonardi (PMDB); a prefeita de Ortigueira, Lurdinha
(PPS) e a prefeita de Arapoti,
Nerilda Penna (PP).
Para o prefeito de Carambeí, a reunião foi muito importante para estreitar ainda mais
a relação dos municípios com
o gabinete do parlamentar em
Brasília. “O Aliel sempre foi um
deputado presente na região. É
municipalista e atuante. Durante
o encontro ele colocou mais uma
vez seu trabalho à disposição
dos prefeitos, o que nos mostra
que estamos bem representados”, afirmou Blum.
Desde que assumiu o mandato como deputado federal,
Aliel já conquistou mais de R$
70 milhões em recursos para os
municípios paranaenses. “Este
não é o principal papel de um
deputado. O mais importante
são nossos posicionamentos nas
votações em defesa da população", disse Aliel.
Durante a passagem por
Brasília, os prefeitos também
participaram da 12ª Marcha
Nacional dos Prefeitos, que
reúne administradores de todo
o país.

deputada também foram destacadas pela prefeita de Arapoti, Nerilda Penna. A gente
acredita que ela pode ajudar
muito a região, levar as nossas
demandas para os ministros,
ministérios e bancada parlamentar do Paraná. Eu achei
incrível a força que ela tem e a
velocidade que consegue resolver as demandas”, lembra.
Ao longo da semana, prefeitos, vereadores e líderes do
Paraná também visitaram a
parlamentar em seu gabinete
para apresentar as suas prioridades para desenvolvimento
dos municípios. “Está sendo

uma semana de muito trabalho,
mas de muito diálogo que resultará em avanços. Eu defendo o
municipalismo e acredito que a
Marcha tem o papel fundamental de viabilizar as prioridades
para o desenvolvimentos do
Estado e dos Municípios. Serei,
aqui em Brasília, a voz e vez do
nosso estado”, ressalta Aline.
A Marcha dos Prefeitos
encerrou nesta quinta-feira
(11). O evento contou com a
participação de mais de nove
mil gestores municipais de todo
Brasil. A Marcha fortaleceu a
união do movimento e conquistas nos Três Poderes.

Ministro Ricardo Salles e Aline Sleutjes

UNIDADES MÓVEIS

Câmara aprova crédito
adicional para compra
Divulgação

PARA A CIDADANIA EM CASTRO

EM BRASÍLIA

Prefeitos da
AMCG se reuniram
com Aliel

que Nacional São Joaquim
no dia 1º de maio para conversar pessoalmente com os
agricultores e instituições
locais. “Foi uma agenda positiva e um começo para grandes mudanças.
A preservação do meio
ambiente e o crescimento da
agricultura e pecuária devem
caminhar juntos. É esse ciclo
de desenvolvimento sustentável que o Brasil tanto precisa”, disse a deputada.

IPRADE promove capacitação
Da Assessoria
Instituto Paranaense de
Direito Eleitoral (IPRADE) promove, em conjunto com outras
entidades, entre os meses de
março e maio, o I Ciclo de
Capacitação para a Cidadania,
com o objetivo de fomentar a
discussão de temas de interesse
público e comum, essenciais
para o desenvolvimento da cidadania e democracia brasileira.
O evento foi retomado nesta
quarta-feira (10), em Santo
Antônio da Platina, Norte Pioneiro do Paraná, e segue entre
quinta (11) e sexta-feira (12) em
Castro, nos Campos Gerais. Os
primeiros encontros ocorreram
em Guarapuava, Nova Esperança, Paranavaí e Balsa Nova.
Ao todo, dez regiões do
Paraná receberão as palestras e
cursos – confira a programação
abaixo –, impactando ao menos
mil pessoas, entre líderes, autoridades, legisladores e gestores
municipais, além da comunidade em geral. Foram priorizadas pequenas e médias cidades
do Estado, onde geralmente o
acesso a espaços de cidadania e

deficitário.
O Ciclo é fruto de uma
parceria entre o IPRADE, a
União de Câmaras, Vereadores
e Gestores Públicos do Paraná
(UVEPAR), e a Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP).
O convênio tem por objetivo
gerar um espaço para que cada
uma das entidades possa levar
ao conhecimento do público as
atividades ligadas à sua função social, como informações
institucionais, de serviços e de
cunho social e público, além de
projetos de capacitação e cidadania.
O Presidente do IPRADE,
Moisés Pessuti, ressaltou a
importância da iniciativa. “A
ideia surgiu após relatos de Prefeitos e presidentes de Câmaras,
que reclamam da centralização
de eventos dessa natureza nos
grandes centros. Conversando
com dirigentes das entidades
envolvidas, entendemos que,
somando esforços, conseguirmos fazer um grande giro pelo
Estado levando informações
e conhecimento e propiciando
cidadania de um modo geral”,
afirmou.

Entidades envolvidas
No Ciclo, cada uma das
entidades parceiras possui um
espaço de fala para o público.
O IPRADE, por meio dos
seus membros, aborda essencialmente pontos da Reforma
Política, para informar e conscientizar os presentes sobre
seus aspectos mais sensíveis,
que afetam as eleições, o voto e
a democracia como um todo.
Já a UVEPAR trata de aspectos ligados à política municipal,
principalmente no que se refere
ao trabalho das Câmaras de
Vereadores. E a ALEP, por sua
vez, trata de pontos do processo
e da técnica legislativa e expor
projetos realizados pelo Legislativo Estadual destinados à educação para cidadania, em especial,
os da Escola do Legislativo.
Pessuti ressaltou que os
eventos fazem parte da programação de encerramento da atual
gestão à frente da diretoria do
IPRADE. “O Ciclo encerra com
chave de ouro a nossa gestão,
pois materializa o objetivo inicial
de ampliar a ação institucional
do IPRADE em todos os sentidos”, finalizou.

MOTIVO DE DOENÇAS

Faltas no trabalho serão investigadas
Da Assessoria
Os atestados médicos para
justificar licenças e afastamento
de servidores públicos serão
revisados pela ControladoriaGeral do Estado (CGE). O
trabalho irá verificar se houve
fraude ou outra irregularidade
na concessão desses laudos e,
em caso positivo, encaminhar o
caso para investigação.
As secretarias de Estado
terão 15 dias para encaminhar
a listagem dos empregados e
cópias dos documentos apresentados para se ausentar do
trabalho a partir de janeiro
deste ano.
Para o controlador-geral do
Estado, Raul Siqueira, o trabalho é necessário para estabelecer rotinas de verificação e

colaborar para a eficiência do
serviço público. “Temos reforçado o compromisso com a ética
e integridade de todos que trabalham no Governo do Estado.
Por enquanto, apenas identificamos possibilidades de fraude no
processo”, afirmou.
A identificação do risco
foi feita pela equipe da Coordenadoria de Compliance, da
CGE, que vem trabalhando para
levantar vulnerabilidades em atividades e processos do serviço
público. “Não há confirmação
de irregularidades, mas há riscos de ocorrer uso desses documentos sem os procedimentos
determinados pelo Estatuto do
Servidor ou pela Coordenadoria
de Segurança e Saúde Ocupacional”, explicou Marilis Molinari,
coordenadora de Compliance.

Ela afirmou que todas as providências para garantia de sigilo
serão tomadas.
Sanção
De acordo com o Manual de
Perícia Médica, da Secretaria
de Estado da Administração e
Previdência, quando o afastamento for maior que três dias,
consecutivos ou não, no mesmo
mês, o funcionário deve ser submetido à perícia médica, que vai
homologar o atestado e o afastamento do servidor.
O Artigo 222, do Estatuto
do Servidor (Lei 6.174/70)
prevê suspensão ou exoneração
em caso de comprovada fraude
na emissão ou apresentação do
atestado. O mesmo artigo diz
que a verificação pode ser feita
a qualquer tempo.

Saúde terá mais R$ 960 mil
Da Assessoria
Foi aprovada na sessão
ordinária da Câmara Municipal
de Castro projeto de lei que
autoriza a abertura de crédito
adicional no valor de R$ 960
mil na área da saúde. O objetivo da alteração é a compra de
dez unidades móveis de saúde
que atenderão as comunidades
de Lagoa dos Alves, Quebrada
Funda, Ferreiras, Matias, São
Luiz dos Machados, Imbuial
II, Arroio Bonito, Herval dos
Limas, Agostinhos e Santa
Leopoldina.
Para o vereador Rafael
Rabbers (DEM), presidente
da Comissão de Saúde e Assistência Social, a compra ajudará
muito a população do interior.
“É importante para melhorar
o atendimento básico de saúde
à população nesses locais que
hoje é precário. Esse projeto
foi amplamente debatido e
discutido no Conselho Municipal de Saúde e chegamos ao
entendimento que é um anseio
da população”, afirma.
A Secretária Municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke, explica que hoje o atendimento nestes locais é feito em
espaços cedidos por escolas ou
igrejas e que são precários. No
entanto, o Tribunal de Contas
não permite a reforma de prédios particulares, por isso, a
opção mais viável é a compra
destas unidades móveis que
podem ser instaladas em qualquer espaço. “Será um grande
ganho para estas comunidades”, diz.
Além deste projeto, os
vereadores aprovaram outras
oito proposições de lei e uma
de resolução. Entre os aprovados está o de autoria do vereador César do Povo (PSC)
que obriga a disponibilização
de senhas e cadeiras nas casas

“

É importante
para melhorar
o atendimento
básico de saúde à
população nesses
locais que hoje
é precário

lotéricas. O projeto foi aprovado por unanimidade e com
uma emenda proposta pelo
vereador Gerson Sutil (PSB)
que aumentou o prazo de adequação das lotéricas para 180
dias. O projeto será discutido e
votado novamente na sessão da
próxima semana.
Rejeitado
O projeto de lei, de autoria
do vereador Maurício Kusdra
(DC), que propõe a proibição
de nomeação em cargo de
comunicação de pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha
acabou rejeitado, pois o parecer
da procuradoria e da Comissão de Constituição e Justiça
foram contrários. Segundo o
documento, os vereadores não
podem criar uma lei que interfira no funcionalismo do Executivo, portanto, a lei deveria ser
de autoria do Prefeito.
O parlamentar não concordou com os pareceres e disse
que em outros municípios leis
semelhantes foram aprovadas.
“O parecer jurídico foi pela
inconstitucionalidade, mas é o
entendimento da nossa Casa.
Porém nós temos os pareceres
de outras casas de leis, inclusive a de Ponta Grossa, pela
constitucionalidade”, defendeu
Kusdra.
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Prefeitura muda sistema de informações
Divulgação

Novas
ferramentas
e recursos
tecnológicos
disponibilizados
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
Municipal está até esta sextafeira (12) com atendimento ao
público suspenso em decorrência da mudança do sistema
de informações de gestão, que
englobam as áreas de tributação, finanças, recursos humanos e compras. Os servidores
estão em treinamento, em suas
próprias salas, para operar
com o novo sistema, a partir
do dia 15 de abril.
De acordo como o diretor
do Departamento Municipal de
Informática, Edison Rodrigo

Secretaria
de Finanças
apresentou
metas e
prioridades
ﬁnanceiras
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Finanças realizou a
audiência pública de apresentação
da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020, na tarde desta
quarta-feira (10), no auditório
da Secretaria de Educação. O
secretário da pasta, Eloir José
Voichicoski, foi o responsável por
realizar as explanações.
Voichicoski iniciou a apresentação destacando o que é a LDO,
sua importância para a saúde
financeira do município e sua
base legal. “A LDO é que assegura o equilíbrio fiscal das contas públicas e norteia as metas
e prioridades. Para chegarmos
nesses resultados, trabalhamos
em parceria com secretarias
municipais e com a população,
como por exemplo nas oficinas
públicas de trabalho”, disse.
Ainda sobre as etapas de elaboração da LDO, Voichicoski relatou que as atividades realizadas
pelo Município para elaboração
da LDO seguem os Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), criados pelas Nações Unidas para orientar as políticas públicas, além de detalhar as receitas e
as despesas por órgãos.
O secretário de Finanças
revelou que em 2020 a Prefeitura
Municipal de Palmeira terá receita
prevista de R$ 149,1 milhões. “É
de extrema importância mostrar
claramente os dados financeiros
do município à população, como
foi feito nesta audiência pública.
Queremos ter a maior transparência possível quanto nesta questão e por isso é tão importante a
participação popular”, comentou
Voichicoski.
Após a apresentação e a consolidação de todas as informações, previsão da receita e fixação
da despesa, a proposta da LDO
2020 será protocolada na Câmara
de Vereadores. Após a efetivação
do protocolo, a Câmara irá analisar o Projeto de Lei na Comissão
de Economia, Orçamento e Fiscalização, para que, na sequência,
seja votado pelos vereadores.
Participação popular
No início do mês de fevereiro
uma enquete online foi aberta para
que a população definisse quais
eram as prioridades do Município
na LDO 2020. Nela o cidadão
assinalou uma área de atuação
prioritária para cada Secretaria
e pode escolher uma área e que
desejasse enviar uma sugestão.

Novo sistema começa a operar a paritr do dia 15

de Moura, a mudança aconteceu devido a troca da empresa
que operava com o sistema de
informações da Prefeitura.

"Com o vencimento do contrato da empresa que operava
e a realização de licitação
para a contratação desse ser-

viço, a vencedora IPM Sistemas Ltda está implantando
um sistema diferente com
mais recursos tecnológicos e

Caramuru Vôlei foca no
equilíbrio financeiro

Workshop de Turismo reúne
empresários de toda região
Tibagi - Na segundafeira (8), Tibagi recebeu o
workshop “Leve Seu Negócio
ao Melhor Destino”, promovido pela Secretaria Municipal
de Turismo (Setur), em parceria com o Sebrae. Os participantes, que vieram de toda a
região, puderam prestigiar uma
palestra sobre tendências de
turismo, o talk show com quatro empresários e uma rodada
de negócios. A vice-prefeita,
Helynez Santos Ribas, marcou
presença no evento.
A gerente da Setur, Kellin
Ramos, destaca que o workshop
serviu como um incentivo os
empresários do turismo tibagiano. “Nós tivemos o privilégio de receber, em Tibagi,
o Workshop de Turismo, o
primeiro da região do Vale do
Tibagi. Foi um evento importantíssimo, pois tivemos uma
adesão muito grande de empresários do trade turístico. Foi uma
noite muito boa, todos saíram
de lá animadíssimos. Isso traz
um ânimo a mais para nós, da
Secretaria de Turismo, porque
sabemos que todos que estavam
lá querem essa união entre iniciativa privada e poder público e
querem desenvolver e fomentar
o turismo de Tibagi, que também é nossa intenção. Saímos
de lá satisfeitos, muito felizes e
prontos para uma próxima que
vem aí”, garante.
A coordenadora estadual

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Divulgação

Participantes puderam prestigiar palestra sobre tendências
de Turismo do Sebrae, Patrícia Albanez, foi quem ministrou
a palestra sobre tendências
no turismo. Ela detalha que o
workshop está rodando todo o
estado e é uma forma dos empreendedores garantirem novos
contatos. “É muito rico isso.
Pode dali ter um novo fornecedor, um novo parceiro comercial,
um cliente para o seu produto e
serviço, Sempre quando a gente
vem em um evento, conhecemos
novas pessoas, a diferença aqui
é que a gente utiliza de uma
metodologia que faz com que a
maior parte das pessoas possam
conversar entre elas e trocar contatos”, diz.
O coordenador de visitas do
Parque Histórico de Carambeí,
Leandro Marcondes, participou
do talk e ressalta que Tibagi é
uma cidade com muitos atrativos e bastante oportunidades.
“É nossa primeira vez no evento,
e para nós é maravilhoso. Porque você está divulgando o
parque, em uma região que é
bem conhecida, tem bastantes

atrativos que a gente conhece.
Para nós vai ser um evento de
grande importância, espetacular”, falou.
O guia de turismo e empreendedor de Tibagi, Alison Luiz
Batista, ficou empolgado com
o workshop. “Espero obter o
máximo de informações com
relação ao tema proposto e
tentar aprender um pouco
mais, para futuramente e até no
momento estar se capacitando e
aprimorando cada vez mais para
atender essa demanda de ecoturistas que vem para Tibagi em
busca de um produto de qualidade”, frisa.
Essa é a segunda capacitação promovida pela Setur
em 2019. No fim de março,
foram capacitadas duas turmas
do curso de “Turismo Rural e
Oportunidades”, em parceria
com o Sindicato Rural, através
Senar. Para julho, em parceria
com a UHE Tibagi Energia, está
programado o curso “Atrativos
Turísticos” que terá mais informações divulgadas em breve.

CARAMBEÍ

Conferência de Saúde é destacada
Carambeí - A Prefeitura
Municipal realizou nessa quintafeira (11), a 10ª Conferência
Municipal de Saúde 'Democracia e Saúde', no Centro Comunitário do Idoso (CCI). O evento
contou com a participação do
chefe da 3ª Regional de Saúde,
Robson Xavier da Silva, que no
ato representou o secretário de
Estado da Saúde, Beto Preto,
da palestrante Ana Paula Ohata
e gestores da saúde pública,
além dos membros do Conselho
Municipal de Saúde.
O secretário Municipal de
Saúde, Mario José Avais de
Mello Filho, frisou a importância
da conferência onde propostas
foram criadas em conjunto entre
gestores, usuários do SUS, ser-

vidores municipais e prestadores
de serviços. Disse ainda que o
evento é um marco de aproximação do governo com o Conselho
Municipal de Saúde. "O que
nos une hoje é o compromisso
de propiciar o avanço da saúde
no nosso Município", destacou.
Para o secretário a 10ª Conferência foi extremamente positiva, com a participação maciça
dos profissionais de saúde, instituições, usuários do SUS e
prestadores. Ele ressaltou que
foi um momento onde assuntos
como os direitos dos usuários
do SUS, bem como o financiamento do SUS, foram debatidos
e resultaram em propostas dos
grupos. "Essas propostas poderão ser encaminhadas para a

beí Digital" que iniciou em
2015 com a criação do marco
zero digital, seguiu com sinal
de Wi-Fi gratuito em vários
pontos da cidade e instalação
de 10 torres na área urbana
e rural que estabeleceu uma
rede de comunicação que
interliga os órgãos públicos e
disponibiliza sinal da internet
gratuito à população.
O
Carambeí
Digital
engloba também a implantação dos servidores em nuvem
da Prefeitura, onde todos os
sistemas e dados ficam armazenados em servidores da
amazon.com. "Todos os dados
estão disponíveis 24h por
dia 7 dias por semana, com
garantia de segurança, com
backups e alta qualidade de
conexão, facilitando o acesso
dos usuários e dos munícipes.
Somos a primeira prefeitura
100% em nuvem do Brasil",
detalha Edison Rodrigo.

CONTAS EM DIA E LIGA B SÃO OBJETIVOS

TIBAGI

Da Assessoria

novas ferramentas que deixarão os trâmites internos mais
ágeis e menos burocráticos",
esclarece.
Ele acrescenta que para
os usuários também haverá
progresso no autoatendimento
com ampliações de serviços
disponibilizados. "Certidões,
emissão de taxas, abertura de
processos, agendamento de
locais públicos, entre outros
serviços, poderão ser requisitados online. O usuário poderá
acompanhar todo andamento
dos processos passo a passo",
completa o diretor de Informática. Comenta que outro benefício, é uma maior transparência
do serviço público municipal,
com o Portal da Transparência
tendo novas ferramentas para
acesso do usuário.
O diretor de Informática, Edison Rodrigo Moura,
explica que as mudanças
integram o projeto "Caram-

Conferência Estadual bem como
servirão como ações norteadores para desenvolvimento dos
instrumentos de gestão como a
PAS e o PPA", contou.
Na oportunidade, Robson Xavier da Silva enalteceu
o Sistema Único de Saúde
(SUS), que completa 30 anos
de implantação, como sendo a
maior conquista da população e
que está permanentemente ameaçado.
A solenidade de abertura
contou com apresentação cultural coordenada pelo diretor do
departamento de Cultura, Rosnei de Oliveira, que presenteou
os participantes com um número
musical protagonizado pelo cantor mirim Marcelo Borba Junior.

Em uma nova fase e já pensando em como retornar para
a elite do voleibol brasileiro, o
Caramuru Vôlei foca agora no
pagamento das dívidas que ainda
restam e na captação de recursos
para reestruturação da equipe.
O time foi eliminado da série
A, após fazer uma participação
abaixo das expectativas, conforme descreve o diretor geral
da equipe Fábio Sampaio, e os
atletas agora estão de férias.
Para chegar bem na Superliga B, onde precisa ser campeão
ou vice (requisito para conquistar vaga novamente na Liga A), a
equipe precisa colocar as contas
em dia. E, para ajudar a equilibrar essa balança, os atletas
foram dispensados antes mesmo
do término do contrato. “Eles
continuam recebendo, como é
de direito, mas adiantamos as
férias, em comum acordo, para
evitar alguns gastos”, destacou o
diretor. Nesse intervalo, a gestão
do Caramuru Vôlei emprega as
energias em ações para o levantamento de recursos. “Temos um
déficit de 400 mil reais ainda em
salários, e esse valor tem que ser
quitado até dia 10 de julho, caso
não ficamos isso, perdemos a
vaga na Liga B, mas estamos otimistas. Estamos desenvolvendo
várias atividades como show
de prêmios e uma festa junina,
a torcida também está fazendo
uma vaquinha solidária e alguns
patrocinadores, comovidos com
a história do Caramuru, estão
ajudando. O governo municipal
também está alinhando com o
governo federal uma estratégia
para que o Caramuru consiga
sair dessa situação, através das
estatais e das atividades e projetos sociais, como a escolinha
e contraturno escolar, que já
desenvolvemos”, relata Fábio.
Quando terminar o contrato
em vigência os atuais atletas serão
desligados do clube, e na sequência, haverá recontratação daqueles
que se interessam em permanecer
e que interessam à equipe. “Existe
interesse em alguns de permanecer, e da comissão técnica, mas
vamos ver isso com muita cautela,
para não errarmos novamente”,
destaca o diretor.
Segundo Fábio Sampaio, a
saída do time da Superliga A é
resultado de uma série de fatores. “Talvez tenha faltado um
pouquinho mais de entrega por
parte de todos, da gestão, dos
patrocinadores que falharam com
o time e dos atletas, em alguns
momentos, acho que faltou um
pouco de cada coisa em cada

segmento. Além disso, fatores
como a administração e as dívidas com certeza também acabaram influenciando”, relata.
No entanto, a equipe está
confiante e acredita sim, que
alcançará condições de disputar
novamente com os times da nata
do vôlei brasileiro. É o que descreve o diretor. “Tudo é aprendizado, tivemos um resultado
um pouco frustrante diante das
nossas expectativas e do nosso
plantel, mas vamos tentar fazer
com que a dor de hoje seja a
glória de amanhã, trabalharemos
com todas as lições que aprendemos”.
Superliga B
Mesmo com as dificuldades
que o clube ainda enfrenta, o
Caramuru Vôlei chegará à Superliga B com o favoritismo de quem
já esteve entre os times mais temidos do voleibol brasileiro. Fábio
Sampaio inclusive lembra que
certamente os times que a equipe
vai enfrentar, virão extremamente
preparados para a disputa, não
deixando a missão de retornar à
Liga A, nenhum pouco fácil para o
Caramuru. “A cada ano que passa
as dificuldades aumentam, sabemos disso, mas o Caramuru se
tornou uma potência no voleibol
nacional, ele é visado e nenhuma
equipe vai vir despreparada para
nos enfrentar, porém, a dificuldade maior ainda será a captação
de recursos, já que temos dívidas,
e ainda temos que captar para a
próxima temporada. Mas se conseguirmos isso, não tenha dúvida
de que vamos brigar pelo bicampeonato, já saímos como favoritos
a retornar, é um peso que a gente
carrega”.
Ponta Grossa
De acordo com o diretor
geral do Caramuru, a ida do
clube para a cidade de Ponta
Grossa foi extremamente positiva, tornou-se uma oportunidade
para que o time tivesse mais visibilidade, porém, há saudades de
Castro, município onde o projeto
nasceu. “Aqui o nome do Caramuru cresceu, mas claro, somos
saudosos de Castro, foi um
tempo muito bom onde fizemos
muitos amigos e muitos torcedores, eu particularmente tenho um
carinho muito grande por Castro
e pelo que vivemos da história do
clube lá. Mas hoje a vida do time
é aqui, é onde o Caramuru está
fixado e realizado. Ponta Grossa
nos acolheu de maneira ímpar
e as promessas que nos foram
feitas, foram cumpridas além da
risca, nunca nos deixaram para
traz e nunca nos deixaram faltar
nada”, finaliza Fábio Sampaio.
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COM CRESCIMENTO DE 10,3%

PR lidera produção industrial nacional
Divulgação

Crescimento
foi puxado
pelo setor
automotivo

NA ÁREA CIENTÍFICA

'Produção de pesquisa'
destacam universidades

Da Assessoria

Da Assessoria

A indústria paranaense foi
a que mais cresceu no primeiro
bimestre de 2019, com um
aumento 10,3% na produção
com relação ao mesmo período
do ano passado. Os dados do
Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) mostram
que apenas seis estados tiveram
desempenho positivo no bimestre. A produção industrial brasileira fechou com baixa de 0,2%
em janeiro e fevereiro.
“O Paraná ocupa o primeiro lugar folgado na produção
industrial nacional”, destaca o
diretor do Centro de Pesquisa
do Instituto Paranaense de
Desenvolvimento Econômico e
Social (Ipardes), Julio Suzuki
Júnior. “Os dados da indústria
e de outros setores sinalizam
que a economia paranaense está
tomando fôlego e volta a crescer,
depois de um 2018 com um PIB
abaixo da expectativa”, afirma.
O crescimento paranaense
foi puxado, principalmente, pelo
setor automotivo. O setor teve

As universidades estaduais de
Maringá (UEM) e de Londrina
(UEL) estão entre as 30 instituições que mais produzem pesquisa científica no Brasil, segundo
estudo divulgado pelo jornal
da Universidade de São Paulo
(USP).
Os dados foram retirados da
base Web of Science, plataforma
referencial de citações científicas,
no período de 2014 a 2018. A
plataforma também aponta que o
professor Daniel Granato da estadual de Ponta Grossa (UEPG)
está entre os professores mais
citados do mundo.
Segundo o diretor-geral da
Secretaria da Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior, Aldo Nelson
Bona, o resultado do ranking é o
reconhecimento do trabalho das
universidades. “Temos grandes
pesquisadores nas nossas universidades e institutos de pesquisa,
por isso ganhamos destaque nas
avaliações nacionais e internacionais. O resultado é decorrente do
apoio do Governo e do excelente
trabalho desenvolvido nas instituições estaduais”.
Das 50 instituições que mais
publicaram trabalhos científicos
no Brasil nos últimos cinco anos,
36 são universidades federais, 7
estaduais, 1 particular, 5 institutos
de pesquisa ligados ao Governo
Federal, além de 1 instituto federal de ensino técnico.
A USP é a universidade que
lidera o levantamento, com participação em mais de 20% das
pesquisas publicadas no país. A
pesquisa também destaca que,
segundo Indicadores Nacionais
de Ciência, Tecnologia e Inovação, 80% dos pesquisadores do
país estão nas universidades.
A UEM ocupa a 25ª posição
da tabela com 3.656 documentos
produzidos no período, logo em
seguida aparece a UEL na 29ª
colocação com 3.168 documentos. As duas universidades, juntas, representam 3% da produção
científica total do país.
As duas universidades juntas possuem 106 programas de
pós-graduação, 638 grupos de
pesquisa e cerca de 1,5 mil bolsistas divididos em professores
doutores pesquisadores, bolsistas
de pós-graduação e estudantes de
graduação que contribuem para a
produção científica do Paraná e
do Brasil.
O pró-reitor de Pesquisa e

Setor automotivo teve aumento de 25,8% nos dois primeiros meses do ano

um aumento de 25,8% nos dois
primeiros meses do ano, com
destaque para a fabricação de
caminhões e veículos de passeio. A produção de máquinas e
equipamentos e de derivados de
petróleo também tiveram forte
alta no período, com um aumento
de 19,5% e de 16,5%, respectivamente.
Outros
setores
tiveram
resultados positivos no bimestre. Houve alta na produção da
indústria alimentícia (11,9%),
de material elétrico (11%), nos
produtos de metal (7,3%), mine-

NESTA SEMANA

Receita Estadual
ﬁscaliza postos
de combustíveis
A Receita Estadual do Paraná
está realizando nesta semana operação de fiscalização em postos de
combustíveis de todas as regiões
do Estado. O objetivo é combater
a sonegação de impostos e identificar a conformidade das práticas
comerciais dos estabelecimentos
com a legislação tributária.
A Operação Integrada 2019
conta com a atuação das Delegacias Regionais de Receita do Estado
nos municípios de Curitiba, Ponta
Grossa, Guarapuava, Cascavel,
Jacarezinho, Maringá, Londrina,
Umuarama e Pato Branco.
A ação tem como meta punir
os postos que apresentem algum
tipo de irregularidade fiscal, estimulando assim a livre concorrência
entre estabelecimentos com boas
práticas, além de divulgar ao setor
a importância do cumprimento das
obrigações tributárias para o bem
da sociedade. Caso sejam identificadas irregularidades, o estabelecimento é autuado e tem de pagar
o imposto devido, e multa.
Caso o posto de combustíveis apresente valor de autuação
superior ao valor do seu capital
social, é iniciado um processo
para o cancelamento da inscrição
do estabelecimento e o banimento
dos sócios envolvidos do setor
pelo prazo de cinco anos.
Irregularidades
De acordo com a Receita Estadual, as infrações mais frequentes
nesse tipo de operação são a apuração de estoque sem documentação fiscal, venda de combustível
sem documentação fiscal de saída
e venda de combustível sem origem
documental.
A Receita Estadual deve divulgar balanço final da Operação Integrada 2019 na próxima semana.
Infrações relativas à qualidade
do combustível comercializado ou
à aferição do equipamento medidor de abastecimento estão na
área de competência de órgãos
de fiscalização como a Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural
e Biocombustíveis – ANP e do Instituto de Pesos e Medidas – Ipem/
PR, e não fazem parte desta ação.

rais não-metálicos (3%), papel e
celulose (2,6%) e de borracha e
material plástico (2,1%). Diminuíram a produção os setores de
bebidas (-4,2%), produtos químicos (-4,4%), móveis (-4,6%) e de
produtos de madeira (-7,7%).
Apenas outros cinco estados
tiveram crescimento industrial
positivo no primeiro bimestre: Rio
Grande do Sul (6,7%), Goiás
(5,8%), Pará (5,2%), Ceará
(3,2%) e Santa Catarina (2,7%).
Já Minas Gerais e São Paulo tiveram uma produção estagnada no
período.

Cenário nacional
Ao analisar nesta quinta-feira
(11) a queda da produção industrial brasileira na Rádio CBN, o
economista Luiz Carlos Mendonça de Barros ressaltou que
apenas o Paraná e Santa Catarina apresentaram resultados
mais otimistas no setor. “O IBGE
publicou o PIB da indústria por
estado, e dois chamam a atenção:
Santa Catarina e Paraná. Eles
estão crescendo bem acima da
média, e quando você olha para
trás, a queda é também menor
que a média”, disse.

NO PARANÁ

Preços de chocolates de Páscoa
variam até 94% mostra Procon
O Procon Paraná, órgão
vinculado à Secretaria de
Estado da Justiça, Família e
Trabalho, divulgou nesta quarta-feira (10), a pesquisa comparativa aos itens de Páscoa.
Os preços variam bastante,
chegando a uma diferença de
até 94% entre um estabelecimento e outro.
O levantamento de preços
foi realizado entre os dias 3 e
5 de abril, em Curitiba. Foram
comparados 128 itens – entre
eles, tabletes de chocolate,
caixas de bombons e ovos de
sete marcas preestabelecidas.
Só fazem parte da comparação itens comercializados em
no mínimo dois estabelecimentos.
Os valores constatados
referem-se ao período em que
a coleta foi realizada, lembrando que os preços estão
sujeitos alterações por conta
de promoções ou data de
compra. É também importante
ressaltar que uma mesma rede
pode comercializar produtos
iguais com diferentes valores
– por isso, o cliente deve ficar
bem atento.
“O objetivo da apuração
é oferecer uma referência de
valores médios ao consumidor
e incentivar a pesquisa de preços. Os resultados não podem
ser usados para fins publicitários”, diz a diretora do Procon, Claudia Silvano.
De acordo com o Procon,
além do preço, a orientação é
a de que seja verificada a veracidade das ofertas e das promoções. Devem ser conferidas
as informações de materiais
de divulgação como folhetos,
anúncios ou qualquer outro
veículo publicitário. Toda ou
qualquer informação incorreta
ou falsa é considerada como
propaganda enganosa, conforme determina o Código de
Defesa do Consumidor.
“Este é um bom momento

Divulgação

Delícias com diferenças de preços gritantes

COMPARAÇÕES DA PESQUISA
Caixa de bombons ferreiro
rocher c/ 12 unidades –
150g
* Maior preço: R$ 34,90
(extra hipermercado)
* Menor preço: R$ 17,99
(carrefour)
* Variação: R$ 16,91 (94%)
Ovo sonho de valsa – 330g
* Maior preço: R$ 69,99
(lojas americanas)
* Menor preço: R$ 42,90
(supermercado matriz)
* Variação: R$ 27,09
(63,15%)
Ovo bis meio a meio – 318g
* Maior preço: R$ 62,99
(lojas americanas)
* Menor preço: R$ 42,65
(supermercado matriz)
* Diferença: R$
20,34(47,69%)
Coelho de chocolate
baton – 60g
* Maior preço: R$ 14,99
(lojas americanas)
* Menor preço: R$ 9,12
(supermercado condor)
* Variação: R$ 5,87
(64,36%)
Caixa bis ao
leite/branco – 126g
* Maior preço: R$ 5,49
(lojas americanas)
* Menor preço: R$ 3,45

de explicar para as crianças o
verdadeiro valor do dinheiro e
o que compensa mais na hora

(walmart)
* Variação: R$ 2,04
(59,13%)
Tablete lacta amargo / ao
leite / diamante negro /
shot – 90g
* Maior preço: R$4,99
(lojas americanas)
* Menor preço: R$ 2,99
(extra hipermercado)
* Variação: R$ 2,00
(66,89%)
Ovo garoto serenata
de amor – 190g
* Maior preço: R$ 39,98
(walmart)
* Menor preço: R$ 29,99
(lojas americanas)
* Variação: R$ 9,99
(33,31%)
Ovo lacta avangers – 157g
* Maior preço: R$ 46,98
(carrefour)
* Menor preço: R$ 31,90
(supermercado matriz)
* Variação: R$ 15,08
(47,27%)
Ovo nestlé lol surprise
com pulseira – 150g
* Maior preço: R$ 74,99
(lojas americanas)
* Menor preço: R$ 49,90
(walmart)
* Variação: R$ 25,09
(50,28%)

de realizar a comprar”, diz o
secretário da Justiça, Família e
Trabalho, Ney Leprevost.

Pós-Graduação da UEM, Clóves Cabreira Jobim, destacou a
importância do ranking. “O resultado é reflexo dos trabalhos que
os pesquisadores da UEM têm
desenvolvido na instituição e que
são divulgados em periódicos
científicos de qualidade”.
Para o pró-reitor em exercício
de pesquisa e pós-graduação da
UEL, Arthur Mesas, a universidade possui um alto padrão de
qualidade em sua produção científica. “Temos um grupo de 118
professores que são bolsistas de
Produtividade em Pesquisa e 11
que são bolsistas em Desenvolvimento Tecnológico do CNPq,
reconhecidos por sua produção
científica. A quantidade e a qualidade dessas produções colocam a
universidade em posição de destaque”.
Professor da UEPG
Entre os 12 pesquisadores
brasileiros mais citados em todo o
mundo está o professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), Daniel Granato. O professor, que atua no Departamento
de Engenharia de Alimentos, é o
3º pesquisador mais produtivo do
Brasil e o 271º do mundo na área
de Ciências Agrárias, além de ter
publicado 12 artigos que estão
entre os mais citados da história
da Ciência e Tecnologia de Alimentos.
Granato aparece no ranking
Highly Cited Researchers, que
classifica os pesquisadores de
acordo com as citações dos artigos científicos produzidos por
ele.
Este ranking é um dos mais
utilizados para avaliar a relevância
e proeminência científica e é organizado pela empresa americana
de análise de dados Clarivate
Analytics com base na plataforma
de dados Web of Science. Em
2018, o professor recebeu também o Tanner Award, que reconhece os artigos mais citados da
revista Journal of Food Science.
A UEPG também é a melhor
universidade brasileira em ‘Educação de Qualidade’, segundo o
ranking de impacto universitário
do mundo, produzido pela revista
Times Higher Education (THE).
A universidade obteve a posição 48º dentre mais de 301
instituições que participaram do
processo. A UEPG possui 35
programas de pós-graduação,
194 grupos de pesquisa e 991
bolsistas em atividade.

SETOR EM ALTA

Paraná Turismo capacita
cidades para fomentar
Os municípios paranaenses interessados em fomentar o
turismo local têm a oportunidade
de adquirir conhecimentos técnicos e de gestão do setor por meio
de projeto da Paraná Turismo. Os
gestores municipais interessados
podem participar do Estágio de
Gestores, ofertado pela autarquia.
O município de Paula de Freitas,
no Sul do Estado, concluiu o programa e foi certificado nesta quarta-feira (10), em Curitiba.
O certificado foi entregue pelo
presidente da Paraná Turismo,
Jacob Mehl, e o diretor técnico
do órgão, Rafael Andreguetto, ao
diretor de Turismo do município,
Vagner Palamar.
“Estamos abrindo a possibilidade a outros municípios. É
uma forma de aproximação com
as culturas paranaenses através
dos representantes das cidades, e
ainda de dar uma chancela importante ao gestor local”, explicou

Jacob Mehl.
Na prática
No Estágio de Gestores, os
representantes dos municípios
participam de programação formatada pela da Paraná Turismo.
As agendas têm carga horária de
12 horas, distribuídas em dois
dias, ou de oito horas em um dia.
As atividades acontecem na própria Paraná Turismo, na Capital,
ou em Regiões Turísticas, conforme demanda dos municípios.
Os participantes se reúnem
com profissionais que atuam em
diversas áreas da Paraná Turismo
e recebem auxílio para a estruturação de destinos e produtos. Entre
elas, as diretorias de Marketing
e Técnica, nas quais é possível
conhecer mais sobre promoção,
concessões, investimentos, infraestrutura, licenciamento, organização de eventos, segmentação e
muitas outras áreas.
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CONTRA AFTOSA

Fóruns regionais debatem fim da vacinação
Divulgação

Ações de defesa
agropecuária
vem se
aprimorando
Da Assessoria
O Governo do Estado vai
promover em maio fóruns
regionais em seis municípios
para debater com entidades
do setor agropecuário as ações
necessárias para solicitação e
reconhecimento do status de
Área Livre de Febre Aftosa,
sem Vacinação.
Os eventos acontecem nas
cidades de Paranavaí (dia 14),
Cornélio Procópio (15), Curitiba (16), Guarapuava (21),
Pato Branco (22) e Cascavel
(23).
A promoção dos Fóruns
tem o apoio da Secretaria de
Estado da Agricultura e do
Abastecimento; Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná
(Adapar), Ministério da Agricultura, Sistema Faep/Senar,

Bovinocultura de corte tem grande potencial de crescimento

Federação dos Trabalhadores
Rurais Agricultores Familiares
do Estado do Paraná (Fetaep),
Emater e Sistema Ocepar,
além de entidades locais que
apoiam com recursos físicos,
como a Prefeitura Municipal
de Paranavaí, Sociedade Rural
de Cornélio Procópio, Fiep,
Unicentro e Sociedade Rural

de Pato Branco.
Ranking nacional
Segundo o gerente de
Saúde Animal da Adapar,
Rafael Gonçalves Dias, o
Paraná ocupa a primeira posição do ranking nacional na produção e exportação de frango
de corte, e a terceira posição

na produção de carne suína.
As duas cadeias têm grande
importância econômica para
o Estado, e geram emprego e
renda. A suinocultura, assim
como a bovinocultura de corte,
tem grande potencial de crescimento com o advento da suspensão da vacina contra febre
aftosa, ao agregar valor aos
seus produtos.
As ações de defesa agropecuária no Paraná vêm se
aprimorando há muitos anos,
atuando na fiscalização dentro
das propriedades, no trânsito
animal e nas indústrias que do
setor de produtos de origem
animal, além da realização de
diagnósticos importantes para
que as ações sejam efetivas e
oportunas.
O serviço oficial do Estado
conta ainda com parcerias
estabelecidas com a iniciativa privada, universidades do
Estado, e sociedade em geral,
que sabem sua responsabilidade na troca de informações
e apoio para que as ações de
defesa agropecuária sejam
eficazes. “Um dos principais

pilares para um bom serviço
de defesa agropecuária é a
vigilância passiva, com a notificação por parte de médicos
veterinários,
responsáveis
técnicos, academia, laboratórios e produtores rurais de
qualquer suspeita de doença
de interesse da defesa sanitária animal de forma rápida”,
diz Rafael Gonçalves Dias.

“

Última campanha
A suspensão da vacina

Um dos
principais pilares
para um bom
serviço de defesa
agropecuária é a
vigilância passiva,
com a notificação
por parte
dos médicos
veterinários (...).

contra febre aftosa pelo
Paraná, que pertence ao bloco
V conforme definição do Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre
Aftosa (PNEFA), foi pleiteada
pelo Estado para que a última
campanha de vacinação seja
em maio de 2019.
O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento entendeu, após duas
auditorias no serviço veterinário oficial do estado, que
o Paraná tem condições de
suspender a vacinação e buscar o status de livre sem vacinação.
Entretanto, este processo
gera algumas mudanças,
principalmente no trânsito
interestadual de animais de
produção, a exemplo da proibição do ingresso de animais
vacinados no Estado. Assim,
todas as alterações devem
ser comunicadas estrategicamente, antes de encerrar
a campanha de vacinação de
maio, a toda a sociedade, em
especial aos agentes ligados
ao agronegócio.

CARAMBEÍ

ExpoFrísia
apresenta
novidades
Para fomentar o setor de
agropecuária, que de acordo
com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil
(CNA) deve crescer 3,5% em
2019, o Parque Histórico de
Carambeí (PR) receberá mais
uma edição da ExpoFrísia.
Gratuita e aberta ao público, a
feira apresenta novidades e tecnologias para o segmento, além
de movimentar os negócios de
sêmen e matrizes.
Durante o evento, os visitantes também poderão conferir o
modelo cooperativista da região,
representado pela Unium, marca
institucional das cooperativas
Frísia, Castrolanda, Capal. "É
mais uma oportunidade para
apresentar nosso modelo de
negócio e nossas marcas. Um
ambiente ideal para parcerias
e novos negócios", comenta o
gerente de marketing da Unium,
Cracios Consul. A Unium estará
presente com estandes das
suas marcas de varejo, Alegra,
Herança holandesa, Naturalle e
Colônia Holandesa.
Com faturamento de R$
2,5 bilhões e mais de R$ 800
milhões em investimento, a
Unium processa 3 milhões de
litros de leite por dia, produz
120 mil toneladas de carne
suína anualmente e tem 115 mil
toneladas de grãos de trigo moídos por ano. Atualmente, com
cinco unidades industriais, já
exporta seu produtos para mais
de 30 países.
A programação da ExpoFrísia inclui julgamento e exposição de mais de 230 animais
e palestras sobre pecuária de
leite e pecuária de suínos. Mais
informações: https://www.expofrisia.com.br/.
Divulgação

Pavilhão de julgamento
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FEBRE AMARELA VAI REDUZINDO POPULAÇÃO DE MACACOS

41 animais encontrados mortos
Divulgação

Vigilância
Sanitária pede
que casos
de animais
mortos sejam
notificados
L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M
Apesar de não ter sido
detectado nenhum caso de
febre amarela em humanos,
em Castro, as equipes da
secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária continuam
em alerta, principalmente
pelo fato de ainda estarem
aparecendo macacos mortos.
Em praticamente toda zona
rural do município, onde há
corredores de mata, foram
registrados casos de morte
dos animais.
Ao todo, foram contabilizadas 41 mortes de macacos
até agora. De 11 deles foi
feita coleta de material para
análise, e entre os resultados
já prontos, houve confirmação positiva para infecção

“

Essa comunicação
é muito importante
para que
continuemos
fazendo o
acompanhamento

Haemagogus - mosquito silvestre, transmissor da febre amarela

Animais mortos foram encontrados em toda área rural de Castro

por febre amarela. Segundo
o veterinário da Vigilância
Sanitária, Paulo Henrique
Gerytch, a maior parte dos
registros ocorreu na região do
Socavão, porém, ele acredita
que também há vários casos

no Guararema e no Distrito
do Abapã. “Acreditamos que
a população não está notificando sempre que encontra
o animal morto, mas essa
comunicação é muito importante para que continuemos

fazendo o acompanhamento
da circulação do vírus”, destaca o profissional.
Paulo Henrique explica
que a informação pode ser
repassada tanto aos profissionais da Vigilância Sanitária, pessoalmente ou através
do telefone (42) 2122-5212,
como para os atendentes dos
Postos de Saúde e agentes
comunitários de cada região.
“Entendemos a dificuldade
de a pessoa se deslocar até
a cidade para comunicar um
animal encontrado morto,
mas isso pode ser passado
por telefone mesmo, ou aos
profissionais de quem o
cidadão esteja mais perto, o

importante é que não deixem
de nos informar, para que nos
desloquemos até o local para
fazer o devido acompanhamento”, ressalta.
Também é importante que
quem ainda não tenha sido
vacinado contra a febre amarela, procure pela unidade
de saúde mais próxima para
se imunizar, afinal, a única
forma de se prevenir contra
o vírus é através da vacina.
E, como bem lembra o veterinário Paulo, com a redução
da população de macacos
nas copas das árvores, que
é também o local onde vivem
os mosquitos transmissores,
é provável que eles baixem
voo, buscando se alimentar
de sangue humano.

E diferente do que ocorre
com a dengue, por exemplo,
que pode ter um controle
de criadouros feito pelos
agentes ou pelos próprios
cidadãos, através da eliminação de água parada, no
caso da febre amarela não
existe forma de controle. Os
mosquitos transmissores do
vírus - Haemagogus e o do
gênero Sabethes – habitam
principalmente ocos de copas
das árvores e plantas como
as bromélias, mas em geral,
moram a cerca de 20 metros
do chão, o que dificulta o
contato para uma possível
tentativa de manejo ou eliminação.
Casos suspeitos
Até agora quatro casos de
suspeita de febre amarela em
pessoas chegaram às unidades de saúde do município.
Todos os pacientes foram
devidamente examinados e
estão sendo monitorados por
profissionais da área. Apenas
em um dos casos a equipe
ainda aguarda o resultado
dos exames, nos demais, a
suspeita de febre amarela
não se confirmou.

MITSUBISHI MOTORSPORTS EM CURITIBA

Igor Quirrenbach venceu a prova

Aplicar Calpar dá trabalho...
%ÈUSBCBMIPQPSRVF OBOBUVSF[B BDBEBBÎÍPTFHVFTF
VNBSFBÎÍPJNFEJBUB"QØTPQSPEVUPSDPSSJHJSPTPMP
DPN$BMQBS EFTFODBEFJBTFVNDÓSDVMPWJSUVPTP EFTEF
BHFSNJOBÎÍPEBTFNFOUFBUÏPBMJNFOUPTFSTFSWJEP 
RVFHFSBFNQSFHPT QSPEV[SJRVF[BTFUSB[QSPTQFSJEBEF
BDBEBTFHNFOUPEBTPDJFEBEFFEPQBÓT

Igor e Robson vencedores da prova
nia e veio o resultado. Fui o carro
001 pela primeira vez e não foi
fácil achar algumas entradas sem
marcas no gramado, mas o desafio
deixa a gente ainda mais ligado na
prova”, explica.
De acordo com o navegador,
a prova de Curitiba foi uma das
melhores dos últimos tempos entre
as organizadas pelo Mitsubishi
Motorsports. “Prova com médias
justas, muitos balaios, de ficar
tonto de tantos balaios. Foi uma
prova bem medida, sem erros, e
com lugares novos como o CTG
em Campo Magro”, destaca Igor.
Já o piloto campeão confessou que estava ansioso por essa
segunda etapa do Mitsubishi
Motorsports, principalmente por
ter vencido a primeira prova do ano
e ter precisado trocar de navegador
já na segunda etapa devido a uma
coincidência de calendário. “Eu
estava ansioso e um pouco tenso
para esta prova porque precisei
procurar outro navegador, mas a
possível falta de entrosamento ficou

para trás logo no início da prova.
O Igor se mostrou na altura de um
navegador Master e a prova estava
uma delícia! Acredito que foi uma
das melhores que já participei, com
médias justas, balaios e medição
incrível”, aponta Robson.
No total, a dupla enfrentou 160
quilômetros de percurso, passando
pelas cidades de Itaperuçu e Rio
Branco do Sul, e encarando um trecho de reflorestamento da Amata,
com local para boas médias e pilotagem prazerosa. “Largar na frente
foi fundamental, pois não fomos
atrapalhados por nada e fizemos
uma prova limpa. Vencemos as duas
etapas do ano até agora e assim a
responsabilidade só aumenta, mas
estamos focados no nosso objetivo”, afirma Robson.
A próxima prova do Mitsubishi
Motorsports acontece em Salvador (BA) e é válida pelo campeonato da região Nordeste. A cidade
de Tiradentes (MG) vai receber a
próxima etapa da região Sudeste
no dia 18 de maio.

APLICOU
CALPAR...
TODOS
VÃO
GANHAR.
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O maior campeonato monomarca do Brasil realizou a sua
segunda prova do ano no último
sábado (6), em Curitiba, e o
navegador de Castro, Igor Quirrenbach, foi o grande campeão do
dia na categoria Master. O navegador competiu na prova do Mitsubishi Motorsports ao lado do
piloto Robson Garcia, da equipe
GS Racing.
Além dos campeões, a GS
Racing subiu ao pódio com o
segundo lugar do piloto Wander
Eduardo de Filho, de Nova Lima
(MG), e do navegador Roberto
Spessatto, de Chapecó (SC), e
com a terceira colocação do piloto
Leandro Pereira Moor (Ximura),
de Apucarana, e do navegador
Rafain Walendowsky, de Brusque
(SC). A largada da competição
aconteceu no Parque Barigui e
reuniu ainda as categorias Graduado, Turismo e Turismo Light.
Igor comemorou muito o resultado, principalmente considerando
que foi a primeira vez que a dupla
andou junta e com a responsabilidade de manter o carro 001
na frente, já que o Robson havia
vencido a primeira prova da temporada com outro navegador. “Eu
subi para a categoria Master esse
ano e, com o resultado do Robson
na primeira prova, eu já cheguei
com a responsabilidade de brigar
pelo título ao lado dele. Mesmo
assim, conseguimos nos entrosar
rápido, o conjunto piloto, navegador e carro trabalharam em sincro-

Divulgação

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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A forma mais barata de fazer negócio!

BARRACÃO PRÉ
MOLDADO
SEMINOVOS
Em ofertão, 03 galpões
seminovos de 80m² valor
R$8.400,00 cada, mais 16
pilares para retirar e 8
tesouras metálicas. Tel.:
(42) 9 9865-7255.

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.

JOÃOZINHO
A professora chega para o
Joãozinho e diz:
- Joãozinho qual é o tempo
da frase: Eu procuro um
homem fiel?
E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!
RELÓGIO
A mulher comenta com o
marido: Querido, hoje o relógio caiu da parede da sala
e por pouco não bateu na
cabeça da mamãe... Maldito
relógio. Sempre atrasado.

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

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.
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55 x 23.670,00
Whatsapp (41) 9 9852-3855.

3232-5148

VIZINHA
O garoto apanhou da vizinha, e a mãe furiosa foi
tomar satisfação: Por que
a senhora bateu no meu
filho? Ele foi mal-educado,
e me chamou de gorda. E a
senhora acha que vai emagrecer batendo nele?

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!

VENDO
PROPRIEDADE RURAL
Área com 26 alqueires na Paina,
documentada. Valor R$ 420 mil.
Contato: (42)9 9104-2303.

AULAS DE VIOLÃO
Curso completo, rápido e fácil,
material didático gratuito. Vamos
até você. No (42) 9 9993-3582.
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@inf
ormaticareal.com.br

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181 x 1.805,00
WHATSAPP (41) 9 9852-3855.
ALUGA- SE CASA
NA STA. CRUZ
Casa nos fundos 03 quartos, sala,
cozinha, copa, 02 banheiros e área
de serviço. R$750,00. Telefone:
(42) 9 9961-1549.

CLASSIFICADOS COM FOTO, A PARTIR DE R$ 10

RESUMO DE NOVELAS

AULAS DE VIOLÃO
Curso completo, rápido e fácil,
material didático gratuito. Vamos
até você. No (42) 9 9993-3582.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
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que dá
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kanjis

entre os cantores
Movimento musical
Ceder
gratuitamente
que teve
Gilberto Gil
entre os cantores
Ceder gratuitamente

Sergipe
(sigla)
Anverso
Sergipe
da(sigla)
moeda
Anverso
da moeda

Desconsiderado;
desdenhado
DesconsiSiga!
derado;
desdenhado
Siga!

Filtrado
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tirando
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a pele
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tirando
a pele
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o perga- Corrida
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Opõe-se
doença
ao(pl.)
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velha
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Tipo de
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Civil
Sucesso
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Sucesso
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De sabor
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Fase fértil
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Trapo, em
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Rui Vilhe(?) McKelna, autor
len, ator
de novelas
Rui
Vilheportuguês
na, autor
de novelas Monte onportuguês de estaria
a Arca de
Monte
onNoé
(Bíb.)
de estaria
a Arca de
Noé (Bíb.)

O Atlético Mineiro,
BANCO
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BANCO

Áries: Pode ter dificuldade para
se concentrar. Deve se preocupar
ou ter saudade de alguém que mora
longe. Use sua experiência para
brilhar no emprego. Na união, busque privacidade e abra seu coração.

Libra: Seu dia vai começar
agitado no emprego. O céu pede
muito cuidado com recados e malentendidos: confirme as informações. Evite medir forças com a
pessoa amada.

Touro: Tensões vão rondar as
amizades, mas os astros ajudarão a
superar qualquer conflito. No trabalho,
terá ótimas ideias e habilidade para
convencer as pessoas. Puxe papo na
paquera e conheça melhor o alvo.

Escorpião: Aposte na criatividade para agilizar as tarefas e
na simpatia para agradar as pessoas à sua volta. Dia ótimo para
passeios e viagens. Fortes emoções na conquista: jogue charme!

Gêmeos: O desejo de ganhar
dinheiro será um incentivo para você
se dedicar mais à carreira. Os astros
indicam que boas oportunidades vão
surgir. A vontade de viver uma relação estável será maior.

Sagitário: Pode enfrentar tensões em casa pela manhã. A Lua favorece mudanças no lar e no trabalho.
Mas alerta: não arrisque seu dinheiro
em negócios que não conhece
direito. Seu charme será irresistível.

Câncer: Imprevistos podem
tumultuar o seu trabalho. Una-se aos
colegas e aposte na troca de experiências para resolver as dificuldades. Romance com alguém de outra
cidade recebe ótimas vibrações.

Capricórnio:
Não
revele
seus planos ou desabafe com as
pessoas erradas. Parceria com
parente deve ficar tensa à tarde:
faça acordos. Na união, esclareça
as dúvidas e reforce a cumplicidade.

Leão: O céu anuncia mudanças positivas para você no trabalho. Cuide bem da saúde. Será
mais fácil abandonar um vício e
adotar novos hábitos. Romance
proibido pode ser tentador.

Aquário: Você pode ter preocupação com dinheiro. Pode arrumar um serviço extra nas horas
vagas. Cuidado com desentendimentos no fim da tarde. No romance,
apoie seu bem e controle o ciúme.

Virgem: No serviço, faça parcerias. Sociedade com parente
vai exigir mais diálogo e jogo de
cintura. Amizade tem tudo para
virar romance. Clima cúmplice
e harmonioso na vida a dois.

Peixes: Sua cabeça estará
cheia de ideias, mas controle a
ansiedade, pois nem tudo será como
gostaria. Conte com o apoio dos
amigos. Na união, vai cobrir seu par
de mimos e carinho.

MALHAÇÃO
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (12/04)
Osvaldo e Solange explicam seu plano a Aloísio.
Beth, Lourenço, Santiago e
Michael se emocionam com
o encontro em família. Márcio se despede de Sirena, e
diz que voltará com Pérola.
Pérola embarca para o Sul.
Alex comenta com Hugo e
Leandro que fará um curso
para jovens líderes na França.
Alex convida Maria Alice
para viajar com ele. Tito e
Garoto são convidados para
ir a um programa de TV.
Pérola e Márcio se reencontram. Dandara decide fazer
o curso com Alex. Gabriela
revela a Marcelo que indicou
o colega para o Prêmio Educador Nota 10. Bernardo
anuncia que o Sapiência
decidiu abrigar o Colégio
Percurso, e todos comemoram. Sob a orientação de
Osvaldo e Solange, Aloísio
grava um vídeo difamando
Gabriela.
VERÃO 90
Sexta-Feira (12/04)
Manu se surpreende ao
ver o método esquisito de
Wladimir com o elenco e
desiste do teste. Vanessa se
irrita quando Jerônimo descarta a possibilidade de testá-la para ser a Garota Top
Wave. Madá e Raimundo
comem o doce de leite deixado por Patrick e se beijam. João diz a Diego que,
enquanto não provar sua
inocência, não pode ficar
com Manu. Vanessa faz elogios a Álamo, com a intenção de conseguir o título de
Garota Top Wave. Jerônimo
consegue manter o programa
de Ticiano na PopTV. Manu
coloca pó de mico nas roupas que Vanessa reservou
na Top Wave. João comenta

com Herculano sobre sua
ideia de lançar Manu como a
Garota Top Wave e incentiva
o cineasta a fazer um piloto
do programa para concorrer
à vaga.
ÓRFÃOS DA TERRA
Sexta-Feira (12/04)
Aziz ordena que Youssef viaje para o Brasil atrás
de Jamil. Camila insinua a
Rania que Laila está grávida.
Jamil se candidata à vaga de
vendedor na loja de Miguel.
Bruno descobre que Valéria
fala regularmente com Norberto. Rania tem a ideia de
afastar Laila da cidade para
ter seu bebê, e Camila ouve.
Camila se encanta com Jamil.
Bruno termina o relacionamento com Valéria. Soraia
alerta Hussein sobre a desconfiança de Aziz com Jamil.
Miguel confronta Jamil.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-Feira (12/04)
Milu e Ondina sofrem pela
morte de Feliciano. Ondina
confessa que não acredita na
transformação de Valentina.
Marcos Paulo conta a Valentina sobre Feliciano. Com
medo das ameaças aos guardiães, Valentina decide tirar
Gabriel do hospital, e Judith
a apoia. Padre Ramiro teme
por sua vida. Marilda questiona Eurico sobre as mortes dos guardiães. Geandro
contrata Rivalda, e Lourdes
sofre com a rejeição do exnamorado. Luz se preocupa
com Gabriel. Rivalda desconfia da gravidez de Afrodite. Neide expulsa Firmina
de sua casa. Valentina pede
o apoio de Luz no resgate de
Gabriel, mas as duas acabam
discutindo. Olavo explica a
Laura seu plano para acessar o lençol de água da fonte.
Valentina se despede de Feliciano.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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ATROPELADO PRÓXIMO AO MENEGATTI

Homem tem braço arrancado
Divulgação

Veículo
atropela e não
presta socorro
à vitima

NO CANTAGALO

Polícia Civil cumpre
mandado de prisão

Da Redação
O estado de saúde de
um homem de 44 anos,
atropelado na noite desta
terça-feira (9) na PR-151,
próximo a Carambeí, é considerado bastante grave. Ele
teve o braço decepado ao
ser atropelado por um veículo que evadiu-se do local
do acidente, registrado perto
das19h40 no quilômetro
311, perto do posto de combustíveis Menegatti.
Para a Polícia Rodoviária
Estadual (PRE), o motorista
responsável pelo acidente fugiu
sem prestar socorro. Equipes
de socorro da concessionária

Na manhã desta quinta-feira
(11), a equipe de investigação
da Civil de Castro cumpriu Mandado de Prisão em desfavor de
J.M.S, 27 anos, pelo crime de
Roubo.
Ele foi localizado no Bairro
Canta Galo e a suspeita que ele
tenha participado de outras ações
semelhantes. A Policia de Castro
intensifica suas ações para coibir
a prática desses delitos, dando
uma resposta rápida através de
prisões realizadas.

Homem foi levado em estado grave para hospital de Ponta Grossa

CCR Rodonorte prestaram os
primeiros socorros no local
do acidente e encaminharam a
vítima com risco de morte ao
Hospital Universitário Regio-

nal dos Campos Gerais para
cirurgia de emergência.
O braço do homem também foi recolhido pela equipe
de socorristas e encaminhado

ao hospital. Agora, o caso
segue investigado pela Polícia
Civil de carambeí, que busca
informações que identifique o
carro atropelador.

NA CIDADE DE PALMEIRA

Divulgação

Da Assessoria

100 gramas de cocaína e dois presos

lhamento quando foram abordados pelo motorista de um
táxi, com placas da cidade de
Mafra (SC), que informou que
estava perdido e precisava ir
até a Ponta Grossa. Os militares perceberam que o passageiro estava tentando ocultar
o rosto, durante a abordagem,
e fizeram pente fino no carro.
Diante dos fatos, o motorista
e o passageiro foram presos
e encaminhados, juntamente
com a droga, à 40ª Delegacia
Regional de Polícia Civil para
as medidas pertinentes.

VÍTIMAS SÃO TRANCADAS NO BANHEIRO

Loja de bateria foi alvo de ladrões
Da Assessoria
Uma loja de baterias foi
alvo de dois assaltantes armados na tarde desta segundafeira (8), em Castro. Um dos
ladrões chegou a ameaçar com

revólver as quatro vítimas que
estavam no local, trancando
todos no banheiro. O crime
aconteceu perto das16h30 em
um estabelecimento comercial
localizado na Avenida Rio de
Janeiro.

J.M.S de 27 anos foi
preso polo crime de roubo

NA VILA OPERÁRIA

Menor é apreendido
por tráfico de drogas
Divulgação

Da Assessoria

Presos com 100 gramas de cocaína
Uma ação realizada na
madrugada de terça-feira (09),
na cidade de Palmeira, prendeu dois homens. Eles estavam
de posse de aproximadamente
100 gramas de cocaína. Toda a
ação teve envolvimento de policiais militares do 28º Batalhão
de Polícia Militar (28º BPM),
que pertencem ao 4º Comando
Regional de Polícia Militar (4º
CRPM).
Segundo informações, os
policiais estavam em patru-

Divulgação

Da Assessoria

Para a Polícia Militar, os
ladrões fugiram com celulares,
dinheiro, documentos das vítimas e chaves de um veículo.
As vítimas disseram que
os criminosos estavam usando
toucas, por isso da dificuldade

de identificá-los.
Após a ação criminosa, os
dois ladrões seguiram em direção à Vila Operária e mesmo a
polícia realizando buscas pela
região, não encontrou nenhum
suspeito.

Em abordagem nesta quartafeira (10), na Vila Operária, foi
detido um menor com 11 pedras
de crack e uma pequena quantidade de maconha. O mesmo
flagrado em um beco, foi encaminhado para delegacia para
providências cabíveis.

Foi apreendido 11 pedra
de crack e maconha

EM PONTA GROSSA

Policial de folga prende
acusado de crime sexual
Da Assessoria
Ponta Grossa - Uma mulher
de 25 anos estava ao celular conversando com o marido quando
se deparou com um indivíduo
vindo em sua direção. Ele aproximou-se e sem cerimônia passou
a mão em suas partes íntimas. A
ação aconteceu na quinta-feira
(11), por volta das 17 horas, no
centro de Ponta Grossa.
Aos gritos por socorro, o
agressor saiu em disparada e
entrou em uma área comercial
chamada de Paraguaizinho. Um
policial rodoviário de folga passava pelo local e em resposta

aos gritos da vítima adentrou ao
shopping popular e encontrou o
rapaz escondido no banheiro.
Acabou dando voz de prisão
e aguardou os policiais militares
para condução do indivídui até a
13ª SDP.
O autor possui 38 anos,
tem antecedentes criminais e
foi enquadrado por Assédio
Sexual. A vítima seguiu junto
com seu marido para prestar as
informações para lavratura do
flagrante.
Desta vez, o criminoso se
deu mal, mas quantas outras
mulheres preferem ignorar atitudes como essas.

PRAÇA DE RELÓGIO

Três carros envolvem-se em
acidente em praça de pedágio
Divulgação

Acidente não teve vítimas
Da Assessoria
Três veículos envolveram-se
em um engavetamento na praça
de pedágio do Relógio, região de
Prudentópolis, no fim da tarde de
quarta-feira (10), aproximadamente às17h35.
De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), um
veículo Toyota Etios com placas
de Campo Mourão, pertencente
à Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR), e
um micro-ônibus da Prefeitura
de Prudentópolis aguardavam na

fila, próximo à cancela, quando o
coletivo foi atingido na traseira
por um caminhão da cidade de
Guarapuava. Segundo o motorista, ele não teria conseguido
frear.
Com a colisão, o micro-ônibus atingiu o veículo da UTFPR,
que bateu na cabine de pedágio.
Apesar do susto e do estrago nos
veículos, não houve feridos. A
PRF aplicou o teste do bafômetro em todos os motoristas, que
apontaram resultado negativo. Os
veículos e os condutores foram
liberados ainda no local.

D+
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por Sandro A. Carrilho
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Fabiana Guedes

Muito cumprimentada no
dia 11 de abril pela chegada de seus 17 anos, a
bela Eloisa Cristine Lohse,
Garota D + de hoje!

Divulgação / Arquivo Pessoal

Em ritmo de
aniversário o
casal Marcella
e Anderson
Simikawa. Ele
aniversaria no
sábado (13)
enquanto ela
comemorou no
dia 1º de abril

Divulgação / Arquivo Pessoal Fabiana

Divulgação / Fabiana Guedes

Contagem regressiva
para a troca de idade
de Gildo Oliveira Gomes,
que comemora mais um
ano de vida no dia 20
de abril. No clique by
Fabiana Guedes,
momento família de
Gildo com sua esposa de
Solange Sani Rebonato
Gomes e seus filhos,
Vinícius Augusto e
Guilherme José

Divulgação / Arquivo Pessoal

Hoje (12) é uma
data especial
para Maria
Luiza Taques,
funcionária da
Câmara de
Carambeí, que
recebe parabéns
pelo seu níver!

Divulgação / Arquivo Pessoal

NO DOMINGO DE PÁSCOA

Museu prepara tarde
recreativa para crianças

Neste sábado (13) comemoram Bodas
de Perfume - seis anos de casados
- Fabiana Guedes Lopes de Oliveira
e Luiz Felipe Lopes de Oliveira

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

A Acecastro teve o prazer de registrar a entrega do prêmio a ganhadora Karen Helena Briski. Ela adquiriu seu Certificado Digital na Associação
Comercial de Castro, com desconto especial, e foi uma das sorteadas na
"Promoção: Cruzeiro Emoções com Roberto Carlos". Ela desfrutou desse
prêmio no início deste ano, acompanhada de seu esposo, com todas as
despesas pagas, e curtiu a bela viagem de cinco dias em cabine especial.
Venha você também validar seu Certificado Digital na Acecastro!
Divulgação / Edson Luiz

Quem será muito cumprimentada
no domingo (14), por mais um ano
de vida, é Roseane Carneiro Ianke.
No clique, com sua filha
Gabriela Carneiro Ianke

Marcy e o professor
universitário Dr. Emigdio
Enrique Orellana
Jiménez. Nesta segundafeira (15) eles na
intimidade familiar
estarão festejando 'Bodas
de Granito', 48 anos de
feliz união. Parabéns!

Encontrar os ovos é sempre uma diversão
O domingo de Páscoa é sempre
muito especial no Parque Histórico de Carambeí, maior museu
histórico a céu aberto do Brasil, o
Núcleo Educativo é responsável por
organizar atividades para atender
ao público infantil. A proposta do
museu com a Páscoa no Parque
é fazer o resgate de brincadeiras
da comunidade e proporcionar
uma tarde de muita diversão para
a garotada.
‘Zoek de eieren!’ (Procure
os Ovos) é uma tradição que os
imigrantes holandeses e alemães
trouxeram para a Colônia Carambehy; no dia da Páscoa escondiam
ovos pelos jardins e os pequenos se
divertiam com a animada Caça aos
Ovos. Há quatro anos o Parque resgatou essa atividade, desde então
tornou-se hábito os pais trazerem
seu filhos para procurar ovos pelos
jardins do museu no domingo de
Páscoa.
Para esta edição do evento,
além do zoek de eieren, haverá pintura facial, oficina de Páscoa para
que pais e filhos possam brincar
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Rafael Karpinski Matoso
Mariele Moura
João Henrique Lopes
(João Mineiro)
Silvia Langendyk
Vivian Rupel
Thais Cristina Ripka
Leomar Scorsin
Aline Copacheski
Maria Luiza Taques
(Câmara de Carambeí)
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Ana Beatriz Damásio Coelho
(Bibi)

juntos e gincana para as crianças
até 12 anos. A Caça aos Ovos
será dividida por faixa-etária, até
6 anos e crianças de 7 a 12 anos,
o espaço que ocorrerá a atividade
será delimitado para a recreação
e só será permitida a entrada de
crianças acompanhadas por um
mediador do Parque Histórico.
Horário
No domingo de Páscoa, dia
21 de abril, o Parque Histórico
de Carambeí abrirá das 11 às 18
horas. O Ingresso para visitar o
museu é de R$ 20. Professores,
estudantes, doadores de sangue regulares com documento
comprobatório, pessoas com
deficiência e grupos de terceira
idade terão direito a meia entrada
no valor de R$ 10. Moradores de
Carambeí cadastrados, crianças
até 6 anos, acompanhante necessário de pessoa com deficiência e
pessoas acima de 60 anos ficarão
isentos da taxa. Mais informações
pelos telefones 42 3231-5063 e
98433-4639.
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Rogério Schnell
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