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IRMÃO ENFRENTA A POLÍCIA E ACABA MORTO EM PIRAÍ DO SUL
Divulgação

APÓS BENS BLOQUEADOS

Presidente
da Casa de Leis
se defende
A Câmara Municipal de Castro se manifestou publicamente na tarde
de quarta-feira (17), após o registro da ação civil pública, da ONG
Vigilantes da Gestão. A ação foi registrada no judiciário castrense
na segunda-feira (15), apontando irregularidades em um contrato
para a prestação de serviços de treinamento e capacitação, firmado
entre a Casa de Leis e a União de Câmaras, Vereadores e Gestores
Públicos do Paraná (Uvepar).
Através de nota oficial, assinada pela presidente da Câmara, Maria
de Fátima Barth Anthão Castro, a Casa afirmou acreditar que não
existe qualquer irregularidade no processo de contratação da Uvepar.
A mesma nota também afirma que a Câmara publicou todos os atos
do processo em seu Portal da Transparência e que ante a decisão liminar, proferida pela Justiça do município na quarta-feira (17), haverá
página 3
suspensão imediata do contrato celebrado.

na bronze

16.427 unidades

IPEM verifica
pesos e brindes

Presidente Fátima diz que não há qualquer irregularidade no processo

Catálogo de
Touros promove
melhoria

O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná finalizou nesta
quarta-feira (17) a Operação
Páscoa. Foram verificados 16.427
unidades de produtos mais consumidos nessa época, como ovos de
chocolate, colomba pascal, chocolate em pó, chocolate ao leite,
bombons de chocolate, alfajores,
barras de chocolate, coelhos de
chocolate, entre outros, além de
pescados congelados e enlatapágina 5
dos.

NESTA SEGUNDA-FEIRA

Divulgação

Caramuru Futsal
estreia no sábado

PRODUÇÃO LEITEIRA

Divulgação

produtos de época
foram verificados

Divulgação

O Novo Caramuru Futsal
irá estrear no Campeonato
Paranaense de Futsal – Chave
Bronze 2019 - neste sábado
(20). O primeiro jogo da equipe, que está sob o comando do
técnico Soneca, será contra o
São Mateus Futsal. A partida
está marcada para às 20h30,
no Ginásio Padre Jose Pagnacco. Para assistir ao jogo o torcedor poderá contribuir com 1
página 7
kg de alimento.
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Funcionários da BRF
votarão medidas
Divulgação

Regulamentação da Centro Cultural realiza
ação educativa
Equoterapia é aprovada
página 7
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KLABIN 120 ANOS

Investimento de R$ 9,1 bi
é comemorado por Ratinho

sEDE da BRF em Carambeí

Está marcada para segundafeira (22) assembleia, com
a participação dos funcionários da BRF de Carambeí,
representantes do Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias
de Alimentação de Carambeí e

Região (Sintac), e da empresa.
Na reunião, que acontecerá a
partir das 15 horas na frente
da indústria, serão votados itens
de um pacote de medidas que é
fruto das negociações entre o
Sindicato e a empresa. página 5

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

EVOLUÇÃO genética

Carambeí é um dos municípios que mais registraram
crescimento no Valor de Produção Pecuária Leiteira nos
Campos Gerais do Paraná,
alcançando 973,5% entre os
anos de 2000 e 2017. Um
dos motivos para esse crescimento é a evolução genética
bovina, que pode ser conferida
na ExpoFrísia 2019. Entre
as atrações da feira está a
apresentação do 6º Catálogo
de Touros da Intercooperação,
com 76 animais das raças
página 6
Holandês e Jersey.

ALINE LEVA

mÊS DE MAIO

Castro e mais 23 municípios
do Paraná receberam repasse
de verba de R$1.800.000,00
do Ministério da Saúde para
a aquisição de unidade do
Castramóvel, que oferece gratuitamente a castração de animais domésticos para famílias
de baixa renda. Iniciativa tem
empenho da deputada Aline
página 3
Sleutjes.

Um dos shows mais aguardados dos últimos tempos terá
um presente especial para os
fãs dos sertanejos Zé Neto &
Cristiano que desembarcam
em Ponta Grossa no dia 26
de maio: uma pré-venda de
ingressos com preços promocionais. Os valores variam de
R$ 35 a R$ 125, dependendo
página 10
do setor.

Castramóvel
Zé Neto e
para 24 cidades Cristiano em PG

gOVERNADOR Ratinho Junior cumprimenta Horácio Lafer Piva, presidente de Conselho da Klabin

O governador Carlos
Massa Ratinho Junior e o
presidente da Klabin Papel
e Celulose, Critiano Cardoso Teixeira, anunciaram no
final da tarde de terça-feira

(16) um novo investimento
da empresa no Paraná. No
total, a indústria vai investir
R$ 9,1 bilhões na ampliação
da fábrica de Ortigueira
(Unidade Puma), que está

em operação desde 2017.
Ratinho Junior destacou
que o empreendimento da
Klabin é o maior investimento privado da América
página 4
Latina.		
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EDITORIAL

Informe Publicitário

PÁSCOA TAMBÉM É
TEMPO PARA SE MELHORAR
Neste domingo (21) celebra-se a Páscoa. Para os religiosos,
a data simboliza a ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo que nem
todos acreditem na passagem de um homem, que é conhecido
como o ‘Príncipe da Paz’, há muita gente voltando-se para este
dia com os mais diversos anseios. Há quem reze por diminuição
nos índices de violência, há quem peça um emprego, há aqueles
que voltam as preces para a economia do país, e há simplesmente
quem espera por dias melhores. E, no dia em que se recorda
o renascimento do ‘Salvador do Mundo’, talvez a oportunidade
também seja perfeita para que cada um volte-se para si mesmo,
refletindo sobre o que pode ser renovado internamente. Afinal,
o mundo melhor que se deseja, quase que por unanimidade,
depende sim, muito ou pouco, de cada um de nós.

Sandro A.
Carrilho
INFERNO ASTRAL
A vereadora presidente,
Maria de Fátima Barth Antão
Castro (MDB) está enfrentando
seu primeiro inferno astral desde
que assumiu à Câmara Municipal.
Tinha a melhor das intenções, só
não esperava que promover um
curso lhe traria tanta complicação. Em questão de dias, uma
ação civil pública contra ela e
seus bens bloqueados. Disse
que vai provar sua inocência, só
esperamos que a Justiça entenda
o mesmo.

TOFFOLI
Desde a segunda-feira, o
Supremo tem sido alvo de diversas reclamações, inclusive entre
ministros da própria Corte, de
que passou a ser um órgão ditatorial. As queixas referem-se, principalmente, à decisão do ministro
Alexandre de Moraes que determinou que o site O Antagonista
e a revista eletrônica Crusoé retirassem do ar a reportagem intitulada “O amigo do amigo de meu
pai”. O texto levantava suspeitas
sobre a atuação de Toffoli em
benefício da empreiteira Odebrecht. Em um depoimento à Polícia Federal, o antigo presidente
da empresa e delator Marcelo
Odebrecht respondeu aos investigadores que “o amigo do amigo
de meu pai”, citado em um e-mail
de 2007, era uma referência a
Toffoli, então advogado-geral da
União no Governo Lula.

'VOLTARAM ATRÁS'
Após uma enxurrada de críticas, o Supremo Tribunal Federal
(STF) revogou nesta quinta-feira
duas decisões que bloqueavam o
trabalho da imprensa. Em pleno
recesso da Semana Santa, dois
ministros do STF voltaram atrás

PEC DA
APOSENTADORIA
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB), afirmou que a
PEC que prevê o fim das aposentadorias de ex-governadores
estará na pauta de discussões dos
deputados na próxima semana.
“Já estará na pauta ainda na
semana que vem a questão das
aposentadorias dos ex-governadores. A comissão especial deve
se manifestar na segunda-feira
(22) e tendo ela se manifestado
eu já incluirei na pauta”.
TARIFA RURAL NOTURNA
A Comissão de Constituição
e Justiça aprovou o projeto de lei
que autoriza a abertura de crédito especial no valor de R$ 25
milhões para fomentar a produtividade rural noturna com a concessão de desconto mensal na
tarifa de energia elétrica aos produtores rurais. O projeto segue
para outras comissões e depois
ao plenário para ser votado pelos
deputados.

em um par de determinações: a
que impedia o ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva (PT) de conceder entrevistas desde a carceragem da Polícia Federal e a que
proibia que dois sites veiculassem
uma reportagem que comprometia o presidente do STF, Antonio
Dias Toffoli.

SE DELICIANDO
Quem está se deliciando com
tudo isso é a oposição, que torce
para que a presidente pague um
preço bastante caro pela sua
iniciativa. Por outro lado, fica a
pergunta se nenhum advogado
da Casa de Leis, ou até mesmo
da Uvepar, questionaria tal investimento.

APOIO AO TRANSPORTE
Os prefeitos da Amunorpi consultaram o Tribunal de Contas do
Estado sobre a possibilidade das prefeituras fazer o transporte de trabalhadores entre os municípios da região. “Temos algumas empresas
na região que disponibilizam postos de trabalhos. Muitas prefeituras
auxiliam com o transporte. É preciso fazer dentro da legalidade esta
disponibilidade”, diz o presidente da Amunorpi e prefeito de Pinhalão,
Sérgio Rodrigues.

CONCURSO PARA
CANDIDATOS
O Partido Novo iniciou processo seletivo paras as eleições
municipais de 2020. A ideia é
escolher candidatos "capacitados"
a concorrer pelo partido. Curitiba faz parte da primeira leva de
cidades com inscrições abertas,
junto com São Paulo (SP), Rio
de Janeiro (RJ), Belo Horizonte
(MG), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Recife
(PE).
CADÊ A VIOLÊNCIA?
Levantamento do Instituto
Paraná Pesquisas aponta que
87,6% dos brasileiros dizem
não terem sido vítimas de qualquer tipo de violência nos últimos 12 meses. O maior receio
para 66,2% é ser assaltado, mas
mais da metade dos entrevistados (51,2%) não deixam de fazer
nada por medo da violência. Entre
os que responderam ter sido
vítima da violência nos últimos
12 meses, 43,8% afirmaram que
foram alvo de bandidos uma vez.
VIOLÊNCIA II
A sensação de medo, diz a
pesquisa, é maior no Sudeste,
mas a região é a segunda menos
violenta, atrás da região Sul. Noite
e madrugada são os períodos
mais propícios para serem alvo de
bandidos para 2% e 16,9% dos
brasileiros. Mas 6,8% não têm
medo. A Paraná Pesquisas ouviu
2.080 pessoas em 26 estados e
DF entre os dias 5 e 9 de abril.

19/04 - Sexta-feira Santa / Dia do Exército Brasileiro
Dia do Índio
20/04 - Dia do Diplomata / Dia do Disco
21/04 - Páscoa / Tiradentes / Dia da Latinidade
Dia do Metalúrgico / Dia do Policial Civil
Dia do Policial Militar
22/04 - Descobrimento do Brasil (1500)
Dia da Comunidade Luso-brasileira
Dia do Planeta Terra

A margem de erro é de 2% para
mais ou menos.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Páscoa e Agronegócio
Vamos fazer
caixa única e
dividir o lucro??

RODADA DE NEGÓCIOS
O 25º Salão Paranaense de
Turismo, entre os dias 3 e 4 de
maio no Expo Unimed Curitiba,
tem espaço exclusivo para maior
interação entre agentes de viagens, profissionais de turismo e
expositores. Trata-se da Rodada
de Negócios agendada, que possibilita quem for ao evento agendar antecipadamente uma reunião
exclusiva, de 15 minutos, com
qualquer expositor, em espaço
criando dentro do Salão especialmente para esse tipo de atendimento.
HORÁRIO AMPLIADO
O Parque Nacional do Iguaçu
abrirá a visitação desta sexta-feira
(19 de abril), a domingo (21 de
abril), às 8 horas, uma hora mais
cedo. A ampliação do horário tem
o objetivo de melhor atender os
visitantes de todos os cantos do
mundo que virão às Cataratas
do Iguaçu, Maravilha Mundial da
Natureza. O Parque espera receber mais de 30 mil pessoas entre
os três dias de feriado.
PARCERIA LINDEIRA
“O pagamento dos royalties é
uma obrigação de Itaipu e vamos
mantê-lo”, garantiu o diretor-geral da Itaipu Binacional, Joaquim
Silva e Luna ao prefeito de Pato
Bragado, Leomar Rohden, presidente do Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros
ao Lago de Itaipu. Para os lindeiros esses recursos foram ampliados: agora, do total repassado ao
Tesouro Nacional por Itaipu, 65%
são destinados às cidades (antes
eram 45%), 25% aos estados
(eram 45%) e 10% para órgãos
federais.
TAPA BURACO
O deputado Romanelli (PSB)
recebeu a confirmação nesta quarta-feira, 17, que o DER iniciou
a operação tapa buraco em cinco
rodovias estaduais do Noroeste.
Na lista estão a PR 180, do trevo
de Moreira Sales a Cruzeiro do
Oeste e entre Planalto a Amaporã. A PR 218, entre Santa Cruz
do Monte Castelo e Querência e
entre Santa Cruz do Monte Castelo e Loanda. A PR 478, entre
Loanda a São Pedro do Paraná.
A PR 576, entre Santa Cruz do
Monte Castelo a Santa Isabel do
Ivaí e Santa Isabel do Ivaí a Santa
Mônica. A PR 281, entre Santa
Isabel do Ivaí a Planalto.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

Não concordo!!!
Aqui quem
manda sou eu!

A palavra Páscoa tem
vários significados, na linguagem bíblica, festa dos cristãos
em memória da ressurreição de
Cristo, passagem da morte para
uma nova vida.
Para os hebreus, uma festa
em memória da libertação e o
fim da escravidão no Egito.
Os símbolos da Páscoa: ovo
que significa o principio da vida,
o coelho representa fecundidade
e abundância.
Pois bem: o ovo é uma
célula que resulta da fecundação
do gameta (célula reprodutora)
feminina pelo gameta masculino.
E não para por aí, o ovo
de galinha é um corpo arredondado, constituído por clara,
gema e uma casca exterior.
A célula-ovo da galinha pode
comemorar a sua “Páscoa” de

libertação da “escravidão” dos
maléficos do colesterol.
Pois, a gema é rica em colesterol, com cerca de 200 mg, a
clara não tem colesterol.
Durante décadas acreditou-se que comer ovo aumentava o colesterol ruim (LDL).
Estudos científicos verificaram que as doenças cardiovasculares estão mais associadas
a fatores hereditários e ao consumo de alimentos ricos em gorduras saturadas.
Com isso, o agronegócio,
sugere que é a hora do “ovo”,
pois haverá um aumento do consumo nos períodos da Quaresma,
Semana Santa e da Páscoa.
Como sabemos, a atividade
do avicultor é complexa, as galinhas de “grão em grão” enchem
o papo e “fabricam” ovos que
valem ouro.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

ERRAMOS
Na edição 3229, terça-feira, 16 a 18 de abril de 2019, na reportagem
da página 2 - Coluna Carrilho - R$ 40 mil, foi trocado o nome do vereador.
Em vez de Diego Silva, corrige-se para Diego Macedo.
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta
19/04

Temperatura
26

Umidade

ºC

12 ºC

93%
46%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
20/04

27

ºC

13 ºC

76%
50%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
21/04

24 ºC
15 ºC

96%
80%

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

Segunda
22/04

18 ºC
14 ºC

97%
80%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 18/04/2019

SEXTA-FEIRA, 19 A 22 DE ABRIL DE 2019

3

APÓS BLOQUEIO DE BENS E SUSPENSÃO DE CONTRATO

Presidente se manifesta publicamente
Divulgação

Decisão
determinou
indisponibilidade
de bens dos
envolvidos

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Aline leva Castramóvel a
24 municípios do Paraná
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A Câmara Municipal de
Castro se manifestou publicamente na tarde de quarta-feira
(17), pela primeira vez, após
o registro da ação civil pública,
da ONG Vigilantes da Gestão.
A ação foi registrada no Judiciário castrense na segunda-feira
(15), apontando irregularidades (por não ter havido licitação) em um contrato para
a prestação de serviços de
treinamento e capacitação, firmado entre a Casa de Leis e a
União de Câmaras, Vereadores
e Gestores Públicos do Paraná
(Uvepar).
Através de nota oficial,
assinada pela presidente da
Câmara, Maria de Fátima
Barth Anthão Castro, a Casa
afirmou acreditar que não
existe qualquer irregularidade no processo de contratação da Uvepar. Segundo
o comunicado, o “Processo
de Dispensa [...] atende aos
princípios constitucionais, em
especial ao da legalidade, conforme pareceres emitidos pela
assessoria jurídica e controle

Através de nota
oficial, a Casa
de Leis afirma
acreditar não
haver qualquer
irregularidade
no processo de
contratação da
Uvepar

interno” da Casa de Leis.
A mesma nota também
afirma que a Câmara publicou todos os atos do processo
em seu Portal da Transparência e que ante a decisão
liminar, proferida pela Justiça
do município na quarta-feira
(17), haverá suspensão imediata do contrato celebrado.
A decisão judicial ao qual se
refere o comunicado, inclui
a determinação de suspen-

são do referido contrato, e
a indisponibilidade de bens,
da presidente da Câmara, da
Uvepar e do presidente da
instituição. E, de acordo com
a assessoria de comunicação
da Câmara de Vereadores,
o contrato inclusive, já teria
sido suspenso.
Maria de Fátima também
falou com a reportagem na
tarde de quinta-feira (18).
Ela afirmou que advogados

estão analisando o processo e
que as fundamentações legais
serão feitas na Justiça. Questionada sobre o porquê de a
contratação da Uvepar ter
ocorrido sem o processo de
licitação, a vereadora afirmou
que se deu “pela natureza jurídica da instituição, e pelo teor
do estatuto da associação”.
Ela também reforçou
o conteúdo da nota oficial
publicada pela Câmara, afirmando que oportunamente
haverá esclarecimentos que se
fizerem necessários ao Poder
Judiciário. Ainda segundo a
presidente da Casa, quando o
comunicado foi publicado no
site da Câmara de Vereadores,
a Casa ainda não havia citada
em relação à ação, minutos
depois, porém, teria ocorrido
a comunicação formal.

Castramóvel já está a disposição do município
Da Assessoria
Castro e mais 23 municípios
do Paraná receberam repasse
de verba de R$1.800.000,00
do Ministério da Saúde para a
aquisição de unidade do Castramóvel, que oferece gratuitamente
a castração de animais domésticos para famílias de baixa
renda. Ao todo, 24 municípios
foram contemplados, entre eles
Castro, Arapucana, Arapongas,
Campo Magro, Jacarezinho,
Lapa, Ponta Grossa, Rolândia,
entre outros.
Para a deputada Aline, a
conquista não foi apenas pela
causa animal, mas também
em avanços nas políticas públi-

cas. "A causa animal é uma das
bandeiras que defendo aqui no
Congresso. E essa conquista
não é apenas uma vitória para
os municípios do Paraná, mas
significa um avanço de políticas públicas para controle
de natalidade e prevenção de
zoonoses, provindas da superpopulação de animais de rua",
destaca Aline.
O Castramóvel, era uma
luta do ex-deputado Osmar
Bertoldi e que agora conta com
o apoio da deputada federal
Aline Sleutjes. Ao apadrinhar
esse projeto, Aline conseguiu
a liberação da verba após um
pedido ao ministro da Casa
Civil, Onyx Lorenzoni.

APÓS 22ª MARCHA À BRASÍLIA

Prefeitos debatem demandas regionais
Após debater demandas
municipalistas nacionais durante
a 22ª Marcha à Brasília, prefeitos
da Associação dos Municípios
dos Campos Gerais (AMCG)
iniciaram debate sobre demandas regionais a serem encaminhadas aos Governos Estadual e
Federal. Eles estiveram na tarde
desta quarta-feira na sede da
AMCG para sua reunião ordinária do mês de abril. “Temos
várias questões a trabalhar juntos”, explicou o presidente da
entidade o prefeito de Telêmaco
Borba, Marcio de Matos.
Entre as questões debatidas
pelos prefeitos, as mais destacadas foram na área da saúde
e da segurança. Como a melhoria dos efetivos do Corpo de
Bombeiros e da Polícia Militar
na região que envolve Telêmaco
Borba. “Lá temos um Corpo de
Bombeiros que hoje atua com
40 profissionais. Se transformássemos em Batalhão seriam

mais de 100”, enumerou o presidente, lembrando ainda do
Batalhão da PM que hoje tem
capacidade para atuar com 400
policiais, e há somente pouco
mais da metade em atuação.
A questão do Instituto
Médico Legal (IML) também
foi citada entre os gestores, já
que o de Ponta Grossa estaria sobrecarregado. Na área
da saúde, o prefeito de Ponta
Grossa Marcelo Rangel solicitou apoio de todos os prefeitos
para cobrar a continuidade do
Programa Mais Médicos do
Governo Federal. “Os municípios já perderam muitos profissionais e vão perder muito
mais”, disse. A demanda foi
também foi levantada durante a
Marcha dos Prefeitos. “Temos
que fazer um movimento pela
sua Defesa”, explicou Rangel.
Outros municípios da AMCG
destacaram ainda a questão das
rodovias que cortam a região. A

pavimentação da BR 487 entre
Ipiranga e Ivaí, a Retomada da
Transbrasiliana, além de trechos da PR 440 entre Tibagi e
o distrito de Caetano Mendes e
da BR 153, devem estar entre
as demandas junto ao Governo
do Estado.
Cultura
Durante a reunião dos prefeitos foi tratado ainda do novo
projeto da AMCG Cultura. Os
‘Contos e Lendas dos Campos
Gerais’ começam a ser apresentados em um quadro no Programa Tribuna da Massa no dia
27 de abril. Além do programa
de TV, o projeto será finalizado
com um documentário e uma
coletânea de livros. “Estamos
fazendo um resgate dos contos
e lendas, envolvendo a terceira
idade e as crianças em todos
os nossos municípios”, conta
a diretora da AMCG, Katiane
Pires Ferancini.

LEI ESTADUAL DE PAULIKI VAI PARA SANÇÃO DO PRESIDENTE

Aprovada regulamentação da equoterapia
Cuidar das pessoas sempre foi
uma premissa que norteou os projetos do empresário Marcio Pauliki, seja na área empresarial ou na
vida pública. E, mesmo não exercendo mais mandato, seus projetos
e ações continuam repercutindo
positivamente para a sociedade.
Durante seu mandato como
deputado estadual teve importantes conquistas e uma delas foi
a lei estadual que regulamentou
a Equoterapia na Polícia Militar
do Paraná – “era impossível ficar
indiferente ao ver o progresso das
pessoas com deficiência no tratamento através da Equoterapia”,
destaca Pauliki.
A lei de autoria de Pauliki,
aprovada em 2016, garantiu a PM
condições para buscar parcerias
e para participar de convênios e
assim receber recursos financei-

Divulgação

Empresário Márcio Pauliki
e senador Flávio Arns
ros, consequentemente ampliando
os atendimentos no estado.
Todos os dias fica evidente a
evolução dos pacientes durante o
tratamento da Equoterapia, e essas
conquistas diárias fizeram com que
o senador Flávio Arns, embasado
na lei de Pauliki - que regulamentou
a equoterapia no Paraná - apresentasse uma proposta para a regu-

lamentação da equoterapia como
método de reabilitação de pessoas
com deficiência no Brasil.
E neste mês (dia 09) o Plenário do Senado aprovou a regulamentação da equoterapia que
agora segue para a sanção da Presidência da República.
Pauliki entrou em contato com
o senador elogiando a iniciativa e
pela sensibilidade da proposta que
fará a diferença no tratamento e na
qualidade de vida de milhares de
pessoas com deficiência.
O senador fez questão de enfatizar que essa é uma caminhada
em que a participação de Pauliki
foi fundamental – “Pauliki deu o
primeiro passo ao apresentar a
proposta da regulamentação da
equoterapia no nosso estado e que
foi fundamental para a formulação
da proposta de minha autoria”.

Página Um
é contra a
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KLABIN 120 ANOS

Divulgação

PR recebe investimento de R$ 9,1 bi
Indústria
demonstra sua
capacidade de
crescimento e
transformação
* Da Redação
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e o presidente
da Klabin Papel e Celulose,
Critiano Cardoso Teixeira,
anunciaram no final da tarde de
terça-feira (16) um novo investimento da empresa no Paraná.
No total, a indústria vai investir
R$ 9,1 bilhões na ampliação da
fábrica de Ortigueira (Unidade
Puma), que está em operação
desde 2017.
Ratinho Junior destacou que
o empreendimento da Klabin é
o maior investimento privado da
América Latina. “É um projeto
que contribuirá para o desenvolvimento de todo o Paraná”, afirmou o governador que esteve em
Ortigueira para o lançamento
da primeira escola técnica para
formação de profissionais para
a indústria de papel e celulose,
numa parceria entre o Estado e
a indústria.
120 Anos
Na semana em que completa
120 anos, a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis
para embalagens do Brasil,
demonstra mais uma vez a sua
capacidade de crescimento e
transformação ao anunciar o
maior investimento de sua história. Com aporte previsto em
R$ 9,1 bilhões, o novo ciclo de
expansão compreende a construção de duas máquinas de
papel para embalagens (kraftliner), com produção de celulose
integrada, que serão instaladas
na unidade industrial da companhia no município de Ortigueira
(PR), no mesmo site onde está
localizada a Unidade Puma,
fábrica de celulose inaugurada
em 2016. A capacidade total
das novas máquinas será de 920
mil toneladas anuais de papéis.

O Projeto Puma II, como
está sendo chamado, será dividido em duas fases, e as obras
têm previsão de duração de 24
meses cada uma. A primeira
etapa consiste na construção
de uma linha de fibras principal para a produção de celulose
não branqueada integrada a
uma máquina de papel kraftliner, com capacidade de 450 mil
toneladas por ano. A segunda
contempla a construção de uma
linha de fibras complementar
integrada a outra máquina de
papel kraftliner, com capacidade
de 470 mil toneladas anuais.
“Este é o maior investimento
da Klabin em seus 120 anos de
história e um importante marco

Industria Klabin em Ortigueira: Maior investimento da história

Governador Ratinho e Ortigara (esq) no interior da fábrica

que reforça a competitividade e
capacidade de transformação
da companhia. Nosso foco em
eficiência operacional tem sido
essencial para alcançar resultados expressivos e manter os
consideráveis
investimentos
feitos pela empresa nos últimos
anos. Com este anúncio, aliamos a nossa essência inovadora
à trajetória de sucesso e reforçamos a nossa vocação para o
futuro biodegradável, alinhado
às tendências globais de consumo sustentável”, declara
Cristiano Teixeira, diretor-geral
da Klabin.
Durante o pico de obras
do Projeto Puma II, cerca de
9 mil postos de trabalho serão
gerados e após o início das
operações serão 1,5 mil vagas

(diretas e indiretas), que beneficiarão a região dos Campos
Gerais do Paraná, onde está
localizado o município de Ortigueira. As licenças necessárias
para a construção do projeto já
foram concedidas pelos órgãos
responsáveis e o empreendimento tem potencial de geração
de ICMS incremental no Estado
do Paraná de até R$ 200
milhões por ano, favorecendo o
desenvolvimento das comunidades locais. Além disso, haverá
impacto positivo na região em
função da geração de impostos
e negócios, benfeitorias socioambientais e desenvolvimento
de infraestrutura.
“Para a construção da
Unidade Puma, uma das mais
modernas instalações de celu-

lose do mundo, adotamos as
melhores práticas globais de
sustentabilidade e tecnologia.
No Projeto Puma II não será
diferente, continuaremos guiados pela inovação e pelos princípios da indústria 4.0, com
o objetivo de continuar oferecendo ao mercado soluções
em embalagens cada vez mais
eficientes, biodegradáveis, recicláveis, provenientes de fontes
renováveis”, ressalta Francisco
Razzolini, diretor de Tecnologia
Industrial, Inovação, Sustentabilidade e Negócio Celulose.
A produção anual de 1,6
milhão de toneladas de celulose da Unidade Puma continuará abastecendo os mercados
interno e externo. Com a inauguração da fábrica, há três anos,
a Klabin dobrou a sua capacidade e ampliou sua representatividade na indústria mundial de
papel e celulose, tornando-se a
única companhia do País a oferecer ao mercado, a partir de
uma operação totalmente projetada para essa finalidade, uma
solução em celuloses branqueadas de fibra curta, fibra longa
e fluff. A Unidade também possui a capacidade de gerar 250
MW de energia elétrica, o que
elevou a Klabin à condição de
autossuficiente na produção de
energia.
* Com Assessorias

APRESENTAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL

Prefeito cede transporte
para coral Mensageiros
Da Assessoria
Tibagi - Nesta terça-feira o
prefeito Rildo Leonardi e o chefe
de gabinete, Rubens Eugênio
Leonardi, receberam no Palácio do Diamante Suani Sontagg
Kohn, regente do coral Mensageiros da Igreja Reformada São
José, e o pastor Hermes Renato
Kohn, para conversar e acertar
os detalhes da viagem do grupo
para o Rio Grande do Sul, que
será cedida pela Prefeitura
Municipal. Lá, eles se apresentação no Culto de Festejo dos 102
anos da Igreja Luterana.
O prefeito que já se emocionou com apresentações do Coral,
destaca que o grupo está levando
o nome de Tibagi para outros
locais. “Fiquei muito feliz em
saber que essas crianças e jovens
talentosos foram convidados para
se apresentar no Rio Grande do
Sul. Desejo uma boa viagem e
apresentações de muito sucesso
para eles”, afirma Leonardi.
A regente do coral relata um
pouco da ansiedade para a viagem. “A nossa expectativa é a
melhor possível. Sabemos que é
uma viagem de bastante responsabilidade, vamos estar responsáveis por essas crianças, mas
sabemos o quanto eles evoluíram

“

Fiquei muito feliz
em saber que
essas crianças
foram convidadas
a se apresentar no
Rio Grande do Sul

enquanto estão vindo aqui na
igreja, eles cresceram, eram
bagunceiros e agora não são
mais. A gente ama essas crianças
e jovens e sonhamos em ver eles
com um futuro brilhante. Esperamos poder chegar lá muito bem
recebidos, e tenho certeza que
não vai ser diferente. Agradecemos imensamente a Prefeitura
municipal. Não temos palavras
para agradecer essa doação da
viagem” , disse.
O Coral Mensageiros irá
embarcar no dia 1° de maio
rumo ao Rio Grande do Sul. Lá
eles se apresentarão nas cidades
de Santo Angelo, na localidade
de Buriti, Jiruá, Santa Rosa e em
São Paulo das Missões. A expectativa é que cada apresentação
conte com 400 espectadores.

PARA NO SCFV

Jovens Mães
entregam kits
de Páscoa
Da Assessoria
Tibagi - Nesta semana, no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV)
o grupo das Jovens Mães fez à
entrega de 50 cestas especiais,
produzidas especialmente por
elas para celebrar a Páscoa.
Os kits foram entregues para
pessoas atendidas pelo Proteção e Atenção Integral a Família
(PAEF), do CRAS. O evento
contou com a presença da viceprefeita Helynez Santos Ribas
e da secretária municipal da
Criança e Assistência Social,
Maria Rosalina Moura e Silva.
De acordo com o coordenador do SCFV, Donizethe Sales,
a confecção das cestas foi uma
ideia das próprias integrantes
do grupo Jovens Mães. “Elas
tiveram o desejo e nós do Serviço de Convivência ajudamos
com a compra da matéria prima
e ingredientes”, ressalta. Divulgação
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PROPOSTAS PARA PERÍODO DE SUSPENSÃO DE ABATES

Funcionários da BRF votam medidas
Divulgação

Pacote de
proposta inclui
pagamento
de bolsaqualificação
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Está marcada para segunda-feira (22) uma assembleia, com a participação
dos funcionários da BRF de
Carambeí, representantes do
Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Alimentação de Carambeí e Região
(Sintac), e da empresa. Na
reunião, que acontecerá a
partir das 15 horas na frente
da indústria, serão votados
itens de um pacote de medidas que é fruto das negociações entre o Sindicato e
a empresa, e que visa apoio
aos funcionários afetados
pelo anúncio de paralisação
feito pela BRF. Segundo
comunicado emitido pela
companhia, a partir de maio
a unidade irá suspender ati-

Sede da BRF, em Carambeí

vidades, suspendendo também, temporariamente, os
contratos de trabalho de
parte dos funcionários.
Um dos principais itens
a serem votados é a proposição de pagamento de
bolsa-qualificação para os
funcionários, através do
Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), durante os
cerca de cinco meses em que

a indústria deve manter a
produção parada. O valor a
ser pago mensalmente teria
teto de R$ 1,735, seguindo
basicamente as mesmas
regras válidas para o seguro-desemprego,
porém,
com o diferencial de que no
intervalo das atividades na
empresa, os trabalhadores
podem frequentar cursos
de qualificação e aperfeiço-

amento voltados para suas
respectivas áreas de trabalho.
No pacote que será
votado também constam
outros itens, e, a data
escolhida para a realização
da votação coincide com
o retorno de um grupo de
funcionários que estará voltando das férias justamente
na segunda-feira (22).

16.427 UNIDADES DE PRODUTOS

Divulgação

Da Assessoria

Brinquedos e brindes também fizeram parte da operação
que é realizada anualmente pelo
Instituto e efetua todos os trabalhos do Inmetro no Estado. Ele
considerou o resultado positivo,
pois demonstra que o empresário está cada vez mais consciente
e passa a entender o IPEM-PR
como um aliado para o controle
da sua produção. “Somos parceiros do consumidor, para que
não seja prejudicado e pague
exatamente por aquilo que está
levando para sua casa”, diz o
presidente.
Locais de revenda
A Operação Páscoa teve
início em fevereiro, quando os

Dessa forma, o presidente
do Sintac, José Batista,
prevê que a assembleia
conte com a presença da
grande maioria dos trabalhadores da unidade.
Por parte do Sintac, a
expectativa é pela aprovação das medidas propostas.
“Entendemos que a preocupação maior é a manutenção
dos empregos, e embora as
propostas não sejam uma
saída excelente, é o melhor
para este momento, além
disso, já existem experiências como essa que deram
certo em outras unidades”,
destaca o secretário geral do
Sindicato, Wagner do Nascimento Rodrigues.

EM PONTA GROSSA

IPEM verifica peso e brindes dos produtos
O Instituto de Pesos e Medidas do Paraná finalizou nesta
quarta-feira (17) a Operação Páscoa. Foram verificados
16.427 unidades de produtos
mais consumidos nessa época,
como ovos de chocolate,
colomba pascal, chocolate em
pó, chocolate ao leite, bombons
de chocolate, alfajores, barras de
chocolate, coelhos de chocolate,
entre outros, além de pescados
congelados e enlatados.
Houve 29 infrações por falta
quantitativa e dez infrações por
erros formais na embalagem.
A fiscalização dos brinquedos
ou brindes fornecidos com os
chocolates também fizeram parte
dessa Operação Páscoa.
Foram fiscalizadas 3.622
unidades, com nenhuma reprovação, todas estavam segundo os
requisitos e padrões do Instituto
Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ou seja, com
o selo do INMETRO e com a
indicação da faixa etária, garantindo que o brinquedo é seguro
para a idade indicada.
O presidente do IPEM-PR,
Rubico Camargo, analisou o
resultado da Operação Páscoa,

“

Entendemos que
a preocupação
maior é
a manutenção
dos empregos

Sobre a suspensão de
atividades em Carambeí
No início deste mês de
abril a unidade da BRF de
Carambeí anunciou que irá
suspender o abate de frangos
no local por um período de
até cinco meses, a partir do
dia 27 de maio. A medida,
segundo nota emitida pela
empresa, “reforça a estratégia
[...] de manter os estoques
em níveis adequados para a
operação da companhia”. Já
nas palavras do presidente
do Sintac, José Batista, “eles
estão com estoques muito
altos e precisam desse tempo
para comercializar”.
De acordo com informações da empresa e confirmadas pelo Sindicato, cerca
de 1.200 funcionários serão
afetados diretamente com
a pausa na produção. Além
desse número, também
serão afetados os produtores e fornecedores de aves
da região. Durante a suspensão de abates, cerca de
300 funcionários continuarão trabalhando para manter
atividades estratégicas na
empresa.

agentes visitaram os fabricantes
desses produtos. Em seguida,
a ação aconteceu nos locais de
revenda, onde estavam expostos,
atingindo marcas regionais e de
outros estados, além dos chamados “autosserviços”, que são os
embalados no próprio estabelecimento, que também passaram
por fiscalização.
Segundo Sérgio Camargo,
gerente de Pré-Embalados do
IPEM-PR, após a coleta de
amostras, esses produtos foram
levados para os laboratórios do
Instituto nas unidades de Curitiba e Regionais de Londrina,
Maringá, Cascavel e Guarapu-

ava, onde os técnicos observaram
se os produtos estão atendendo
os padrões estabelecidos pelo
Inmetro.
Multas
Os estabelecimentos comerciais onde foram encontrados
produtos com irregularidades
quantitativas ou formais, ou com
a falta do selo do Inmetro no brinquedo e indicação da faixa etária,
foram notificados e têm um prazo
de 10 dias para apresentar defesa
escrita junto ao IPEM-PR. As
multas impostas podem variar de
R$ 100 a R$ 1,5 milhão, considerando a gravidade, a vantagem
auferida, o prejuízo ao consumidor, a repercussão social da infração, agravados pela reincidência,
pela constatação de fraude, entre
outros.
Ouvidoria do IPEM-PR
O consumidor que desconfiar
ou encontrar irregularidades pode
recorrer ao serviço da Ouvidoria
do IPEM-PR pelo telefone 0800
645 0102, de segunda a sexta,
das 8h às 12h e 13h às 17h, ou
enviar e-mail para: ouvidoria@
ipem.pr.gov.br, ou acessar o site
www.ipem.pr.gov.br e relatar o
seu caso.

Festival traz teatro de
sombras sobre imigração
Da Assessoria
A Companhia Karagozwk,
de teatro de sombras, participa
da programação do Festival de
Teatro e Circo em Festa, promovido pela Prefeitura de Ponta
Grossa e pela Fundação Municipal de Cultura, com o espetáculo
‘Menestrel conta a imigração no
Paraná’. As apresentações acontecem no dia 25 de abril, às 14
horas e 26 de abril, às 8h30 e
às 14 horas, no auditório A, do
Cine Teatro Ópera, com apresentações gratuitas.
O diretor da Companhia
Karagowzk, Marcello Andrade,
revela que o espetáculo Menestrel conta a imigração no Paraná
surgiu com a proposta de levar,
principalmente ao público infanto-juvenil, referências sobre
a identidade cultural do povo
paranaense. "O Paraná é um
verdadeiro caldeirão cultural,
formado a partir da vinda de
imigrantes de diversas etnias
que trouxeram para cá tradições, gastronomia, religiosidade, trejeitos, arquitetura e
uma série de outros elementos
que possibilitaram ao Estado ter
referências tão diversas e ricas,

dando origem a um verdadeiro
sincretismo cultural", avalia.
O espetáculo conta a história dos personagens Menestrel e
Esmeralda, que se encontram em
frente a uma carroça muito misteriosa. Eles resolvem entrar na
carroça e lá conhecem a Nona do
Bem, que os leva para uma viagem mágina no livro que conta a
história da imigração no Paraná.
Eles percorrem várias regiões do
Estado conhecendo imigrantes
que aqui chegaram e deixaram
suas marcas. Ao final do espetáculo, o público terá a oportunidade de conhecer os bastidores
do teatro de sombras.
Aprovado pela Lei Rouanet, o espetáculo já percorreu os municípios de Curitiba,
Irati, Palmeira, Prudentopólis e Guarapuava, chegando
em Ponta Grossa a partir do
apoio das empresas Caminhos
do Paraná, Belgotex do Brasil,
BRDE e Costa Ferro, além de
pessoas físicas. "Esses apoios
têm sido fundamentais para que
possamos levar espetáculos de
qualidade e de forma gratuita
à população, democratizando o
acesso à cultura", considera o
diretor de teatro.
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NA PRODUÇÃO LEITEIRA

Catálogo de Touro promove melhoria
Divulgação

Associado
da Frísia tem
acesso a uma
seleção
criteriosa
Da Assessoria
Carambeí é um dos municípios que mais registraram crescimento no Valor de Produção
Pecuária Leiteira nos Campos
Gerais do Paraná, alcançando
973,5% entre os anos de 2000 e
2017. Um dos motivos para esse
crescimento é a evolução genética
bovina, que pode ser conferida na
ExpoFrísia 2019. Entre as atrações da feira está a apresentação
do 6º Catálogo de Touros da
Intercooperação, com 76 animais
das raças Holandês (variedades
Preto e Branco e Vermelho e
Branco) e Jersey. Promovida pela
Frísia Cooperativa Agroindustrial,
a ExpoFrísia vai acontecer entre
os dias 25 e 27 de abril.
Os dados de valor de produção pecuária foram divulgados
no boletim do Núcleo de Econo-

Evolução genética é responsável pelo crescimento no Valor de Produção Pecuária Leiteira
mia Regional e Políticas Públicas
(Nerepp) intitulado “Evolução
do valor de produção pecuária
de origem animal nos Campos
Gerais”. O estudo é baseado nas
informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e apresentado pelo
doutor Alysson Luiz Stege, da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG).

Apresentado desde 2014, o
catálogo de touros é uma forma
do associado da Frísia ter acesso
a uma seleção criteriosa, feita
pelos técnicos da cooperativa,
com um refino genético bovino.
O sêmen dos animais é dos Estados Unidos e Canadá.
“A genética desses touros
está melhor que a da edição
passada, já que há uma natural

evolução com o tempo. O catálogo terá 54 touros da variedade
Holandês Preto e Branco, 18
Jersey e quatro na Holandês Vermelho e Branco”, explica Michael
Warkentin, zootecnista da Frísia
e responsável pelo catálogo. A
presença dos touros Vermelho e
Branco é uma novidade.
Michael Warkentin conta
que a Frísia tem um estudo com

a Associação Paranaense de
Criadores de Bovinos da Raça
Holandesa (APCBRH) em que
foi verificada a importância do
Catálogo de Touros da Intercooperação. Os cooperados que
adquiriram sêmen do catálogo
para os seus animais tiveram
melhora na produção de leite,
na vida produtiva, qualidade nos
úberes e nas pernas e pés, além
do ganho em sólidos como gordura e proteína. Fato que agrega
valor ao produto final (leite). “A
genética exposta no catálogo da
intercooperação deu um aumento
significativo de produção e na
média da região”, explica.
Genética e gestão
Como tradição, o catálogo de
touros tem foco na melhoria da
produção e na saúde dos animais.
Entretanto, Warkentin lembra que,
nos últimos três anos, a evolução
na qualidade e quantidade de leite
produzido, além do fator genético, teve como aliada a mudança
de gestão nas propriedades dos
cooperados. “O MDA (Master
Dairy Administration) mudou a
gestão das propriedades. O MDA
é o pai desse avanço”, destaca o
zootecnista da Frísia.

ESPECIALISTA DESCREVE

Cinco melhores
cortes de
churrasco suíno
Da Assessoria
Ao contrário do que muitos
imaginam, a carne suína é saudável e ainda conta com sabor único.
De acordo com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Embrapa, a carne suína é a proteína
mais consumida em todo o mundo,
sendo o Brasil o quarto maior produtor e exportador do alimento: são
produzidas aproximadamente 3,76
milhões de toneladas anualmente.
O especialista em churrasco e
consultor da Alegra, Chef Dobis,
explica que esse tipo de carne,
assim como as outras, pode ser
grelhada, cozida e assada, com
uma diferença: é mais saudável.
“Dependendo do corte, a carne
suíno chega a ter menos colesterol
e gordura que o frango, por exemplo”, conta Dobis.
Uma das forma de degustar
uma boa carne de suíno é no churrasco. Popular desde a década de
70, a prática é unanimemente uma
paixão nacional, que reúne familiares e amigos em qualquer lugar.
“O churrasco com a carne de
suíno ainda é menos comum entre
os brasileiros, mas aos poucos
está se tornando mais popular”,
comenta o Chef.
A proteína é rica em fósforo,
potássio, vitaminas B6 e B12,
entre outros nutrientes. “Hoje,
podemos afirmar que o aproveitamento da carne suína é de 100%.
O segredo é escolher uma que seja
certificada e que dê a garantia de
que é de procedência, para não ter
problemas”, alerta.
Cinco cortes selecionados
Filé Mignon: macia e saborosa, essa parte é derivada do
lombo suíno e pode ser encontrada
em cortes como bife, medalhão e
escalope - pedaço desossado. É
possível encontrar a peça já preparada, como o Filé Mignon Suíno
Temperado Alegra, feito com alho,
cebola, alecrim, pimenta branca,
páprica, salsa e cebolinha, pronto
para o churrasco.
Costela: quem resiste a uma
saborosa costela? Essa peça é a
que faz o maior sucesso entre os
consumidores e é também a que
contém mais gordura. O preparo
exige atenção (e tempo) para
manter a suculência, podendo ser
marinada ou feita com diferentes
temperos e assada em fogo lento.
Lombo: também chamado de
lombinho, esta peça é equivalente
ao contra-filé bovino e é considerado um corte leve. Ele completa os
pratos das refeições do dia a dia e,
claro, é um corte que não pode faltar no churrasco do fim de semana.
O preparado dessa parte da carne
suína merece atenção: por ser mais
delicado, é preciso ter cuidado para
que não fique ressecado.
Picanha: pode ser temperada
de várias formas, conforme preferência. É uma das peças mais
saborosas, chamada de sub-corte
da alcatra. Também temperada
com especiarias naturais, a Picanha Suína Temperada Alegra é
uma opção prática para grelhar na
churrasqueira.
Maminha: retirada do pernil
suíno, a maminha combina com
vários pratos e acompanhamentos.
Pode ser preparada como bife e
grelhada na churrasqueira. Assim
como a costela, contém grande
quantidade de gordura, por isso,
é suculenta, saborosa e macia. A
dica é cortar em fatias sempre contra as fibras da carne.
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PÁSCOA
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Divulgação

Centro Cultural
Castrolanda realiza
ação educativa
Da Assessoria
Conhecer um pouco mais
da cultura holandesa e como é
celebrada a Páscoa na Holanda.
Este é o objetivo da ação educativa do Centro Cultural Castrolanda (CCC) voltada para
crianças e que será realizada
na sexta-feira (19) e no sábado
(20), das 13 às 18 horas, no
Museu Histórico de Castro-

QUALIFICAÇÃO

Prefeitura
fecha parceria
com Senac
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro, por
meio da Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
fechou parceria com o Senac
de Castro para a realização
de cursos profissionalizantes
para o segundo semestre e vai
oferecer mais 435 novas vagas
como parte das ações do projeto Castro Cidade da Oportunidade. A reunião aconteceu
nesta quarta-feira (17) na sede
do Senac.
Entre os cursos que serão
desenvolvidos estão atendimento com qualidade em vendas, jardinagem, açougueiro,
cuidador de idoso, cuidador
infantil, garçom, doces para
confeitaria, serviços domésticos, depilação, marketing digital e atendimento de recepção.
As datas para inscrição serão
divulgadas na sequência. Todos
os cursos são gratuitos.
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
de Castro, Guto Beck, destacou que a oferta de mais cursos visa dar oportunidade para
que as pessoas se qualifiquem
para o mercado de trabalho.
"São diversas modalidades em
várias áreas da economia para
que as pessoas se capacitem
para ingressar no mercado",
disse.
Participaram da reunião a
chefe do setor de Indústria e
Comércio, Márcia Gomes, a
gerente executiva da unidade
Senac Castro, Ana Maria Trappel, a técnica em relações
com o mercado, Claudia Lins
Orteieb e a técnica de educação profissional e tecnologia,
Elda de Araújo Silva.
Divulgação

Cursos profissionalizantes
oferecem 435 vagas

morada no domingo (Eerste
Paasdag) e na segunda (Tweede Paasdag). No domingo, é
servido um brunch, misto de
café da manhã e almoço, e as
crianças saem em busca de
ovos escondidos. Já na segunda,
é um dia de descanso, onde
as famílias realizam passeios,
caminhadas ou piqueniques.
Outra diferença para a
Páscoa brasileira é que na
Holanda, o costume não é
presentear com ovos grandes.
Geralmente, o povo holandês
presenteia com pequenos ovos
de chocolate que são vendidos
em saquinhos ou sacos de marshmellow no formato de patos
ou galinhas.

PRIMEIRA PARTIDA EM CASA

Caramuru Futsal estreia
no Paranaense da Bronze
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O Novo Caramuru Futsal irá
estrear no Campeonato Paranaense
de Futsal – Chave Bronze 2019 neste sábado (20). O primeiro jogo
da equipe, que está sob o comando
do técnico Soneca, será contra o
São Mateus Futsal. A partida está
marcada para às 20h30, no Ginásio Padre Jose Pagnacco. Para
assistir ao jogo o torcedor poderá
contribuir com 1 kg de alimento.
Time novo, propostas novas
Após ficar sem representante
na principal competição do estado
no ano passado, o futsal, agora
com uma proposta diferente e
com o nome Novo Caramuru Futsal, entra no campeonato com um
elenco formado quase que exclusivamente por atletas do município. Entre eles, jogadores que
vão dos 17 aos 37 anos de idade.
Segundo os dirigentes, trata-se de
uma grande oportunidade para os
jovens e velhos talentos do futsal
castrense.
Para comandar o elenco, a
diretoria do Novo Caramuru Futsal
trouxe de volta um velho conhecido
do torcedor, o técnico campeão
da chave prata em 2014, Rogério
Pruencio (Soneca).
Para a reportagem, o treinador
falou sobre a preparação da equipe
e sobre suas expectativas para a
competição. "Foram quase 40 dias
de muito trabalho e aprendizado de
ambas as partes. Dos atletas, que
se dedicaram muito nos treinamen-

tos para conseguir compreender
a forma que pensamos o jogo, e
para poderem colocar isso em prática, dando uma identidade para a
equipe. E minha também, por estar
vivenciando uma experiência nova
na carreira, comandando atletas
selecionados após uma avaliação a famosa peneira. Confesso que me
surpreendi com a qualidade desses
atletas e estou muito confiante. Tem
sido muito gratificante em vários
aspectos, posso citar dois: a dedicação que eles estão tendo ao conciliar trabalho e/ou estudo durante
o dia com os treinamentos no período da noite, e o comprometimento
de todos em assumir a responsabilidade de representar sua cidade
numa competição estadual. Mais de
50% dos atletas tem menos de 20
anos, são jovens, que tem um futuro
promissor e longevo no futsal.
Estou realmente muito confiante
e as expectativas são as melhores.
Espero que o Pagnacco esteja cheio
no sábado e que essa torcida que já
nos empurrou na conquista de títulos e de grandes vitórias, realmente
abrace essa rapaziada", destacou.
Com o propósito de realmente
lotar o ginásio, e dando sustento à
proposta de alinhar o projeto de um
futsal de alto rendimento e obras
sociais, a diretoria, com parceiros
públicos e privados, optou por não
cobrar entradas durante toda a
temporada. A cada partida haverá
arrecadação de alimentos, e uma
instituição será escolhida para receber as doações. Neste sábado (20),
por exemplo, a parceria é com a
APAE do município.

Na Holanda, durante a páscoa, as casas são enfeitadas

VALORIZAÇÃO DA VIDA

5º Esquadrão recebeu palestra
Divulgação

Da Assessoria
O Centro de Valorização da Vida (CVV) realizou
palestra aos integrantes do
5° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado e à família militar com o tema Prevenção do
Suicídio.
Na oportunidade também
foi explanado o importante
serviço de atendimento do
CVV, instituição sem fins
lucrativos com mais de 50
anos de existência, e que trata
na dimensão humana da prevenção ao suicídio.
O Centro de Valorização
da Vida (CVV) realiza apoio

Integração para o bem de todos
emocional e prevenção do
suicídio, atendendo voluntária
e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam
conversar, sob total sigilo por

telefone, email e chat 24 horas
todos os dias, por intermédio
do telefone 188 (ligação gratuita de qualquer aparelho
fixo, orelhão ou celular).

Aplicar Calpar dá trabalho...
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APLICOU
CALPAR...
TODOS
VÃO
GANHAR.
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Conhecer a
cultura
holandesa é o
que se propõe

landa, com inscrições gratuitas.
A pedagoga do CCC, Elis
Miranda, explica que a atividade busca proporcionar uma
tarde de Páscoa tipicamente
holandesa. Segundo ela, serão
apresentados alguns símbolos
da festa e as crianças poderão
decorar seus ovos de páscoa.
"É um momento de conhecer
sobre uma cultura diferente,
além disso, é uma oportunidade
de tirar as crianças da rotina e
proporcionar conhecimento",
afirma.
Na Holanda, durante a páscoa as casas são enfeitadas com
vaso de galhos frescos, ovos de
galinha pintados e laços coloridos. Sendo que a data é come-

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!
PROCURO EMPREGO
Procuro emprego como babá,
doméstica, caseira e cuidadora de
idosos. Tel.: (42) 9 9912-5136.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
NEGOCIAÇÃO COLETIVA
Sindicato dos Motoristas, Cobradores e Trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivos em veículos Rodoviários de Passageiros
Urbanos, Municipais, Metropolitanos, Intermunicipais, Interestaduais
e de Fretamento de Ponta Grossa e Região, representante da classe
trabalhadora inscrita no CNPJ Nº 84.786.144/0001-05, com sede na
Rua Balduíno Taques, 480 - 3º andar – Sl. 06/09 Centro - CEP 84010901 - Ponta Grossa – PR, por seu Presidente, infra-assinado, no uso
de suas atribuições legais e estatutárias, convoca a todos os FUNCIONÁRIOS da empresa PGTUR, para Assembleia Geral Extraordinária a
ser realizada em frente a empresa, Rua Bela Vista. , 188-Carambei no
dia 23/04/2019 às 08:00 hrs em primeira chamada e às 08:30 hrs em
segunda chamada, com qualquer número de trabalhadores presentes na segunda chamada, considerando-se aprovadas as deliberações
tomadas pela maioria dos votos dos presentes , a fim de ser estudada,
discutida e colocada em votação, a seguinte ORDEM DO DIA:
1 - Autorização para diretoria negociar com a categoria econômica
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO para os trabalhadores representados pelo sindicato com data base em 1º de maio.
2 - Estipular pisos salariais mínimos para os integrantes da categoria;
3 - Autorização para que em caso de malogradas as negociações sem
que se eleja árbitro, eis que uma faculdade, ajuizar Dissídio Coletivo
de trabalho perante o TRT da 9º Região, podendo inclusive recorrer para instâncias superiores, bem como apresentar protestos pelos
advogados em caso de ausência de garantia da data base;
4 - Elaboração da pauta de reinvindicações para as negociações, e
autorização para que a diretoria do sindicato possa adaptar, modificar
suprimir ou acrescentar reivindicações de interesse da classe;
5 - Discussão e deliberação dos descontos salariais a título de contribuições assistenciais financeiras e/ou autorização para recebimento
das contribuições financeiras das empresas em favor dos serviços
assistenciais do sindicato;
6 - Autorização para que a diretoria possa renovar o acordo coletivo
vigente por mais 2 anos.
7-Autorização para que o Sindicato possa DEFLAGRAR GREVE da
Categoria caso restarem frustradas as negociações conciliatórias.
Ponta Grossa, 18 de Abril de 2019.

RESUMO DE NOVELAS

Escorpião: Pode ter preocupação com dinheiro. A Lua vai
deixar suas emoções mais intensas.
Procure ficar perto de pessoas que
levantam o seu astral. Quem quer
um novo amor deve se surpreender.

Gêmeos: Feriado combina com
diversão e você pode curtir bons
momentos ao lado de gente querida,
sobretudo de manhã. Mas depois,
talvez prefira fugir da agitação. O
amor recebe bons estímulos.

Sagitário: Boa sintonia com
turma pela manhã. Boa hora para
repor as energias. Se envolver com
pessoa comprometida e talvez queira
manter um romance em segredo.

Câncer: Assuntos de casa e
família terão prioridade para você no
início do dia. Mas depois, a ordem
é se divertir. Na vida a dois, a Lua
traz mais paixão e romantismo. A
sintonia tem tudo para aumentar.

Capricórnio: Cuidar da beleza
pode fazer bem ao seu astral no
início do dia. Depois, vai curtir
bons momentos em companhia dos
amigos. Bom astral para conhecer
gente nova e investir nas paqueras.

Leão: Conversas importantes
podem agitar a sua vida no início
da manhã. Vai querer passar mais
tempo com a família. Controle a
sua rebeldia para não brigar. As
paqueras podem ficar meio de lado.

Aquário: Excursão com amigos recebe bons estímulos. Você
pode ter imprevistos em viagem,
mas tudo indica que serão passageiros. A Lua acentua sua vaidade. Você será exigente no amor.

Virgem: Você pode ter gastos
inesperados pela manhã ou talvez
queira comprar algumas coisas para
seu lar e sua família. Terá prazer
em reunir os parentes e amigos. Na
união, a sintonia deve aumentar.

Peixes: Você pode ter alguma
decepção com amigos no início do
dia. Talvez queira mudar algo no
visual e o céu dará todo apoio. A
dois, bons papos vão fortalecer a
cumplicidade do casal.

ÓRFÃOS DA TERRA
Sexta-Feira (19/04)
Jamil pede ajuda a Padre
Zoran. Cibele vai com Bruno e
Laila ao centro de acolhimento,
e Youssef segue o trio. Fauze
conta para Aziz que viu uma
de suas mulheres deixando o

quarto de Hussein, e o sheik
prepara uma armadilha. Sara
se esconde ao ver Boris chegar com Mamede à casa de
chá. Aziz flagra Soraia indo
ao encontro de Hussein. Dalila
ajuda Hussein a fugir da mansão. Aziz conta para a filha que
Jamil se envolveu com Laila.
Bruno tenta beijar Laila. Valéria pede para Bruno voltar para
casa. Hussein avisa a Jamil da
presença de Youssef no Brasil.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-Feira (19/04)
Sampaio questiona Ondina
sobre quem encontrou o corpo
de Milu, e acaba prendendo a
dona da pousada. Luz tenta
acalmar Gabriel, e Júnior fica
enciumado. Eurico instrui
Marilda a forjar um álibi para
ele. Valentina ouve a conversa
que Gabriel tem com Aranha
e Padre Ramiro. Rivalda conta
para Geandro que vai para os
Estados Unidos. Olavo arruma
um emprego para Lourdes
Maria em São Paulo. Adamastor tenta falar com Ondina.
Murilo se apresenta na delegacia. Luz conta para Júnior que
tirou Gabriel do coma.

PALAVRASLuizCRUZADAS
Carlos de Oliveira DIRETAS

www.coquetel.com.br Presidente – Sintropas-PG© Revistas COQUETEL
Indivíduo que dá suporte financeiro a
uma empresa em
estágio inicial (Fin.)

SÚMULA DE REQUERIMEENTO RENOVAÇÃO
DE LICENÇA OPERAÇÃO
À DAYANE SOVISNKI RODRIGUES ME , torna público que requereu
junto ao IAP, RENOVACAO LICENÇA OPERAÇÃO N.106431 validade 26/11/2019, para OPERAR USINA DE ASFALTO no local denominado Serra do Facão, Município de Imbaú, Estado do Paraná.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL
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Ceder gratuitamente
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SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
A empresa Antonio Paulo Michalski, pessoa jurídica de direito privado,
com sede na Nossa Senhora do Carmo, nr. 531, Centro, CEP 84.165Sergipe
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Lima,
derado;
440, munícipio de Castro,
Estadoelimina
do Paraná, devidamente
inscrita no
gramático
arquivos
desdenhado
Anverso
CNPJ nr. 06.171.876/0001-87,
torna
junto ao
(Inform.) pública que requereu
da moeda
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Solução

Fase fértil
(Zool.)
Trapo, em
inglês

Rui Vilhena, autor
de novelas
português
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(?) jurídica: entidade empresarial

(?) cervical, dispositivo ortopédico
O Atlético Mineiro,
por suas cores (fut.)

(?) jurídica: entidade empresarial

Babosa
(Bot.)
(?) McKellen, ator
(?) Cocker,
cantor falecido em
2014 (EUA)

R E

Tempero
que mata
lesmas por
osmose

Monte onde estaria
a Arca de
Noé (Bíb.)
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cabaré
de Paris
Fiel

Encher
(balão)
com gás

Unidade
do rebanho
bovino

(?) Cocker,
cantor falecido em
2014 (EUA)

Corrida
off-road
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critério

Miguel
Paiva,
cartunista
carioca

Filtrado
Arranha,
tirando
a pele

Opõe-se
ao X no
jogo da
velha

Babosa
(Bot.)
(?) McKellen, ator
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o pergaminho
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(pl.)
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A (?): com
critério

Miguel
Paiva,
cartunista
carioca

Encher
(balão)
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Agitar;
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Sucesso
de Michael
Jackson

Monte onde estaria
a Arca de
Noé (Bíb.)
(?) cervical, dispositivo ortopédico
O Atlético Mineiro,
por suas cores (fut.)
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desdenhado
Siga!

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

Proprietários defendidos pela bancada
ruralista (Polít.)
Oração; prece
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como os
kanjis

www.coquetel.com.br
Indivíduo que dá suporte financeiro a
uma empresa em
estágio inicial (Fin.)

Movimento musical
que teve Gilberto Gil
entre os cantores
Ceder gratuitamente

R

Touro: Você pode ter imprevistos no início do dia, mas tudo indica
que serão passageiros. Alegrias ao
lado de pessoas de que gosta. O
amor recebe novos estímulos.

VERÃO 90
Sexta-Feira (19/04)
Mercedes se surpreende ao
ver Gisela com Patrick. Lidiane
aceita substituir Patrick na
segunda parte do show, para
impressionar o sheik Mohamed.
Larissa e Quinzinho demonstram tristeza às vésperas do
casamento. Gisela assume o
namoro com Patrick. Quinzão
manda flores para Lidiane,
que acredita terem sido enviadas por Mohamed. A estreia
do programa No Fusca com
Manu é um sucesso. Larissa
fica constrangida com sua despedida de solteira idealizada
por Vanessa. Madá interpreta
a visão que teve com Larissa.
Na sua despedida de solteira,
Larissa é desafiada a beijar o
primeiro homem que surgir em
seu caminho, e acaba se deparando com Diego.

T

Libra: Bom dia para cuidar
melhor das suas coisas, das finanças e das pessoas que são mais
valiosas para você. Controle os
gastos. No amor, vai querer segurança. Não abuse das cobranças.
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Áries: Viajar com quem ama
será uma ótima opção no feriado.
Se não puder, tente fazer programas diferentes. A dica também vale
para quem procura um amor: saia da
rotina. Só não exagere nos gastos.
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CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55 x 23.670,00
Whatsapp (41) 9 9852-3855.

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

VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (42) 9
9101-1022.
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CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181 x 1.805,00
WHATSAPP (41) 9 9852-3855.

APARTAMENTO POR MÊS
Com café da manhã e roupa lavada.
Tel.: 3232-4388.

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

A forma mais barata de fazer negócio!

3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.

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.

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.

3232-5148
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IRMÃO ENFRENTA POLÍCIA E ACABA MORTO EM PIRAÍ DO SUL

Suspeito morre em confronto com PM
Divulgação / Banda B

COM AJUDA DE CÂMERAS

Civil recupera automóvel
Divulgação

Da Redação
Na manhã de quarta-feira
(17), o setor operacional da
Polícia Civil recuperou um veículo furtado após tomar conhecimento do registro de boletim de
ocorrência. Foi no bairro Santa
Clara, estrada de acesso ao Guararema.
Relembre
No dia 13, o proprietário
estacionou seu veículo Gol, nas
proximidades da igreja Matriz, e
ao retornar o carro tinha desaparecido. Imagens das câmeras
de segurança flagraram a ação
e ajudaram na identificação do
autor do roubo

Prisão e morte aconteceu no Parque Vista Alegre

BOPE age e
mata suspeito
que reagiu
Da Redação
Piraí do Sul - Dois suspeitos de serem os autores

da morte de Robert Wesley
Barbosa na Vila Brasilinha,
no sábado (13), em Piraí do
Sul, tiveram destinos diferentes nessa semana.
Durante cumprimento dos
mandados de prisão expedidos pela justiça contra os
irmãos Keverti Pereira da
Silva Martins e David Pereira

Mello, na manhã de quintafeira (18), um dos suspeitos
foi preso enquanto que o outro
acabou morto após conforntar
com policiais do Batalhão de
Operações Policiais Especiais
(BOPE), com sede em Curitiba.
De acordo com a polícia,
enquanto David era preso no

PR-151

Caminhão tomba
e fere motorista
Da Redação
Policiais rodoviários deram
atendimento a acidente rodoviário registrado às 18h40, do tipo
tombamento. Foi na PR 151,
km 272+400 metros, região de
Castro, envolvendo um caminhao
com placas do Paraná, conduzido por E.A.S, de 42 anos.
Do acidente resultou em vítima
o condutor do caminhão, que
apresentou ferimentos leves, e
foi encaminhado ao hospital em
Pirai do Sul.

CARAMBEÍ

Homem fere
casal a faca
Da Redação
Carambeí - Um casal foi
ferido a golpes de faca na tarde
de quarta-feira (17). Foi na Rua
das Rosas, no Bairro Jardim Bela
Vista, por volta das 15h45. As
vítimas, um homem e uma mulher,
ambos de 47 anos, foram golpeados por um terceiro envolvido,
após discussão. O autor das
facadas, um homem de 53 anos,
evadiu-se do local, enquanto que
as vítimas foram encaminhadas à
casa hospitalar.
Horas depois, após denúncia, a equipe policial localizou o
agressor em uma residência, o
qual foi detido e encaminhado à
delegacia da polícia civil para as
devidas providências.

PIRAÍ DO SUL

Menor é detido
com motocicleta
Da Redação
Piraí do Sul - Em patrulhamento, policiais militares avistaram um indivíduo pilotando
uma motocicleta. Ao perceber a
presença da viatura policial, tentou esconder-se em uma garagem. Realizada a abordagem, foi
identificado o piloto como sendo
um adolescente de 15 anos. Ele
acabou sendo encaminhado à
delegacia da polícia civil para as
devidas providências.

interior de sua residência na
Rua Luiz Leduc, Parque Vista
Alegre, ser oferecer nenhuma
resistência, Keverti em fuga
com uma pistola 9 mm de uso
restrito, acabou atirando nos
policiais que revidaram.
O corpo de Keverti transitou pelo Instituto Médico
Legal de Curitiba.

COM 12 KG DE DROGA

Adolescente de 17 anos é preso
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Ação
policial nas primeiras horas
de terça-feira (16), na rodoviária de Ponta Grossa, levou
a detenção de um rapaz de
17 anos que trazia de Foz do
Iguaçu substância análoga a
maconha. Por ser menor, ele
responderá por ato infracional
relacionado ao crime de tráfico
de drogas. Com ele, 12 quilos
de maconha.
Para o delegado-chefe
da 13ª Subdivisão Policial,
Dr. Nagib Nassif Palma, a
operação desencadeada na
terça-feira trata-se de mais trabalho da Polícia Civil de Ponta
Grossa no enfrentamento ao
tráfico de drogas, incluindo, a
média e pequena traficância.
O delegado destacou que a
droga aprendida abasteceria o

EM CASTRO

Civil prende autor de roubo
Divulgação

Da Redação
Na manhã dessa quarta-feira
(17), por volta das 6 horas, o
Setor Operacional da Polícia
Civil de Castro cumpriu mandado de prisão expedido em
desfavor de J.L.Q, 36 anos,
pela prática do crime de roubo.
No dia 13 de março, por volta
das 23 horas, no bairro Araucária I, o investigado invadiu
uma residência e, utilizando-se
de uma faca, ameaçou as vítimas, inclusive cortando a mão
esquerda de uma delas. Durante
o roubo, foi subtraído um celular e a quantia de R$ 1 mil em
espécie.
Após investigação, identificou-se o suspeito que foi reconhecido pelas vítimas.
J.L.Q foi conduzido para a
cadeia pública de Castro e está

J.L.Q é preso por roubo
à disposição da Justiça.
Nos últimos três dias, foram
cumpridos cinco mandados de
prisão por fatos diversos, acentuando o caráter mais operacional empregado pela nova gestão
da Polícia Civil de Castro.

EM CASTRO

Preso por não pagar dívida
Da Redação
Droga vinha em ônibus da cidade de Foz do Iguaçu
comércio local.

Menores são
sempre usados
com mulas

Denuncie
A Polícia Civil reforça o
pedido para que a população
denuncie esse tipo de crime
através do aplicativo WhatsApp, pelo telefone (42) 9
9827-9684. Qualquer informação é sempre útil.

TENTATIVA DE SUBORNO

Guarda Municipal 'prende dois' por
contrabando e tentativa de suborno
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - A equipe
Romu - Canil – da Guarda
Municipal prendeu, na noite de
terça-feira (16), dois indivíduos comercializando cigarros
contrabandeados em Uvaranas.
Vinte e sete pacotes e 5 carteiras de cigarro foram apreendidas, além de um total de R$
2.696,45 reais que estavam
em posse dos suspeitos.
De acordo com informações da Secretaria Municipal
de Cidadania e Segurança
Pública (SMCSP), a ação teve
início durante patrulhamento
na avenida Carlos Cavalcanti,
em Uvaranas, quando a equipe
Romu avistou os dois homens
realizando a venda de cigarros.
Diante da situação, foi dada
voz de abordagem aos suspeitos e, em revista pessoal, foram
encontrados os 27 pacotes e
5 carteiras de cigarros contra-

Gol foi encontrado em estrada
de acesso ao Guararema

Na quarta-feira (16), a Polícia Civil deu cumprimento ao
Mandado de Prisão expedido

em desfavor de R.D, 56 anos,
localizado na zona rural do
município, mais precisamente
no Fundão. Ele estaria devendo
R$ 13 mil.

RECEPTAÇÃO

PM recupera celular roubado
Da Redação
Após denúncia, militares
localizaram em residência no
Bairro Jardim Primavera, aparelho celular roubado. Foi por

volta das 11 horas da manhã
de terça-feira (16). A moradora, uma mulher de 37 anos,
entregou o aparelho à equipe
policial e responderá por
receptação.

POR TRÁFICO

Preso homem com
mandado de prisão
Da Redação
Em continuidade aos trabalhos, o setor de investigação da Polícia Civil de Castro
logrou êxito na localização e
prisão de E.F.F.S, de 36 anos,
o qual tinha em seu desfa-

vor mandado de prisão expedido pelo crime de tráfico
de drogas. Ele foi localizado
no Bairro Jardim Primavera.
O custodiado foi encaminhado
para a cadeia pública local,
onde permanecerá a disposição
da Justiça.

EM CARAMBEÍ

Cigarros e dinheiro apreendido
bandeados. Também foi encontrado mais de dois mil reais
em dinheiro que, segundo os
suspeitos, seria proveniente da
venda dos cigarros.
Ainda durante a ação, um
dos homens tentou subornar os
guardas municipais, oferecendo
todo o dinheiro encontrado
como pagamento para que ele

e o parceiro fossem liberados.
Diante da atitude, os agentes
deram voz de prisão aos suspeitos pelos crimes de tentativa de suborno, contrabando
e descaminho. Na sequência,
os dois foram conduzidos para
a delegacia da Polícia Federal
para que fossem tomadas as
providências cabíveis.

Reclama de carro parado
em garagem e apanha
Da Redação
Carambeí - Homem de 35
anos foi agredido por vizinhos a
golpes de facão, chutes e socos
na noite de terça-feira, mais
precisamente às 21h45. Após
reclamar de um veículo que

estava estacionado em frente à
sua garagem na Rua Seis, Bairro
Campo Belo, acabou sofrendo
lesões pelo corpo e rosto. Os
agressores se evadiram em dois
veículos, um automóvel Celta,
cor Prata e uma Parati, de cor
prata, não sendo localizados.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Comemorações
duplas na casa da
Família Galetto
Nisgoski. A mãe Melyssa foi muito cumprimentada no dia 18 e
a filha, Julia, troca de
idade no próximo
dia 25. Parabéns!

Que seu sorriso se
mantenha sincero a vida
toda, e no olhar nunca
perca o brilho da
esperança. Feliz aniversário
Eloíse Vitória, 7 anos

CENÁRIO GASTRONÔMICO

4º Festival Filé Mignon
Gastrotiba movimenta

Julia e Melyssa
ENSAIO

Divulgação

Divulgação / Daniel Calvo

Curitiba recebe entre os
dias 23 de abril e 21 de maio o
4º Festival Filé Mignon Alegra
Gastrotiba, ação do grupo independente Gastrotiba que visa
divulgar a culinária local com
pratos e ingredientes nobres.
Ao todo, serão 17 estabelecimentos que servirão receitas
especiais com carne suína da
Alegra, patrocinadora do evento.
De acordo com o analista de

marketing da Alegra, Amauri
Castro, a participação no festival
é mais uma forma de divulgar a
qualidade e a versatilidade da
carne suína. “Apostamos desde o início no Festival Alegra
Gastrotiba e sempre obtivemos
ótima aceitação do público. É
uma excelente oportunidade de
promover a proteína suína entre
os principais restaurantes da
cidade", diz o analista.

NO MÊS DE MAIO

Zé Neto e Cristiano tem
show em Ponta Grossa

Lucas Albert Wolters completou seu primeiro aninho no
dia 9 de abril, mas foi no sábado (13) que ele comemorou Lindo ensaio pré wedding de Rosângela Gomes
a data com uma festinha no espaço Filleto, para a
Carrico e Edenilson Weinert, através das lentes
alegria dos pais Joseli e Ruben A. Wolters. Parabéns!
de Daniel Calvo Fotografia e equipe

Divulgação

No anúncio do maior investimento da Klabin de sua história, em
Ortigueira, as presenças ilustres de Horácio Lafer Piva, presidente do
Conselho de Administração da Klabin; da prefeita Lourdes Banach;
governador Ratinho Junior; Cristiano Teixeira, diretor-geral da
Klabin; Fábio Medeiros, diretor jurídico da Klabin; secretário
Norberto Ortigara, da pasta da Agricultura e Abastecimento,

Divulgação / Arquivo Pessoal

EM ORTIGUEIRA

Um dos shows mais aguardados dos últimos tempos terá
um presente especial para os
fãs dos sertanejos Zé Neto &
Cristiano que desembarcam em
Ponta Grossa no dia 26 de maio:
uma pré-venda de ingressos com
preços promocionais. Os valores
variam de R$ 35 a R$ 125, dependendo do setor escolhido. “A
pré-venda vai ocorrer nos dias 22
e 23 de abril, das 10 às 22 horas,
na loja Optiluz, primeiro piso do
Shopping Palladium de Ponta
Grossa (Rua Ermelino de Leão,
703, Olarias). Além disso, os

ingressos serão comercializados
na Life Academia (Rua Balduíno
Taques, 777, Estrela).
Zé Neto & Cristiano foram
criados na zona rural, divisa de
Ipiguá (SP) e São José do Rio
Preto (SP), e foi lá que a música
começou a fazer história na vida
dos artistas. Amigos desde a
infância, lançaram a carreira profissional em 2011 e estão emplacando um sucesso atrás do outro
como "Sonha Comigo", "Amigo
Taxista", "Cadeira de Aço", "Seu
Polícia", "Mulher Maravilha" e
"Notificação Preferida".

19/04

Geraldo Makoulhi
(Secretário de
Educação de Reserva)
Igor Augusto Gomes
Joselde C. Gobbo Tuma
Paulo Rizotte
Rita Kranicz S. Farias
Rosa Marcondes

Destaque
para Luana
Cruz que
na sextafeira (12)
comemorou
mais um
aniversário.
Homenagem dos
amigos e
família!

Rita Mara de Paula Araújo
(vice-prefeita de Telêmaco)
Marli Simão de Santis
Andréia Milek
Paloma Tchalski Dudkiewcz

20/04

Alessandro Brandts
Felipe Bressam
Fabio Pereira
Felipe Damásio Coelho
Gabi Rebonato
Guilherme Bohmann
Gezina K. Kassies

21/04

Emerson dos Santos
Márcia Silva
Nilza Andrade
Patrícia Laarberg
Sandra Kremer
Thaís Mirian Lilek

