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HOMEM É AGREDIDO NAS COSTAS COM CHAVE DE FENDA
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primeira etapa

Divulgação

Contorno Norte sai do papel
Depois de quase dois anos de negociações e de mais de três, usados para execução e readequações no projeto, finalmente
foram iniciadas em Castro as obras de
construção do Contorno Norte. Os serviços
de topografia, que começaram há cerca de
três semanas, já foram concluídos, agora a

fase é de limpeza da área.
Vale lembrar que as negociações para
esta fase da construção começaram a
acontecer no início do ano de 2012. O
projeto da obra, que custou quase dois
milhões de reais, foi feito através de uma
parceria entre a Cooperativa Castrolanda

e as empresas Cargill e Evonik. E, o investimento total na execução dos serviços,
de cerca de R$ 90 milhões, tem recursos
próprios do estado, no valor de R$ 12
milhões, e financiamento do restante,
através do Banco Interamericano de Depáginas 5
senvolvimento (BID).

DIA DAS MÃES

Vendas ficam
abaixo do
esperado

EM PONTA GROSSA

revogada liminar contra câmara MUNICIPAL e uvepar

Presidente Fátima desabafa

Divulgação

Duas pessoas são
presas com 400 g
de maconha

Divulgação

MOVIMENTO não agradou
Divulgação

O Dia das Mães, que pela
maioria dos comerciantes é
considerado o segundo Natal do ano, ou seja, uma das
melhores oportunidades para
venda, não alcançou neste ano
resultados tão animadores. A
reportagem conversou com alguns empresários, de diferentes
estabelecimentos comerciais
castrenses, e praticamente
todos afirmaram que as vendas
que antecederam o domingo
das mães não chegaram a atenpágina 5
der as metas.

Divulgação

Após denúncia anônima, por
volta das 20h30 de quinta-feira
(09), policiais abordaram duas
pessoas, de 26 e 32 anos, que
portavam mais de 400 gramas
de maconha, celulares, dinheiro
e uma motocicleta Honda CG,
na Rua Orlando Tramontin, em
frente a uma casa no Bairro Contorno. Ambos foram presos e
encaminhados para a Delegacia
de Polícia Civil para devidas propágina 7
vidências.

Divulgação

EM CARAMBEÍ
Parque Histórico
participa de
'Museum Week'

pm fez abordagem

pRESIDENTE Maria de Fátima Castro uma a tribuna para desabafar

A Justiça do Paraná determinou, na semana passada, a revogação da liminar que determinava o bloqueio de bens da vereadora presidente
da Câmara de Castro, Fátima Castro (MDB), e a suspensão do contrato firmado entre a Casa de Leis e a União de Câmaras, Vereadores
e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar) para a prestação de capacitação e treinamento para os servidores do Poder Legislativo. Na
decisão, o Desembargador Renato Braga Bettega alega que há a necessidade de corrigir o rito aplicado pelo Magistrado na concessão da
liminar. Segundo a decisão, “a agravada ‘Vigilantes da Gestão Pública’ não possui legitimidade ativa para propositura de ação por ato de
improbidade administrativa, que somente pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada”.
página 5

DivulgaçãoDivulgação
/ Terada

EVENTO já tem data

Parque Histórico de Carambeí, mais uma vez, se une a
instituições culturais do mundo
todo para participar do Museum
Week que é uma ação global que
incentiva a produção de conteúdos nas redes sociais. O evento
busca desvendar os bastidores
e curiosidades das instituições
página 6
participantes.

Homem diz ser
policial para
se esCAPAR
de prisão
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Jovem é detida
após roubo
em casa em
Ponta Grossa
página 7

NA CRUZ MACHADO

PM descobre 'casa
de jogos' em Castro

EM castro

251
abordagens
no Dia das
mães
página 7

NO BELA VISTA
Divulgação

'DIGITAL AGRO'

Detido homem
que ameaçou
a esposa

Divulgação

Paraná será centro das
inovações tecnológicas
Com crescimento de 30% no número
de expositores, a 3ª Digital Agro, feira
organizada pela Frísia Cooperativa
Agroindustrial para apresentar e discutir inovações no campo, deve reunir
cerca de sete mil pessoas no Parque
de Exposições Frísia, em Carambeí,
nos Campos Gerais. A Digital Agro é
uma das principais feiras de tecnologia
digital para o agronegócio do Brasil, se
destacando pela proximidade com as
regiões produtoras de alimentos.página 6

ARMA foi apreendida

pm receberam denúncia

Mais um esquema de jogos de azar
foi desbaratado em Castro, após denúncia recebida pela PM no domingo (12)
de Dia das Mães, perto das 19h10. A
casa onde as apostas aconteciam está
localizada na Rua Cruz Machado, com o
flagrante sendo feito enquanto as pessoas

jogavam. Foram apreendidos 18 jogos
de baralho, 14 talões de apostas de jogo
do bicho, 14 maços com cartelas com
animais e números para apostas no jogo
do bicho, três máquinas de caça níquel,
duas caixas com fichas de pocker e dois
página 7
cadernos com anotações.

Foram apreendidos na noite
de sábado (11), na Travessa Central, Bairro Bela Vista, um jovem
de 29 anos e uma espingarda
de fogo .20. Isso só aconteceu
depois que a vítima denunciou o
marido por ameaças. A mulher
acionou a polícia por volta das
19h40, de dentro de um carro,
em sua garagem, onde havia se
página 7
escondido por medo.
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A identidade do país e do governo

EDITORIAL

* Gaudêncio Torquato

CONTORNO NORTE
Em alguns casos, se for depender da vontade do
poder público, digo prefeitura, a obra sequer sai do
papel. É o caso do Contorno Norte de Castro que
começa a ser construído, isso mesmo, construído após o
esforço de três importantes empresas de Castro - Cooperativa Castrolanda, Cargill e Evonik - que abraçaram
a causa e bancaram o projeto que passou da cifra de R$
2 milhões. Diante da inércia, ou do pouco interesse do
atual governo municipal, foi preciso que grandes nomes
comprassem, na expressão da palavra, a ideia, pois caso
contrário, seria mais um sonho perdido. Vale lembrar
que o dinheiro já estava liberado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), só dependendo do
projeto e das desapropriações de área. O projeto foi
feito, quanto as desapropriações, o Governo do Estado
assumiu essa incumbência nos dois primeiros quilômetros, nos outros dezessete, ainda é uma incógnita.

Sandro A.
Carrilho
DECISÃO I
Sim, ainda repercute a
decisão da Justiça que revogou a liminar impetrada pelos
Vigilantes da Gestão, contra a
Câmara Municipal de Castro
e a União dos Vrereadores do
Paraná (UVEPAR). Para os
de pouca memória, a vereadora Maria de Fátima Castro
(pmdb) contratou a Uvepar
para realização de cursos junto
a Câmara Municipal, sem licitação, e desde então a sua
decisão vinha sendo questionada, inclusive com bloqueios
de seus bens e da entidade.

o caso e sobre a decisão da
Justiça que, segundo ela, 'fez
justiça'.
CONTORNO NORTE
O Contorno Norte começa
a ser construído. É fato que
o convênio foi assinado ainda
na gestão do prefeito Reinaldo
Cardoso, que o projeto inicial
precisou de diversas modificações e ajustes, e demorou para
ser finalizado além da conta,
mas também é fato que o atual
governo pouco faz, para não
dizer que nada faz.
OBRA
Para a execução da primeira etapa da obra, o estado
assumiu as obrigações relacionadas à desapropriação
das famílias, porém, como a
segunda etapa ainda não foi
licitada, não é possível saber
quem se responsabilizará por
esta tarefa. Empresários que
acompanham as negociações
para a vinda da obra, temem
que este seja um empecilho
para a conclusão dos trabalhos. Nós também!

DECISÃO II
O 'Vigilantes da Gestão' já
disse que vai recorrer em instâncias jurídicas superiores,
mas por enquanto, até que
sisso aconteça, a presidente
não responde a mais nada,
nem a Uvepar, pelo menos
nesse caso.
DESABAFO
E, foi em tom de desabafo
que a presidente Fátima usou o
seu expediente para falar sobre

A análise política trabalha com
dois conceitos para interpretar
fenômenos ligados aos protagonistas da política, sejam pessoas
físicas ou jurídicas, políticos ou
governos: identidade e imagem.
O primeiro se refere à índole dos
protagonistas, seu caráter, programas e ações, o que verdadeiramente representam; já a imagem
é a projeção da identidade, significando a percepção que deles têm
os cidadãos, a maneira como as
pessoas vêem os integrantes da
esfera política.
A identidade do Brasil, por
exemplo, abriga um conjunto de elementos, dentre os quais o tamanho
do território, suas riquezas naturais, a natureza de sua população,
os ciclos históricos, as tradições e
costumes, enfim, tudo que possa
realçar o porte do país. Convido o
leitor a construir na mente o mapa
da identidade da Nação brasileira.
Da mesma maneira, tente imaginar
a identidade do Estado e município
onde mora. Faça uma comparação
com outros entes federativos. E
pense na questão: os governos do
Estado e do país correspondem
efetivamente à dimensão dos territórios que governam?
Escolhamos, a título de melhor
associação de ideias, o governo
Bolsonaro. Sem intenção de diminuir seu peso na balança da análise política, cresce a percepção
de que a identidade do governo é
baixa em relação à altura do Brasil. É como se o país medisse um
metro de altura e a administração
Bolsonaro apenas cinquenta centímetros. Conclusão: falta muito
governo para cobrir o real tamanho
do nosso território continental.
O que causa tal sentimento?
Vamos lá: a crise interna entre
grupos, a ideologização que gera
conflitos, o despreparo de perfis,
a extrema relevância que se dá ao
guru da família Bolsonaro e até
mesmo o baixo nível na linguagem
usada por protagonistas. Eis o que
disse durante a semana a ministra
dos Direitos Humanos: “a Funai
tem de ficar com mamãe Damares,
não com papai Moro”. Assim a
titular da pasta de Direitos Humanos fez apelo para conservar sob
sua órbita a Fundação Nacional do
Índio. Já o horoscopista elogiado
pelo presidente e agraciado com
o maior galardão do Itamaraty é
o recordista no uso de palavras
chulas.

Ora, há uma liturgia do poder,
que obriga participantes da esfera
governamental a adotar posturas
condizentes com o cargo, o que
inclui o uso de expressão conveniente. O que se constata é a
“infantilização” da linguagem (essa
de Damares) ou os adjetivos sacados do pântano por figuras que
posam de heróis. O próprio Bolsonaro faz afirmações que fogem à
régua da liturgia presidencial.
A sensação de um governo
menor deriva também do fato de
se fazer trocas (ou criação) de
áreas – Coaf da Justiça para a
Economia, Funai em negociação,
política industrial saindo da Economia para Ministério da Tecnologia, renascimento de ministérios
– não por questões de escopo
técnico, mas por conveniências de
natureza política. Diminuir poder
de um e passar a outro. Onde está
o tão propagado compromisso de
evitar o “troca-troca”, o “toma lá
dá cá”?
Espraia-se a percepção de
que a administração não é operada dentro de critérios técnicos.
A taxa de improvisação é alta. Há
ilhas de qualidade, como é o caso
da equipe econômica comandada
pelo ministro Paulo Guedes ou o
ministro da Infraestrutura, Tarcísio
Gomes de Freitas, mas o arquipélago governamental é povoado de
perfis sem densidade/experiência
na área em que atuam.
Qual é, afinal, a coluna vertebral do governo? O barulho maior
se dá em torno da reforma da Previdência. Mas a questão fiscal-tributária assola os Estados e não há
indicações de saída para equilibrar
os entes federativos. O improviso
está no ar. A principal embaixada
do Brasil no mundo, a dos Estados
Unidos, não tem titular. O chanceler espera que um conselheiro seu
amigo seja promovido a embaixador para nomeá-lo ao cargo.
O “índice de coisas estabanadas”, que poderíamos designar
doravante como ICE, tende a se
expandir. E a esfacelar a identidade do governo Bolsonaro. Não
à toa, forma-se em nossa cognição
a ideia de que o Brasil tem um
governo menor que sua grandeza
exige.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Novos cursos para
avicultores
Quem veio primeiro o ovo ou a galinha? Para esta
TXHVWmR ÀORVyÀFD QmR H[LVWH UHVSRVWD VLPSOHV 2 TXH VH
sabe é que antes da produção de ovos e de galinhas serem
DWLYLGDGHVGHVXFHVVRQR3DUDQiH[LVWLDR6(1$535SDUD
GDUVXSRUWHDRVDYLFXOWRUHVGR(VWDGR
+RMHR3DUDQiOLGHUDRUDQNLQJQDFLRQDOGDDYLFXOWXUD
LVVR VLJQLÀFD TXH VRPRV R (VWDGR TXH PDLV SURGX] H
PDLVH[SRUWDIUDQJRVHPWRGR%UDVLO6yHPIRUDP
HPEDUFDGRVSDUDRXWURVSDtVHVPLOKmRGHWRQHODGDV
GHFDUQHGHDYHVFRPXPUHVXOWDGRGH86ELOK}HV
Para manter a liderança e a boa renda dos produtores
SDUDQDHQVHV R 6(1$535 HVWi SUHSDUDQGR WUrV QRYRV
FXUVRV TXH LUmR DMXGDU RV DYLFXOWRUHV D FRQWLQXDU
DSUHVHQWDQGRERQVUHVXOWDGRVGHQWURHIRUDGDVJUDQMDV
$H[SHFWDWLYDpTXHDVSULPHLUDVWXUPDVDFRQWHoDPMiQR
SULPHLURVHPHVWUHGH
2V QRYRV FXUVRV VmR ´0DQHMR QR DORMDPHQWR GH
IUDQJRVGHFRUWHµ´0DQHMRQRSHUtRGRLQWHUPHGLiULRGH
IUDQJRV GH FRUWHµ H ´0DQHMR SUpDEDWH GH IUDQJRV GH
FRUWHµ 7RGRV HOHV DERUGDUmR FRQWH~GRV FRPR PDQHMR
GH OX] DPELrQFLD DOLPHQWDomR H RXWURV IDWRUHV 2
objetivo é aprimorar o manejo em diversos momentos do
DORMDPHQWRGHDYHVYDOHOHPEUDUTXHWRGDVDVIRUPDo}HV
GR6(1$535VmRJUDWXLWDV
3DUD PDLV LQIRUPDo}HV VREUH HVVDV H RXWUDV
IRUPDo}HV GR 6(1$535 SURFXUH R VLQGLFDWR UXUDO
PDLV SUy[LPR RX XP GRV HVFULWyULRV UHJLRQDLV GD
HQWLGDGH 2V FRQWDWRV H HQGHUHoRV HVWmR GLVSRQtYHLV
em www.sistemafaep.org.br

14/05 - Dia Continental do Seguro
15/05 - Dia do Assistente Social / Dia do Gerente Bancário
16/05 - Dia do Gari

sistemafaep.org.br

Divulgação

Seguindo o propósito de tolerância zero para a criminalidade, policiais de Castro promoveram no sábado e domingo de Dia das Mães,
mais uma operação integrada. Cerca de 251 pessoas abordadas, em
treze estabelecimentos, com a presença do Conselho Tutelar.
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
14/05

Temperatura

18 ºC
12 ºC

Umidade
100%
60%

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

Quarta
15/05

16

ºC

12 ºC

85%
68%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quinta
16/05

17 ºC
13 ºC

92%
63%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/05/2019
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ABANDONO ESCOLAR

Governo adota medidas de combate
Divulgação / Geraldo Bubniak/ANPr

Em 2018, 8,23% dos estudantes matriculados no Ensino Médio abandonaram os estudos

Criado
programa
Presente na
Escola
Da Assessoria
Combater o abandono
escolar e garantir que todos os
jovens em idade escolar estejam em sala de aula é uma das
grandes metas do Governo
do Paraná. O primeiro passo
acaba de ser dado pela Secretaria de Estado da Educação
e do Esporte. É a criação do
programa Presente na Escola,
um conjunto de ações integradas que possibilitará o
monitoramento de frequência
e a elaboração de ações direcionadas para manter e trazer

os estudantes de volta para a
escola.
“Lugar de estudante é na
escola. Por isso, vamos fazer
um esforço concentrado para
identificar o motivo das faltas
e adotar medidas que assegurem aos alunos o melhor
ambiente escolar, que incentive e estimule nossas crianças e jovens a completar os
estudos”, afirma o governador
Carlos Massa Ratinho Junior.
De acordo com o secretário da Educação e do Esporte,
Renato Feder, o Presente na
Escola vem para preencher uma
lacuna do acompanhamento
pedagógico da rede estadual.
Segundo dados da pasta, no
ano passado, 8,23% dos estudantes matriculados no Ensino
Médio Regular abandonaram
os estudos; no Ensino Fundamental esse percentual foi de

2,04%. “Conseguiremos não
apenas monitorar as ausências
diariamente e por escola, mas
também elaborar ações, juntamente com a equipe diretiva
de cada escola, para reverter o
quadro de abandono”, explica
Feder.
O secretário informa que
entre as medidas está a procura pelo responsável por
aquele aluno que deixa de frequentar a escola para entender o que está acontecendo.
“Em último caso, acionaremos
a rede de proteção. Queremos que todo jovem em idade
escolar esteja na escola e com
boa frequência”, disse Feder.
No total, a rede estadual tem
cerca de 1 milhão de alunos
matriculados.

série de estratégias de acompanhamento de frequência e
combate ao abandono, desde o
monitoramento de frequência
até a articulação com a rede
de proteção. Cada escola terá
um objetivo de frequência. Ou
seja, ao verificar que está com
a frequência abaixo de um
certo percentual, poderá elaborar ações direcionadas para
reverter esse quadro.
O Presente na Escola funcionará de maneira integrada
com o aplicativo Registro de
Classe, que permite ao professor realizar a chamada off-line
pelo celular. Com essa base de
dados, serão gerados relatórios diários por escola e por
série. O relatório vai informar,
por exemplo, quais são os 10%
alunos mais faltosos.

Ainda haverá integração
com o aplicativo Escola Paraná,
por meio do qual os pais ou
responsáveis já recebem mensagens diárias informando se o
estudante compareceu ou não
à escola e conseguem acompanhar a frequência do aluno.
Esse monitoramento permitirá que as escolas identifiquem os padrões de faltas
e definam ações imediatas
e direcionadas para trazer o aluno de volta. Com o
apoio dos Núcleos Regionais
de Educação e da secretaria haverá a busca ativa do
estudante. A ideia é ir até a
casa do aluno, ou acionar o
Conselho Tutelar e a rede de
proteção quando necessário
para entender e resolver o
problema das faltas.

INVESTIMENTO DE R$ 50 MILHÕES

Grupo MM e Havan irão
ter megalojas em PG

Divulgação

Quatro áreas na BR-376 foram definidas com maior potencial

Presente na escola
O programa vai reunir uma

O projeto do novo Centro
Comercial em Ponta Grossa
que abrigará as megalojas
da MM MercadoMóveis e da
Havan, entre outros estabelecimentos comerciais, entra em
uma nova fase com a seleção
das áreas em potencial para
a construção. A nova fase
foi anunciada na sexta-feira
(10), pelo vice-presidente do
Grupo MM, Márcio Pauliki,
e pelo presidente da Havan,
Luciano Hang, em reunião
Brusque (SC). Durante o
encontro, entre as opções que
foram estudadas, definiu-se
quatro áreas às margens da
BR-376 com maior potencial, facilidade de acesso e
fluxo de clientes: uma na Avenida Souza Naves, duas na
Avenida Presidente Kennedy
e outra nas proximidades do
trevo do Vendrami.
“Admiro muito Ponta

Aplicar Calpar dá trabalho...

TODOS
VÃO
GANHAR.
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BDBEBTFHNFOUPEBTPDJFEBEFFEPQBÓT

APLICOU
CALPAR...

Da Assessoria

Grossa e termos um Centro
Comercial em parceria com
o Grupo MM demonstra que
acreditamos na cidade, investindo e gerando mais desenvolvimento e empregos”,
disse Luciano Hang.
O investimento somente
em infraestrutura deve superar R$ 50 milhões e quando
estiver em operação, deverá
gerar mil vagas de emprego.
“Este será um dos maiores empreendimentos comerciais que nossa cidade irá
receber e fico muito feliz em
poder ‘costurar’ este projeto tão importante para a
geração de emprego e renda
para Ponta Grossa”, ressalta
Márcio Pauliki. O próximo
passo será a vinda do empresário catarinense a Ponta
Grossa para analisar, junto
com a equipe da MM, qual
área será a mais adequada
para construção do Centro
Comercial.

EM CURITIBA

Ratinho recebeu presidente
da montadora Audi do Brasil
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior se reuniu nesta
segunda-feira (13), no Palácio
Iguaçu, com o presidente da Audi
no Brasil, Johannes Roscheck. No
encontro, eles conversaram sobre
projetos que a montadora planeja
para o Estado. A empresa alemã
está instalada desde 1997 em
São José dos Pinhais, na Região
Metropolitana de Curitiba, na
mesma planta da Volkswagen.
Ratinho Junior falou sobre
o bom ambiente de negócios do
Estado, que além de dar segurança aos investidores, também se
destaca pela infraestrutura e mão
de obra. “O Paraná conta com
um ambiente favorável para quem
quer investir e gerar empregos.
Nosso Estado tem vocação para
o trabalho e um grande potencial
em diversos setores. Somos um
dos grandes polos da indústria
automotiva do País”, disse.
A Audi fabrica em São José
dos Pinhais o modelo A3 e produzia, até o começo do ano, o veí-

culo Q3. A produção paranaense
é para atender o mercado interno
da montadora. Além disso, a
empresa alemã também desenvolve programas de responsabilidade social no Estado.
“Criamos uma base sólida
com o Governo do Paraná, sempre com uma visão objetiva da
direção que pretendemos ir. O
governo tem um foco muito claro
na inovação e em projetos sociais
e estamos vendo como podemos seguir dando esse apoio ao
Paraná”, afirmou Roscheck.
Projetos sociais
Entre as iniciativas apoiadas
pela empresa estão os Agentes de
Leitura e o Empreendedorismo
na Comunidade. O primeiro é
uma parceria com o Governo do
Estado para atividades de incentivo à leitura e aquisição de obras
para bibliotecas dos municípios
participantes. O outro tem foco na
capacitação de microempreendedores de São José dos Pinhais.

NA UFPR

Aliel se reúne
com reitores
contra cortes
na Educação
Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) se reuniu na
manhã desta segunda-feira
(13), com reitores das Universidades e Institutos Federais do Paraná para discutir os
cortes dos recursos às instituições, anunciado pelo Governo
Federal. A reunião foi realizada
na Universidade Federal do
Paraná (UFPR) e contou com
a presença de parte da Bancada
Paranaense em Brasília e representantes da UTFPR, Unila e
IFPR.
Durante sua fala, o reitor
da UFPR, Ricardo Marcelo
Fonseca, alertou para a gravidade da medida. Segundo ele,
o corte de 30% inviabilizará o
funcionamento da instituição, já
no segundo semestre. Nos institutos federais esse corte será
ainda maior. Quase 100 mil alunos devem ser prejudicados em
todo Estado.
“Uma perda de R$ 50
milhões no orçamento da UFPR.
Nossa preocupação é igual à
preocupação de todas as universidades brasileiras, assim como
os institutos federais do país.
A gente vai ser inviabilizado no
próprio orçamento, em todas
as áreas, em todos os campis, a
partir do segundo semestre, no
Brasil inteiro”, afirmou Ricardo
Fonseca.
“A união da bancada é de
fundamental importância. Isso
supera os interesses partidários
e é uma defesa da Educação.
Não podemos aceitar que em um
momento de crise como o qual
estamos passando a Educação
seja atacada da maneira como
está sendo. Ela é inclusive um
mecanismo para ajudar a sair
da crise e superar os problemas
que temos no país”, ressaltou
Aliel, membro da Comissão de
Educação da Câmara.
O reitor agradeceu o apoio
da Bancada e disse que essa
soma de esforços e apoio de
toda sociedade pode mudar essa
situação no país. “Essa conjunção de forças da sociedade
e dos políticos paranaenses é
aquilo que nós necessitamos
nesse momento para sensibilizar
o Governo Federal da catástrofe
que será a manutenção desse
corte”, concluiu.
O encontro contou ainda
com a presença dos três senadores do Paraná, Oriovisto Guimarães, Alvaro Dias e Flavio
Arns, que puderam colocar sua
opinião, demonstrando que a
Educação seria o último passo
para cortar despesas. “Educação e saúde são primordiais
para o nosso povo brasileiro”,
finalizou o coordenador da Bancada, Toninho Wandscheer.
Além dos três senadores do
estado, também estiveram presentes os deputados Federais:
Gustavo Fruet (PDT), Luciano
Ducci (PSB), Luizão Goulart
(PRB), Rubens Bueno (Cidadania), Sérgio Souza (MDB),
Schiavinato (PP) e Toninho
Wandscheer (PROS).

“

Nossa
preocupação é
igual à preocupação de todas
as universidades
brasileiras (...)
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FANTASMA TROPEÇA NO OESTE E NÃO SAI DO EMPATE

Domínio em campo não reflete em gols
Divulgação

Operário
comanda o jogo
mas resultado
foi ruim

TIBAGI

Pavimentação da Ernesto
Kugler avança em fase final

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário empatou sem
gols com o Oeste-SP neste
sábado (11) pelo Campeonato
Brasileiro da Série B. O jogo
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e foi válido pela terceira
rodada da competição. Com o
resultado, o Fantasma chega a
quatro pontos e ocupa a oitava
posição na tabela.
O alvinegro criou jogadas e
buscou o gol durante toda a partida, mas não conseguiu balançar as redes. Nas tentativas do
Oeste-SP, a defesa do Operário tirou o perigo. No segundo
tempo, o meia Rafael Chorão
entrou em campo e fez a sua
estreia
O Fantasma iniciou a partida
com Simão, Danilo Báia, Alisson,
Sosa, Peixoto, Chicão, Índio,

Divulgação

Técnico Gerson Gusmão completa cem partidas dirigindo o Operário, com empate

Uilliam, Marcelo, Felipe Augusto
e Bruno Batata. No segundo
tempo, entraram Revson, Rafael
Chorão e Jean Carlo para a saída
de Índio, Sosa e Uilliam.
O treinador Gerson Gusmão falou sobre o desempenho
do time na partida. “A Série B
é uma competição muito difícil.
Acredito que fizemos um bom
jogo, especialmente no segundo
tempo, mas não conseguimos

traduzir isso em gols. Tivemos
domínio dentro de campo, mas
o resultado foi ruim, apesar de
melhor do que na semana anterior. Agora, temos que buscar os
três pontos no próximo jogo”,
afirmou.
Na partida diante do Oeste-SP, o técnico Gerson Gusmão completou 100 jogos no
comando do Operário. São três
anos, 62 vitórias, 24 empates e

14 derrotas. Gusmão conquistou os títulos Taça FPF Sub-23
2016, Campeonato Brasileiro
da Série D 2017, Campeonato
Paranaense da Segunda Divisão
2018 e Campeão Brasileiro da
Série C 2018.
O alvinegro volta a campo
pela Série B do Brasileiro nesta
sexta-feira (17), às 21h30, contra a Ponte Preta-SP, no Estádio
Moisés Lucarelli.

O MAIOR NÚMERO DE SUA HISTÓRIA

Jaguariaíva tem recorde de concursados
* Da Assessoria
Jaguariaíva tem avançado em
políticas públicas. Trabalhando
dentro do limite prudencial, hoje
a prefeitura conta com mais de
87% de sua equipe composta
por servidores concursados. No
total são 1.372 funcionários, dos
quais 1.201 foram selecionados
através de certames públicos, o
restante se divide em contratos
temporários (20), estagiários
(33), agentes comunitários de
Saúde (18), jovens aprendizes
(21) e comissionados (79).
O número é uma conquista
de um trabalho árduo que já
atravessa os anos, pois antes
de 2009 a prefeitura de Jaguariaíva mantinha mais de 400
funcionários comissionados e
contratados, enquanto o extinto
Conselho Doutor Santos, cuja
função era gerir o Hospital

Carolina Lupion, abrigava um
número próximo de 300 funcionários sem concurso público.
As funções iam de marceneiro a
médicos, que não ficavam apenas lotados na instituição hospitalar, mas em diversos setores
fora de sua área de abrangência.
Os contratos, de cunho questionável, mas que eram pagos
com dinheiro público, acabaram
gerando inúmeras ações civis
públicas que tramitam no judiciário até hoje.
No entanto, se nos anos
anteriores a 2009, a situação do
organograma municipal era caótica, é possível afirmar que, desde
então, as medidas para colocar a
administração em dia surtiram
efeito. Com a realização de 7
concursos e 3 testes seletivos
desde 2009, Jaguariaíva possui
hoje 87,5% de sua equipe composta por servidores efetivos.

Na atual gestão, o número de
comissionados é de apenas 79
que, no quadro total de servidores, representa apenas 5,7%,
um percentual baixíssimo que só
foi possível através da constante
realização de concursos e testes
seletivos no município, por meio
de uma gestão pensada com
responsabilidade e critérios que
tramitam dentro da lei.
O impacto na economia
do município é visível, e hoje
Jaguariaíva trabalha dentro do
limite prudencial nas despesas
públicas de pessoal, que é de
54% da receita corrente líquida
(RCL). Mensalmente são gastos R$ 3.369.088 milhões com
a folha de pagamento, sendo as
duas maiores pastas a Secretaria Municipal de Educação,
Cultura e Esportes com 545
efetivos, seguida pela Secretaria
Municipal de Saúde, com 360

servidores.
Esses valores acabam sendo
novamente injetados na economia do município. Destaca-se,
também, que o número de servidores municipais compõe o
maior segmento de empregos no
município que, com 40 mil habitantes, necessita de uma equipe
ampla e especializada em cada
secretaria.
Contudo, os reflexos de
gestões passadas ainda penalizam Jaguariaíva. Com uma
dívida milionária decorrente de
ações trabalhistas impetradas
mediante contratações irregulares, desde 2010 são pagas
parcelas de precatórias mensalmente, atualmente o valor das
parcelas é de R$ 58 mil ao mês,
a “herança” de gestões passadas vai até 2024.
* Com Redação

Caminhão carregado de material retirado da rua

Da Assessoria
Tibagi - O recape asfáltico
já está pronto desde a Irineu
Gobo até a rua Machadinho, e
da Coronel Espírito Santo até
a Avenida Homero Talevi Campos. Alguns trechos, ainda sem
recape, passarão antes por escavação e remoção de solo para
então receber a capa asfáltica
Na última semana, a obra de
pavimentação da Rua Ernesto
Kugler entrou numa nova fase
com a finalização do recape
asfáltico em grande parte da
extensão total da via. O pavimento já está pronto desde a rua
Irineu Gobo até a rua Machadinho e da Coronel Espírito Santo
até a Avenida Homero Talevi
Campos. Alguns trechos ainda
sem recape passarão antes por
escavação e remoção de solo
para então receber a capa asfáltica. Nesta semana as máquinas
estão entre as ruas Coronel
Espírito Santo e Braulio Bueno
de Camargo.
De acordo com o engenheiro
civil da Prefeitura, Josemar
Scheraiber, essa intervenção é
feita para dar uma qualidade
ainda maior ao resultado final.
“Quando se faz um projeto de
reforma, mudança de pavimento
de um trecho, primeiro é feita
uma sondagem, que identifica
se a base suporta um pavimento rígido, como é o asfalto.
No caso, fizemos sondagens a
cada intervalo e observamos
que nessas duas quadras a subbase era de um material muito
ruim. Aqui na realidade era um
lago, por isso um solo turfoso,
ruim. Precisamos remover a
camada que existe, escavar
e repor isso com um material
nobre, cascalho, rachão, para
fazer o reforço”, disse.
Scheraiber ainda explicou
que as duas quadras que ainda
passarão pelo processo de
recuperação do solo foram as
que apresentaram maiores problemas de formação, por isso
teriam sido deixadas para o final
da obra. A previsão é de que o
serviço dure até dez dias, se não

ocorrer chuvas no período.
Em outros trechos mais
pontuais, as remoções foram
feitas paralelamente às galerias
pluviais.
Após o término da aplicação
do recape asfáltico, a via receberá as obras de urbanismo,
com a reformulação e construção de algumas calçadas e a
sinalização vertical e horizontal. “Tibagi está num processo
crescente de mudança. Vamos
implantar os passeios em paver,
para que no futuro, moradores
que tenham a intenção de mudar
sua calçada, sigam o padrão
adotado pela Prefeitura, que
é mais prático e fácil de fazer
manutenção”, ressalta.
Frei Gaudêncio
As obras na rua Frei Gaudêncio também passam pelo
mesmo processo que as da rua
Ernesto Kugler. Nesta segundafeira (13), os trabalhos para
remoção e compactação do solo
avançaram mais uma quadra,
por isso, a Frei Gaudêncio ficará
fechada até a região próxima a
nova subestação da COPEL.
Moradores ou visitantes que
chegarem a Tibagi pela via terão
que fazer um desvio através das
ruas Barão de Antonina ou Ana
Beje, para chegar ao centro.O
trânsito de caminhões ou veículos pesados está impedido na
via desde o início do mês.
Já, no sentido Frei Gaudêncio/Nequinho, a rua Alexandre Pinto Júnior ficará liberada
somente a partir da rua Padre
Ferrúcio, que é mão única. No
entanto, ficará impedida no sentido contrário, bairro/Frei Gaudêncio, desde o entroncamento
das ruas Romualdo Bogdanovicz
e Estrada Velha.A execução das
obras na Ernesto Kugler e na
Frei Gaudêncio serão parecidas, mas como a última é uma
via de ligação entre a BR 153
e o centro da cidade e o fluxo
de veículos pesados é muito
maior, o pavimento será duplo.
A via também será totalmente
revitalizada, com modernização
de passeios e ciclovia e custará
cerca de R$ 3,2 milhões.

EM PONTA GROSSA

CPS dispõe de rastreamento
nos 24 veículos de sua frota
Da Assessoria
Ponta Grossa - A frota de
veículos utilizados pela Companhia Pontagrossense de Serviços (CPS) renovou o serviço de
rastreamento da frota de serviço.
Novamente, os carros passam a
ser rastreados eletronicamente e
em tempo real. Ao todo são 24
veículos, que inclui: Retroescavadeiras, motoniveladoras, rolo
compactador, caminhões e carros. Os rastreadores registram
a localização exata do veículo,
todos os percursos, tempo gasto,

velocidade, ou se o mesmo está
ligado ou desligado.
“O equipamento aumenta o
controle com relação aos deslocamentos e garante mais segurança
para os motoristas e ocupantes
dos carros para qualquer eventualidade” esclarece o presidente
da CPS, Eduardo Marques.
O serviço, além de fiscalizado, proporciona controle total
sobre ativos e funcionários, fornecendo informações em tempo
real sobre trajetos percorridos
e controle do desempenho do
motorista e dos veículos.
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FASE AGORA É DE LIMPEZA DE ÁREA

Contorno Norte já recebe obras
Divulgação

Desapropriações
podem travar
segunda fase
da obra

SISTEMA S
Decreto do presidente Jair Bolsonaro submete o Sistema S às mesmas regras de transparência impostas pela
Lei de Acesso à Informação. Isso significa, por exemplo,
que dados como salários e custos deverão ser postados
nos sites das entidades. Composto pelo Sesi, Senai, Sesc,
Senac, Sebrae, Senar, Sescoop, Sest e Senat - o Sistema
recebeu R$ 17,1 bilhões em 2018 e afirma que as novas
regras são inconstitucionais.

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Depois de quase dois anos
de negociações e de mais de
três, usados para execução e
readequações no projeto, finalmente foram iniciadas em Castro as obras de construção do
Contorno Norte. Os serviços
de topografia, que começaram
há cerca de três semanas, já
foram concluídos, agora a fase
é de limpeza da área.
Vale lembrar que as negociações para esta fase da construção começaram a acontecer no
início do ano de 2012. O projeto da obra, que custou quase
dois milhões de reais, foi feito
através de uma parceria entre
a Cooperativa Castrolanda e as
empresas Cargill e Evonik. E,
o investimento total na execução dos serviços, de cerca de
R$ 90 milhões, tem recursos
próprios do estado, no valor de
R$ 12 milhões, e financiamento
do restante, através do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID).
A obra é dividida em duas
etapas. A primeira delas inclui o
asfaltamento de dois quilômetros
de estrada, entre a localidade do
Cruzo e a indústria da Cargill,
além da construção de um viaduto
no Cruzo e de uma rotatória em
frente ao pátio de estacionamento
de caminhões da Cargill. Nesta
fase devem ser investidos os
recursos provenientes do Estado,
e que estão servindo como con-

Limpeza da área ocorre para a chegada de máquinas pesadas
trapartida para o financiamento
do BID. A segunda etapa, que
ainda depende de licitação para
começar a ser executada, inclui
o asfaltamento de mais cerca de
17 quilômetros, entre a Cargill
e a PR 151, e a construção de
trincheiras, de uma nova ponte
sobre o Rio Iapó, uma rotatória
no entroncamento com a estrada
do Capão Alto, e um viaduto no
entroncamento com a PR 151.
O empresário Paulo Bertolini,
um dos facilitadores das negociações que permitiram a realização
dos serviços, falou com a reportagem sobre a importância da
obra para o município. Segundo
ele, o investimento, que fará a
ligação entre os dois distritos
industriais de Castro, irá trazer
benefícios para toda a cadeia
produtiva, além de possibilitar a
vinda de novas empresas para a
cidade. “Trata-se de um investimento caro, ganha a indústria,
que não precisará mais passar

por dentro da cidade com caminhões pesados, todos os produtores da região que trafegam
por aqui, e quem usa a rodovia
para ir ao Norte do estado, por
exemplo. Hoje existem poucas
ligações de um ponto da cidade
a outro, essa obra também vai
fazer outra travessia sobre o Rio
Iapó, que divide a cidade, facilitando a logística do município
como um todo. Isso é ótimo para
o futuro de Castro, pois o município passa a ter uma infraestrutura pronta para receber outras
indústrias. Depende disso inclusive, a ampliação das indústrias
que já estão no Distrito Industrial I”, destacou.
Desapropriação
Ainda existe uma incógnita em relação a execução da
segunda etapa da obra do Contorno Norte - a desapropriação
de áreas que estão na região por
onde deve passar a rodovia. A

princípio, essa seria a responsabilidade da Prefeitura de Castro, prevista no convênio, que
inclui o estado, as empresas que
executaram o projeto, e o município. Como, no entanto, o projeto inicial precisou de diversas
modificações e ajustes, e demorou para ser finalizado, o convênio assinado pelo então prefeito
de Castro, Reinaldo Cardoso,
acabou vencendo, depois do fim
de sua gestão, e, não teria sido
renovado pela atual administração. Para a execução da primeira
etapa da obra, o estado assumiu
as obrigações relacionadas à
desapropriação das famílias,
porém, como a segunda etapa
ainda não foi licitada, não é
possível saber quem se responsabilizará por esta tarefa.
Empresários que acompanham
as negociações para a vinda da
obra, temem que este seja um
empecilho para a conclusão dos
trabalhos.

DIA DAS MÃES

Vendas no comércio local ficam abaixo
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O dia das mães, que pela
maioria dos comerciantes é considerado o segundo Natal do
ano, ou seja, uma das melhores
oportunidades para venda, não
alcançou neste ano resultados
tão animadores. A reportagem
conversou com alguns empresários, de diferentes estabelecimentos comerciais castrenses,
e praticamente todos afirmaram
que as vendas que antecederam o domingo das mães não
chegaram a atender as metas.
Em alguns casos, a expectativa
das vendas foi atendida parcialmente, em outros, chegou-se a
alcançar 80% da meta, e outros
poucos entrevistados disseram
que a soma das vendas ficou
igual a atingida no ano passado.

Em alguns estabelecimentos
consultados pela reportagem,
foi exposta a realidade de um
comércio que já não vem aquecido há meses, e, que nos dois
últimos em especial, sofreu
ainda mais queda. Inclusive, foi
o que lembrou o presidente da
Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro),
Anderson Gomes. “No sábado
(11) teve um movimento fantástico, mas o comércio no geral,
no acumulado do ano, está bem
fraco”, ressaltou.
Outro detalhe apontado
pelos entrevistados, é que nesse
ano os filhos investiram menos
no presente. Em geral, a procura maior foi pelos presentes
mais baratos.
Também foi ouvido o gerente
executivo do Sindicato do
Comércio Varejista do município

(Sindicastro), Eurico Teixeira
Machado. Segundo ele, é possível concluir que, no comparativo
com o ano passado, as vendas
desta temporada ficaram estabilizadas. “Alguns comerciantes
venderam menos e outros, igual
a 2018, pode-se dizer que não
houve uma redução tão significativa, mas também não houve
aumento”, destaca ele.
Para Eurico, as vendas do
dia das mães não foram mais
aquecidas por conta da instabilidade geral na qual a economia do
país se encontra. “Um fator que
a gente analisa é que tem muita
instabilidade, e as pessoas não
estão acreditando muito ainda,
em função do grande número de
informações ao qual a economia
fica atrelada, como a alta e baixa
do dólar. Mas a expectativa é de
que tudo melhore, principal-

mente se ocorrer a aprovação
da reforma da previdência, a
tendência daí, é de um aquecimento imediato”, destacou.
Inadimplência
Segundo Eurico Teixeira
Machado, os índices de inadimplentes não se alterou, comparando esta época do ano à
mesma do ano passado. Conforme avalia ele, este é um
fator positivo. Os consumidores
estariam com medo de gastar,
devido à insegurança política e
econômica vivida, porém, também estariam mais conscientes
quanto às suas obrigações junto
ao empresariado, e à economia como um todo. “Esse é um
dado positivo se formos avaliar
o momento de dificuldades e o
grande número de desempregados”, finaliza.

PRESIDENTE FÁTIMA UTILIZOU A TRIBUNA PARA DESABAFAR

Revogada liminar contra Câmara e Uvepar
Da Assessoria
A Justiça do Paraná determinou a revogação da liminar
que determinava o bloqueio de
bens da vereadora presidente da
Câmara de Castro, Fátima Castro (MDB), e a suspensão do
contrato firmado entre a Casa
de Leis e a União de Câmaras,
Vereadores e Gestores Públicos do Paraná (Uvepar) para a
prestação de capacitação e treinamento para os servidores do
Poder Legislativo.
Na decisão, o Desembargador Renato Braga Bettega
alega que há a necessidade de
corrigir o rito aplicado pelo
Magistrado na concessão da
liminar. Segundo a decisão, “a
agravada ‘Vigilantes da Gestão

Pública’ não possui legitimidade ativa para propositura de
ação por ato de improbidade
administrativa, que somente
pode ser ajuizada pelo Ministério Público ou pela pessoa
jurídica interessada”.
Durante a sessão da Câmara
de Castro desta quarta-feira
(08), Fátima utilizou a tribuna
para desabafar sobre o caso. “O
douto Magistrado desta comarca
foi induzido ao erro pela ‘Vigilantes da Gestão Pública’. Na
forma narrada na ação, induz as
pessoas, que não conhecem os
fatos, a acreditarem que eu teria
algum tipo de acordo, combinação e interesses não corretos
com a Uvepar”, disse.
A legisladora também defendeu a importância da qualifi-

cação para os servidores. “A
qualificação é de extrema importância para qualquer pessoa que
milite na área pública, em especial para os servidores. Esta
presidência não medirá esforços
para capacitar e contribuir para
o desenvolvimento profissional
deles, pois são eles que realizam
diariamente os trabalhos, nos
auxiliando e nos assessorando”,
concluiu Fátima.
Entenda o caso
Em fevereiro, a Câmara
Municipal de Castro realizou
um processo de dispensa para
a contratação de empresa para
prestação de cursos sobre o
Poder Legislativo para os servidores da Casa de Leis. No
entanto, a entidade “Vigilantes

da Ação Pública” entrou com
uma ação, alegando que a contratação teria sido feito de forma
irregular. Com base na ação, a
Vara da Fazenda Pública de
Castro determinou o bloqueio
de bens da vereadora presidente
e a suspensão do contrato.
A Câmara de Castro foi
pega de surpresa pela decisão e imediatamente iniciou o
seu processo de defesa. Após
a apresentação dos esclarecimentos, o Tribunal de Justiça
do Paraná determinou a revogação da liminar, desbloqueando os bens da vereadora
e a continuidade do contrato
entre a Câmara e a Uvepar.
Após a decisão do TJ, o Juiz
da Comarca também realizou a
revisão do seu entendimento.

FORÇA NO SENADO
Os senadores paranaenses - Flávio Arns (Rede) e
Oriovisto Guimarães (Pode)
- ganham força no Senado.
Arns foi escolhido para relatar a PEC que propõe que o
Fundeb se torne vitalício, “O
fim do Fundeb previsto para
2020 é preocupante, pois
pode gerar uma desorganização e perda de recursos aplicados na educação básica.
Por isso, é fundamental
avançarmos com a PEC para
garantir a sua permanência
e aperfeiçoar o ensino no
País”, disse Arns.
FORÇA II
Já Oriovisto Guimarães foi
escolhido relator do Projeto
de Lei do Plano Plurianual
2020/2023. “O PPA é o prérequisito do direcionamento
de todos os recursos públicos
que serão gastos nos próximos quatro anos pelo governo
federal. Nenhum centavo pode
ser utilizado sem estar previsto no plano”, disse.
CRIME COMPENSA?
"Não podemos concordar com esses acordos de
leniência e nós vamos ter
que aprofundar esse debate,
essa discussão. O Estado do
Paraná tem que agir com firmeza. A permanecer o acordo
de leniência como está significa dizer – vou repetir pela
terceira vez – que o roubo
compensa. As concessionárias que desviaram bilhões
vão voltar a participar de
novas concorrências e poderão operar no Paraná, ofendendo a moralidade pública
e administrativa. Vão pagar
uma pequena parcela do que
roubaram e não precisam
fazer as obras de duplicação
previstas" - do deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB) que
considera lesivos os acordos
de leniência feito pelo MPF e
concessionárias de pedágio.
MUTIRÃO
Os poupadores do Paraná
que entraram na Justiça para
reaver as diferenças de correção dos planos Bresser,
Verão e Collor 2 podem participar até o dia 24 de maio,
do mutirão presencial da
Febraban, em parceria com
o CNJ e Tribunal de Justiça,
para agilizar o pagamento
dos valores devidos. Cerca
de 1.000 poupadores devem
ser beneficiados pela ação.
Bando do Brasil, Bradesco,
Itaú Unibanco e Santander
participam da iniciativa.
COMÉRCIO EM ALTA
O varejo do Paraná teve
um aumento de 2,56% no
primeiro trimestre do ano.
Os números da Fecomércio aponta ainda que entre
março e fevereiro, a alta foi
de 4,55%. Os setores com
maior faturamento foram
os de óticas, cine-foto-som,
com aumento de 38,73%, e
as lojas de departamentos,
aumento de 30,29%. Outros
ramos com bom desempenho foram o de materiais de
construção (10,16%), combustíveis (5,21%), farmácias

(3,01%) e supermercados
(1,71%).
SEM INFORMAÇÃO
O desconhecimento sobre
a Reforma da Previdência
ainda é grande. Levantamento do Paraná Pesquisas
aponta que 60,8% são poucos
informados (45,1%) ou nada
informados (15,7%) sobre
a reforma. Por outro lado,
34,8% são muito informados
(9,9%) e informados (24,9%)
da proposta do governo federal. O instituto entrevistou
2.020 pessoas entre os dias
30 de abril e 3 de maio em
168 cidades de 26 estados
mais o distrito federal.
ESTÍMULO AO
CONTRABANDO
Para dois terços dos
deputados, a alta carga tributária estimula o consumo de
produtos contrabandeados e
falsificados. A pesquisa com
136 deputados, realizada
pela Capital Político/Instituto
Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, fez ainda um
recorte por blocos: oposição
(PT, PDT, Avante, SD, Psol,
Rede, PCdoB, PV, PSB);
não alinhado (sem partido,
PP, MDB, PTB, PR, PSD,
PRB, PSDB, DEM, PROS,
PSC, Cidadania, Novo, Pode,
Patriotas, PMN, PHS, PRP)
e governo (PSL). Entre os
deputados alinhados ao presidente Jair Bolsonaro, 90%
veem relação entre tributos e
contrabando. Já entre as bancadas de oposição, apenas
metade associa impostos a
vendas de produtos ilegais.
PARCERIA
A Copel e BRDE formaram parceria para reforçar a
atuação do Estado no desenvolvimento econômico. O
presidente da Copel, Daniel
Pimentel Slaviero, e os diretores do BRDE, Wilson Bley
Lipski (Operações) e Luiz
Carlos Borges da Silveira
(Administrativo) e discutiram
as estratégias de financiamento
nas áreas de energias renováveis, eficiência energética e
geração distribuída. "O BRDE
tem um importante papel de
fomento para a região Sul e
potencial para parcerias em
projetos da Copel neste novo
momento que o Paraná vive,
com uma política de Estado
que busca o desenvolvimento
econômico sustentável, com
planejamento, inovação e visão
de futuro", afirmou Slavieiro.
NOVO PACOTE
O Paraná terá 4,1 mil
quilômetros de rodovias estaduais dentro do novo pacote
de concessões que o governo
federal deve lançar até 2021.
Além dos 2.500 quilômetros do Anel de Integração, a
União vai licitar a concessão
das PRs 323, no Noroeste
do Estado, 280, corredor do
Sudoeste, e 092, no Norte
Pioneiro, a BR-153, conhecida como Transbrasiliana,
e os contornos de Londrina,
Ponta Grossa e Cascavel.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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'DIGITAL AGRO' PARA O AGRONEGÓCIO

Divulgação / Rodrigo Covolan

PR será o centro
das inovações
tecnológicas
40 empresas
expositoras e
7 mil pessoas
na Digital Agro
Da Assessoria
Com crescimento de 30%
no número de expositores, a 3ª
Digital Agro, feira organizada
pela Frísia Cooperativa Agroindustrial para apresentar e discutir inovações no campo, deve

reunir cerca de sete mil pessoas
no Parque de Exposições Frísia, em Carambeí, nos Campos
Gerais. A Digital Agro é uma
das principais feiras de tecnologia digital para o agronegócio
do Brasil, se destacando pela
proximidade com as regiões
produtoras de alimentos.
A feira deste ano contará
com aproximadamente 40
empresas expositoras e apresentações que discutirão os
temas transformação digital,
sustentabilidade, internet das
coisas e smart farming (aplica-

ção da tecnologia da informação
e comunicação na agricultura).
Entre o público está o produtor rural – quase 70% dos
visitantes –, prestadores de
serviço na área de produção e
comercial, startups, empresas
ligadas ao setor agro e instituições governamentais e financeiras.
“O público pode esperar
muita informação dos palestrantes internacionais, trazendo tendências e mostrando
as novidades de cada tema.
Pensamos sempre no que vai

Expositores apresentam novidades
e produtos inovadores para afeira em Carambeí

impactar a gestão da propriedade, na integração dessas
tecnologias e nas suas efetividades”, explica Emerson
Moura, superintendente da
Frísia.
Programação
O Fórum de Inovação do
Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento
(Mapa) será realizado no dia
11 pela manhã; no período
da tarde, será a vez do Fórum
Comercial, que levará para a
Digital Agro palestrantes reno-

mados. No dia 11 à tarde também está prevista a abertura
oficial do evento. Já nos dias
12 e 13 o público poderá conferir as novidades dos expositores e outras palestras com
nomes que são referências em
gestão e tecnologia.
Outra atração da Digital
Agro 2019 é a área central do
Parque de Exposições, que
terá a presença de diversas
startups nacionais que irão
apresentar soluções aos desafios do agronegócio contemporâneo.

Parque Histórico
participa de
'Museum Week'
Parque Histórico de Carambeí,
mais uma vez, se une a instituições
culturais do mundo todo, entre os
dias 13 e 19 de maio, para participar do Museum Week que é
uma ação global que incentiva a
produção de conteúdos nas redes
sociais. O evento busca desvendar
os bastidores e curiosidades das
instituições participantes.

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

ALUGA-SE QUITINETE
Rua: José Mancini Galeto, N°67, Vila
Frei Mathias, final da quadra. Prox.
ao centro. Tel.: (42) 9 9919-0911.
ALUGA-SE CASA
NA SANTA CRUZ
Casa com 3 quartos, sala, cozinha
,2 banheiros e lavanderia. Valor
R$750,00, entrar em contato (42)
9 9116-3326.
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.
ALUGA-SE CASA
Com 03 quartos, sendo 01 suíte,
sala, cozinha, lavanderia azulejada,
com garagem, toda murada. Mais
informações: (42) 9 9997-4454.

CURSO DE REDAÇÃO E
PORTUGUÊS P/ CONCURSOS
Local: Centro de Estudos Professora Mara – Rua Benjamin Constant, n° 77, sala 204. Telefone: (42)
9 9912-8161.

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!

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
VENDO TERRENOS RURAIS
marca Nikon D 40. Em
Vendo terrenos rurais a partir de
de uso.
1.000 metros
a 5 minu6-28.2016.8.16.0064
- Ref. quadrados,
mov. 147.2 - Assinado
digitalmenteperfeito
por Cleuza estado
Marlene Ressetti
Guiloski
EDITAL/INTIMAÇÃO.
Arq: Edital
Valor de R$ 1.100. Fone
tos do centro.
Tratar diretamente
(42) 9 9972-0758.
com o proprietário, pelo telefone
(42) 9 9852-4227.
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A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Dircinei Alves da Silva Madeiras, CNPJ n° 18.312.205/0001-78 torna
público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Jaguariaíva, a Licença Prévia para Serrarias com desdobramento de
madeira e transporte de cargas não perigosas a ser implantada Estrada
Muni cipal HV02, Lote 06-A, Distrito Industrial IV Josef Bartniczuk,
Jaguariaiva, Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Dircinei Alves da Silva Madeiras, CNPJ n° 18.312.205/0001-78 torna
público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Jaguariaiva, a Licença Prévia para Serrarias com desdobramento de
madeira e transporte de cargas nao perigosas a ser implantada Estrada
Municipal HV02, Lote 06-A, Dist rito Industrial IV Josef Bartniczuk,
Jaguariaiva, Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Dircinei Alves da Silva Madeiras, CNPJ n° 18.312.205/0001-78 torna
público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de Jaguariaiva, a Licença de Instalação para Serrarias com desdobramento de madeira e transporte de cargas nao perigosas a ser implantada Estrada Muni cipal HV02, Lote 06-A, Distrito Industrial IV Josef
Bartniczuk, Jaguariaiva, Pr.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ89G YVA96 ABX9P H54AU
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Áries: No serviço, podem surgir
alguns imprevistos ou mal-entendidos.
Há chance de fechar um bom negócio
ou negociar um aumento.

Libra: Você pode ter uma surpresa hoje, por isso, ligue suas antenas e não deixe uma boa oportunidade
escapar.

Touro: Aposte na criatividade
para se destacar no serviço. Preste
atenção ao seu sexto sentido antes de
fechar um negócio. Se anda de olho em
alguém, suas chances de sucesso são
maiores hoje.

Escorpião: Você vai alimentar
grandes sonhos, mas faça sua parte
para dar conta das tarefas. Bom dia
para abandonar hábitos que prejudicam seu corpo. A dois, afaste a desconfiança.

Gêmeos: Segredos antigos
podem vir à tona, mas você saberá
como lidar com isso. A Lua brilha em
seu paraíso astral e traz excelentes
energias, inclusive no serviço.

Sagitário: No trabalho, concentre-se no que deseja. Há chance de
descobrir novas maneiras de faturar,
conquistar um aumento ou lutar por
uma promoção.

Câncer: No trabalho, tenha cautela
para não perder informações importantes. Se deseja adotar uma dieta,
não acredite em tudo o que lê por aí.

Capricórnio: Hoje, terá mais
disposição para investir em um curso
ou trocar ideias com colegas. Pode ter
boas novas sobre a saúde de alguém
da família.

Leão: Bom dia para cuidar da
sua imagem e causar uma boa impressão. Concentre-se no trabalho. Terá
facilidade para lidar com clientes. Se
está só, espalhe seu charme por aí!
Virgem: Você vai defender suas
opiniões, mas precisa ter cautela
para não exagerar. Dia favorável para
investir em um curso. Pode surgir a
oportunidade de melhorar as finanças.

Aquário: Bom astral para fazer
algumas mudanças em casa. Assuntos
ligados à Justiça podem se desenrolar
numa boa.
Peixes: Ótimo momento para
lidar com finanças, ainda mais em
assuntos que envolvem a família. A paixão vai crescer, mas também há sinal
de tensão com o par.
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NA CRUZ MACHADO

Descoberta 'casa de jogos' em Castro
Divulgação

Máquinas de
caça níquel
foram também
apreendidas

ENCONTRADA EM MATAGAL

Jovem é detida após roubo
em casa em Ponta Grossa

Da Redação
Mais um esquema de jogos
de azar foi desbaratado em
Castro, após denúncia recebida pela PM no domingo
(12) de Dia das Mães, perto
das 19h10. A casa onde as
apostas aconteciam está localizada na Rua Cruz Machado,
Vila Rio Branco, com o flagrante dado enquanto as pessoas jogavam.
Foram apreendidos 18
jogos de baralho, 14 talões de
apostas de jogo do bicho, 14
maços com cartelas com animais e números para apostas
no jogo do bicho, três máquinas de caça níquel, duas caixas com fichas de pocker e
dois cadernos com anotações
de jogos.
A quantia em dinheiro apreendida foi de R$ 1.053,00 em
dinheiro, estando R$ 757,00

Divulgação

Jogadores foram surpreendidos com a chegada da PM

Bicicleta já foi recuperada
Da Redação

Máquinas de caça níquel, talões e dinheiro

em uma máquina caça níquel,
R$ 166,00 em outra maquina
e R$ 130,00 em uma mesa

Da Redação
Deu entrada na Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
24 horas, um homem apresentando ferimentos na região das
costas provocados por golpes
com chave de fenda. O caso
foi registrado na manhã de
domingo (12), na Vila Santa
Cruz, em Castro.
A vítima já identificou o
agressor, mas até o fechamento
da edição ele não havia sido
localizado.

de baralho (cacheta). O
responsável pelo local foi
identificado, junto com sete

jogadores de cacheta e o locatário da residência, que assinaram termo circunstanciado.

EM CASTRO

NA VILA SANTA CRUZ

Homem
agredido com
chave de fenda

Carteado foi interrompido

EM PONTA GROSSA

Detido homem que ameaçou
esposa com espingarda .20

Duas pessoas são presas
com 400 g de maconha

Da Redação
Colisão na manhã de sábado
(11), na Rua Major Otávio
Novaes, centro de Castro,
envolveu um Ford Focus e uma
Honda Biz. Conforme Boletim
de Acidente de Trânsito, a condutora da motocicleta foi encaminhada a uma casa hospitalar
pela equipe do Siate. Como
precisou ser hospitalizada, ficou
impossibilitada de manifestar
queixa contra a condutora do
carro que foi liberada.

EM CASTRO

Motocicleta
é furtada no
Bairro Morada
do Sol II

Foram apreendidos na noite
de sábado (11), na Travessa Central, Bairro bela Vista, um jovem
de 29 anos e uma espingarda
de fogo .20. Isso só aconteceu
depois que a vítima denunciou o
marido por ameaças.
A vítima acionou a polícia por
volta das 19h40, de dentro de
um carro, em sua garagem, onde
havia se escondido. A espingarda
estava dentro da residência e

Arma apreendida
estava registrada no nome do
agressor, que foi encontrado na

casa de familiares que moravam
próximos.

Além da droga, celulares e dinheiro apreendido
Da Redação

SÁBADO E MADRUGADA DE DOMINGO

251 abordagens no Dia das Mães
Da Redação
Cerca de 251 cidadãos
foram abordados em 13 estabelecimentos e outros lugares de
concentração de pessoas, sendo
notificados por barulho excessivo, algazarra e som alto.
Na noite de sábado (11) e

madrugada de domingo (12), a
PM realizou uma série de ações
ostensivas atuando em várias
frentes e modalidades de policiamento, em regiões específicas de Castro.
A operação teve como objetivo inibir ocorrências relacionadas à perturbação de sossego, e

foi executada a partir de planejamento prévio, contando com
apoio do Conselho Tutelar, que
registrou a presença de adolescentes em algumas instalações.
Diante dos fatos, as ocorrências serão repassadas ao
Ministério Público para medidas cabíveis.

EM JAGUARIAÍVA

Homem embriagado é preso
após ameaçar a própria família
Da Redação
Jaguariaíva - Após realizar
acompanhamento tático, policiais militares prendem suspeito
de fazer ameaças a familiares.

O homem recusou-se a fazer o
teste do etilômetro e foi encaminhado para Delegacia.
A ameaça teria acontecido por volta das 19h05 de
domingo (12), na Vila Kennedy,

em Jaguariaíva. Percebendo que
a polícia tinha sido acionada, o
agressor fugiu de carro do local.
Com sinais de embriaguez, ele
foi conduzido pela Poicia Civil
para a delegacia de Jaguariaíva.

APÓS PROVOCAR ACIDENTE

Da Redação
A polícia ainda busca informações que levem ao encontro
da motocicleta Honda CG 150,
vermelha, placa AWI6C93, ano
2012/2013, furtada na madrugada de sábado (11), na Rua
Prefeita Maria Helvina Carneiro
de Mello. A proprietária, estacionou a moto e cerca de 30
minutos depois não a encontrou
mais no local.

Divulgação

Divulgação

Da Redação

EM CASTRO

Acidente de
trânsito deixa
motociclista
hospitalizado

Ponta Grossa - Na manhã de
domingo (12), uma mulher acabou presa por policiais militares
do 1º BPM, após assaltar uma
residência no Bairro da Ronda.
O crime ocorreu quando a
jovem invadiu o imóvel e, após
ameaçar a moradora, fugiu do
local levando uma bicicleta.
Pouco tempo depois a infra-

tora foi localizada pela PM escondida em um matagal. Com ela, os
policiais apreenderam um simulacro de arma de fogo, tipo pistola,
utilizado no delito. A bicicleta
roubada foi localizada nas mediações, em um 'carreiro' ao final da
rua.
As envolvidas e demais apreensões foram encaminhadas à
delegacia para as providências
pertinentes ao caso.

Motorista foge mas acaba preso
Da Redação
Jaguariaíva - Por volta das
19h40 de sábado (11), na Rua
Miguel Valegon, bairro Santa
Cecília, um acidente de trânsito envolvendo um VW Gol e
uma Chevrolet Montana virou

caso de polícia. O condutor da
caminhonete, de 44 anos, apresentando sinais de embriaguez,
teria fugido após causar a colisão, mas acabou seguido pelo
outro motorista e abordado na
região. A colisão não causou
ferimentos nos envolvidos, por

outro lado a equipe policial
constatou, por meio de teste
do etilômetro, que o motorista
da caminhonete apresentou o
valor 0,73mg/L de ingestão de
bebida alcoólica, sendo para a
Delegacia de polícia Civil para
devidas providências.

Ponta Grossa - Após
denúncia anônima, por volta
das 20h30 de quinta-feira (09),
policiais abordaram duas pessoas, de 26 e 32 anos, que
portavam mais de 400 gramas

de maconha, celulares, dinheiro
e uma motocicleta Honda CG,
na Rua Orlando Tramontin, em
frente a uma casa no Bairro
Contorno. Ambos foram presos
e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para devidas
providências.

NA MADRUGADA

Homem alega ser policial
para se esquivar de prisão
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Na madrugada de domingo (12), abordagem
a suspeito realizada por policiais
militares do 1º BPM resultou na
detenção de um homem no Bairro
Neves, em Ponta Grossa.
Na tentativa de esquivar-se
da ação da PM, ele alegou ser
policial, mas durante sua revista
e identificação foi constatada a
falsidade.
O suspeito, de 34 anos, portava uma pistola de 'air soft', seme-

Suspeito detido portava
pistola de 'air soft'
lhante ao armamento utilizado na
Corporação. Ele foi encaminhado
à delegacia.

CARAMBEÍ

Suspeito de furto é
preso com maconha
Da Redação
Carambeí - Policiais militares abordaram um veículo na
rodovia PR 151, bairro Boqueirão, por volta das 10h40 de
sábado (11), no pátio de um
posto de combustível. Os ocupantes do carro eram suspeitos

de furto praticado na sexta-feira
(10), no mesmo local. O condutor de 33 anos foi identificado,
e no interior do automóvel havia
24 gramas de maconha. O entorpecente e o condutor do veículo
foram encaminhados para o Cartório da Polícia Militar, para assinatura de termo circunstanciado.
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'Comece onde você está. Use o que você tem. Faça o que puder.'
Arthur Ashe.

Jantar de boas-vindas

Divulgação

Divulgação

Isis Ribas Busse,
governadora do
Distrito 4730 de
Rotary International,
realiza nesta quartafeira (15), visita
oficial ao Rotary
Club de Ponta
Grossa Vila. Na
ocasião haverá
entrega de títulos
Paul Harris, Major
Donors, homenagens e posse de três
novos associados.
A festiva será
no Mercenários
Gastro Bar

O casal Sergio e Aracy Zadorosny abriu as portas de
sua residência na Fazenda Pedra Verde para jantar de
boas-vindas ao General Marcio de Souza Nunes
Ribeiro e sua esposa Alessandra, O General Márcio
assumiu recentemente o comando da 5° Brigada
de Cavalaria Blindada, sediada em Ponta Grossa. No
registro o casal anfitrião ladeado do casal homenageado

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Dia 18 de maio é o
dia de festejar a vida
da jornalista Silvana
Melky. Felicidades!

14/05

Valentin Bontorin e Clarisse
Simoes Bontorin, ela em ritmo
de aniversário. Parabéns!
Divulgação

Entre o seleto grupo de convidados, os casais Ciro
e Telma Campagnoli, Serginho Zadornosny e
Paula Campagnoli, com Carmen Lucia Cottar

Em tempo de parabenizar
a querida Clicea Valente
Denck pela passagem
de seu aniversário

Divulgação / Christian Christoforo

15 Anos
Emoção de
sobra para
Juliane
Machado que
comemorou
os seus tão
sonhados
15 anos, no
sábado (4)
Divulgação / Christian Christoforo

Emanuele Yohana Leiria da Silva,
Maria Lenilda Leite dos Santos, o pai
Jurandir Machado, a irmã Isabelly Leite
Machado e a aniversariante Juliane

VEM AÍ

25ª edição da BNT Mercosul

George Promoções e
Silvana Kuhl eventos trazem
à Ponta Grossa, no dia 15
de junho, Jorge Aragão,
com 'Uma tarde no Rio de
Janeiro'. Haverá roda de
aperitivos e super feijoada.
Ingressos limitados!

O evento que mais promove o
turismo brasileiro comemora 25
anos e traz momentos imperdíveis
para o trade turístico, operadoras
e agentes de viagens. Entre a programação da Feira de Negócios,
destaque para as capacitações para
agentes de viagens, realizadas no
período da tarde durante os dois
dias de evento, nas quais os destinos turísticos realizam apresentações em auditórios privados.
Outro ponto alto da feira é
o Business Center, uma rodada
de negócios com uma mesa para
cada operador atender hoteleiros e
prestadores de serviços, possibili-

Cicastro

tando diversas parcerias, contatos
e negócios. O evento terá visitas
técnicas e estandes com mais de
350 marcas e os participantes também podem aproveitar para visitar
os pontos turísticos parceiros da
BNT Mercosul.
A BNT Mercosul é realizada no
Centreventos de Itajaí, em Balneário Camboriú e no Beto Carrero
World, e conta com a participação
do Ministério do Turismo, Santur,
Governo do Estado de Santa Catarina, municípios de Itajaí, e de
Balneário Camboriú, Beto Carrero
World, além de participações
especiais.

Bruna Ayumi Silva Tanamati
Eny Beck, Etelvina Ueno,
Fabio Barbosa, Guilherme
Longhi Boito, Marcicler S.
Risden Balbé, Murilo Kordel
Raquel Maria Rodrigues,
Vitor Klimeck, Walter Palharini

15/05

Antonielli de Souza Carneiro

Adir (Câmara de Carambeí)

16/05

Creuza Fátima de Castro
Ribas, Schélida Zadra,
Cleridi Cédi Kogut Queiroz
Eduarda L. Carvalho Gomes, Évora T.A.Toth
Jovani Ruppel
Markos Martins
Matheus Mayer Roth

