Na redação : R$ 3,00

Diretor / Editor: Sandro Adriano Carrilho

novo aErÓdromo em palmeira

www.paginaum.com

Castro-PR, Sexta-feira, 14 a 17 de Junho de 2019 * Ano XXIX * Nº 3256

Divulgação

Os proprietários de aviões executivos, piloto desportivos,
pilotos proprietários e empresas de táxi aéreo vão ganhar um
novo espaço para pousos, decolagens e guarda de suas aeronaves no novo aeródromo que será inaugurado neste sábado (15),
página 4
no município de Palmeira.

prestes lança vittace

Divulgação

A Prestes Construtora e Incorporadora acaba de lançar mais um
empreendimento. Os profissionais do mercado imobiliário da cidade
de Castro participaram, na quarta-feira (12), da apresentação do
condomínio Vittace. O empreendimento, localizado no Park Boulepágina 5
vard contará com 192 unidades habitacionais.

beleza fashion brasil

Divulgação

A aluna da Escola Municipal Professor Aroldo, Melissa Raphaeli
Rodrigues Bueno, de seis anos, está buscando apoio para participar
do Beleza Fashion Brasil (BFB), na categoria Mini Miss Brasil Universe. A família da menina está se mobilizando para arrecadar fundos
página 4
que possam garantir sua viagem.			

na companhia de sandro Alex, renato greidanus e osmar blum

Ratinho elogia Digital Agro
Divulgação

Governador Carlos Massa Ratinho Junior mostrou interesse nos projetos da feira de inovação

surpreendeu

Dia dos Namorados
aqueceu as vendas
do comércio

Divulgação

agora no jardim alvorada

Divulgação / Luana Dias

Polícia mantém
sigilo quanto a
morte de médico

Energia Solar
beneficia Casa
da Criança
página 5
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PRF recupera
caminhão
roubado na
região de Tibagi
página 9

Divulgação

43ª DRP muda sua sede

página 5

governo
retomou 80%
das obras do
'quadro negro'

Pela segunda vez desde que assumiu
o governo do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior vem a Carambeí. Desta vez
foi na quarta-feira (12), quando visitou
a Digital Agro 2019 e percorreu a feira
ao lado do presidente da Frísia, Renato
Greidanus; do secretário de Estado
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex;
e do prefeito Osmar Blum Chinato. O
evento que encerrou na quinta-feira (13),
após três dias, apresentou e discutiu as
principais novidades tecnológicas para
o agronegócio, como a digitalização do
campo, automação, robótica, internet das
coisas e Big Data.
“O Paraná é um Estado de excelência
no agronegócio e tem obrigação pensar
em tecnologia para o setor. O mundo da
agricultura saiu da enxada e está indo
para o computador”, afirmou o governador. “Estamos trabalhando para tornar o
Paraná o mais inovador do Brasil. Há um
ambiente propício ao desenvolvimento de
soluções inovadoras em diversas áreas”,
completou. “Queremos ser o Vale do
Silício do agronegócio, que possa vender
tecnologia para o mundo. A ideia é ser um
governo inovador”, destacou.
página 6

NOVA SEDE só atenderá apartir de segunda-feira

A 43ª Delegacia Regional de Polícia de
Castro está em um novo endereço. Desde
a quarta-feira (12), os atendimentos passaram a acontecer na Rua Carlos Ernesto
Kugler, número 51, no Jardim Alvorada. Por
conta da mudança e processos logísticos, a
unidade será aberta ao público na segunda-

feira (17). O delegado Lucas Mariano
Mendes, atual responsável pela Delegacia
de Castro, explicou à reportagem que a
mudança ocorreu para que haja a devida
separação entre a Polícia Civil de Castro e
o Departamento Penitenciário (Depen) do
página 5
município.			

Uma semana da morte do
médico Luiz Felipe Fiorillo,
de 66 anos, a Polícia Civil
de Castro conduz a investigação com total sigilo e diz
se tratar de um caso 'muito
complicado'. Segundo o que
o Página Um apurou, são
várias as linhas de investigação adotadas.
página 9

Ventania e Carambeí
começam a decidir
página 4

no parque lacustre

Teatro e cinema

A partir do dia 17 estreia mais
uma edição do projeto de formação de plateia e democratização
da cultura Conexão Cultural Tigre
/ICRH em Castro. As apresentações teatrais e sessões de cinema
gratuitas, acontecem no Parque
página 5
Lacustre.		

'segurança alimentar'

Conferência irá
discutir propostas
As secretarias de Desenvolvimento e Educação /Cultura realizam hoje (14), a 2ª Conferência
Municipal de Segurança Alimentar
e Nutricional de Carambeí, na Bipágina 4
blioteca Municipal.
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EXTRAORDINÁRIA

ALTA TECNOLOGIA E DUAS VISITAS
Na abertura veio o vice-governador Darci Piana, no segundo dia foi a vez do governador Carlos Massa Ratinho Junior visitar a Digital Agro e conhecer a alta tecnologia e inovação empregada no agronegócio. Um tema
corriqueiro nos discursos mas que só foi visto na prática em Carambeí. Aliás, Ratinho Junior vem demonstrando
um carinho especial pelo município e também pelo o que ele oferece, pois em menos de cinco meses já foram
duas visitas. A primeira quando assinou a ordem de serviço para o Paço Municipal, na presença do prefeito
Osmar Blum, e agora nesse evento que tem a assinatura da Frísia, através do time da Unium.

Informe Publicitário

Mobilidade digital:
transformação e oportunidade
* Mauro Correia

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Festa Junina lembra Ivã Silva (Ivo)

Junho é o mês que presta
a homenagem aos três santos
populares, Santo Antonio,
São Pedro e São João, através das Festas Juninas. Elas
começaram a ser realizadas
no Brasil Colônia e sofreram
influência das culturas africanas e indígenas, por essa
razão é diferentes em cada
parte do Brasil, como a Festa
Caipira da região do nordeste. O cenário maior desta
festa é a gastronomia variada
e constituída por pipocas, pé
de moleque, pinhão, bebidas,
quentão e outros. Não pode
faltar a dança da festa: a Quadrilha, o casamento caipira e a
fogueira, símbolo de proteção
aos maus espíritos. As barraquinhas e saltar a fogueira
são o divertimento da festa.
Numa conversa curta e rápida
com João Santos Silva, filho
do gestor da festa, Seu Ivã
Silva, mais conhecido como

Ivo, empresário do comércio
de areia do Rio Iapó. A nossa
conversa penetrou no silêncio
e fez desfilar a história da Festa
Junina do dia 24 de junho de
São João Batista, rea-l i z a d a
na Capela de Ivãn Silva. Antigamente a festa começava
com uma procissão da capela
do Seu Ivo e outra da Igreja
Matriz. O encontro era na
ponte de madeira, onde desciam para lavar o Santo São
João Batista nas águas do
Iapó. Depois seguiam para a
Capela de São João que ficava
na casa de Ivã Silva (Ivo) onde
eram comemoradas as festas
de São João e de São Pedro,
com fogueira, fogos de artifícios, quentão, barraquinha,
pipoca, algodão doce, pinhão,
bingo, churrasco, música,
quadrilha e outros. “O tempo
é um ingrediente que fortalece
o vínculo do passado com o
presente”.

Ante aos crescentes movimentos
disruptivos, pesquisas que apontam
para um futuro em que consumidores
preferirão usufruir de um automóvel
a possuí-lo, e poucas certezas além
da que é preciso tomar decisões
agora, os OEMs do setor automobilístico fazem alianças para o atendimento das demandas de 2030.
Segundo as consultorias especializadas, as fusões e aquisições
são praticamente inevitáveis por
causa das mudanças que vêm por
aí, e que apontam para o aumento
da segurança nos carros, para a
quebra de paradigma na propulsão
e para a conectividade.
Os desafios do futuro encorajam as fábricas a repensar seu papel
no presente. Já foi dada a largada
para a corrida por uma nova orientação de negócios relacionados à
sua atividade fim, como serviços de
compartilhamento de carros, parcerias para outros novos serviços
e colaboração mais próxima com
planejadores urbanos.
O ambiente foge da zona de
conforto e até pode parecer hostil,
mas é esse o lugar onde a oportunidade se revela. Para começar, existe
uma infraestrutura construída pelos
OEMs e suas concessionárias que,
combinada às ofertas de players
digitais, pode facilitar as premissas
da mobilidade futura.
A combinação de novas tecnologias e consumidores, altamente
conectados, sinaliza em âmbito
mundial que as fórmulas tradicionais serão substituídas. E a transformação, que envolve diretamente
a engenharia, pode começar pela

via da regulação. Sabe-se, por
exemplo, que bater as metas de
emissão de poluentes apenas com
motores de combustão interna será
cada vez mais desafiante.
Nesse escopo, a solução mundial recai sobre a eletrificação como
saída. A tendência tem apontado
para o crescimento gradativo da
utilização dessa tecnologia como a
mais provável para o carro do futuro
por meio da lógica do compartilhamento, que pode mitigar o custo de
aquisição pela economia obtida por
km rodado em relação ao motor a
combustão.
O processo de transformação
é complexo e está atrelado a expectativas quanto ao comportamento
do consumidor e a amplitude das
mudanças ficará mais clara a cada
dia. Tudo isso afetará profundamente o modelo de negócio que
conhecemos, com questões e desafios que terão de ser resolvidos
localmente.
Há muito trabalho a ser feito e
a engenharia é protagonista dessa
revolução, reinventando-se a partir das novas relações de negócios
que nascem da compreensão sobre
o que os consumidores do futuro
enxergam como mobilidade.
A SAE BRASIL trabalha para
abraçar o desafio desses novos
tempos e contribuir para um futuro
em que a engenharia e a indústria
localizada no País sejam os atores
principais de seu próprio destino, e
saibam aproveitar as oportunidades.
* Mauro Correia é
presidente da SAE BRASIL

O Diretor Presidente da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial
Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e sede
operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º, ambas
na Colônia Castrolanda, em Castro, Paraná, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 52, do Estatuto Social, convoca os senhores
cooperados, cujo número nesta data é de 986 (novecentos e oitenta
e seis) cooperados para reunirem-se na 121ª (centésima vigésima
primeira) Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Memorial
da Imigração Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 28-06-2019 (vinte de junho de dois mil e dezenove), às
14 (quatorze) horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços)
dos cooperados, ou às 15 (quinze) horas em segunda convocação
com a metade mais um dos cooperados, ou ainda às 16 (dezesseis)
horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez)
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA
1) Abertura pelo Diretor Presidente;
2) Leitura do Edital de Convocação;
3) Autorização da Assembleia para Realizar a Incorporação da Cooperativa de Laticínios de Sorocaba – Colaso CNPJ 71.447.775/0001-58,
NIRE n.º 354.0000.247-6 pela Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda. CNPJ 76.108.349/0001-03, NIRE n.º 41.4.0000833-9;
4) Eleição da Comissão de Associados para Elaboração do Estudo da
Operação de Incorporação a Ser Submetido à Apreciação da Assembleia Geral Conjunta de Ambas as Cooperativas;
5) Autorização para que Outros Assuntos que Não Estejam Contidos Neste Edital, Relativos ao Processo de Incorporação Possam
Ser Conduzidos e Decididos pelos Conselhos de Administração da
Colaso e da Castrolanda; e
6) Palavra Livre;
7) Encerramento.
Castro-PR, 13 de junho de 2019.

FRANS BORG
Diretor Presidente

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJ 76.108.349/0001-03
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial
Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e sede
operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º, ambas
na Colônia Castrolanda, em Castro, Paraná, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 52, do Estatuto Social, convoca os senhores
cooperados, cujo número nesta data é de 986 (novecentos e oitenta
e seis) cooperados para reunirem-se na 122ª (centésima vigésima
segunda) Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Memorial
da Imigração Holandesa, na Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 28-06-2019 (vinte de junho de dois mil e dezenove),
às 15 (quinze) horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços)
dos cooperados, ou às 16 (dezesseis) horas em segunda convocação
com a metade mais um dos cooperados, ou ainda às 17 (dezessete)
horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez)
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA
1) Abertura pelo Diretor Presidente;
2) Leitura do Edital de Convocação;
3) Aprovação de alterações ao Estatuto Social;
4) Palavra Livre;
5) Encerramento.
Castro-PR, 13 de junho de 2019.

14/06 - Dia Mundial do Doador de Sangue
Dia do Solista / Dia Universal de Deus
15/06 - Dia do Paleontólogo
Dia Mundial de Conscientização da Violência
contra a Pessoa Idosa
16/06 - Dia da Criança Africana
17/06 - Dia do Funcionário Público Aposentado

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

FRANS BORG
Diretor Presidente

ERRAMOS
Na edição de número 3255, capa, de 11 a 13 de junho de 2019, houve
erro de digitação quando nos referimos ao desaparecimento de duas jovens
das cidades de Jaguariaíva e Castro. Em vez de ser colocado os dois nomes
separados pela letra 'e', foi unido os nomes. Para que não haja interpretações
equivocadas, reproduzimos o título novamente: Cheidy e Maria Fernanda
estão desaparecidas. Em um título de matéria secundária na página de
Segurança, nove, escrevemos a palvra frontal sem o 'r'. Desta forma, trazemos o título correto agora: Colisão frontal deixa dois feridos.
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta
14/06

Temperatura
26

ºC

11 ºC

Umidade
81%
53%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
15/06

27

ºC

14 ºC

81%
55%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
16/06

26 ºC
14 ºC

83%
55%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
17/06

25 ºC
13 ºC

86%
49%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/06/2019
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PROGRAMA MOBILIZAÇÃO PELO EMPREGO E PRODUTIVIDADE PARA TODOS

Governo prepara criar 500 mil empregos
Divulgação / Geraldo Bubniak/ANPr

Com retomada
da economia a
meta é criar os
empregos nos
próximos 4 anos
Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior participou nesta
quinta-feira (13), no auditório
da Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep), do
lançamento do programa Mobilização pelo Emprego e Produtividade para Todos. A iniciativa é do
Ministério da Economia, em parceria com os governos estaduais
e o Sebrae.
Ratinho Junior apresentou as
principais iniciativas do Estado
para alavancar a economia paranaense e afirmou que a expectativa é criar 500 mil novos
empregos nos próximos quatro
anos. Ele destacou, como base
da retomada da economia, o bom
ambiente político no Estado, os
investimentos em infraestrutura e
o apoio do Governo à tecnologia
e inovação.
“O Estado está motivado para
fazer mais investimento e, automaticamente, gerar mais empregos,
sempre apostando em um setor
produtivo muito inovador”, afirmou o governador na solenidade,
com a presença de Carlos Alexandre da Costa, secretário especial
de Produtividade, Emprego e
Competitividade do Ministério da
Economia.
O governador afirmou que
essas premissas conduziram o
Estado a se posicionar como o
quarto lugar na geração de postos de trabalho no primeiro quadrimestre - com 37.876 novos
empregos formais, atrás apenas
de São Paulo, Minas Gerais e
Santa Catarina.
Além disso, ressaltou Ratinho
Junior, o Paraná foi o terceiro do
País que mais gerou vagas nos
pequenos negócios em abril, um
dos principais focos do programa

Governador Ratinho Junior apresentou as principais iniciativas para alavancar a economia
federal. Foram om 8.464 novos
empregos – apenas nos primeiros quatro meses deste ano, as
empresas de micro e pequeno
porte representaram 69% da
geração de vagas (26.304 postos
criados).

nho Junior o governo também
dará apoio ao desenvolvimento
do setor turístico e para reforçar
a atuação das cooperativas. “É o
momento de unir esforços para
que o Paraná possa continuar
crescendo”, disse o governador.

vida das empresas e melhorar o
ambiente de negócios. “A verdade
é que o empresário brasileiro é
um herói, que ao longo dos anos
sobrevive apesar de todos os problemas burocráticos”, acrescentou.

Novas iniciativas
O Governo do Estado desenvolve três novos programas para
seguir na escalada da abertura
de postos de trabalho. O Paraná
mais Empregos quer levar oportunidades para as 50 cidades com
menor Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH). Nesses municípios haverá subsídio de energia
e juros com taxas mais baixas,
via Fomento Paraná ou Banco
Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE), para
investimento, criando bolsões de
emprego.
Outro ponto mira o apoio
ao empreendedorismo feminino,
com linhas de crédito facilitadas
por meio da Paraná Fomento
para mulheres que querem iniciar
ou ampliar atividades e negócios.
A terceira iniciativa, o Banco
do Agricultor Paranaense, consiste
em uma linha de financiamento,
também com recursos do BRDE
e da Fomento Paraná, que apoie
a inovação e sustentabilidade na
agricultura e o desenvolvimento
tecnológico em micro, pequenas e
médias empresas inovadoras.
Segundo o governador Rati-

Programa federal
O Paraná é o terceiro Estado
a receber o programa Mobilização
pelo Emprego e Produtividade
para Todos. O programa quer
mapear os entraves que prejudicam o desenvolvimento da economia local e apresentar soluções
em prol da competitividade.
A proposta chegará a todas
as unidades da Federação para
traçar medidas – em conjunto
com empresários, empreendedores, gestores públicos estaduais e
municipais – para a retomada do
crescimento econômico.
Ratinho Junior reforçou a
disposição do Paraná em atuar
com o governo federal em prol da
geração de empregos e reiterou
a preocupação da administração estadual com a retomada do
crescimento da economia do País
e a consequente diminuição do
desemprego no País. “O Poder
Público tem que colaborar com
o setor produtivo, buscando a
modernização”, disse ele.
O secretário especial, Carlos
Alexandre da Costa, afirmou que
o governador é um grande parceiro no projeto de simplificar a

Previdência
O presidente da Fiep, Edson
Campagnolo, aproveitou a oportunidade para reforçar o apoio
do setor produtivo à reforma da
Previdência. Ele apresentou um
documento que prega o “apoio
incondicional para melhorar o
ambiente de negócios, criando
um ciclo virtuoso da economia”.

PARA A SANEPAR

'QUADRO NEGRO'

Governo já
retomou 80%
das obras
Da Assessoria
O Paraná está perto de virar
completamente uma página triste
na história da educação estadual.
A expectativa do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar) é que até março
do ano que vem todas as 15 escolas envolvidas diretamente com a
Operação Quadro Negro sejam
entregues à população.
O cronograma atual aponta que
oito centros educacionais foram
concluídos. A escola Linda Bacila,
em Ponta Grossa, só aguarda a
ligação da energia elétrica para
entrar em funcionamento. Outras
três estão com obras em andamento, como a unidade de Campina Grande do Sul, na região de
Curitiba, tendo 80% da edificação
concluída.
Apenas três escolas, em
Campo Largo, Ponta Grossa e
Cornélio Procópio, aguardam
nova licitação. Ou seja, o índice de
evolução é de 80%.
A readequação e retomada do
conjunto de construções atende a
um pedido do governador Carlos
Massa Ratinho Junior e atenderá
4,7 mil alunos nos oito centros
já em funcionamento. No total, o
investimento será de R$ 44 milhões
entre novas construções e reformas
das estruturas já existentes.
“É mais uma demonstração da
atenção que damos à educação.
Não queremos obras paradas e,
acima de tudo, queremos que os
alunos possam estar em salas de
aula aptas a recebê-los”, destacou
Ratinho Junior.

Aplicativo
Na solenidade, o Governo
Federal lançou também o web
aplicativo Mobiliza Brasil – canal
pelo qual qualquer cidadão pode
sugerir melhorias para o ambiente
de negócios de sua localidade.
A ferramenta já está disponível (mobilizabrasil.economia.gov.
br) e permite reunir sugestões e
organizar dados que servirão de
subsídios para a elaboração de
políticas públicas.
Desde o dia 3 de maio,
quando foi ao ar, o web aplicativo
já recebeu mais de 10 mil participações. “É uma cruzada em busca
de soluções para descomplicar o
Brasil. O País está começando a
destravar”, ressaltou o diretor do
Sebrae nacional, Carlos Melles.

Câmara aprova doação de terrenos
Da Assessoria
Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro aprovaram,
em primeira discussão, o projeto de lei que prevê a doação de
dois terrenos do Poder Público
Municipal para a Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar). Os terrenos, localizados
no bairro Morada do Sol, serão
utilizados para a instalação de
obras de bombeamento de esgoto
e construção de um reservatório
de água, o que beneficiará diretamente a população.
Apesar da doação, as construções deverão ser realizadas
com recursos da própria Sanepar
e deverão observar toda a legislação municipal e ambiental. O

projeto, aprovado pelos vereadores, também prevê que as obras
devem ser concluídas em até dois
anos, caso contrário, a doação
pode ser revertida.
Segundo a justificativa do projeto, de autoria do Prefeito Municipal, as melhorias realizadas pela
Sanepar beneficiarão diretamente
a população, pois possibilitará
uma maior eficácia no atendimento
dos esgotos da região e melhorará
a qualidade do meio ambiente e da
vida dos moradores locais.
Transporte Público
Outro assunto debatido na
sessão da Câmara de vereadores
foi o transporte coletivo urbano.
O vereador Joel Fadel (PSDB)
apresentou um requerimento

questionando a viabilidade de
implantação de Projeto Tarifa
Zero. “Este projeto poderia dar
uma qualidade de serviço muito
melhor, poderia melhorar o trânsito da cidade e a população
carente ainda teria o transporte
coletivo gratuito”, disse Fadel.
O vereador Maurício Kusdra (DC) elogiou a proposição
do colega e disse a necessidade
de discutir o tema. “Precisamos
repensar o transporte coletivo,
já debatemos isso algumas vezes
aqui. Tem um provérbio que diz
que cidade bem desenvolvida não é
aquela onde todos tem carro, mas
sim onde o transporte público funciona. Isto não é uma utopia, pois
conhecemos cidades onde o transporte gratuito existe”, afirmou.

PELA FOMENTO PARANÁ

Caminhoneiro tem linha de crédito
A Fomento Paraná oferta a
partir de segunda-feira (17) a linha
BNDES Crédito Caminhoneiro,
lançada pelo BNDES - Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O crédito de até
R$ 30 mil é destinado a financiar
gastos de caminhoneiros autônomos com manutenção e conservação de caminhões para prestação
de serviços de frete – troca de
pneus, compra de autopeças, serviços gerais em oficinas e seguro.
Podem utilizá-la transportadores autônomos inscritos no Registro Nacional de Transportadores
Rodoviários de Carga (RNTRC no
Estado do Paraná). O prazo para
pagamento é de até 30 meses,

podendo-se incluir no prazo uma
carência de até três meses. A
garantia exigida será na modalidade de aval de terceiros.
Para contratar os financiamentos, caminhoneiros devem formalizar a solicitação em um ponto de
atendimento ativo da Rede de Parceiros da Fomento Paraná (Agentes de Crédito e Correspondentes),
disponível no portal institucional
www.fomento.pr.gov.br/#mapa.
Segurança
O objetivo com a nova linha de
financiamento é oferecer um mecanismo para que os caminhoneiros
possam diluir os custos necessários
para preservar por mais tempo os

ativos que eles financiaram anos
atrás.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a falta de manutenção dos veículos é um dos
principais problemas identificados
nas operações de fiscalização, com
severos impactos na segurança nas
rodovias brasileiras.
Para atingir especificamente
os caminhoneiros autônomos,
o crédito será limitado àqueles
empreendedores que possuem no
máximo dois caminhões registrados em seu nome. Inicialmente, a
Fomento Paraná disponibilizará R$
3 milhões para atender os profissionais interessados até o prazo de 26
de maio de 2020.

LEI SÉRGIO MORO
O deputado Delegado
Francischini (PSL) apresentou um projeto de lei que
prevê que as empresas de
aplicativos de mensagens avisem aos usuários em casos
de suspeita ou de invasão nos
dispositivos. “É um projeto
inédito que trará mais segurança aos usuários, para o
consumidor. Será a Lei Sérgio Moro. O que aconteceu
serviu de alerta e todos os
cidadãos estão sujeitos a situações como essa que ocorreu,
de serem expostos. Havendo
suspeita ou mesmo a invasão
de alguém não autorizado, a
empresa prestadora deverá
imediatamente bloquear esse
acesso e enviar uma mensagem de alerta”, disse.
Divulgação / Dálie Felberg / Alep

SEM ALVARÁ
Já está em vigor a resolução com a lista das 287
atividades econômicas que
não precisam de autorizações
prévias para funcionar, como
alvarás e licenças. Foram criadas três classificações: “baixo
risco A”, “médio risco” e “alto
risco”. As atividades de "baixo
risco" não precisam de qualquer tipo de autorização para
implantação e funcionamento.
Isso inclui licenças e autorizações. Até então, para abrir um
empreendimento havia necessidade de buscar permissões,
como alvarás da prefeitura
ou autorizações de Corpo
de Bombeiros ou da Defesa
Civil.
ECONOMIA
O deputado Romanelli
(PSB) defendeu a economia
no pagamento do auxílio-saúde
para os servidores do legislativo estadual. A Mesa Diretora estuda alterações na lei
aprovada em 2018, buscando
a redução de despesas e eficiência na aplicação do dinheiro
público. Os primeiros estudam
apontaram um custo de R$ 24
milhões por ano com o pagamento do auxílio. “Estamos
sempre abertos ao diálogo, ao
entendimento, mas ao mesmo
tempo buscamos a boa aplicação do dinheiro público, para
que possamos fazer tudo dentro da legalidade e ao mesmo
tempo atender o princípio
da eficiência na aplicação do
dinheiro”, disse o 1º secretário da Casa de Leis.
APOIO A LAVA JATO
Neste domingo (16), em
frente a Justiça Federal em
Curitiba, tem manifestação de
apoio a Operação Lava Jato.
“Movimentos de esquerda
estão tentando descredibilizar
a maior operação anticorrupção do Brasil, que já retornou
aos cofres públicos mais de R$
13 bilhões. Não podemos ficar
quietos diante disso. Muitas
pessoas foram presas porque
existem provas dos desvios de
verbas. O brasileiro tem que
se unir novamente para não
deixar que os bandidos saiam
como bonzinhos da história.
A operação não é a vilã e sim
todos os criminosos que foram
pegos nela”, disse Alborghetti
Neto, um dos coordenadores
da manifestação.
ALIMENTAÇÃO E SAÚDE
O deputado Evandro

Roman (PSD-PR) foi escolhido presidente da subcomissão permanente sobre
alimentação e saúde. O grupo,
vinculado à Comissão de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento
Rural, foi instalado na Câmara
dos Deputados. O objetivo
é incentivar a elaboração de
leis e ações que promovam o
acesso da população brasileira
a melhores condições de alimentação e saúde.
CHICO NOROESTE
O ex-deputado Chico
Noroeste foi convidado por
dois partidos políticos para a
disputar a prefeitura de Foz do
Iguaçu em 2020. Até semana
que vem, Noroeste escolherá o
partido, mas já disse que topa
a parada. "Minha linha de atuação, de centro-direita, é um
clamor em Foz do Iguaçu para
uma administração com este
perfil", disse.
TOTAL DESINTERESSE
A Copa América começa
hoje e parece que não atrai
interesse dos brasileiros.
Levantamento do Instituto
Paraná pesquisas aponta que
70% dos entrevistados não
estão interessados na competição e, para piorar, 46% não
acham o Brasil favorito para
ser campeão do torneio. O
Paraná Pesquisas entrevistou
2.071 eleitores entre os dias
4 e 6 de junho em 180 cidades de 26 estados e o distrito
federal.
HIROSHI
HOMENAGEADO
A Assembleia Legislativa
homenageou o prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo (PSDB),
vencedor das etapas estadual
e nacional do Prêmio Sebrae
Prefeito
Empreendedor.
Hiroshi recebeu uma menção
honrosa proposta pelo deputado Romanelli (PSB) e entregue pelo 1º vice-presidente da
Casa, deputado Tercílio Turini
(PPS).
PEDÁGIO INTIMADO
O juiz Augusto César Gonçalves, da 6ª Vara Federal de
Curitiba, determinou 72 horas
de prazo para receber as manifestações dos réus - entre eles,
a concessionária Econorte da ação popular que pede o
fechamento imediato da praça
e suspensão da cobrança das
tarifas de pedágio na BR 369
entre Andirá e Cambará, no
Norte do Paraná. A ação foi
movida pelo deputado Romanelli (PSB) e o prefeito de
Cambará, Neto Haggi (MDB).
“Antes de apreciar o pedido de
tutela de urgência, intimem-se
os representantes judiciais
das rés para se manifestarem
no prazo de setenta e duas
horas”, afirmou o magistrado.
“Após, voltem conclusos para
apreciação do pedido de tutela
antecipatória”, acrescentou.
CIDADÃO DO PARANÁ
O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) será homenageado na segunda-feira, 17,
com o título de Cidadão Honorário do Paraná. A honraria
foi proposta pelo deputado
Marcio Nunes (PSD), secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo.
“Esse reconhecimento se dá
ao trabalho e progresso que o
professor Oriovisto trouxe ao
Paraná”, afirmou Nunes. Oriovisto fundador e presidente do
Grupo Positivo por 40 anos,
tornando-o um dos principais
grupos educacionais, industriais gráficos e de informática
do Brasil.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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NESSE DIA 15

Novo aeródromo do PR será inaugurado
Divulgação

Aroparque é
fruto da
parceria entre
dois entusiastas
Da Assessoria
Os proprietários de aviões
executivos, piloto desportivos,
pilotos proprietários e empresas
de táxi aéreo vão ganhar um novo
espaço para pousos, decolagens
e guarda de suas aeronaves no
novo aeródromo que será inaugurado neste sábado (15), no
município de Palmeira (PR),
a 55 km de Curitiba e a 70km
de Ponta Grossa. O Aeroparque
Aldeia da Serra é um empreendimento que vem sendo planejado
desde 2010 e cujas obras começaram em 2015, já tendo capacidade de operação desde 2017.
O Aeroparque Aldeia da
Serra é fruto da parceria entre os
empresários Wagner Aichner e
Aliceu Cezário, dois entusiastas
da aviação desde sempre, que
se conheceram em 2014 e descobriram que tinham interesses
comuns e o sonho de construir

Empreendimento vinha sendo planejado desde 2010

um aeródromo como alternativa
para os aeroportos administrados
pela Infraero em Curitiba, como
Afonso Pena e Bacacheri, em vias
de serem privatizados. A pista
tem 1500m de comprimento
e 23m de largura, suportando
aeronaves de até 22 toneladas e
funcionará 24 horas por dia para
pousos e decolagens. Não foi
revelado o valor total do investimento, mas apenas o serviço de
terraplanagem teve um custo de
cerca de R$ 10 milhões, movimentando um milhão de metros
cúbicos de terra.

PR-340

COPA AMCG

Ventania e
Carambeí
começam
a decidir
Carambeí - Expectativa e
confiança. Esses são os sentimentos dos torcedores do Carambeí
Futsal que nessa sexta-feira (14),
se deslocarão até a cidade de Ventania para acompanhar sua equipe
na primeira partida da decisão da
9ª Copa AMCG de Futsal, contra a equipe da casa, agendada
para as 20 horas, no Ginásio de
Esportes Chefão. O segundo e
decisivo confronto acontece dia
22, no Ginásio Art Jan de Geus,
em Carambeí.
Edinho treinador do representante da Rota dos Tropeiros ainda
não sabe qual time irá mandar a
quadra, devido que alguns atletas
trabalham no horário da partida e
não sabem se conseguirão liberação para o jogo. O certo é que o
técnico deve contar com os alas
Ari e Nandinho e o pivô Bruno
Tufão destaques da sua equipe
durante todo o campeonato.
Campanha
Para chegar à decisão o
Carambeí classificou-se em primeiro num grupo com seis times.
Em cinco partidas foram quatro
vitórias e apenas uma derrota.
Nas quartas de finais em jogo
único, os comandados de Edinho
venceram o Imbaú (4º colocado
da outra chave) por 4 a 1. Nas
semifinais, outro triunfo, dessa
vez sobre o Jaguairiva por 7 a 6,
assegurando a melhor campanha
no geral e garantindo o direito
de disputar em casa a segunda e
decisiva partida.
Segundo o secretário municipal de Esportes de Carambeí,
Sérgio Luiz de Oliveira esta final
é a oportunidade de conquistar
um título inédito para o município. “Sempre disputamos essa
competição, mas não tivemos
a honra de sermos campeões;
tomara que dessa vez a história
seja diferente, pois nosso torcedor merece e ele tem feito toda
a diferença, principalmente nas
partidas em casa, comparecendo
em grandes números e apoiando
todo tempo”, revela o secretário
que espera força máxima dentro e
fora de quadra principalmente no
jogo da volta.
Além da decisão do título masculino adulto, Carambeí e Ventania disputam o terceiro e quarto
lugares na categoria sub-17.

Para transformar o sonho em
realidade, os dois empresários
prospectaram terrenos, fizeram
pesquisa de mercado para avaliar a viabilidade de se criar um
empreendimento deste porte e
finalmente adquiriram uma área
de 700 mil metros quadrados no
município de Palmeira (PR), na
Colônia Witmarsum, próximo
da BR 376, que liga Curitiba
a Ponta Grossa, uma das principais rodovias do estado do
Paraná, por onde passa boa
parte da produção industrial e
agrícola do estado. O espaço foi

chamado de Aeródromo Jorge
Luiz Stocco. Stocco foi um
mecânico restaurador de aeronaves, bastante conhecido no
meio aeronáutico, que faleceu
em 2013, num acidente aéreo.
A designação aeródromo é dada
a uma área que possui a infraestrutura e instalações adequadas
para aterrissagem e decolagem
de aeronaves. Geralmente chama-se de aeródromo por ser de
caráter privado. Os aeroportos
são espaços públicos.
Para a manutenção do Aeródromo Jorge Luiz Stocco, o planejamento prevê a comercialização
de espaços para a construção de
hangares. Já foram comercializados 37 espaços e 15 hangares
estão em pleno funcionamento.
Cada espaço tem 600 metros
quadrados. Na primeira fase do
projeto espera-se comercializar
62 áreas e no final da segunda
fase serão 124 hangares.
“Queremos ser um espaço
alternativo, mais ágil e econômico para o mercado da aviação,
o empresário hoje busca num
avião otimizar tempo x dinheiro,
é para isto que estamos aqui”,
comenta Wagner Aichner, um
dos sócios do empreendimento.

Prefeitura consolida acordo para desvio
Tibagi - Uma decisão conjunta da Prefeitura, Promotoria
de Tibagi, Departamento de
Estradas de Rodagem (DER) e
proprietários rurais de imóveis
localizados às margens da PR
340, marcou a consolidação da
abertura de um desvio próximo
ao trecho em que ocorreu o desmoronamento, responsável pela
interdição total da via, no final
de maio. A iniciativa promete
atender, de forma emergencial,
as necessidades de estudantes,
trabalhadores, auxiliar no transporte de pacientes e de pessoas
em geral, que utilizam a estrada
diariamente para chegar a Telêmaco Borba.
O trecho será liberado para

veículos leves, com no máximo
quatro toneladas. De acordo com o
procurador jurídico da Prefeitura,
Bruno Ribas, a decisão de limitar
o tráfego para veículos leves foi
por uma questão de segurança.
“Devido a largura da via, pela
precariedade do trecho e para fins
de manutenção da estrada, que
será totalmente paga pela Prefeitura e para não danificar tanto,
ter uma segurança maior para
veículos pequenos, transporte de
pacientes, passageiros, alunos”,
explicou. “Se tudo ocorrer bem,
até semana que vem já possa ser
liberado o acesso para a população. Temos a expectativa é que
até semana que vem o acesso já
possa liberado”.

O executivo já declarou a área
de utilidade pública, através de
um decreto, publicado em Diário
Oficial, nesta terça-feira (11), e
que já libera a área para o início
dos trabalhos, que devem começar nesta quarta-feira (12).
O desvio, que terá aproximadamente seis quilômetros, terá
início km 291 da estrada, na
entrada que vai para a localidade
de Campina Alta com saída no
km 293. O município de Tibagi
irá preparar toda a pista, colocará
cascalho, que será doado pela
Klabin, e vai sinalizar a pista em
parceria com o DER, indicando
o novo desvio para os motoristas, tanto na PR 340, quando na
estrada secundária.

CONTRA O PANANÁ CLUBE

Operário perde mais uma e se complica
Ponta Grossa - Operário
Ferroviário perdeu para o Paraná
Clube, na noite de terça-feira
(11), pela oitava rodada do Brasileiro da Série B. O jogo aconteceu na Vila Capanema e terminou
1 a 0. Com o resultado, o alvinegro segue com sete pontos.

O Fantasma pressionou o
adversário, criou jogadas e buscou o gol durante toda a partida. O time da casa aproveitou
oportunidade aos 36 minutos do
segundo tempo. Após cobrança
de escanteio, Jenison marcou o
gol da vitória do Paraná.

O alvinegro iniciou o jogo com
Simão, Mailton, Lázaro, Sosa,
Allan Veira, Chicão, Índio, Jean
Carlo, Marcelo, Felipe Augusto
e Schumacher. No segundo
tempo, entraram Jardel, Cleyton
e Uilliam para saída de Chicão,
Marcelo e Felipe Augusto.

'SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL'

Conferência discutirá
propostas para plano
Carambeí - As secretarias de
Desenvolvimento e Educação/Cultura realizam na sexta-feira (14),
a 2ª Conferência Municipal de
Segurança Alimentar e Nutricional
de Carambeí, na Biblioteca Municipal, das 13 às 17 horas. A Conferência é aberta a comunidade e
as inscrições podem ser efetuadas
no local.
Na oportunidade serão discutidas e aprovadas as propostas para
o plano municipal de segurança
alimentar e também escolhidos
os delegados que representarão
Carambeí na conferência regional.
O evento contará com apresentação de projetos do Programa
Agrinho que envolvem a alimentação em vários âmbitos como
qualidade de vida, alimentação
saudável, reaproveitamento e aproveitamento de alimentos, horta na
escola, entre outros. As professoras Miliane Mascarenhas Pedroso,

Cmei São Judas; Tais Teixeira e
Milayne Angélica Macedo da Rosa,
Cmei Betania; Daniele de Jesus
Correa da Silva e Eliane Aparecida
Duarte dos Santos, Cmei Santa
Rita, serão as responsáveis pelas
apresentações.
O tema da 2ª Conferência
Municipal de Segurança Alimentar
"Comida no campo e na cidade: o
que temos e o que queremos" será
abordado pela palestrante Bethânia Ávila Rodrigues, graduada em
Administração pela Universidade
Federal de Rio Grande (FURG),
especialista em Administração e
Logística pela UNINTER, mestre em Engenharia de Produção
pela Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR).
Atualmente, é doutoranda em
Engenharia de Produção, pela
Universidade Tecnológica Federal
do Paraná (UTFPR – Campus
Ponta Grossa).

BELEZA FASHION BRASIL

Melissa busca recurso para
participar de concurso
Da Assessoria
Tibagi - A aluna da Escola
Municipal Professor Aroldo,
Melissa Raphaeli Rodrigues Bueno,
de seis anos, está buscando apoio
para participar do Beleza Fashion
Brasil (BFB), na categoria Mini
Miss Brasil Universe, em novembro, na capital do Mato Grosso
do Sul, Campo Grande. A família
da menina está se mobilizando
para arrecadar fundos que possam
garantir sua viagem.
A mãe de Melissa, Jaqueline
Borba Rodrigues, explica que os
custos do evento são altos. “A
gente fez rifas e estou correndo
atrás para tentar arrecadar doações. É um custo bem alto, com
a inscrição, a passagem, hotel,
roupa e tudo mais que ela vai
precisar”, disse. A primeira parte
do pagamento da inscrição deve
ser feita até esta sexta-feira (14).
Jaqueline já conseguiu metade do
valor, mas ainda precisa de mais
R$ 500 para conseguir colocar
Mel no concurso, que já sonha
com a participação. “Quero muito
ir. Vai ser maravilhoso”, entrega a
menina. O custo total da viagem,
segundo Jaqueline, ficará em torno
de R$ 5 mil.
O gerente do Departamento
de Cultura, Sidnei Bielski, prometeu auxiliar na busca por apoio

junto à comunidade. “Percebemos que a Melissa tem um grande
potencial. A Prefeitura não pode
ajudar financeiramente, mas daremos suporte para que ela consiga
a quantia necessária para viajar.
Acreditamos que vai dar certo”,
destacou o gerente.
Além da rifa, que custa R$ 5
cada bilhete, a família está aceitando doações para conseguir chegar ao montante final para viagem.
Qualquer valor pode ser depositado
na conta da família, em nome do pai
de Mel, Patrick Rafael Bueno, no
Banco do Brasil, agência 2722-7,
conta corrente 12.721-3.
Sonho
Melissa já tem mais de 10 mil
seguidores no Instagram e sonha
em ser modelo. A mãe se orgulha
da determinação da filha, que não
mede esforços quando o assunto
é o concurso. “Ela gosta muito de
fotografar, sempre está disposta,
fazendo planos. É o sonho dela e
agora é nosso também. Queremos
proporcionar essa experiência para
a vida da Mel. Ela já é uma vencedora para nós”, disse emocionada.
A coordenadora estadual do
Beleza Fashion Brasil, Maga Fomp,
afirmou que Mel tem o perfil esperado e já vai para Campo Grande
com o título de Mini Miss Paraná
Universe 2019.
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Divulgação / Luana Dias

Delegacia de Castro
muda de endereço
Atendimento
ao público
normaliza na
segunda-feira
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Sede antiga da 43ª DRP

A Delegacia Regional de
Polícia de Castro está em um
novo endereço. Desde a quarta-feira (12), os atendimentos
passaram a acontecer na Rua
Carlos Ernesto Kugler, número
51, no Jardim Alvorada. Por
conta da mudança e processos logísticos, a unidade será
aberta ao público na segundafeira (17).
O delegado Lucas Mariano
Mendes, atual responsável
pela Delegacia de Castro,
explicou à reportagem que a
mudança ocorreu para que
haja a devida separação entre
a Polícia Civil de Castro e o
Departamento Penitenciário
(Depen) do município. “Estamos procedendo algo que já
estava previsto, para regularizar a separação desses dois
órgãos, não é o procedimento

correto Civil e Depen estarem no mesmo local, preso
não deveria ficar em delegacia
em nenhum estado brasileiro,
inclusive, existe um projeto do
governo de entregar presos, de
todas as unidades ao Depen,
que é o órgão responsável”,
destacou.
De acordo com o delegado,
enquanto os servidores da Polícia Civil se organizam no novo
espaço, seguem normalmente
os atendimentos voltados para
urgências e prioridades legais.
Os demais trabalhos burocráticos e de rotina, normalizam
na segunda-feira (17).
A partir da mudança, todos
os assuntos pertinentes a
detentos da cadeia pública de
Castro devem ser tratados no
Departamento Penitenciário,

ou seja, no endereço onde antes
também funcionava a delegacia
da Polícia Civil. “Agora não há
mais vínculo entre a Polícia
Civil e o Depen, nós daremos
continuidade ao nosso trabalho
de investigação de crimes, e o
Depen assume inteiramente o
prédio onde permanecem os
presos”, ressaltou.
Vale lembrar que o prédio onde funcionava a Polícia
Civil de Castro já tem muitos anos, e, o funcionamento
dos dois órgãos no mesmo
imóvel, mesmo não sendo o
mecanismo correto também
já ocorria há bastante tempo.
“Tenho colegas que trabalharam na cidade em 2011, por
exemplo, e que já conviveram
com essa realidade”, destacou
o delegado.

PRIMEIRA ETAPA MERECEU INAUGURAÇÃO

Energia solar beneficia Casa da Criança
Divulgação

Da Redação
Desde terça-feira (11), a Casa
da Criança e do Adolescente Padre
Marcelo Quilici, passou a produzir
energia, com a aquisição de placas
solares. O ato mereceu inauguração e contou com membros do
Rotary Clube de Castro, da equipe
de funcionários da Casa, um padre
em nome da Associação Antonio
Marcos Cavanis, representante da
Associação de Mulheres Cooperativistas, juntamente com as crianças
contempladas pelas atividades da
organização.
Ao todo foram arrecadados
R$ 25 mil para a instalação das
placas, o que corresponde a 25%
do consumo da Casa. Segundo
Júlio Cezar Hamad, presidente do
Rotary Clube de Castro, a intenção
é instalar 100% de energia limpa e
sustentável para a entidade. “Para
terminar o projeto e disponibilizar
100% de energia limpa para a instituição, são necessários mais R$
75 mil, que conseguiremos a partir
da continuidade na arrecadação e
novas parceiras para futuramente
termos o Projeto Energia Solares
concluído”, descreve.
Para a instalação das placas
foi feito um estudo sobre o lugar
que mais recebe luz solar e a partir
disso as placas foram instaladas e
já estão funcionando a todo vapor.
Outro procedimento necessário foi
a regulamentação do sistema pela
Companhia Paranaense de Energia (Copel), para que a produção
de energia limpa seja descontado
da fatura dos gastos de energia da
instituição.
Atualmente a casa gasta R$
2.000,00 com esse tipo de conta.
A partir da economia no talão,
esse dinheiro pode ser remanejado
para outros gastos básicos. Para a
Coordenadora da Casa e assistente
social Suzian Fidelix esse projeto
chegou na hora certa: “com as placas de energia solar, a economia
na conta é de R$ 500 a R$ 550,
economia que é fundamental para
sanar outras dívidas e manter a
Casa e as atividades funcionando”,
comemora.
Parceria
O projeto idealizado pelo
Rotary Clube de Castro foi reali-

Placas solares já beneficiam Casa da Criança

Novo prédio começa a atender a partir de segunda-feira

SALDO POSITIVO

Dia dos Namorados
agradou o comércio
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Diferente do dia das mães,
que em geral não rendeu aos
comerciantes castrenses os
resultados esperados, o dia dos
namorados trouxe movimentação positiva. A reportagem
ouviu comerciantes de diferentes setores, e que estão entre
os mais procurados na data, na
maioria deles, as vendas superaram as expectativas.
No ramo das floriculturas,
por exemplo, as vendas no
município foram muito boas,
conforme disseram os representantes das lojas consultadas. Houve até reforço nos
pedidos de flores, e em alguns
estabelecimentos, as rosas,
que em geral são prediletas,
já estavam em falta no final do
dia. Teve quem registrou um
crescimento de 15% nas vendas, avaliando os resultados
como satisfatórios.
Também foram ouvidos
lojistas do setor de roupas e
calçados. Neste caso as vendas também teriam sido boas,
porém, a falta de frio, que
não é típica para esta época
do ano, acabou atrapalhando
um pouquinho. Segundo os
entrevistados, quando o dia
dos namorados cai em dias de
temperaturas mais baixas, o
investimento no presente acaba
sendo maior. Já para dias mais
quentes, como têm sido os últi-

mos, os vestuários escolhidos
podem ser os mesmos vendidos para meia-estação.
Quem também investiu
bastante na noite do dia dos
namorados foram os bares e
restaurantes da cidade. Em
alguns a casa ficou cheia, em
outros nem tanto. Apesar de os
consumidores não terem considerado os preços tão atrativos,
houve significativa movimentação de casais, principalmente
nos estabelecimentos que pensaram em programação diferenciada para a data. E, mesmo
entre os que não atraíram tantos
casais, os resultados não foram
avaliados como negativos.
Segundo alguns entrevistados,
o fato de hoje em dia existirem
mais opções na cidade, acabou
dividindo os apaixonados na
hora de escolher onde ir.
A reportagem também
conversou com o presidente da
Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro),
Anderson Gomes. Segundo
ele, o que se pode concluir é
que, dentro das expectativas,
a movimentação do comércio
local para o dia dos namorados
realmente foi favorável. As compras, de acordo com Anderson,
teriam sido aquecidas já ao
longo da semana, fazendo com
que a data, que está entre as
cinco melhores do calendário
comercial, somasse positivamente aos resultados do mês
de junho.

VITTACE

Prestes lança novo
condomínio em Castro
Da Assessoria
União de esforços
zado em parceria com a Associação de Mulheres Cooperativistas,
que vem arrecadando fundos desde
2018 para que essa iniciativa saísse
do papel. Em entrevista com o
presidente do Rotary, ele explicou
como foi o processo de arrecadação do dinheiro: “o Rotary sempre participa da Agroleite, mais
precisamente a Expoflor, e para a
arrecadação de parte do dinheiro,
foi preciso estar presente em dois
desses eventos. A parceria com as
Mulheres Cooperativistas veio do
interesse em contribuir e ajudar
essas crianças”. A Associação de
Mulheres Cooperativistas faz parte
da Cooperativa Castrolanda, e
realiza o aluguel de estandes para
ventos como a Expo e Flor, entre
outros, e junto com o Rotary Clube,
destina uma porcentagem da arrecadação para obtenção do equipamento e instalação das placas.
Entidade
A organização atualmente trabalha com cerca de 220 crianças e
adolescentes de seis a 17 anos no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, com crianças e
adolescentes em situação de risco e

vulnerabilidade social, que consiste
em atividades e oficinas extra-curriculares de segunda a sexta-feira.
E mais 80 adolescentes e jovens
no Programa de Aprendizagem –
Jovem aprendiz, que realiza curso
teórico de capacitação desses
jovens no mercado de trabalho.
Dificuldades
A casa tem passado por dificuldades financeiras, devido as formas de arrecadar fundos. Mesmo
recebendo recursos da Prefeitura
de Castro, via contrato de parceria, a ajuda financeira não cobre a
folha de pagamentos, por exemplo.
Uma das mantenedoras que também ajuda de forma monetária é a
Associação Antonio Marcos Cavanis, que direciona uma pequena
porcentagem do salário dos padres,
contudo esse auxílio tem exigido
demais da associação. Mesmo
realizando eventos para custear a
casa, uma das alternativas tem sido
o corte de gastos, pensando principalmente na redução de água e
luz, telefonia e internet, prezando
pela qualidade do funcionamento
das atividades, mas sem gastar em
coisas desnecessárias.

A Prestes Construtora e Incorporadora acaba de lançar mais
um empreendimento. Os profissionais do mercado imobiliário da
cidade de Castro participaram,
na quarta-feira (12), da apresentação do condomínio Vittace. O
empreendimento, localizado no
Park Boulevard contará com 192
unidades habitacionais distribuídas em 12 torres. Além de toda
a qualidade construtiva e o knowhow adquirido pela construtora
nos seus 10 anos de história, o
Vittace Castro também irá dispor
de equipamentos de lazer, com o
objetivo de promover a qualidade
de vida dos seus moradores.
Para o presidente da construtora, Breno de Paula Prestes,
lançar um empreendimento na sua
cidade natal e onde a Prestes foi
fundada é uma das maneiras de
comemorar os 10 anos de atividades da empresa. “Estamos
muito felizes em poder oferecer
mais um empreendimento para
Castro, ao mesmo tempo em que
entregamos o nosso primeiro edifício alto padrão”. O engenheiro
civil refere-se ao Lake, um edifício
localizado no parque Lacustre,
que conta com 31 apartamentos e
será entregue aos proprietários na
próxima sexta-feira (14/06). Ele

explica que os condomínios com
a marca Prestes são uma maneira
de promover a transformação no
cenário urbano local, gerar renda,
através de novos postos de trabalho, a economia. “Tanto o Lake
como o Vittace Castro são empreendimentos que reforçam a nossa
missão que é criar e desenvolver
comunidades felizes”, destaca.
Demanda
Para o corretor de imóveis,
André Roberto Marques Ferreira,
Castro tem uma demanda reprimida quando o assunto é apartamento, com as características do
Vittace. Ele acredita no sucesso
do empreendimento por conta da
sua própria experiência. “Somos a
imobiliária com o maior volume de
imóveis alugados no município e é
claro que tem muita gente que quer
sair do aluguel e adquirir seu próprio apartamento”, aponta.
Para Silvia Regina dos Santos,
gerente de Pessoa Física da agência da Caixa Econômica Federal,
instituição responsável pelo financiamento através do programa
Minha Casa Minha Vida, o Vittace
tem um apelo comercial muito bom.
Ela destaca a necessidade de unidades habitacionais como as que
compõem o novo empreendimento.
“Acredito no potencial e numa
comercialização rápida”, prevê.

CULTURA

Castro recebe
projeto
itinerante de
teatro e cinema
Da Assessoria
Junho é o mês de estreia de
mais uma edição do projeto de
formação de plateia e democratização da cultura Conexão Cultural Tigre/ICRH. Através de
apresentações teatrais e sessões
de cinema gratuitas, a iniciativa
pretende conscientizar o público
sobre a importância da preservação da água.
O primeiro destino foi Joinville
(SC), onde a atração permaneceu
até 12 de junho. Na sequência, a
estrutura móvel, com capacidade
para receber 32 espectadores por
sessão, vai passar por mais quatro cidades: Campo Alegre (SC),
Castro (PR), Marechal Deodoro
(AL) e Escada (PE). Em Castro ela permanece de 17 a 19
de junho, com apresentações no
Parque Lacustre.
Companhia
A companhia Trip Teatro, com
o espetáculo “As Palhaças Aquáticas em: Cadê a Água?”, será
responsável pelas 45 apresentações teatrais programadas dessa
edição. De forma divertida e emocionante, as palhaças Asmeline e
Poulain mostram para o público
que a água é o maior bem do
nosso planeta e ensinam como
preservar e cuidar desse recurso.
O projeto, que teve início em
2008, já levou cultura, arte e
diversão para sete estados brasileiros. Em dez anos consecutivos,
foram mais de 1,2 mil apresentações artísticas com a participação
de 65 companhias teatrais e mais
de 830 mil pessoas alcançadas
direta ou indiretamente.
O Conexão Cultural, aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, é realizado pelo Ministério
da Cidadania e Magma Cultura.
Conta com patrocínio da Tigre e
Instituto Carlos Roberto Hansen
(ICRH).

NO ABAPAN

Prefeitura
entrega nova
sede do CRAS
A Prefeitura de Castro entregou nesta quinta-feira (13) a nova
sede do Centro de Referência e
Assistência Social (CRAS) Abílio
de Souza Fontenelli, no Abapan.
A obra com 165 metros quadrados conta com banheiros feminino, masculino e para pessoas
com deficiência, salas para recepção, assistente social, psicóloga,
reuniões, copa e almoxarifado.
Os recursos no valor de R$ 385
mil são provenientes do governo
federal por meio do Ministério do
Desenvolvimento Social e contrapartida do município.
O CRAS Abílio de Souza Fontenelli foi fundado no ano de 2007
e atende 22 comunidades do Distrito do Abapan oferecendo serviços de assistência social, com o
objetivo de fortalecer a convivência
com a família e a comunidade.
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Ratinho conheceu novas tecnologias
Divulgação

Queremos ser
o 'Vale do
Silício' do
Agronegócio,
disse Ratinho
Da Assessoria

Ratinho Junior mostrou interesse por projeto e ouviu por 15 minutos as explicações

afirmou o governador. “Estamos trabalhando para tornar o
Paraná o mais inovador do Brasil. Há um ambiente propício ao
desenvolvimento de soluções
inovadoras em diversas áreas”,
completou. “Queremos ser o
Vale do Silício do agronegócio,
que possa vender tecnologia
para o mundo. A ideia é ser um
governo inovador”, destacou.
Realizado pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, a Digi-

tal Agro 2019 segue até esta
quinta-feira (13), no Pavilhão
de Exposições, anexo ao Parque Histórico de Carambeí. O
foco do evento neste ano, que
está em sua terceira edição, é
a internet das coisas nas fazendas inteligentes (smart farms),
sustentabilidade, plataformas
digitais e os impactos da transformação digital no setor.
“Cada vez mais os agricultores utilizam a tecnologia.

Temas
A programação do fórum,
organizado pela Frísia Cooperativa Agroindustrial com parceria
técnica da Fundação ABC, é

Divulgação / Sandro A. Carrilho

Pela segunda vez desde que
assumiu o governo do Paraná,
Carlos Massa Ratinho Junior
vem a Carambeí. Desta vez foi
na quarta-feira (12), quando
visitou a Digital Agro 2019 e
percorreu a feira ao lado do presidente da Frísia, Renato Greidanus; do secretário de Estado
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; e do prefeito Osmar
Blum Chinato. O evento que
encerrou na quinta-feira (13),
após três dias, apresentou e
discutiu as principais novidades
tecnológicas para o agronegócio,
como a digitalização do campo,
automação, robótica, internet
das coisas e Big Data.
“O Paraná é um Estado de
excelência no agronegócio e
tem obrigação pensar em tecnologia para o setor. O mundo
da agricultura saiu da enxada e
está indo para o computador”,

Para um Estado como o nosso
em que o agronegócio é muito
forte, isso significa redução de
custos e maior produtividade,
além da questão da sustentabilidade”, ressaltou Mario Dykstra,
gerente de negócios da Frísia.
“Mas ainda precisamos melhorar a conexão no campo”, alertou ele.
O prefeito de Carambeí,
Osmar Blum, também destacou
a importância do avanço tecnológico no setor. “É o caminho para
o campo produzir mais, e com
mais racionalidade”, disse ele.

Na abertura, dia 11, o vice-governador Darci Piana esteve presente

Aplicar Calpar dá trabalho...

Divulgação / Sandro A. Carrilho
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Evento primou pela alta tecnologia no campo

dividida em três temáticas: Diretrizes para promover o ambiente
regional de inovação; Demandas regionais de inovação para
a agropecuária e Desafios e
oportunidades para desenvolver
e implantar inovações na agropecuária regional, com foco na
melhoria do resultado final para
os produtores agrícolas.
Startups
Uma das atrações da Digital
Agro 2019 é a Startup Corner,
espécie de “avenida” em que startups podem mostrar o que estão
desenvolvendo para o agronegócio. “É a chance de o produtor
conhecer projetos embrionários
e ajudar no desenvolvimento”,
explicou Mario Dykstra. “Estou
pelo terceiro ano seguido vindo
aqui, e o número de startups
voltadas para o agronegócio só
aumenta”, disse o governador.
Potencial
A Unium (união das cooperativas Frísia, Castrolanda
e Capal) produz cerca de 2
milhões de litros de leite por dia
em Carambeí e tem capacidade
para processar 3 milhões de
litros em três plantas (duas no
Paraná e uma em São Paulo).
São mais de cinco mil famílias cooperadas e R$ 1 bilhão
em investimentos nos últimos
oito anos para que os Campos
Gerais se tornassem uma das
três maiores bacias leiteiras do
Brasil.
Presenças
Participaram do evento em
Carambeí o secretário da Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex; o prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel; o presidente
da Frísia Agroindustrial, Renato
Greidanus; o diretor-presidente
da Castrolanda, Frans Borg;
além de secretários municipais e
vereadores de Carambeí.

DESDE SEGUNDA-FEIRA

TODOS
VÃO
GANHAR.

Paraná fica três meses sem soja
para combater ferrugem asiática
8&*448&*44'*-. %&4*(/ 8&#

APLICOU
CALPAR...

Da Assessoria
Começou na segunda-feira
(10) o período chamado de vazio
sanitário da soja, no qual os produtores ficam expressamente proibidos, por três meses, de ter plantas
da oleaginosa em suas lavouras. A
medida tem como objetivo reduzir a incidência dos esporos de
um temido fungo, o Phakopsora
pachyrhizi, causador da principal
doença que tira o sono dos sojicultores: a ferrugem asiática.
A doença tem potencial de
prejuízos bilionários e até mesmo
de inviabilizar a continuidade da
cultura, caso não sejam tomadas
as devidas precauções. No último
ciclo, por exemplo, houve o registro de 58 casos no Paraná. O
Estado foi o vice-campeão nesse
quesito, atrás apenas do Rio
Grande do Sul, com 127 casos.
O Mato Grosso do Sul foi o terceiro com maior incidência: 54
casos. Os dados são do Consórcio Antiferrugem.
A engenheira agrônoma do
SENAR-PR Flaviane Medeiros enfatiza que no período de
10 de junho a 10 de setembro,
conforme portaria da Agência de

Defesa Agropecuária (Adapar),
nenhuma planta de soja deve
existir nas lavouras paranaenses.
“O período é importante porque
interrompe o ciclo do causador da
ferrugem asiática, que é um fungo
biotrófico, ou seja, precisa da
planta viva de soja para sobreviver. Esse período de vazio sanitário interrompe esse ciclo e reduz
a incidência do fungo na hora que
for ocorrer o plantio, a partir de
10 de setembro”, explica.
Ainda de acordo com a técnica
do SENAR-PR, é comum que na
hora da colheita da soja fiquem
sementes que caem da colheitadeira no solo, gerando o que se
configura como plantas voluntárias.
“As plantas acabam emergindo na
lavoura. A recomendação é que se
eliminem todas essas plantas. O
produtor vai lá e faz a capina ou
passa algum herbicida que mate
essas plantas de soja”, pontua.
Flaviane explica que é impossível eliminar o fungo por completo.
Mas, com essa medida, de deixar
o solo sem plantas hospedeiras, o
que acontece é um retardamento
no aparecimento da ferrugem na
próxima safra. “É importante lembrar que a determinação é feita

por meio de portaria e é obrigatória”, lembra. Os produtores estão
sujeitos desde multas até a interdição da propriedade caso não
cumpram as recomendações.
Prejuízos bilionários
A Embrapa Soja, com sede
em Londrina, no Norte do Paraná,
estima que o controle da ferrugem
asiática, por safra, consuma, em
média, US$ 2,8 bilhões. As estratégias de manejo da doença são:
o vazio sanitário, a utilização de
cultivares precoces, a semeadura
no início da época recomendada,
o uso de cultivares com genes de
resistência e o uso de fungicidas.
Estes últimos vêm, em sua maioria, tendo sua eficiência reduzida
a cada ano.
Para ajudar os produtores
a ter mais informações sobre
como estão os estudos sobre
o uso de produtos químicos,
manejos, focos de incidência e
outras informações importantes,
a Embrapa possui o seguinte site:
www.embrapa.br/soja/ferrugem .
Outra fonte importante de dados
sobre o assunto é o site do Consórcio Antiferrugem: www.consorcioantiferrugem.net .
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lado mais sombrio da alma humana e com as forças enigmáticas que regem o universo. Cada
uma destas histórias é a elaboração simbólica de nosso confronto com o desconhecido, em
variadas e terríveis formas”.
Extraordinárias SP, que leva ao
A PROGRAMAÇÃO de Histópalco seis clássicos da Literatura
(42)
rias Extraordinárias SP tem
Fantástica e de Terror, adaptaapresentações de quinta a sábados por dramaturgos do Rio e
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de São Paulo, em três diferentes
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programações.
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da
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Histórias
e 15 reais (meia). Espetáculos
berto Jardim e de Roberto Alvim,
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imperdíveis.
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O GRUPO DE CIRCO-TEAExtraordinárias SP apresentou dois monólogos: A Cor que alternam semanalmente, nas TRO contemporâneo Cia do ReCaiu do Espaço, de H. P. Love- três primeiras semanas de apre- lativo realiza na capital paulista,
CURSO DE REDAÇÃO E craft, na versão de Beatriz Ca- sentação do projeto, e diaria- durante os meses de setembro e
PORTUGUÊS P/ CONCURSOS rolina Gonçalves, com Lavínia mente, na quarta e quinta se- outubro, uma série de apresentae figurino de Lino manas. No dia 27 de setembro, ções gratuitas de seu mais novo
Local: Centro de Estudos Profes-Pannunzio
Página 4 - São Paulo, 14 de setembro de 2018
Villaventura; e Frankenstein,
na logo após a apresentação de espetáculo: Risco. Com criasora Mara – Rua Benjamin Cons-adaptação de Sérgio Roveri, com Frankenstein, acontece deba- ção e atuação de Tássio Folli e
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Você vai se surpreender com o resultado!

Escorpião:Muita movimentação ou tarefas extras deixarão
seu dia cansativo. Dê uma pausa
para evitar o estresse. Assuntos
pendentes com familiares poderão ser resolvidos.

Gêmeos: Se estiver sem
emprego, procure amigos para
descobrir novas oportunidades.
Segure o impulso de gastar. Talvez conheça uma pessoa interessante para paquerar.

Sagitário: Tente fazer uma
reflexão da carreira, estabelecendo metas que possa ser
atingidas em pouco tempo. Na
relação, cuidado com o excesso
de sinceridade ou a rigidez.

Câncer: Se estiver sem trabalho, procure vagas nas áreas
de pesquisa ou saúde. Caso
esteja em um serviço temporário,
há chance de efetivação. A dois,
evite observar os defeitos do par.
Que tal focar nas qualidades?

Capricórnio: No serviço,
é possível que alguém ou algo
tire você do sério: respire fundo
e evite o confronto. Intuição em
alta. Uma pessoa de hábitos bem
diferentes dos seus vai perceber
os seus encantos.

Leão: Algo que você faz em
casa deverá se tornar uma fonte
de renda. É possível que consiga
resolver um problema pessoal
com a ajuda de vizinhos. Poderá
engatar um romance com alguém
do trabalho.

Aquário: Atenção à documentação no trabalho. Se lida
com pagamentos, contratos,
negociações ou outros papéis oficiais, não deixe escapar nenhum
detalhe. Astral favorável para
namoro à distância.

Virgem:
Poderá
receber convite para voltar a um
antigo emprego. É provável
que um parente peça conselhos
ou dinheiro emprestado. Uma
paquera despretensiosa deve
virar uma relação séria.

Peixes: Seu desempenho
profissional deverá render elogios, promoção ou até dinheiro
extra. Também poderá assumir
uma tarefa diferente. Se estiver
só, não engate namoro com qualquer um: escolha bem!

apoio à criação artística, LinJardim e de Alvim, com figurinos 2016 e janeiro de 2018.
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RICARDO SCHILDER torna público que irá requerer a Secretaria
Municipal
A de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a renovação de
sua LICENÇA DE OPERAÇÃO, para AVICULTURA – FRANGO DE
N
CORTE, na localidade de FAXINAL GRANDE – GUARAGI, PONTA
O
GROSSA/PR.

S
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SÚMULA
E DO RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
RICARDO SCHILDER torna público que recebeu do IAP a LICENÇA
AOPERAÇÃO, para atividade de AVICULTURA – FRANGO DE
DE
T implantada na localidade de FAXINAL GRANDE – GUAN
CORTE,
O
RAGI,
RPONTA GROSSA/PR.
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PROJUDI - Processo: 0001109-74.2016.8.16.0064 - Ref. mov. 129.1 - Assinado digitalmente por Cleuza Marlene Ressetti Guiloski
04/06/2019:
EXPEDIÇÃO
Juizo de Direito da Vara Cível da Comarca
de Castro
– EstadoDE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: EDITAL DE CITAÇÃO
do Paraná. Edital de Intimação, prazo 30 (trinta) dias, da executada A. B. Gomes Pinheiro Eirelli-ME, inscrita no CNPJ/MF nº
04.452.327/0001-55, na pessoa de seu representante legal. O Doutor Rodrigo Yabag Endo, Juiz de Direito da Vara Civel da Comarca
de Castro, Estado do Paraná, etc. Faz Saber, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
e Escrivania do Civel tramitam os autos de Ação Monitória, em fase
de Cumprimento de Sentença, sob nº 0005971-25.2015.8.16.0064,
em que é exequente CGMP – Centro de Gestão de Meios de
���������� �� �������������������������������������������������
Pagamentos e executada A.B. Gomes Pinheiro Transportes Eirelli
������
– ME, sendo que mediante edital, Intima a executada A B Gomes
���� �������� ��������������� �!�� "��#�� ����� ���$%$&'����
Pinheiro Transportes Eirelli – me, pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/
����"���������"�����"�� ������()�(� *+,- .,�/.01-,�
MF sob nº 04.452.327/0001-55,na pessoa de seu representante
����'�������� 2��3�4�2�����"��5��'67��$��6�$6������������89$:���
legal, atualmente em lugar incerto e não sabido para que,noprazo
��;��&���$�������5������������������$�&,
de 15 (quinze) dias, cumpra o julgado, efetuando o pagamento da
(�����4��5���������<'��������=�$�$��$�$�6��:�96�$;��'��$:$�&��>$&6;$���
�69$�$;5�<'$�=���$��$��'87��$���&�69��6������89$:����;6��;�����'�����$��?������
importância indicada no demonstrativo discriminado e atualizado
�� � ������ � �?������ � ��5 � ��@ � �A �
BB .0+-,C B*,/,B*, *-5 � $; � <'$ � D
do débito, na importância de R$ 13.230,19 (Treze Mil, duzentos e
$%$<'$��$ � 4�"�� � 4������� � �,� � $ � $%$&'���� � ����"��� � �����"��
trinta reais e dezenove centavos) – Valor em 01/11/2018, devida��"�� �5����$����<'$�;$�6���$���=�$�$��$�$�6��:5�� �����$%$&'���������"���
�����"�� � ��"�� �5� @���6:$6��5 � 6��&�6�� � �� � ��()�( � �A � *+,- .,�/.01-5
mente atualizada á data do efetivo pagamento, acrescida de custas,
��'�:;$��$�$;�:'E���6�&$����$��F����@6��5��$����<'$�G���;�$�E����������������;$6��
se houver, na forma disposta no artigo 513, paragráfo 2º do CPC/15.
�6�=��89$6� � =���� �'�� :�&�:67�HF�5 � � � =���� <'$ � �� � =��7� � �$� � � !��I�# � �6��5 � $G$�'$ � �
Ciente de que, somente após transcorrido o prazo previsto no artigo
=�E�;$��������896��5����6;=���J�&6���$��K���,+�.5/*�!��6����$���I��;6:5��$�$&$�����$
523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
��6����$���9$��$�6��$��6�$����$��$6��&$���9��#� ��9�:���$;�;��H�)C B*5��$96��;$��$
��'�:67����L���������$G$�69��=�E�;$���,� �M������6�����9�&��8&6���G6%�����$;�B N
dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação,
!�$7�=���&$���#����9�:�������D@6��5����<'�6���$�F���$�'76����=$:��;$���$�$;�&�����$
apresente,nos próprios autos, sua impugnação. Ciente, ainda, de que
=�E�;$��� � �� � �896��5 � �� � =��7� � �$ � ��I� � �6��, � � "� � =��7� � �$ � B1 � !<'6�7$# � �6��5
não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do
6��$=$�$��$;$��$ � �$ � =$�>���5 � &�'HF� � �' � �$=O�6��5 � =��$�� � � � $%$&'���� � �=��
$;@��E�� � L � $%$&'HF�5 � � �6���6@'8��� � =�� � �$=$��I�&6�5 � �'�'���� � $; � �=������ � $
CPC/15, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento)
6����'8��� � &�;� &O=6��� ���� =$H��� =��&$��'�6�� �$:$9���$�, � "� � =��7� � =���� $;@��E��5
e, também de honorários de advogados de 10% (dez por cento) do
�$&��>$&$������&�D�6������$%$<'$��$�$�&�;=��9��������$=O�6����$�� N�!��6����=��
valor executado, devendo a parte exequente,no prazo de 05 (cinco)
&$���#����9�:���$;�$%$&'HF�5�6�&:'�69$�&'�����=��&$��'�6��$�>������6����$���9�E���
dias, apresentar novo demonstrativo atualizado do débito. Origem
G6%���� � �&6;�5 � =��$�� � �$<'$�$� � �$P� � ��;6�6�� � � � =�E�� � � � �$�����$ � $; � ��D � * � !�$6�#
=��&$:���;$���6�5��&�$�&6�����$�&���$HF��;��$���6��$�P'�����$�BN�!';�=���&$���#���
da Dívida: A exequente moveu ação monitória em face da executada,
;I�, � �4�,Q � =��&$��� � $; � ��J;6�$ � =$:� � �6��$;� � ������ 5 � ���$ � =��$�F� � �$�
que devidamente citada, apresentou embargos, os quais form rejeita96�'�:67�����������������������=��&$���, ��5�=����<'$�&>$E'$����&��>$&6;$�������
dos, sendo constituido de pleno direito, o Título Executivo Judicial. E,
6��$�$������5 � $ � G'�'��;$��$ � �6�E'D; � =���� � �:$E�� � 6E���J�&6�5 � ;����' � $%=$�6� � �
=�$�$��$�$�6��:5����$��='@:6&�������G��;�����:$65�$��G6%����&O=6��������6�����(O�';5���
para que cheque ao conhecimento dos interessados e, futuramente,
:'E����$�&���';$�����������������$����&6���$�$���;��&���$�������5����������
ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital,
������5�����<'�����! -#��6������;I���$�P'�>��! *#���������$���6��;6:�$��$7$��9$
que será publicado na forma da lei, e afixado cópia no átriodo Fórum,
!C B.#, � �'5 � RRRRRRR � !�:$'7�� ���:$�$� �$��$�6�2'6:��S6#5 � �;=�$E�����'��;$�����5
nolugar de costume.Dado e Passado nesta cidade e Comarca de Cas<'$����6E6�$65��'@�&�$96�$����6���=����$�$�;6��HF�������,��'67,
tro, Estado do Paraná, aos dezoito (18) dias do mês de Dezembro
�:$'7�����:$�$��$��$�6�2'6:��S6
(12) do ano de dois mil e Dezoito (18).
����
���;=�$E�����'��;$��������������6���A� C)C B*
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SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
5
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
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Formato Collor em
1989
da chave (sigla)
Oinglesa
solo da

Meio, em
inglês

ArquipéInterjeição
lago entre
comum na
a Sicíliafala
e do
carioca
a Líbia

realidade: normalmente vítimas
de um processo de marginalização que as relega à exclusão e
ao isolamento, são estigmatizadas como um problema perigoso
para a tranquilidade social.
A MULHER QUE NOS É
apresentada nesta peça com o
seu eu transtornado e sua identidade distorcida, ao decidir não
aceitar o tratamento que lhe
querem impor está, na verdade,
tentando fazer respeitar seus
direitos de cidadã para resgatar
a sua dignidade.
ÁGUAS DE MIM tem apresentações às quintas-feiras, às
20h30. Os ingressos custam
40 reais e 20 reais (meia). Espetáculo imperdível.

S

A Pequena
Sereia
(Cin.)

(?) Ápia,
antiga
estrada
romana

de maneira sensível e humana.
EM SUAS MONTAGENS,
as linhas de investigação permeiam o desenvolvimento de
novos aparelhos e a aplicação
das técnicas circenses como forma de expressão pessoal.
EM OITO ANOS de existência,
a companhia atuou em prestigiados festivais no Brasil e no mundo, como o Festival Internacional
Sesc de Circo (São Paulo), Mostra
Sesc de Artes cênicas do Cariri
(Ceará), Festival Internacional
de Circo (Uruguai), Festival Internacional de Circo Yo me Rio
Quarto (Argentina) e CIRCA
(França).
NA ZONA NORTE, o espetáculo Risco terá apresentações no
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do conduzir a plateia para o limiar entre a realidade que é vista e as sensações do personagem.
NO ENREDO, um escritor está
sentado em sua mesa, quando
as folhas, são cerca de 3 mil em
cena, escapam de sua mão e reaparecem em seu ombro, num
movimento de dança e acrobacias, enquanto sua caneta fica
em pé na mesa e outros objetos deslizam. Papéis amassados
são jogados para o chão e voltam
para a mesa, além de um bloco
de folhas que parece respirar.
“Os papéis tomam formas vivas
e interagem com quem escreve.
Muitas vezes incontroláveis, eles
deslizam, desaparecem e reaparecem”, revela o grupo.
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visual. Ouça mais quem você
ama para descobrir novos pontos
em comum.
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Sexta-Feira (14/06)

voca um acidente com o carro em
que estão Elias e Helena. Cibele
desabafa com Martin e Benjamin
sobre Davi. Elias implora para que
Faruq salve a vida de Helena e do
bebê.

dos Sete Erros: 1-cabeça da tartaruga; 2-nuvem à esquerda; 3-boca da tartaruga; 4-cabo da antena; 5-casco da
ruga; 6-chão à direita; 7-sombra da tartaruga à direita.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
9 9864-4451
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Touro:
Se estiver sem
emprego, procure amigos para
descobrir novas oportunidades.
Segure o impulso de gastar. Talvez conheça uma pessoa interessante para paquerar.

Pasch
Foto: Divulgação
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Áries: Procure concluir
as tarefas no seu emprego. Há
promessa de bom entendimento
com a chefia. Na vida amorosa,
uma pessoa ousada poderá te
surpreender ao fazer um convite
para sair.

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
NO ANO EM QUE se comeD 40. Em
moram osmarca
200 anosNikon
da publicação de Frankenstein,
de Mary de uso.
perfeito estado
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de R$
Fone
Banco do Valor
Brasil São
Paulo1.100.
estreia a série
Histórias
(42)teatral
9 9972-0758.

D
E
DR
E CR
R E
Y
C I
MYG
M G OM
E O NI
E N D
Ç
Ç D
A AL
L LE
V
V
C E U
C S EE
S

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

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

- Imóveis

3/doc — prn. 4/main. 5/ariel — roman. 6/airbag — middle.

VENDO ESTOQUE
DE LOJA DE ROUPAS
COM MÓVEIS
Todo o estoque da loja com móveis,
e o ponto para locação.Interessados
ligar para Mandioca: (42) 9 98342777 ou 9 9810-1999.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/doc — prn. 4/main. 5/ariel — roman. 6/airbag — middle.

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
SEMINOVOS
Em ofertão, 03 galpões
seminovos de 80m² valor
R$ 7.400,00 cada, mais
16 pilares para retirar e
8 tesouras metálicas. Tel.:
(42) 9 9865-7255.

3232-5148
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Jogo dos Sete Erros: 1-cabeça da tartaruga; 2-nuvem à esquerda; 3-boca da tartaruga; 4-cabo da antena; 5-casco da
tartaruga; 6-chão à direita; 7-sombra da tartaruga à direita.

(42)
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Lidiane aceita dançar com
Quinzão, e o casal acaba vencendo
o concurso. Dandara deixa claro a
Quinzinho que seu casamento acabou. Quinzinho cancela a viagem
com Vanessa. Catraca se apaixona
pela Cantora Mascarada, sem
saber que é Kika. Gisela e Patrick
se reconciliam. Lidiane e Quinzão
se beijam. Raimundo e Janaína
passam a noite juntos. Mercedes
demite Lidiane. Álamo aposta nas
previsões de Adelaide para sua nova
coleção. Após uma passagem de
tempo, Manu e João fazem sucesso
na tevê, e Jerônimo se revolta.
ÓRFÃOS DA TERRA
Sexta-Feira (14/06)
Missade e Helena se desentendem, e Padre Zoran tenta apartar
as duas. Missade não perdoa Laila
por não ter lhe contado sobre a
gravidez de Helena. Davi revela a
Cibele que é militar em Israel e é
contra o casamento de Sara com
Ali. Cibele se afasta de Davi. Missade confronta Elias, sai de casa e
pede a Padre Zoran para passar
um tempo no Instituto. Paul pro-

A DONA DO PEDAÇO
Sexta-Feira (14/06)
Maria da Paz desconfia que
Rock tenha furtado a estátua e
Ellen comenta sobre Régis. Camilo
e Vivi reatam o namoro. Maria da
Paz fala com Jô sobre sua desconfiança de Rock. Kim invade o apartamento de Márcio. Régis vende a
estátua roubada de Maria em um
antiquário para quitar sua dívida.
Maria da Paz acusa Rock de ter
lhe roubado e Eusébio se revolta.
Rock confronta Jô e afirma que
descobrirá seus planos. Fabiana
e Rock combinam um encontro.
Abel convida Britney para sair.
Maria da Paz pede que Zé Hélio
a ajude a fazer as pazes com sua
família. Rael promete a Nilda que
atentará contra a vida de Maria da
Paz. Linda comenta com Vivi que
Camilo pediu um jantar especial.
Rock leva Fabiana para um motel.
Rael atira contra Maria.
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UMA SEMANA APÓS A MORTE DE MÉDICO

Polícia mantém investigação em sigilo
Divulgação / Arquivo P1

Varias linhas
de investigação
estão sendo
adotadas
Sandro Adriano Carrilho
sandrocarrilho@paginaum.com

a Rua Major Otávio Novaes.
Desde que foram informados do ocorrido, a P2 da 3ª Cia
da PM compareceu ao local e já
iniciou buscas pelos autores.
Quanto a possível subtração
de objetos de valor que estariam
no carro, ou na clínica, a família
informou à polícia que nada foi
levado.

Uma semana da morte do
médico Luiz Felipe Fiorillo, de
66 anos, a Polícia Civil de Castro conduz a investigação com
total sigilo e diz se tratar de um
caso 'muito complicado'. Segundo o que o Página Um apurou,
são várias as linhas de investigação adotadas desde o assassinato. Quanto a suspeitos de
prática do crime, ou até mesmo
da existência de mandante (s), a
polícia diz não haver nomes, por
enquanto.

Cremação
O corpo de Luiz Felipe Fiorillo foi cremado no sábado (8),
no Crematórium Vaticano, em
Curitiba. Durante todo o final da
tarde de sexta-feira (7), quando
o corpo chegou na Funerária
Castro, e também nas primeiras
horas de sábado, foi grande o
número de pessoas que queriam
dar o último adeus ao grande
profissional da área da saúde,
pai de Frederico, Fernanda e
Alexandra.

Crime
O crime aconteceu por volta
das 21h30 de quinta-feira (6),
em frente à clínica de Felipe na
rua General Câmara, próximo à
Loja A Rainha. Na ocasião, a reportagem apurou que o médico

Calçada ainda guardava as manchas de sangue

estaria vindo de um churrasco
na Castrolanda, quando do lado
de fora da garagem, foi surpreendido por criminosos que não
fizeram questão de esconder o
rosto. Um deles, inclusive, teria saido do carro e praticado o
crime. Ninguém soube dizer se
o médico foi baleado na parte
posterior da cabeça assim que

MORADA II

Roubado e
trancado
em banheiro
Mais uma vez ladrões desafiam
as barreiras da moralidade. Dessa
vez o roubo aconteceu na manhã
de terça-feira (11), dentro de uma
residência localizada na Rua Henrique Schultz, Bairro Morada II.
Dois assaltantes invadiram a casa
e tentaram acionar a motocicleta
que se encontrava na garagem. O
morador da casa saiu para verificar
a situação e acabou rendido pelos
marginais, que estavam armados
com um revólver e faca. Ele acabou sendo trancado no banheiro.
Como não conseguiram levar a
moto, acabaram subtraindo certa
quantia em dinheiro, fugindo sem
deixar pistas. O homem foi encontrado somente duas horas depois
do roubo, por familiares.

Luiz Felipe Fiorillo tinha 66 anos

chegou em sua casa, anexa à
clínica, ou se chegou a entrar na
clínica, e na saída foi surpreendido.
Primeiros a chegarem
Policiais militares foram os
primeiros a chegarem na cena
do crime, encontrando o médico agonizando no chão. Na

sequência, o Siate procedeu os
primeiros socorros, conduzindo
a vítima à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA).
Moradores próximos afirmaram terem ouvido dois disparos
de arma de fogo e um automóvel
fusca, de cor azul, saindo em alta velocidade pela Rua Romário
Martins, na contramão, sentido

PRF recupera caminhão roubado
Divulgação / PRF

Os casos de violência contra
mulher não se restringem apenas a relacionamentos amorosos.
No início de quarta-feira (12),
homem de 36 anos agrediu a própria mãe e causou danos na residência onde eles moram. Segundo
informações da PM, acionada à
00h10, ao chegar na casa localizada na Rua Cruz Machado, em
castro, o agressor encontrava-se
transtornado. Detido, ele foi
encaminhado para a 43ª DRP.

EM CARAMBEÍ

Rapaz é ﬂagrado
arrombando casa
Carambeí - A noite de quartafeira não acabou nada bem para
um rapaz de 22 anos, flagrado
pela polícia militar tentando arrombar a janela de uma residência com
uma barra de ferro. A ocorrência
foi registrada perto das 22h20 de
quarta-feira (12), na casa localizada na Rua da Camélias, Bairro
Novo Horizonte, em Carambeí.
Frustrado com o flagrante, o
criminoso resistiu à prisão e ainda
desacatou os militares. Após identificado, foi constatado em seu
nome a prática de outro furto,
na manhã do mesmo dia, na Rua
das Bromélias, Bairro Jardim Bela
Vista. O rapaz foi encaminhado até
a 13ª S.D.P, em Ponta Grossa.

Proprietário de caminhão ajuda a PRF
nhando o sinal do rastreador.
Por volta da 00h10, Fábio
perdeu o sinal do rastreador
e acionou a equipe PRF.
A equipe obteve êxito na
localização do caminhão, que
se deslocava sentido Imbau

para Ponta Grossa, mais os
dois ocupantes (motorista e
um passageiro), empreenderam fuga em mata próxima
a via, não sendo localizados
até a manhã de quinta-feira
(13).

PRF atende atropelamento em PG
Divulgação / PRF

Idoso é encontrado morto
Telêmaco Borba - A Polícia
Civil de Telêmaco Borba deverá
abrir inquérito para apurar a
causa da morte do idoso de 80
anos, encontrado morto na própria casa, na Rua Maringá.
Segundo informações da
PM, que prestou atendimento às
17h50 de quarta-feira (12), uma
vizinha achou estranhou o sumiço
idoso, inclusive de ele deicar uma
das luzes da casa acesa durante
tanto tempo, pois não seria
hábito do morador fazer isso. Os
policiais entraram pelo terreno,
tentaram observar algo suspeito

pela janela, e como não vislumbraram nenhuma movimentação,
optaram por arrombar a porta da
cozinha. Na residência, acabaram
por encontrar o velho com manchas de sangue na blusa, sentado
no vaso sanitário, já em óbito.
A equipe do Siate foi acionada, mas como o idoso já
havia falecido, o corpo foi
encaminhando para a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
24 horas da cidade, para que
o médico legista realizasse a
autópsia, o qual atestou morte
desconhecida.

ATROPELAMENTO NA PR 151

Jovem sofreu fratura na bacia
Corpo ficou na pista até chegada do IML
para ingestão de álcool. O corpo
da vítima foi encaminhado ao IML

de Ponta Grossa, após a realização da perícia técnica no local.

SEGURANÇA FOI O TEMA

1º BPM realiza palestras em hospitais
O 1º Batalhão de Polícia
Militar desenvolveu na terça-feira
(11), palestras sobre segurança
junto aos Hospitais Bom Jesus e
Santa Casa de Misericórdia de
Ponta Grossa.
Atendendo às demandas da
administração das casas hospitalares, aproximadamente 150
colaboradores conheceram um
pouco mais sobre o trabalho
desenvolvido pela PM no município, bem como receberam dicas
e orientações de segurança.
No Hospital Bom Jesus, a
palestra foi ministrada pelo 1º

Termas do Riveira. Segundo relato
dos policiais, após serem abordados perto da hora do almoço,
eles disseram que os eletrônicos
tinham sido furtados por uma terceira pessoa, e apenas estariam
transportando. Os dois foram
encaminhados para a 43ª DRP.

EM TELÊMACO BORBA

COM VÍTIMA FATAL

Ponta Grossa - Por volta
das 19h30 de terça-feira (11),
na Avenida Souza Naves, mais
um atropelamento acabou em
óbito na pista. Desta vez a colisão envolveu o caminhão Volvo
FH460, com placas de Campo
Mourão, que se deslocava sentido norte do Estado, e um
homem de 59 anos que atravessava a pista.
O condutor do caminhão
aguardou a chegada da equipe
policial, que realizou o teste de etilometro, com resultado negativo

Jovens são apreendidos
carregando tvs furtadas
Um homem de 20 anos e um
adolescente de 15, foram apreendidos na quarta-feira (12), com
dois aparelhos de televisão de tela
plana, após serem surpreendidos
pela equipe policial que realizava
patrulhamento na Avenida Bento
Munhoz da Rocha Neto, Bairro

NA CRUZ MACHADO

Homem bate
na própria mãe

Na Unimed
Depois de passar pela UPA,
Luiz Felipe Fiorillo foi transferido em estado gravíssimo para o
Hospital Santana Unimed, onde
passou por cirurgia delicada
para reparar o sangramento.
Foram mais de duas ou três
horas na tentativa de estancar
o sangue, além de duas paradas
cardiacas até vir à óbito.
Para Frederico, seu pai
poderia ser várias pessoas em
um só. "Era uma matéria mais
bruta e maciça, e ao mesmo
tempo muito amoroso. Era um
profissional competente que
tinha muito orgulho do filho
médico", concluiu.

NA BAIRRO TERMAS DO RIVEIRA

NA REGIÃO DE TIBAGI

Por volta de 3h30 minutos de quarta-feira (12), na
BR 376, Km 410, município
de Tibagi, equipe da PRF,
unidade de Imbaú, abordou o
caminhão Volvo FH/12 380,
com dois semireboque tanque, o qual havia sido tomado
de assalto, tendo toda a sua
carga de 45 mil litros de Etanol hidratado, roubada.
Tal ação só foi possível,
porque o proprietário do
caminhão, de nome Fábio,
percebeu que, por volta das
20 horas da noite anterior,
perdeu contato com seu
motorista. Imediatamente se
deslocou de Curitiba - sede
de sua empresa, para a região
de Tibagi - BR 376, acompa-

Depoimento do filho
O também médico Frederico
Fiorillo, filho de Luiz Felipe Fiorillo, concedeu entrevista à reportagem do Página Um quando ainda aguardava a chegada
do corpo em Castro, em frente

à funerária. Para Frederico, foi
um amigo que trouxe a notícia
que seu pai tinha levado o tiro.
Já na UPA de Castro, viu o pai
entubado na sala de emergência,
apresentando grave ferimento
na nuca causado por projétil de
arma de fogo. O filho descreveu
que pelo ângulo que a bala perfurou, "de cima para baixo", o
seu pai estaria se defendendo, e
talvez por isso a informação dos
dois disparos.

Tenente Adriano Joel de Oliveira,
e teve dentre os temas trabalhados a importância de ações preventivas individuais de segurança
nas ruas, durante as compras, em
estabelecimentos bancários e residenciais, com automóveis, e como
agir em situações de crimes.
Na Santa Casa, o enfoque
do encontro foi direcionado para
a segurança na circulação de
pedestres e veículos, em especial
sobre direção defensiva. Conduzida pelo 2º Sargento Anderson
Luiz da Silva, a pauta da palestra
abordou e discutiu, ainda, infra-

ções cotidianas de trânsito, mas
pouco conhecidas pelos usuários
das vias públicas, como alterações de características nos veículos, diferenças entre “parar” e
“estacionar”, uso do celular em
semáforos, dentre outras.
Além de manter e estimular
ainda mais a proximidade da
população com a Polícia Militar,
as ações tiveram por objetivo
multiplicar conhecimentos de
segurança, promover condutas
preventivas e proporcionar mais
tranquilidade e bem estar a todos
os participantes.

Ponta Grossa - Está internada no Hospital Universitário
Regional Wallace Thadeu de
Mello e Silva com traumatismo
craniano leve e fratura na bacia, a
jovem S.D.R, de 24 anos, atropelada na noite de terça-feira (11),
no quilômetro 309, mais 900
metros, da PR 151, estrada que
liga Ponta Grossa a Castro. Atualmente seu quadro clínico é estável, e ela permanece na unidade

de internação do Pronto Atendimento, mas não precisará passar
por cirurgia.
Segundo relato da Polícia
Rodoviária Estadual - PRE, a
mulher foi atropelada por um Fiat
Siena com placas de Ilhota (SC),
conduzido por P.V.R.O, de 41
anos. O condutor do carro prestou
socorro à vítima, que foi atendida
por uma equipe de socorristas da
concessionária CCR Rodonorte.

EM ARAPOTI

Motorista é detido bêbado
Arapoti - Após denúncia na
noite de quarta-feira (12), de
que um veículo Chevrolet Classic
estaria transitando em zig zag por
uma via pública, além do condutor estar portando arma de fogo,
equipe policial logrou êxito ao
visualizar o carro por volta das
23h30, quando este estacionava
próximo a um restaurante na Rua
Moisés Lupion, centro de Arapoti. Realizada a abordagem,

foi identificado o motorista, um
homem de 45 anos, em visível
estado de embriaguez. Ele foi
levado ao posto da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) onde foi
realizado teste de etilômetro que
confirmou a ingestão de álcool.
Junto com o infrator foi encontrada uma pistola de calibre 38 e
12 munições intactas. O homem e
a arma foram encaminhados para
a Delegacia de Polícia Civil.

D+
Sexta-feira, 14 a 17 de Junho de 2019

Divulgação / Arquivo Pessoal

Mery

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

Na Digital Agro
Divulgação

Muitos vivas para
Mery Rosa que na
terça-feira (11)
comemorou a
passagem de seu
aniversário. A
homenagem é de
amigos e família,
em especial de suas
irmãs Daiane, Joselia
e Raquel, dizendo: Te
amamos nossa irmã!

Níver de Ana Antonia

Contagem
regressiva para a
comemoração do
1º aninho de vida
de Bella Valenga
Brandt, caçula do
casal Tammy Alves
Valenda Brandt
e Arnaldo Bonfim
Brandt. No clique by
Fabiana Guedes,
a bebê recebe o
carinho do irmão
mais velho, Arthur

FOTO PASTOR

Divulgação / Arquivo Pessoal

O governador Carlos Massa Ratinho Junior desfilou no
na Digital Agro, na tarde de quarta-feira (12). Em frente
ao estande da Unium, fez questão de ser fotografado
com Frans Borg, Renato Greidanus, prefeitos Osmar
Blum (Carambeí) e Marcelo Rangel (Ponta Grossa),
secretário Sandro Alex e Gaspar de Geus. É a segunda
vez que Ratinho vem a Carambeí em cinco meses
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

SHOW ACONTECE
NO CLUBE VERDE

Dilsinho
irá embalar
com muito
samba pop
romântico

Nesta quinta-feira (13), a artista plástica e artesã Ana
Antonia da Luz Guedes comemora 75 anos de vida. Na
foto, com sua filha Fabiana Guedes Lopes de Oliveira
Manuella Magalhães já conta os dias para
conhecer a Disney, nos EUA. Filha de Mônica e Sérgio
Magalhães, comemora neste sábado (15) a
chegada de seus 15 anos. Parabéns!

Divulgação

No coquetel após a abertura da Digital Agro, na terça-feira (11), em Carambeí, as
presenças ilustres de Wilson Oliveira (Diário dos Campos), os gerentes da Caixa, Delcio
Bevilaqua e Denilson da Silva, e o proprietário da Mont Koya Motors, Altemir Ceroni

Acecastro e Sindicastro
recebem homenagens
Divulgação

Da Assessoria

No dia 20 de maio a Sicredi
reinaugurou a sua agência
na Colônia Castrolanda, em
um dia festivo. Na ocasião, o
cooperado de número 10.000
(Dez Mil) foi homenageado,
assim como outras entidades.
O presidente da Acecastro,
Anderson Gomes, recebeu
das mãos do diretor Executivo da Sicredi Campos
Gerais, Márcio Zwierewicz,
homenagem pela parceria
da Acecastro com a Sicredi

ao longo desses 15 anos em
Castro. Também receberam
homenagens o Sindicastro, representado por Eurico Teixeira
e a Cooperativa Castrolanda,
representada pelo presidente
Frans Borg. “A Acecastro parabeniza a Sicredi que com a
visão do coope-rativismo vem
fazendo o diferencial na cidade
de Castro, com três agências,
gerando empregos e renda
para a nossa cidade", destacou
Anderson Gomes.

A véspera de feriado da padroeira
de Ponta Grossa será embalada por
samba pop romântico. No dia 25
julho (quinta-feira) o cantor Dilsinho,
fenômeno nacional, chega à cidade
para um show no Clube Verde.
O artista, que tem dois CDs
lançados até o momento ('Dilsinho'
e 'O Cara Certo'), é autor de sucessos muito conhecidos do público que foram gravados por nomes
como Alexandre Pires, Thiaguinho
e o grupo Sorriso Maroto. Entre
seus hits estão 'Péssimo negócio'
e '12 horas'.
A abertura dos portões está
agendada para as 22 horas. Os
ingressos estão à venda na loja
Optiluz, primeiro piso do Shopping Palladium de Ponta Grossa,
e na Life Academia. Pela internet
no www.ingressonacional.com.
br. A organização está a cargo da
Rádio T e MGPRD Produções e
Eventos.

15/06

Evaldo Valenga
Letícia Ressetti
Rogério Correa Torno

16/06

Cristiane Fátima dos Santos
Jennifer Kelen Kos
Josué Mf
Mariana Galvão Noronha

17/06

Franciele Schmegel
M.da Silva
Jerônimo de Jesus Milek
Rodrigo Silva
Vanessa Farias

