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pm apreende drogas e várias armas após roubo de moto

página 7

MESMO APÓS DECISÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA fazenda CAPÃO DO CIPÓ

MST diz que irá recorrer de sentença
Faltando pouco mais de um mês
para a ocupação na Fazenda Capão
do Cipó, por integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) completar quatro
anos, o juiz Antônio César Bochenek,
da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa, determinou em caráter liminar a

reintegração da União na posse da
área.
O documento foi assinado na sextafeira (5), e, dá ao MST o prazo de 30
dias para deixar a área, sob multa de
R$ 10 mil por dia, em caso de descumprimento. Na decisão, o juiz afirma
que a União pretende utilizar o espaço

para a instalação do Instituto Federal
Tecnológico, espécie de escola técnica para qualificar e capacitar alunos
da região. Bochenek destaca, ainda,
através da sentença, que o Instituto
Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) desistiu de realizar
assentamento das famílias no local.

Por outro lado, um dos membros da
coordenação do MST na região Sul, Joabe
Mendes de Oliveira, explicou que embora
ainda não tenham sido notificados da
decisão oficialmente, já tiveram acesso
ao conteúdo do documento, e que estão
analisando o mesmo, porém, já definiram
por recorrer da sentença.
página 5

CARAMBEÍ

'COMERCIANTE DO ANO'

Abel de Oliveira
recebe
prêmio hoje
Nesta terça-feira (9), o
Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro)
irá realizar mais uma edição
do evento que premia o ‘Comerciante do Ano’. Em 2019
o proprietário da Loja Amity,
Abel Antonio de Oliveira, é que
será homenageado. A entrega
do prêmio ocorre durante o jantar de comemoração ao Dia do
Comerciante. E, nesta edição
também terá a comemoração
dos 60 anos de atividades do
página 5
Sindicastro.

JOGOS ABERTOS DO PR

Carambeí
conquista
título no Vôlei

monitoramento durante os jogos

Operário instala câmeras em estádio
O Operário Ferroviário dá sequência às reformas para melhorar a
estrutura do Estádio Germano Krüger. Durante o mês de junho, foram
instaladas câmeras de segurança em
toda a sede do clube. A iniciativa é fruto de uma parceria entre o Fantasma
e a Centroseg Segurança e Vigilância,
que além da instalação, irá acompanhar as imagens nos dias de jogos,
através de uma sala de monitoramento
no estádio.
Com o sistema de câmeras, será
possível identificar ocorrências no
estádio e reconhecer rapidamente
os responsáveis. Para o gerente administrativo do Operário, Jonathan
Molodowiski, as câmeras garantem
a segurança da torcida e dos funciopágina 4
nários do clube.

Divulgação / José Tramontin

Divulgação

BLUM recebeu a visita de Cmei

O prefeito Osmar Blum recebeu, nesta segunda-feira (8), a
turma do Maternal 3C do Centro
Municipal de Educação Infantil
Betânia. A visita integra as ações
do projeto 'Que Carambeí queremos para o futuro', do Programa
Agrinho. Na oportunidade, além de
conhecerem o chefe do poder executivo municipal, foi entregue um
folheto que alerta para o não uso de
página 4
canudinho plástico.

CÂMERAS foram instaladas
em toda a sede do clube

Divulgação

Divulgação / Rodrigo Czekalski

VOLEIBOL feminino campeão

O time de voleibol feminino de Carambeí conquistou o
título da fase regional dos 61º
Jogos Abertos do Paraná, disputado no último final de semana, em Prudentópolis. Além
do ouro no feminino, o voleibol
masculino trouxe a prata, após
o término da rodada, no dopágina 4
mingo (7).

'Banda Mais
Bonita da
Cidade' faz show
em JaguariaÍva
página 6

Motorista
morre ao
capotar Opala
na PR 151
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em tibagi
Marido
esfaqueia
mulher, espanca
cunhado, e foge
página 7

Maternal do
Cmei Betânia
visita prefeito

projetos de infraestrutura

Governo do Paraná amplia
conversas com chineses

Divulgação

PROJETO foi conhecido em encontro

compor frota

Samu de PG
recebe cinco novas
ambulâncias
página 3

NOS CAMPOS GERAIS

Pesquisa irá levantar dados
sobre biogás e biometanos
O Sebrae/PR, a CIBiogás e a United
Nations Industrial Development Organization (Unido) vão a campo, em agosto
e setembro deste ano, para identificar
quais são os principais desafios na produção do biogás e biometano na região
página 4
dos Campos Gerais.

SUBSÍDIO PARA TRANSPORTE

Inicia prazo de repasse
Começa na quarta-feira (10) o prazo para
novos cadastros e recadastramento de estudantes de ensino superior, técnico ou profissionalizante de presencial ou semipresencial em
Telêmaco Borba, Castro, Ponta Grossa e Irati
para receber o subsídio do transporte para o
segundo semestre de 2019. O prazo vai até o
página 4
dia cinco de agosto.

EM VISITA

Alunos conhecem
a redação do
Página Um
Divulgação

vice-governador reuniu-se com executivos da China no Palácio Iguaçu

O vice-governador Darci Piana
se reuniu nesta segunda-feira (8),
no Palácio Iguaçu, com um grupo de
executivos da China Communication
Construction Company (CCCC),
grupo empresarial que opera diversos
ativos de infraestrutura, incluindo
rodovias, ferrovias, metrôs, portos

e aeroportos. O encontro foi uma
retribuição à visita que o governador Carlos Massa Ratinho Junior
fez em abril à China, e serviu para
aprofundar as conversas em torno de
investimentos do país oriental em dois
importantes projetos de infraestrutura
página 3
do Paraná.

durante as férias

Centro Cultural Castrolanda
terá horário diferenciado
página 5

ESTUDANTES aprendem

Na sexta-feira (5) os profissionais do Página Um receberam
a visita das professoras Vanessa
Sheneider e Gislaine Ferraz, e
dos alunos do 4º ano da Escola
de Jardim Bela Vista. A visita
faz parte do projeto inscrito pela
professora Vanessa no Concurso
página 5
Agrinho 2019.
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MOTIVO

EDITORIAL

Eu canto porque
o instante existe
e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.

1º ROUND
Às vésperas de completar quatro anos de sua
ocupação, um juiz federal resolveu colocar tempero no caldo e decidiu que as famílias instaladas nos 300 hectares da Fazenda Capão do Cipó,
invadida em 2015, deverão deixar a área, sob pena
de multa. O MST, que ainda não foi notificado
oficialmente, prometeu recorrer da decião que é
em caráter liminar. Para o Página Um, eles consideraram os argumentos vazios, por outro lado,
vão apelar para o fato de que lá moram 150 famílias. Esse imbróglio jurídico, é certo, ainda está
longe do desfecho final, mas se for para apostar
em alguém, com certeza quem venceu o primeiro
round já saiu na frente.

Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
Se desmorono ou se edifico,
se permaneço ou me desfaço,
— não sei, não sei.
Não sei se fico
ou passo.
Sei que canto. E a
canção é tudo.
Tem sangue eterno a
asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
— mais nada.
CECÍLIA MEIRELES

O poder invisível

Sandro A.
Carrilho
POVO NÃO ESQUECE
Dia 3 desse mês fez um ano
que o prefeito Moacyr Fadel
anunciou para Castro a vinda de
uma fábrica da empresa chinesa
GsPak, a terceira maior fabricante do mundo de embalagens
cartonadas de alimentos.

* Gaudêncio Torquato

ral Antônio César Bochenek,
da 2ª Vara Federal de Ponta
Grossa, mesmo que em carater liminar, de determinar
a reintegração da Fazenda
Capão do Cipó, às vésperas
de completar quatro anos da
ocupação, é um alento para
quem tinha aquela área como
um centro de pesquisa.

NADA, DE NADA
De lá para cá, só imperou
o silêncio quando o assunto
é a fábrica. Muito diferente
de quando encontrou-se com
a então governadora Cida
Borghetti no Palácio Iguaçu,
levando a tira colo o seu sobrinho vereador, Neto Fadel.
Naquele dia Moacyr trouxe
da capital a notícia, divulgou
maciçamente na impensa da
região, e ficou por isso. Até
agora nada de fábrica, nada de
dinheiro, nada de empregos.

REINTEGRAÇÃO II
O documento assinado na
sexta-feira (5), dá ao MST o
prazo de 30 dias para deixar
a área, sob multa de R$ 10
mil por dia, em caso de descumprimento. Na decisão, o
juiz afirma que a União pretende utilizar o espaço para a
instalação do Instituto Federal Tecnológico, espécie de
escola técnica para qualificar
e capacitar alunos da região.
Bochenek destaca ainda, através da sentença, que o Instituto Nacional de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA)
desistiu de realizar assentamento das famílias no local.

ENCONTRO
O assunto foi tão propalado, que na visita que Cida fez
a Ponta Grossa, uma semana
após o encontro com os chineses, não só se falava da notícia,
como prefeitos dos Campos
Gerais, presentes no Hotel
Vila Velha, davam os parabéns
para Moacyr pelo feito. Parecia
comemoração de título de campeonato, tamanha a festa.

REINTEGRAÇÃO III
Para o MST, que ainda não
foi notificado, só resta recorrer da decisão. Entende um
dos líderes da ocupação em
Castro que a decisão é vazia e
que espera-se que seja considerada a questão das pessoas
que moram lá.

REINTEGRAÇÃO
A decisão do juiz fede-

Levar 39 kg de cocaína na bagagem
para o Exterior e, mais, dentro de um
avião da frota presidencial, é coisa para
deixar perplexo qualquer cidadão. O sargento da Aeronáutica, Manoel Silva Rodrigues, flagrado em Sevilha, na Espanha,
onde aguardava a comitiva do presidente
Bolsonaro de volta da reunião do G-20,
em Osaka, no Japão, pode desvendar o
mistério: como a droga usa “mulas” das
Forças Armadas para sair do país?
O lamaçal está em todas as partes, até
nos santuários considerados sagrados e
invioláveis, como deveriam ser o Judiciário
e as Forças Armadas. Norberto Bobbio, o
filósofo italiano, em seu clássico O Futuro
da Democracia, aponta a eliminação do
poder invisível como uma das promessas
não cumpridas pela democracia.
Esse poder consiste em ações criminosas de grupos que agem nas entranhas
da administração pública, dando formato
a um duplo sistema de poder, chegando,
em certos momentos, a “peitar” a estrutura formal de mando. Exemplo desse
fenômeno é o crime perpetrado dentro
do sistema de segurança do próprio presidente da República. Imagine-se o que
poderia ocorrer se na equipe houvesse um
terrorista, alguém capaz de realizar um
atentado mortal.
O fato é que há uma máfia agindo nas
sombras da administração, não mapeada
pelos órgãos de controle e segurança, como
o Gabinete de Segurança Institucional.
Pensemos. Um dos princípios basilares da democracia é o jogo aberto das
ideias, o debate, a publicidade dos atos
governamentais, a liberdade de expressão,
instrumentos do poder estatuído. Já nos
regimes ditatoriais, o Estado pode agasalhar ilícitos e que ferem os direitos dos
cidadãos. As democracias modernas conservam mazelas do autoritarismo, entre as
quais a capacidade de confundir o interesse geral com o interesse individual ou
de grupos, a preservação de oligarquias e
a expansão de redes invisíveis de poder.
É assim que no seio das democracias
vicejam novas formas de ilegalidade, teias
aéticas nas relações políticas, clientelismo,
voto fisiológico, manutenção de feudos,
etc. Nessa esteira, as massas passam a
desacreditar na política e em seus atores.
A apatia se instala. As taxas de credibilidade nos governantes decrescem, como se
observa hoje por aqui, os valores éticos se

estiolam, os fundamentos morais da sociedade se abalam. O resultado de tudo isso
é o atraso no processo de modernização
política e social.
As reformas que se pretendem promover – a partir dessa complicada e polêmica reforma tributária – não ensejariam,
sob essa ótica, a eliminação das deformações da democracia, senão um lento
avanço no caminho do aperfeiçoamento
democrático.
Portanto, sejamos realistas: teremos
de conviver, por muito tempo ainda com
o poder invisível e suas nefastas consequências. Apurar se políticos, empresários
e organizações têm ou não dinheiro no
Exterior, se fizeram parte de esquemas de
corrupção, se arrombaram os cofres da
Petrobras e do BNDES, investigar quem
passa informações sigilosas para a Intercept Brasil, ou, ainda, verificar as ligações
entre procuradores e juízes, são questões
que não matam o vírus da corrupção.
Funcionarão como agulha lancetando
um tumor, mas este pode aparecer, a qualquer momento, em outra parte do corpo,
caso não seja atacada a origem da doença.
E qual é a causa? Há muitas, mas o estágio civilizatório de um povo é, em última
análise, o fator determinante a balizar a
trajetória de um país. Povos dóceis, indiferentes, ignorantes, passivos parecem ser
da preferência dos governantes, enquanto
a democracia necessita de cidadãos ativos,
conscientes, participativos.
A cidadania ativa é fruto da educação.
Não adianta fazer reforma política - mudar
sistema de voto, exigir fidelidade partidária, - se os súditos, na simbologia de Bobbio, se assemelham a um bando de ovelhas
pastando capim.
A promessa da democracia - de
educar os cidadãos - é, por isso mesmo,
compromisso prioritário para que o Brasil possa sair do estágio pré-civilizatório
que se encontra em matéria de cidadania
política.
Quando todos os brasileiros estiverem repartindo o mesmo prato cultural,
inseridos no banquete da consciência
cidadã, nossas doenças culturais poderão
ser curadas com simples vitaminas.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor político
e de comunicação.

Competição solidária
Preparar o jovem para a vida é cuidar do futuro.
Esse papel esteve sempre presente na história do
SENAR-PR desde a sua criação. Não é por acaso que
a entidade desenvolve diversas iniciativas voltadas a
este público, como o Programa Agrinho, que leva para
a sala de aula temas transversais que aproximam o
campo da cidade; o Aprendizado de Adultos e Jovens
(AAJ) que faz a ponte com o mercado de trabalho;
e o Jovem Agricultor Aprendiz (JAA) que aponta os
caminhos para a futura profissão.
1RÀQDOGHMXQKRDOXQRVGR-$$VHUHXQLUDP
em Barboza Ferraz, na região Noroeste do Estado,
SDUD SDUWLFLSDU GR ´2 'HVDÀRµ JLQFDQD PDUFDGD SHOD
solidariedade, na qual os participantes devem aplicar na
prática os conhecimentos aprendidos em sala de aula.
O programa possui uma etapa inicial com
conhecimentos básicos nas áreas de agricultura e
pecuária. Após esta fase, os jovens passam por uma
HWDSD HVSHFtÀFD QD TXDO IRFDP RV FRQKHFLPHQWRV
em uma atividade do meio rural: Pecuária Leiteira,
Fruticultura, Mecanização, Agricultura Orgânica,
Olericultura e Cana-de-açúcar.
A gincana reuniu 18 turmas do JAA de 11 cidades.
$OpPGDVSURYDVYROWDGDVjVFRPSHWrQFLDVHVSHFtÀFDV
das atividades rurais – demarcação de lotes, teste do
parquímetro, teste da mastite – houve provas solidárias,
em que os resultados se converteram em cadeiras de
rodas e de banho para instituições assistenciais.

sistemafaep.org.br

09/07 - Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista
10/07 - Dia da Pizza
11/07 - Dia Mundial da População

Diretor Geral
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Temperatura

Umidade

19 ºC
3 ºC

95%
41%

Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo.

Quarta
10/07

20

ºC

5 ºC

84%
45%

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo.

Quinta
11/07

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO
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21 ºC
6 ºC

77%
44%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 08/07/2019
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PROJETOS DE INFRAESTRUTURA

Governo amplia conversas com chineses
Divulgação

Encontro foi
uma retribuição
dos chineses a
visita que
Ratinho fez

presença de grandes grupos
mundiais como é o caso da
CCCC. Quanto maior a disputa, melhor será para o usuário”, destacou Sandro Alex.
Presenças
Participaram também da

reunião o presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento
(APD), Eduardo Bekin; o presidente da Administração dos
Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), Luiz Fernando
Garcia; além de representantes
da CCCC no Brasil.

Da Assessoria
O vice-governador Darci
Piana se reuniu nesta segundafeira (8), no Palácio Iguaçu,
com um grupo de executivos da
China Communication Construction Company (CCCC),
grupo empresarial que opera
diversos ativos de infraestrutura,
incluindo rodovias, ferrovias,
metrôs, portos e aeroportos. O
encontro foi uma retribuição à
visita que o governador Carlos
Massa Ratinho Junior fez em
abril à China, e serviu para aprofundar as conversas em torno de
investimentos do país oriental
em dois importantes projetos de
infraestrutura do Paraná.
Em continuidade à apresentação feita por Ratinho Junior
na Ásia, o encontro reforçou o
convite aos chineses para participarem do novo programa de concessão de rodovias no Estado – o
Paraná passará de 2,5 mil quilômetros para 4,1 mil quilômetros
de estradas, dentro do pacote de
privatização que o governo federal deve lançar até 2021.
O vice-governador detalhou,
ainda, o projeto para a recuperação da praia de Matinhos, com
a engorda da área de areia, além
de intervenções urbanísticas no
Litoral. “É a continuidade do trabalho que o governador Ratinho
Junior fez quando foi à China.
Essa nova reunião serviu

Engorda da Praia de Matinhos e o novo anel de integração de rodovias, estiveram na pauta

para darmos um segundo passo,
ampliar a conversa”, afirmou
Piana. “Passamos agora a trabalhar exclusivamente em cima
desses dois projetos: a engorda
da praia de Matinhos e o novo
anel de integração de rodovias.
Depois, na sequência, virão
outros de interesse do Paraná”,
completou.
CEO da China Communication, Chang Younbu destacou que
tanto o governo chinês quanto os
empresários locais estão dispostos a investir em obras estruturantes no Brasil, ampliando
e melhorando as condições de
exportação de produtos para
aquele País, especialmente alimentícios. Ele elogiou as propostas do Paraná. “Queremos
contribuir mais com o Estado do
Paraná, trabalhar juntos. Temos
muita capacidade de inovação e
podemos colaborar”, ressaltou.
Matinhos
De acordo com o secretário
da Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, o projeto da revitalização da orla de Matinhos é

o que está mais adiantado nas
conversas com a CCCC. A companhia designou um grupo de
trabalho, formado por uma subsidiária no Brasil, a Concremat,
para ser a interlocutora junto ao
Governo do Paraná. A intenção é encontrar a melhor forma
de financiamento do projeto,
orçado em R$ 700 milhões, por
parte dos chineses.
Sandro Alex explica que o
governo já tem o projeto executivo pronto, além das licenças
ambientais e demais garantias.
“É um projeto grandioso que o
governador tem muito interesse
em concretizar. Apresentamos
aos chineses porque eles têm
a expertise, com atuação em
obras semelhantes em Dubai,
por exemplo”, ressaltou.
“Essa obra está dentro do
nosso escopo. Vamos ver a possibilidade de investir, o melhor
modelo de financiamento e o
que for mais conveniente para o
Paraná”, completou Younbu.
Rodovias
Na programação do novo

leilão de rodovias, além dos
2.500 quilômetros do atual
Anel de Integração do Paraná,
a União vai repassar a concessão das PRs 323 (Noroeste
do Estado), 280 (corredor do
Sudoeste) e 092 (Norte Pioneiro) além da BR-153, conhecida como Transbrasiliana, e os
contornos de Londrina, Ponta
Grossa e Cascavel.
Chang Younbu disse que a
companhia está atenta às movimentações e que o grupo tem
sim interesse no edital. “Queremos fazer parte dos grandes
projetos”, disse. As empresas
que vencerem o processo assumirão também os trechos atualmente administrados pelas
concessionárias Ecovia, Ecocataratas, Caminhos do Paraná,
Econorte, Viapar e Rodonorte.
Pelo contrato atual, assinado em 1997, as concessões acabam em novembro
de 2021. “Temos divulgado
amplamente essas concessões
ao mundo. Como será em
bolsa de valores, queremos
uma grande disputa, com a

PARA COMPOR FROTA

Samu recebe cinco novas ambulâncias
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Na manhã
desta segunda-feira (8) o prefeito Marcelo Rangel entregou
cinco novas ambulâncias para o
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) de Ponta
Grossa. Os veículos foram repassados pelo Ministério da Saúde
para compor a estrutura do
Samu Regional. As ambulâncias
já estão equipadas, sendo três
básicas e duas avançadas, que
somam mais de R$ 1,1 milhão
em investimentos.
O Samu Regional tem previsão para iniciar as atividades no
segundo semestre de 2019, para
isso é necessário que os munícipios fechem convenio através

Veículos ficaram estacionados em frente à Prefeitura
do Consórcio Intermunicipal do
Samu (CimSamu). “Nossa intenção é que nos próximos meses
já estejamos com tudo encaminhado para poder começar os
atendimentos
regionalizados.
Hoje contamos com nove cidades
(Ponta Grossa, Arapoti, Jagua-

riaíva, Ivaí, São João do Triunfo,
Imbaú, Curiúva, Telêmaco Borba
e Ortigueira) com os termos já
assinados, bastando apenas construir e adequar as bases em seus
municípios”, destaca o diretor do
CimSamu, Jaime Nogueira.
Ponta Grossa é a única cidade

que está com toda a estrutura e
equipamentos adequados, e passará a regular 568 mil habitantes
das regiões que estão com os
contratos assinados. “Após, e se
todos os 28 municípios participarem, poderemos chegar a regular
cerca de 1 milhão de habitantes”
completa Nogueira.
O Samu da cidade já passou por reformas e adequações,
estando pronto para operacionalizar as atividades regionais.
“Nosso munícipio ficará responsável por direcionar da melhor
forma os atendimentos. Quando
algum cidadão entrar em contato
com o Samu solicitando uma
equipe, seremos nós que encaminharemos as ambulâncias até o
local”, diz Marcelo Rangel.

EM VULNERABILIDADE SOCIAL

Famílias castrenses receberão curso
A Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho, em
parceria com o Centro Integrado
Empresa-Escola do Paraná
(CIEE/PR), vai promover cursos de capacitação pessoal e
profissional para as famílias em
vulnerabilidade social no Paraná.
Os cursos fazem parte da grade
oferecida pelo CIEE/PR e serão
ofertados de forma gratuita, inicialmente para 32 municípios,
entre eles Castro.
A primeira cidade a receber as capacitações é Curitiba,
no bairro Cajuru, na Vila Autódromo. A partir desta segundafeira (8) serão disponibilizados
quatro cursos na área administrativa – Relações Intrapessoal e
Interpessoal no Mundo do Trabalho; Procedimento de Com-

pras Conhecimentos Básicos;
Tipos de Documentos Financeiros na Organização e Técnicas
de Negociação. Também serão
ofertados cursos nas áreas de
Comércio e Comércio-Varejo,
Atacado e Supermercados.
De acordo com o secretário estadual da Justiça, Família
e Trabalho, Ney Leprevost, o
objetivo é oferecer gratuitamente cursos para a população
em situação de vulnerabilidade
social, econômica ou ambas. “A
prioridade é levar a essas famílias a oportunidade de aperfeiçoamento profissional e pessoal,
visando a inclusão social, promovendo a cidadania e a redução
das desigualdades, atingindo em
especial a juventude, seus familiares e sua comunidade”.

O presidente do CIEE/PR,
Domingos Murta, reforçou a parceria com o Governo do Paraná
no sentido de dar condições à
população que realmente precisa.
“Atuamos com essas parcerias no
intuito de prioritariamente garantir os direitos socioassistenciais,
promover cidadania e enfrentar
as desigualdade sociais, tudo de
forma gratuita”.
Oportunidade
Para Lucas Luiz Bimbatti,
15 anos, que vai fazer um dos
cursos da área administrativa,
essa é uma chance muito importante. “Aqui não temos muita
oportunidade. Agora é aproveitar a chance e tentar se encaixar
em algum estágio, ou conseguir
algum trabalho depois de rece-

ber essa capacitação profissional”, disse.
Municípios
Os cursos chegarão inicialmente a 32 municípios nos próximos seis meses: Antônio Olinto;
Bela Vista do Paraíso; Castro;
Cianorte; Curitiba; Engenheiro
Beltrão; Fazenda Rio Grande;
Francisco Alvez; Japurá; Juranda;
Lindoeste; Lobato; Mariópolis;
Maripá; Matelândia; Medianeira;
Munhoz de Mello; Nova Aliança
do Ivaí; Nova América da Colina;
Nova Esperança; Nova Londrina;
Paraíso do Norte; Porto Rico;
Santana do Itararé; São José da
Boa Vista; São José das Palmeiras; São Miguel do Iguaçu; São
Tomé; Sertaneja; Tamarana; Uniflor e Virmond.

HAVAN EM PG
O presidente da Havan,
Luciano Hang, vistoriou em
Ponta Grossa as áreas para
a implantação de um centro comercial que abrigará
as megalojas da Havan e
MM. “Admiro muito Ponta
Grossa e este centro comercial demonstra que acreditamos na cidade, investindo
e gerando mais desenvolvimento e empregos”, disse.
O investimento deve superar
R$ 50 milhões e quando estiver em operação deverá gerar
mil vagas de emprego.
Divulgação

DESBUROCRATIZAR
O deputado Pedro Lupion
(DEM-PR), relator do projeto de lei que melhora a
eficiência e desburocratizar a
administração pública, avisa
que o prazo para emendas
de deputados acaba nesta
semana. Assim que finalizado, Lupion apresenta o
relatório na CCJ (Comissão
de Constituição e Justiça)
quando o presidente da
comissão, deputado Felipe
Francischini
(PSL-PR),
pautar. Um das novidades
do projeto de Alessandro
Molon (PSB-RJ) será obrigar a administração pública
a acompanhar resultados de
governança.
CIDADÃO DE
JACAREZINHO
Já o pai do deputado, o ex
deputado Abelardo Lupion
recebeu o título de cidadão
honorário de Jacarezinho.
“Ter a capacidade de fazer a
diferença para a terra que eu
amo. Eu ainda tenho a capacidade de compensar alguma
falha minha. Hoje faço parte
da equipe do governo federal
e tenho certeza que posso
auxiliar muito mais para o
Norte Pioneiro e para Jacarezinho”, diz Lupion pai.
LA GARANTIA SOY YO
“A Lava Jato vai continuar. E essa não é a palavra
só de um brasileiro que ama
o Brasil. É de quem no ano
que vem assume a presidência do Supremo”, do ministro do STF, Luiz Fux, em
palestra a investidores, que
assumira o Supremo a partir
de setembro de 2020.
MORO DE FOLGA
O ministro Sérgio Moro
(Justiça e Segurança Pública)
vai tirar cinco dias de folga
para acompanhar o filho mais
velho em viagem aos EUA. A
autorização para se ausentar
do país foi publicada nesta
segunda-feira, 8, no Diário
Oficial da União.
NEY NA ACP
O deputado secretário da
Justiça, Família e Trabalho,

Ney Leprevost (PSD), será
homenageado no dia 16 de
julho pela Associação Comercial do Paraná, em Curitiba,
durante as comemorações do
Dia do Comerciante, data
criada pela lei de autoria do
próprio Leprevost.
SAÚDE E
INFRAESTRUTURA
O deputado Ricardo
Barros (PP) adiantou que
o Paraná terá mais R$ 300
milhões para investir em
saúde e obras de infraestrutura em 2020. Os recursos
são de quatro emendas da
bancada federal paranaense.
“A bancada escolheu quatro emendas para 2020. A
construção do contorno sul
metropolitano de Maringá,
a construção da ferrovia
Curitiba-Paranaguá -Antonina, a manutenção de rodovias federais e investimentos
para entidades filantrópicas
a exemplo de hospitais a
Apaes”, disse.
VOOS PARA CORNÉLIO
Cornélio Procópio, no
Norte do Paraná, vai integrar o programa Voe Paraná
e receber voos da operadora
Gol. Serão 10 cidades do
interior que passarão a ter
voos diretos para Curitiba.
O programa será lançado em
breve pelo governador Ratinho Junior.
REDUÇÃO DA
MAIORIDADE
Levantamento do Instituto Paraná Pesquisas
aponta que 76,7% dos brasileiros apoiam a redução da
maioridade penal de 18 para
16 anos. Os contra somam
19%. A pesquisa foi feita com
2.232 eleitores entre os dias
27 de junho e 1º de julho em
154 cidades dos 26 estados
mais o Distrito Federal.
CONVERSA PRA
DORMIR
O novo pacto federativo proposto pelo ministro
Paulo Guedes (Economia)
"é conversa pra boi dormir",
segundo o deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB).
Guedes propõe desvincular
do orçamento as receitas e os
porcentuais obrigatórios, nas
áreas como educação e saúde.
"Modificar a injusta distribuição dos tributos, nem pensar,
pois hoje o Governo Federal
fica com 58%, os Estados
com 24% e os Municípios
com apenas 18%", diz.
PENALIZA OS
MENORES
"A atual carga tributária
daqueles que têm até dois
salários de renda familiar é
superior a 50%, e de quem
tem mais de 30 salários
mínimos, menos de 30%.
Isso reflete o predomínio
de impostos indiretos, e
não sobre a propriedade, a
renda e a riqueza", diz o exdeputado, Luiz Carlos Hauly
(PSDB), que já foi relator da
Reforma Tributária.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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IMAGENS SERÃO ACOMPANHADAS NOS DIAS DE JOGOS

Operário instala câmeras
Câmeras irão
permitir
identificar
ocorrências
Da Assessoria
Mais segurança no estádio

SUBSÍDIO PARA SEGUNDO SEMESTRE

Repasse do transporte inicia prazo
Tibagi - Começa na
quarta-feira (10) o prazo para
novos cadastros e recadastramento de estudantes de ensino
superior, técnico ou profissionalizante de presencial ou
semipresencial em Telêmaco
Borba, Castro, Ponta Grossa
e Irati para receber o subsídio
do transporte para o segundo
semestre de 2019. O prazo
vai até o dia cinco de agosto.
Estudantes já cadastrados
devem procurar a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura (Semec) com declaração
original assinada e carimbada
pela instituição em que estuda,
boletim semestral, frequência
semestral, comprovante de
renda de todos os moradores
nos últimos dois meses e um
comprovante de residência
atualizado.
Para aqueles que farão o
cadastro pela primeira vez,
além dos todos os documentos citados acima, devem levar
também certidão negativa de
débitos com a fazenda munici-

Divulgação

Ponta Grossa - O Operário Ferroviário dá sequência
às reformas para melhorar a
estrutura do Estádio Germano Krüger. Durante o mês
de junho, foram instaladas
câmeras de segurança em toda
a sede do clube. A iniciativa é
fruto de uma parceria entre o
Fantasma e a Centroseg Segurança e Vigilância, que além
da instalação, irá acompanhar
as imagens nos dias de jogos,
através de uma sala de monitoramento no estádio.

Com o sistema de câmeras,
será possível identificar ocorrências no estádio e reconhecer
rapidamente os responsáveis.
Para o gerente administrativo
do Operário, Jonathan Molodowiski, as câmeras garantem
a segurança da torcida e dos
funcionários do clube. “O torcedor será monitorado por todo
o período que permanecer no
estádio. Na sala de monitoramento, além dos responsáveis
da Centroseg, haverá policiamento e uma sala de apoio à
Polícia Militar. Assim, o indivíduo que causar algum problema
no estádio será recolhido no
momento da ocorrência.”
De acordo com Ailson Penteado Junior, gerente da Centroseg, as câmeras estão em
toda a extensão do Germano
Krüger e da sede social do alvinegro. “A finalidade é que seja

NOS CAMPOS GERAIS

Estudantes cadastrados devem procurar a Semec
pal, RG, CPF e foto 3x4.
As condições para recebimento do benefício constam na
Lei 2.699/2018, aprovada no
final de maio de 2018 e que
revoga completamente a lei
anterior, a n° 2.219/2009.
A lei diz que a Secretaria Municipal de Educação
e Cultura (SEMEC) será
responsável pela triagem e
determinação de quem tem o
direito ao benefício. Estudantes da modalidade presencial,
com renda familiar de até

quatro salários mínimos terão
direito a 100% do auxílio. Já
aqueles com renda familiar
entre quatro e cinco salários
mínimos receberão 50% do
valor. Estudantes de educação a distância que precisam
ir uma vez por mês, ou por
bimestre, recebem 20% do
valor. Caso seja comprovado,
por previsão curricular, frequência superior a uma vez por
mês, o acadêmico terá direito
ao acréscimo do percentual
de 10% sobre o auxílio.

Aplicar Calpar dá trabalho...

APLICOU
CALPAR...
TODOS
VÃO
GANHAR.
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JOGOS ABERTOS DO PARANÁ

Pesquisa irá levantar dados
sobre biogás e biometanos
O Sebrae/PR, a CIBiogás e a
United Nations Industrial Development Organization (Unido) vão
a campo, em agosto e setembro
deste ano, para identificar quais são
os principais desafios na produção
do biogás e biometano na região
dos Campos Gerais. A pesquisa,
por amostragem, será realizada em
aproximadamente 20 propriedades
rurais que já produzem biogás ou
tem potencial para a produção. A
previsão é que o levantamento seja
concluído em outubro deste ano.
A ação é decorrente do “Projeto
para o Desenvolvimento do Biogás
e Biometano no Sul do País”, fruto
do Termo de Cooperação assinado
em março deste ano entre o Sebrae/
PR, a CIBiogás e a United Nations
Industrial Development Organization (Unido) - agência das Nações
Unidas especializada no sistema.
“Vamos conversar com produtores rurais, conhecer a estrutura
das propriedades, entender o porquê quem tem potencial de produzir biogás ainda não tem interesse
em tornar um passivo ambiental e
um ativo econômico. Avaliar quais
são os principais desafios enfrentados pelos que já produzem o gás
proveniente da decomposição da
matéria orgânica”, diz o consultor
do Sebrae/PR, Emerson Ribeiro
Lourenço. A pesquisa de campo
tem como base a metodologia
Foresight, que busca “prever o
futuro” pelas tendências do mercado mundial.
Com o resultado da pesquisa,
que deve ser finalizada até outubro
deste ano, será possível auxiliar o
público-alvo com ações específicas e
prioritárias, seja por meio de eventos sobre o tema ou de iniciativas
que ajudam a desenvolver a cadeia
de valor do biogás, com o envolvimento de startups, instituições de
ensino superior e entidades.
No dia 25 de junho, fornecedores de tecnologias para o segmento, potenciais produtores de
biogás, produtores rurais, professores, pesquisadores e acadêmicos de instituições de ensino
superior conheceram o “Projeto
para o Desenvolvimento do Biogás
e Biometano no Sul do País”, no
1º Seminário Biogás – Campos
Gerais, realizado no Moinho da

feito todo o monitoramento
desde as catracas de entrada,
os camarotes, o campo, o vestiário, o setor administrativo, o
almoxarifado e o refeitório. Nós
instalamos 64 câmeras e, entre
estádio e sede social, planejamos a instalação de mais 18.”
Além do sistema de monitoramento, a previsão é que
nos próximos meses sejam
instaladas fechaduras digitais
com biometria para acesso dos
funcionários no setor administrativo do clube. Ailson destaca
a importância do investimento
em segurança para um time
como o Fantasma, que está
crescendo cada vez mais. “Em
nome da Centroseg, estamos
felizes em participar deste
projeto com o Operário e pretendemos evitar qualquer dano
aos torcedores e funcionários
do clube”.

Castrolanda, em Castro.
O tema despertou a atenção
do professor e pesquisador da
Universidade Federal Tecnológica
do Paraná (UTFPR), de Ponta
Grossa, Daniel Poletto Tesser, que
afirma já ter desenvolvido algumas
atividades na área de biogás junto
com um grupo de pesquisa.
“O projeto do Sebrae/PR,
CIBiogás e Unido, desenvolvido
para a região, é muito interessante, tem potencial para dar certo
e conta com o envolvimento de
diversos atores públicos e privados
em um momento que a energia
passa ser fator relevante para o
crescimento econômico”, diz.
Na ocasião, o especialista em
Gestão de Negócios da Unido,
Bruno Casagrande Neves falou
sobre a importância do fortalecimento da cadeia produtiva do gás,
sobre os investimentos econômicos sustentáveis para a produção
e sobre a necessidade de se criar
e fortalecer uma coordenação política e institucional setorial.
O diretor de Desenvolvimento
Tecnológico da CIBiogás, Rafael
Hernando de Aguiar González,
apresentou o case de sucesso de
Entre Rios do Oeste, localizado a
130 km de Foz do Iguaçu, primeiro
município do Brasil a ter fornecimento de energia elétrica a partir
do biogás, oriundo de um condomínio de agroenergia. Além de
resolver um problema ambiental, o
projeto, desenvolvido pelo Parque
Tecnológico Itaipu (PTI), Centro
Internacional de Energias Renováveis – Biogás (CIBiogás), Copel e
Prefeitura de Entre Rios do Oeste,
trará benefícios econômicos para o
município e os produtores rurais.
Também participou o Gerente
de Negócios de Energias da Castrolanda, Vinicius Guilherme Danieli
Fritsch, que apresentou o mapeamento das soluções em energias
renováveis, realizado em 2015, e
que pode ser aplicado pela Cooperativa. O levantamento é fruto
de uma cooperação técnica entre a
Castrolanda e o Sebrae/PR e teve
como base o Programa Sebraetec –
Serviços em Inovação e Tecnologia,
na modalidade aglomerados produtivos, com investimento de ambas
as entidades.
Divulgação / Rodrigo Czekalski

Produtores rurais, pesquisadores, potenciais produtores de biogás
e fornecedores de tecnologia se reuniram para conhecer o projeto

Carambeí
conquista título
da Regional B
Da Assessoria

Carambeí - O time de
voleibol feminino conquistou
o título da fase regional dos
61º Jogos Abertos do Paraná,
disputado no último final de
semana, em Prudentópolis. As
equipes de voleibol de Carambeí garantiram o ouro no feminino e a prata no masculino,
após o término da rodada,
no domingo (7). As partidas
foram realizadas no Ginásio da
APAE de Prudentópolis.
No feminino, as meninas de Carambeí garantiram
o título após vencer a equipe
de Telêmaco Borba por 2x0.
No sábado (6), as carambienses já haviam batido a equipe
de Tibagi, também por 2x0.
Como Telêmaco Borba havia
sido derrotada por Tibagi por
2x1, a combinação de resultados deu a Carambeí a possibilidade de ser campeã vencendo
apenas um set. Apesar da vantagem, Carambeí não tomou
conhecimento das adversárias
e venceu os sets por 25x15 e
25x21.
No masculino, Carambeí ficou diante da equipe de
Telêmaco Borba, que venceu a
partida por 2x0. A partida foi
encarada como final para as
duas equipes já que Carambeí
precisava de uma vitória por
2x0 para assumir a liderança
sem depender dos critérios de
desempate. Mesmo com toda a
atmosfera criada para o confronto, Telêmaco Borba fez
valer a campanha e venceu os
sets por 25x17 e 25x15.

CARAMBEÍ

Maternal do
Cmei Betânia
visita prefeito
Da Assessoria
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum recebeu, nesta
segunda-feira (8), a turma do
Maternal 3C do Centro Municipal de Educação Infantil Betânia. A visita integra as ações do
projeto 'Que Carambeí queremos para o futuro', do Programa
Agrinho.
Na oportunidade, além de
conhecerem o chefe do poder
executivo municipal, foi entregue
um folheto que alerta para o não
uso de canudinho plástico. As
crianças estavam acompanhadas
das professoras Milayne Angélica, Tais Teixeira e Alessandra
Rankel.
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30 DIAS DE PRAZO

Juiz determina reintegração
da Fazenda Capão do Cipó
MST irá
recorrer
da decisão
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Faltando pouco mais de
um mês para a ocupação na
Fazenda Capão do Cipó, por
integrantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) completar
quatro anos, o juiz Antônio
César Bochenek, da 2ª Vara
Federal de Ponta Grossa,
determinou em caráter liminar a reintegração da União

na posse da área.
O documento foi assinado
na sexta-feira (5), e, dá ao
MST o prazo de 30 dias para
deixar a área, sob multa de
R$ 10 mil por dia, em caso
de descumprimento. Na decisão, o juiz afirma que a União
pretende utilizar o espaço
para a instalação do Instituto
Federal Tecnológico, espécie
de escola técnica para qualificar e capacitar alunos da
região. Bochenek destaca
ainda, através da sentença,
que o Instituto Nacional
de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA) desistiu
de realizar assentamento das
famílias no local.
A
reportagem
do

“

Sabemos que é
uma manobra
política dizer que
vai passar para
instituto federal

Página Um tentou falar com
a superintendência do INCRA
do Paraná, porém, o responsável pelo setor não se encontrava no momento do contato.
Mas, foi ouvido um dos membros da coordenação do MST

Alunos conhecem redação do P1
Na sexta-feira (5) os
profissionais do Página Um
receberam a visita das professoras Vanessa Sheneider
e Gislaine Ferraz, e dos alunos do 4º ano da Escola de
Jardim Bela Vista. A visita
faz parte do projeto inscrito
pela professora Vanessa no
Concurso Agrinho 2019.
Junto com seus alunos, ela
está desenvolvendo atividades
sobre o tema ‘As coisas que
ligam o campo e a cidade’, e
dentro da temática, abordam
a evolução da tecnologia e da
tecnologia da informação. Por
isso, a visita à um veículo de
comunicação da cidade.
Na redação, eles tiveram
a oportunidade de conhecer
sobre a rotina de produção
de notícias, sobre o trabalho
dos jornalistas e demais profissionais da redação, e sobre
as etapas que fazem parte do
processo, para que o jornal
chegue semanalmente à mão
dos leitores. Também conheceram um pouco da história
de transformações e mudanças, pelas quais passou o Jornal Página Um ao longo de
seus 29 anos e nove meses de

Divulgação

Estudantes tiveram contato com o trabalho dos profissionais
Feira
Nesta terça-feira (9) a
Escola de Jardim Bela Vista
também irá receber a Feira –
‘Agrinho Solos’ e ‘Agrinho - O
que liga o Campo e a Cidade’.
O evento será realizado entre
14 e 18 horas e tem como
objetivo expor os trabalhos
desenvolvidos
durante
o
semestre e coordenados pelas
professoras Gislaine Ferraz
e Vanessa Sheneider, sob os
temas ‘Reciclando atitudes
para salvar o solo’ e ‘A produção de Alimentos e a evolução
da tecnologia’. Durante a feira
os alunos e visitantes receberão várias lembranças do
trabalho produzido, e haverá
entrega de 200 mudas de
árvores frutíferas.

DURANTE AS FÉRIAS

Centro Cultural terá horário diferenciado
Divulgação

Da Assessoria
O Centro Cultural Castrolanda (CCC), espaço formado
pelo Memorial da Imigração
Holandesa (Moinho de Immigrant) e Museu Histórico de
Castrolanda, estará com horário
diferenciado durante o período
de férias. Para melhor atender os
visitantes, desta semana até o dia
28 de julho, o CCC funcionará de
terça à domingo, das 13 horas às
18 horas, com venda de ingressos
até às 17 horas.
O local é uma das atrações
turísticas de Castro e região e
conta um pouco da cultura e da
história da imigração holandesa
em Castro. "O Centro Cultural
Castrolanda foi inaugurado em
novembro de 2016, com o objetivo
de manter viva a cultura holandesa,
além de preservar a história dos
nossos pais e avós que fundaram
a Colônia”, explica o gerente geral
do CCC, Rafael Rabbers.
No Memorial da Imigração
Holandesa, construído em 2001

Funcionamento de terça à domingo, das 13 às 18 horas
em homenagem aos 50 anos da
Colônia Castrolanda, os visitantes podem conhecer um autêntico
moinho holandês. Com quatro
andares abertos a visitação e com
37 metros de altura, o Moinho de
Immigrant é um dos maiores moinhos de vento do mundo.
Já no Museu Histórico de
Castrolanda, os turistas podem
conhecer como era uma casa de
fazenda (boerderij), característica
da região nordeste da Holanda,
de onde a maioria dos imigrantes
partiu. Também no museu estão
expostos documentos, objetos e

outra área da Embrapa, de
mais de três mil hectares para
pesquisa, e 80% dela está
sendo arrendada, para plantio
de pinus, ou seja, área para
campus e para pesquisa não
falta, terra pública não falta na
região”, ressaltou.
Sobre a área
A Fazenda Capão do Cipó,
hoje ocupada por cerca de
150 famílias do MST e denominada Acampamento Maria
Rosa, pertence à União. Até
em agosto de 2015 a área
era usada pela Fundação
ABC, para a realização de
pesquisas agrícolas. Ao todo,
a Fazenda possui cerca de
300 hectares.

Abel recebe prêmio em noite festiva
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Nesta terça-feira (9) o Sindicato do Comércio Varejista de
Castro (Sindicastro) irá realizar
mais uma edição do evento que
premia o ‘Comerciante do Ano’.
Em 2019, o proprietário da Loja
Amity, Abel Antonio de Oliveira,
é que será homenageado.
A entrega do prêmio ocorre

existência.
O aluno Bernardo Marques resumiu a experiencia.
“Eu achei bem interessante, a
gente descobriu como é criado
o jornal, já que nós também
produzimos o nosso jornal
aqui na escola, e o que chamou a minha atenção foi saber
sobre pesquisar a notícia em
várias fontes, para saber se é
verdade”, destacou ele, abordando ainda a importância
da produção jornalística no
município, “acho que um jornal produzido aqui na cidade
é muito importante para o
campo, porque leva notícia,
as inovações tecnológicas e
também informações importantes no setor de produção
de alimentos”, finalizou.

que o MST considerou a
decisão vazia, e abordou o
fato de o INCRA ter sido
mencionado, afirmando que
o órgão estadual solicitou a
referida área para a realização de Reforma Agrária. Ele
declarou ainda, acreditar se
tratar de manobra a justificativa de uso pelo órgão federal,
para fins de pesquisa. “Sabemos que é uma manobra
política dizer que vai passar
para instituto federal fazer
escola, porque aqui no município está cheio de áreas para
isso, existe uma área do IAP,
por exemplo, destinada para
pesquisa, e que não é usada
para este fim, e como pode
isso? Em Ponta Grossa existe

'COMERCIANTE DO ANO'

4º ANO DA ESCOLA DE JARDIM BELA VISTA

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

na região Sul, Joabe Mendes
de Oliveira. Ele explicou que
embora ainda não tenham
sido notificados da decisão oficialmente, já tiveram
acesso ao conteúdo do documento, e que estão analisando
o mesmo, porém, já definiram
por recorrer da sentença.
“Vamos recorrer à reintegração é claro, e esperamos que
seja considerada a questão
das pessoas que moram lá,
o fato de 90% das famílias
serem de Castro. Acreditamos que é possível dialogar
com as autoridades, ou para
irmos para outras áreas, ou
para fazermos parceria com
CTP no local”, destacou.
Joabe também informou

ferramentas que contam a história
da imigração dos holandeses para
Castro e a formação da Colônia e
da Cooperativa Castrolanda.
Além dos espaços museais, o
Centro Cultural Castrolanda também conta com um restaurante
e café e uma loja de artesanato,
a Artelanda. O CCC está localizado na Rua do Moinho, 244, na
Colônia Castrolanda, em Castro,
e os ingressos, que dão acesso ao
Moinho e ao Museu, custam R$
15 a inteira e R$ 7,50 a meia
e são vendidos na recepção dos
dois locais.

durante o jantar de comemoração
ao Dia do Comerciante. E, nesta
edição também terá a comemoração dos 60 anos de atividades
do Sindicastro. O evento será
realizado no Hotel Buganville,
a partir das 20 horas. O jantar
comemorativo deverá reunir mais
de 150 convidados.
Sobre o evento
A premiação ao ‘Comer-

ciante do Ano’ é um evento
tradicional no município, e
reconhece empresários castrenses desde o ano de 2005. De
acordo com o gerente executivo
do Sindicastro, Eurico Teixeira,
o evento é paralelo ao ‘Guerreiro do Comércio’, realizado
pela Federação do Comércio
do Estado do Paraná (Fecomércio), em Curitiba, e que premia
o mesmo ganhador.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
TERÇA-FEIRA, 09 A 11 DE JULHO DE 2019

VENDE-SE SÍTIO
61 hectares, localizado na estrada
do serne, Campo Largo em divisa
com Castro. 100% documentado.
Valor R$900.000,00. Mais informações: (41)9 9817-3428.

VENDE 'GRANDE
HOTEL' OU ALUGA
Ponto de esquina com 2.200 mts de
área construída. Entrar em contato:
(42) 3232-4388.

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

CRÉDITO 180 MIL
Entrada 22 mil+ parcelas compra de
imóveis e capital de giro temos outros
créditos whatsapp (41) 9 9852-3855.

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

TERRENO PARK BOULEVARD
VENDE-SE CHÁCARA
Vendo terreno com ótima localiCom casa, piscina, pomar, plantazação, totalizando 220 m2. Aceito
ção toda cercada. Com 1 alqueire
carro como parte de pagamento
de terra. No centro de Campo
R$100.000,00. Tratar pelo teleLargo.PALAVRAS
Valor R$1.100.000,00.
Mais
CRUZADAS
DIRETAS
fone.: 9 9943-8139.
informações: (41)9 9817-3428.

www.coquetel.com.br

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
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. Interessados pelo
Tel.: (42) 9 9865-7255.

Você vai se surpreender com o resultado!

CRUZADAS

dupla
sertaneja

O profissional
O profisfadadosional
ao
fracasso
fadado ao
fracasso
Terreiro
Terreiro
(ioruba)
(ioruba)
É extraído
É extraído
da jazida
da jazida

das estre- cultura"
las (BR)

Criança,
noCriança,
Candomblé
no Can(bras.)
domblé

Atuo
como
Atuo
cirurgião
como
cirurgião

(bras.)

Peritos

Peritos
em
uma
em uma
atividade
atividade
(fig.)
(fig.)

(?)
(?)qual:
qual:
do
domesmo
mesmo
modo
modoque
que
OrnaOrna
o o
ambiente
ambiente
Brilhantes;
Brilhantes;
luzidios
luzidios

Tipo de
Tipo
testedepsiteste
psicológico
cológico
(sigla)

Estruturas

Estruturas
na base
na base
do pelo
do pelo

(sigla)

Medida
Medida
agrária
agrária
O som
Odasom
vaia

da vaia

3/erê — ilê — tat. 4/lamê. 5/aimer — lemon. 7/lambris. 8/nitentes.

8

3/erê — ilê — tat. 4/lamê. 5/aimer — lemon. 7/lambris. 8/nitentes.

    




E
S
S T A L L O N E
C R I A
T U BO
A M B R I S S
N EL
EA
I
U B
R
D EO
M
S
V M
E
L
M
D O
R
D E
E
V MN
DO O
P NA
S

&'( ) *++

AE
SS
E
S

   
 
   
 ! "#$%

OE
PR
EO
R
O

  

L LA OM
A
T
I D A
B R I
S
A M
OI DD AA
S U P
E DR AI
O
R UA P
E RN IT
R A A
CE NU TL
A
C U L



Solução
N
M
OE
TN
TO
TI
T
I

   

MT
R
A
A
P
M
OA
LP
IO
CL
II
AC
LI
A
L



8

Solução

LE
L AS
C
R
L
E
L A
A CR
IE
A MC
D EI
NM
D TE
F ON
T
F O

BANCO

BANCO

VENDE-SE
COLHEITADEIRA
John Deere 1175 ano 2002 com
3.800 horas trabalhadas. Plataforma
de milho e soja. Valor R$130.000,00.
Aceita – se propostas. Tel.: (41)9
9817-3428.

VENDO ARMÁRIO DE AÇO
Vendo armário de aço, usado, em
perfeitas condições, pelo valor de
R$ 200. Com doze espaços, todos
com porta. Ótimo para empresas.
Tratar pelo fone (42) 9 9972-0758.

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

Áries: Como os astros estarão tensos no céu, controle sua
impulsividade. No serviço, dará
conta das tarefas. Aguarde imprevistos nas finanças. No amor, conseguirá chamar a atenção do seu
alvo.

Libra: Para se sair bem no
serviço vai precisar de silêncio
e concentração. Evite discussões com sua família. Aborrecimentos financeiros. A união
pede mais confiança e cumplicidade.

Touro: Saturno e Plutão talvez atrapalhem seu foco nos estudos e compliquem contatos com
gente de outra cidade. Com boas
ideias, saberá organizar suas
finanças.

Escorpião: Para se sair bem
no serviço vai precisar de silêncio
e concentração. Evite discussões
com sua família. Aborrecimentos
financeiros. A união pede mais
confiança e cumplicidade.

Gêmeos: Não adie compromissos. Nas relações sociais,
procure não fazer esforço para
agradar: seja natural. Cuidado
com indisposição: siga recomendações médicas!

Sagitário: Seu dinheiro
deve render mais do que esperava. Vai querer agitar a sua vida
social. Tem tudo para ocupar uma
posição de líder dos colegas de
serviço.

Câncer: Júpiter traz uma
oportunidade de emprego em
outra cidade. Evite atitudes rebeldes junto às pessoas do seu convívio. Plutão e Saturno esfriam um
pouco a sedução. Não pressione
seu par!

Capricórnio: Precisará ter
muita paciência e jogo de cintura
com o que não der certo, o dia
será tenso. Dinheiro pode causar
discussão. Não abuse da sua alimentação -- faça uma dieta. Terá
orgulho de quem ama.

Leão: Atrasos em assuntos
profissionais vão causar dor de
cabeça. Cuidado com baixas de
energia: poderá se cansar facilmente. Bom dia para fazer acordos. Cuide bem de quem ama.

Aquário: Não leve os assuntos profissionais para o lado pessoal. Evite as expectativas para
não se aborrecer. Aguarde noticias de Justiça. O romance pede
mais companheirismo.

Virgem: A Lua indica instabilidade financeira. Poderá não
se sair bem ao vender seu peixe
no trabalho. Se tiver um projeto
em andamento, melhor mexer no
conteúdo mais para frente.

Peixes: Procure prestar
atenção aos seus sonhos, existem
mensagens importantes. Não gaste
por impulso. Terá reconhecimento
no trabalho. A Lua vai acentuar
sua sensualidade na conquista.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

EM JAGUARIAÍVA

EM VIAS RURAIS

A Prefeitura de Castro, por
meio da Secretaria Municipal de
Interior, está dando continuidade
a 'Operação Estrada do Campo'
com serviços de drenagem de
águas pluviais, patrolamento e
colocação de cascalho na Estrada
de São Sebastião, Terra Nova,
Marmeleiro, Campina das Pedras,
Lago e adjacências. Ao todo, serão
recuperados 100 quilômetros de
vias rurais e os serviços são feitos
inclusive aos sábados.
A secretaria está utilizando
três patrolas, cinco caminhões,
um rolo compactador e uma escavadeira hidráulica e 15 pessoas
entre servidores e terceirizados
para realizar o trabalho na operação que iniciou em abril pela
estrada principal de São Luiz dos
Machados, que faz a ligação com
Herval dos Limas e Abapan com
a readequação de dez quilômetros
de estradas.
O diretor de Vias Rurais,
Neri Anacleto, destaca que esta
é uma operação sem precedentes, levando melhorias a estradas
que antes nunca haviam recebido
serviços tão completos. "Vamos
promover a reestruturação de
várias vias por onde é escoada a
produção agropecuária do município, melhorando as condições
de trafegabilidade também para o
transporte escolar.
Em breve, outras localidades
receberão a operação.

Banda Mais Bonita da Cidade faz show
O Circuito Cultural, iniciativa
do Sesi Cultura Paraná, promove
uma turnê da Banda Mais Bonita
da Cidade por 14 cidades do
interior do estado. Nascido em
2009 pela vontade de reinterpretar as canções feitas pelos amigos e poetas curitibanos, o grupo
viu sua carreira tomar proporções inesperadas após o estouro
do vídeo 'Oração', em 2011. Em
Jaguariaíva, o grupo realiza show
no dia 13 de julho (sábado), a
entrada é franca.
Com três álbuns e um DVD
lançados (muito bem recebidos
tanto pela crítica quanto pelo
público), a banda completa
10 anos de estrada e realiza
um show acústico comemorativo com as principais canções
que os acompanham em sua
carreira. O espetáculo reflete
sobre a maturidade do grupo
e o coloca como um dos mais
importantes da cena brasileira

Divulgação

'Estrada do
Campo' vai
recuperar 100 Km

Quatroze cidades estão
no circuito da banda
contemporânea.
O grupo gravou o disco “A
Banda Mais Bonita da Cidade"
(2011), o EP em formato de
Vinil Compacto 7’ Canções Que
Vão Morrer No Ar” (2012), o
disco “O Mais Feliz da Vida”
(2013), o DVD Ao Vivo no
Cine Jóia (2016) e seu terceiro

álbum “De Cima do Mundo Eu
Vi o Tempo” (2017). Ultrapassando meio milhão de seguidores no Facebook, 40 milhões de
visualizações nos vídeos de seu
canal do youtube e shows marcados pela celebração emocionada
de seu público, ABanda Mais
Bonita da Cidade vem se consolidando cada vez mais como
parte importante da música brasileira atual.
No projeto Circuito Cultural,
o grupo ja passou pelas cidades
de São José dos Pinhais (6/6),
Ponta Grossa (7/6), Cianorte
(25/6), Campo Mourão (26/6),
Umuarama (27/6), Paranavaí
(28/6), Maringá (29/6), e passará por Apucarana (9/7), Santo
Antônio da Platina (10/7), Londrina (11/7), Arapongas (12/7)
e Jaguariaíva (13/7). Em todos
os shows, os ingressos são solidários e podem ser trocados por
1kg de alimento.

NO SÁBADO

8º Arraiá do Parque teve animação
Da Assessoria
Carambeí - No sábado
(6), a Escola Municipal Thereza Gaertner Seifarth marcou
presença no 8°Arraiá do Parque Histórico, com apresentação de quadrilha junina, em

que alunos de todas as turmas
do Ensino Integral participaram.
Estiveram presentes a
diretora da Escola Professora
Marta Xavier Macedo, Ana
Denise Imbronizio; professora
Larissa Modesto, Suzana Lima

e o professor Jairo José Castro
Becher que animou o festerê
dos pequenos narrando e conduzindo a quadrilha junina.
Foi uma linda apresentação,
que abrilhantou ainda mais o
Arraiá do Parque, evento já
tradicional em Carambeí.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROSA TRZECIOK ROGOSKI torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO, PALMEIRA/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ROSA TRZECIOK ROGOSKI torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação, para AVICULTURA - FRANGO
DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE SÃO PEDRO, PALMEIRA/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
AVIVIANE TEIXEIRA RIBAS torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Ambiental Simplificada para AVICULTURA - FRANGO DE
CORTE instalada NA LOCALIDADE LAGOA SÃO JOSÉ, PIRAI DO
SUL/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AVIVIANE TEIXEIRA RIBAS torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE
instalada NA LOCALIDADE LAGOA SÃO JOSÉ, PIRAI DO SUL/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
JORGE WROBEL torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
Simplificada para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE implantada
NA LOCALIDADE DE CAMPO DA LANCA, PIRAI DO SUL/PR.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO
TODA FORMA DE AMAR
Terça-Feira (09/07)

Lígia repreende Filipe e
os dois se preparam para falar
com Lara. Marco questiona
Carla sobre seu namoro com
Madureira. Karina se revolta
contra a ideia de César de
trazer Vânia e Jaqueline para
morar perto deles. Regina e
Guga se incomodam com o
discurso preconceituoso de
Max. Beto e Meg comentam
sobre a paixão de Filipe por
Rita e lamentam por Martinha. Peixoto e Marco sofrem a
morte de um colega, e o major
desabafa com Carla. Filipe
termina o namoro com Martinha. Raíssa e Jaqueline fazem
uma pesquisa com os alunos
do colégio. Carla enfrenta um
homem que observa o Baixadas, e Thiago se preocupa.
Martinha alerta Guga sobre
a impossibilidade de convidar
Filipe e Rita para sua festa
de aniversário. Madureira e
Daniel estranham a presença
de um homem junto aos lutadores. Madureira denuncia o
homem suspeito para Marco.
Thiago procura Anjinha.
VERÃO 90
Terça-Feira (09/07)

Jerônimo coloca Mercedes
em uma situação constrangedora durante a inauguração da
emissora. Vanessa se estressa
com a megalomania de Jerônimo. Jofre recebe Manu, que
chega de surpresa na casa
de Lidiane. Manu diz a Jofre
que sua relação com Marco
Aurélio é apenas profissional. Madá diz a Álamo que
teve uma sensação estranha
quando viu Galdino/Andreas.
Moana conta para João que
está grávida. Manu entra na
casa de João e dá de cara com
Moana.
ÓRFÃOS DA TERRA
Terça-Feira (09/07)

Jamil contesta a presença
de Bruno no hospital ao lado

de Laila. Paul explica a Fauze
que deseja assustar Dalila.
Teresa repreende Bruno por
se aproximar de Laila namorando Marie. O médico avisa
a Laila e Jamil que Raduan
ficará bem. Omar se insinua
para Eva, que desiste de revelar sobre Ali e Sara. Ester
decide controlar as saídas de
Abner. Benjamin investiga a
vida de Dalila. Dalila vê Fauze
e se desespera. Paul é humilhado por Dalila e promete se
vingar. Raduan sofre com a
separação da família. Arturzinho sabota a reunião de Aline
e Caetano com a assistente
social. Norberto teme falhar
com Valéria e pede ajuda
a Gabriel. Marie confronta
Bruno sobre Laila. Martin
inaugura sua exposição. Benjamin descobre a identidade
de Dalila/Basma. Laila revela
a todos que Basma é Dalila.
A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (09/07)

Maria da Paz exige que
Rock deixe o altar de seu
casamento. Chiclete ameaça
Rock. A família de Régis fica
constrangida durante a cerimônia. Maria da Paz e Régis
se casam e Amadeu sofre ao
ver a cerimônia. Todos elogiam
a comida feita por Abel, que
se insinua para Britney. Maria
da Paz tenta se aproximar de
Gladys. Evelina impede que
Chiclete atire contra Kim na
festa de casamento. Amadeu desabafa com Márcio.
Rock afirma a Fabiana que
Jô armou contra ele. Nilda
chega à casa de Amadeu e
Gilda. Nilda comenta com
Rael que acredita que Jô seja
inimiga de Maria da Paz. Jô
sente ciúmes de Régis com
Maria da Paz. Rock confronta
Jô. Gilda inicia a negociação
de um apartamento e Agno
a parabeniza. Maria da Paz
proíbe Chiclete de usar sua
arma dentro de casa. Régis
anuncia a Jô que não aceitará
sua relação com Téo.
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NA CAÇA A LADRÃO DE MOTO

PM apreende drogas e várias armas
Divulgação

Operação
iniciou após
roubo de
moto

Divulgação

Da Redação
O que era para ser uma simples prisão de ladrão de motocicleta, acabou resultando na
apreensão de grande quantidade
de droga e armas na tarde de
sábado (06).
A operação começou quando
cinco pessoas roubaram a moto
Honda CG 150, preta, placa
MDB 6E09, estacionada na Rua
Manoel da Luz Modesto, Bairro
Santa Clara, em Castro. Após
acionada pela vítima, perto das
15 horas, equipe policial iniciou
diligências e localizou dois suspeitos, sendo um deles conhecido
por várias passagens policiais. Ao
avistar a viatura, este tentou fugir
para um barracão e foi seguido
pelos militares. Ao perceber a
perseguição, sacou uma arma
de fogo, contudo, para cessar a

ameaça, um policial militar fez o
mesmo e efetuou disparo.
No barracão onde tentou se
esconder dos policiais, foram

Duas pessoas foram agredidas e uma precisou de atendimento médico depois de
sofrerem assalto na noite de
sexta-feira (05) em um bar na
Rua José Waldemar Iucksh, Vila
Rio Branco. Dois homens invadiram o estabelecimento portando
armas de fogo, uma delas calibre
22, e deram voz de assalto. Um
dos assaltantes disparou para
cima, e posteriormente atirou
em direção a um cliente, ferindo
seu rosto. Outro cliente recebeu
coronhadas na cabeça.

EM ESCOLA

Consome droga
e passa mal
Tibagi - Policiais militares de
Tibagi deram atendimento na sexta-feira (5), por volta das 14 horas,
a uma ocorrência pouco comum.
Depois de um aluno de 14 anos
passar mal e relatar que havia consumido maconha, e que ainda havia
consigo mais um pouco da substância em uma caixa de fósforo, a qual
foi localizada pelos professores, o
diretor de uma escola estadual chamou a polícia militar. A equipe chegou ao local e identificou o menor
de idade, que após a realização dos
procedimentos escolares, a mãe do
menor acompanhou o rapaz até à
delegacia de polícia.

TELÊMACO BORBA

Motorista bêbado
bate em carro
Telêmaco Borba - A cervejinha do final de semana, combinada
com o volante nunca é uma boa
escolha. A prova disso foi a prisão
de mais um motorista embriagado.
O homem foi pego em flagrante por
dirigir embriagado e imediatamente
acabou sendo encaminhado a 18ª
SDP. A colisão aconteceu na noite
de sábado (06), quando o condutor
da caminhonete Chevrolet Silverado
branca, colidiu com o mini Cooper
Scyman, de cor preta, estacionado
em frente a casa de parentes do proprietário, na Avenida Jair Machado
Nocera, centro de Telêmaco Borba.
Depois de ouvir o barulho, a vítima
verificou que seu carro foi atingido
por uma caminhonete, acionando a
equipe policial às 20h50. Ao chegar
no local, os militares comprovaram
a embriaguez do motorista, que
acusou a ingestão de 0,89 Mg/L
de bebida alcoólica.

encontradas 650 gramas de
maconha, 550 gramas de crack,
aproximadamente 80 gramas de
cocaína e mais duas balanças de

precisão. Também foram apreendidas outras armas de fogo, uma
espingarda de pressão, pistolas
calibre 38 e 32, dois coldres pre-

tos e certa quantia em dinheiro,
além da motocicleta que estava
em um imóvel nas proximidades.
O rapaz, as drogas, as armas

e a motocicleta foram encaminhados para a 43ª DRP, para
devidas providências. Ninguém
feriu-se na operação.

MOTORISTA TINHA 19 ANOS

NO DOMINGO

EM BAR

Ladrões roubam
e ferem clientes

Motocicleta foi recuperada

Muita droga e armas apreendidas

Motorista morre ao capotar Opala Meia tonelada de maconha
Divulgação

Da Redação
A polícia está apurando as
causas da morte de um rapaz de
27 anos, ejetado do seu carro,
quando seguia pela rodovia PR
151, sentido Ponta Grossa a
Castro, na tarde de domingo (7).
Além da vítima que entrou em
óbito, uma mulher de 24 anos
também se feriu e foi atendida
por equipes do Siate, Samu e
da CCR Rodonorte, sendo posteriormente encaminhada para o
Hospital Regional.
O automóvel, um opala de
cor vermelha, placas IHT 7914,
da cidade de Ponta Grossa, irá
passar por perícia para apurar
possíveis causas.

Passageira foi encaminhada com ferimentos moderados

Marido esfaqueia mulher e foge
Tibagi - A violência doméstica é uma das mais nocivas e
menos denunciadas, muitas vezes
a vítima está muito vulnerável e
por medo não busca ajuda. Mas
esse não foi o caso registrado em
Tibagi, onde a Polícia Civil está à
procura o marido que esfaqueou a
própria esposa em diversas partes
do corpo e bateu no cunhado que
tentou defendê-la.
A PM foi acionada às 20
horas de sábado (06), pela
equipe médica do Hospital Luiza
Borba Carneiro, devido a entrada

de mulher com lesão corporal
grave. Ela apresentava vários
cortes pelo corpo, sendo os mais
graves na mão esquerda, cabeça
e pescoço, e cortes menos graves por todo o corpo. A mulher é
moradora de Espigão, zona rural
de Tibagi, e pela gravidade de
suas lesões seria transferida para
a unidade hospitalar de Telêmaco
Borba. A equipe policial conseguiu contatar a mãe da vítima, que
em depoimento esclareceu que a
filha estava na casa de uma terceira pessoa quando seu marido
chegou embriagado e com raiva.
A hipótese é de que por ciúmes o

homem teria lhe desferido os golpes com um facão e ainda a arrastou pelo chão da residência. O
cunhado ainda tentou apartar as
agressões e foi atingido por pauladas no rosto. O agressor fugiu em
um Fiat Palio azul, e pode ser que
tenha se dirigido para a localidade
de José Lacerda, em Reserva. O
caso foi repassado para a DPM
de Caetano Mendes, para que o
homem venha a ser preso. Qualquer informação sobre o autor,
ou caso presencie ação de violência contra mulher disque 180.
A denúncia pode ser anônima e
vidas podem ser salvas.

SOLDADO ANGÉLICA CHUEDE

Bope integra primeira mulher na COC
A soldado Angélica Aparecida Chuede é a primeira mulher
a fazer parte da Companhia de
Operações com Cães (COC) do
Batalhão de Operações Especiais
(Bope). A inclusão de Chuede
aconteceu após fazer um estágio
na unidade, onde fez todas as
etapas com seu cão Hunter.
Chuede cursou Medicina
Veterinária e chegou a trabalhar
na área, mas quando passou no
concurso da Polícia Militar não
perdeu tempo e largou a profissão. Depois da etapa de formação, em 2015, foi trabalhar em
União da Vitória pelo 27º Batalhão. Mais tarde, surgiu o desejo
de buscar algo a mais, desta vez

Divulgação

Da Redação

ALÉM DE PAULADAS NO CUNHADO

Da Redação

é apreendida na BR-277

Divulgação

Soldado Chuede já
está integrada ao COC
ingressando no Bope.
Quando chegou a oportunidade para participar do processo
seletivo, foi liberada para passar
pelo novo desafio. Foram 35 dias
de estágio em todas as subunidades do Bope, e somente no COC

foram mais 60 dias, com atuação
voltada exclusivamente à cinotecnia. “Na conclusão do estágio ela
teve uma das melhores notas dos
últimos tempos”, disse o capitão
Zancan.
Além da preparação de
Chuede, também houve o treinamento ao cão dela, o pastor-holandês Hunter, que tem
aproximadamente um ano. O
capitão disse que cachorro tem
desempenhado bem as atividades e tem tudo para ser um ótimo
cão de faro. “Ele apresenta todas
as características que precisamos
para o trabalho, e ao lado da soldado Chuede trará bons resultados à Polícia Militar”, afirmou.

Palmeira - Cerca de 420 kg
de maconha em um carro roubado em junho deste ano, acabou
sendo apreendido por policiais
rodoviários federais e policiais da
Divisão Estadual de narcóticos
(Denarc), na BR-277, em Palmeira, na tarde de sábado (6).
A abordagem ao motorista,
de apenas 19 anos, aconteceu
próximo a uma praça de pedágio. Ele tentou fugir depois de
abandonar o carro, mas acabou
sendo localizado com o apoio de
um helicóptero da Polícia Militar
(PM).
Conforme a PRF, o rapaz
contou para os policiais que saiu
de Cascavel, e que levaria a droga
até Campo Largo, na Região
Metropolitana de Curitiba.

Droga estava escondia
dentro do automóvel
Segundo a polícia, o homem
vai responder por tráfico de drogas, que tem pena prevista de
cinco a 15 anos de prisão.

PONTA GROSSA

Equipe apreende drogas
e armas com irmãos
Da Redação
Ponta Grossa - Final de
semana acaba em cadeia para
casal de irmãos pegos com drogas. Na noite de sexta-feira (05),
a PM junto com o cão de faro
Venon apreenderam perto de 5,5
quilos de maconha, um quilo de
crack, e mais uma balança de
precisão na residência de mulher
de 19 anos, moradora na Rua
Bailio Parabocz, Vila Oficinas,
em Ponta Grossa. Os entorpecentes foram encontrados
mediante denúncia anônima realizada às 19h45, a qual indicou a

residência da moça.
O caso começou a se desenrolar quando o irmão, de 22
anos, foi flagrado entrando na
casa da irmã com uma sacola
contendo maconha e crack, além
de certa quantia de dinheiro.
Em continuidade a ação policial,
a residência do rapaz na Rua
Padre Antonio Dales, Vila Cipa,
acabou sendo o novo alvo. Após
vistoria do imóvel, foram apreendidas mais uma pistola calibre
38 e uma bucha de cocaína. Os
objetos apreendidos, a droga, e
os irmãos foram encaminhados
para a 13ª SDP.

CARAMBEÍ

Motorista de caminhão
fica em estado grave
Da Redação
Carambeí - Motorista de
caminhão envolvido em acidente
na noite de sexta-feira (05), foi
encaminhado ao Pronto Socorro
Municipal de Ponta Grossa, em
estado grave. A colisão do tipo
traseira chegou a conhecimento
da polícia rodoviária por volta

das 23h35. O condutor de 29
anos, E.B, dirigia seu caminhão
com placas de São José dos
Pinhais (PR) quando colidiu
com a traseira da carreta com
placas de Andirá (PR), que tinha
ao volante M.R.V.N, de 34 anos,
que não teve ferimentos. O acidente ocorreu na PR 151, no
Km 307.
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'A distância entre a insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso'
Bruce Feirstein, roteirista
Divulgação

Divulgação / Luiz Lacerda

RECONHECIMENTO

Bobs Ponta Grossa é agora
empresa Cidadã do Rotary

Divulgação / Israel Kaé

Francine e João Augusto Blum Filho e as filhas Isabelly, Maria Fernanda e Leticia receberam a homenagem 'Família Inspiradora' do presidente 2018/19 do Rotary Club Vila Velha, João Marcelo Mazzo por sua O juiz federal Antônio César Bochenek
recebe felicitações de aniversário. Parabéns!
participação nos projetos do clube durante o ano rotário. Parabéns!
Divulgação / Marcos Bastos

Aracy e Sergio Zadorosny também receberam
a homenagem do presidente 2018/19
do Rotary Club Vila Velha, João Marcelo
Mazzo, por seu apoio as causas rotárias
durante a gestão 2018/19. Parabéns!
Divulgação

Divulgação / Luiz Lacerda

Divulgação / Marcos Bastos

O casal Alessandra e o General
Marcio de Souza Nunes Ribeiro,
comandante da 5° Brigada de
Cavalaria Blindada, prestigiou a
festiva de transmissão de
presidente e diretoria do Rotary
Club de Ponta Grossa Vila Velha
Divulgação / Luiz Lacerda

O contabilista Romualdo
Camargo assumiu a presidência
2019/20 do Rotary Club de Ponta
Grossa Vila Velha. A festiva de
transmissão de posse ocorreu no
último dia 03 de julho na Fazenda
Pedra Verde e contou com a
presença do governador 2019
/20 do Distrito 4730 de Rotary
International, Jorge Humberto
Agudelo Franco

O Bobs Ponta Grossa recebeu o certificado de Empresa
cidadã do Rotary Club de Ponta
Grossa Vila Velha. Empresa
Cidadã é um programa da Associação Brasileira da The Rotary
Foundation (ABTRF) que atesta
a responsabilidade social da
empresa ao torná-la parceira do
Rotary em sua obra reconhecida
de transformar o Brasil com seus
projetos sociais. A entrega foi realizada no gabinete do prefeito de

Ponta Grossa, Marcelo Rangel.
Zeila Cruz Oliveira Scharan,
diretora do Bobs Ponta Grossa,
recebeu o certificado das mãos
da governadora 2018/19 do
Distrito 4730 de Rotary International, Isis Ribas Busse e do presidente 2018/19 do Rotary Vila
Velha, João Marcelo Mazzo. Na
oportunidade o prefeito Marcelo
Rangel recebeu também o título
de companheiro Paul Harris.
Aplausos!
Divulgação / Edson Luiz

Divulgação / Cleuler Costa

O renomado colunista social Arlan
Alves, que por muitos anos presidiu
a ABRAMECOM (Associação
Brasileira de Colunistas Sociais e
de Mídia Eletrônica em ritmo de
aniversário. Muitas felicidades!

Serginho Zadorosny e Paula
Cosmoski Campagnoli. Paula será
muito cumprimentada na próxima
segunda-feira por mais um ano
de vida. Muitas felicidades!

Stela Maris
Binoto Ribas
(sra. Osmario
de Almeida
Ribas), nesta
quarta-feira
(10) será muito
cumprimentada
pela passagem
do seu
aniversário.
Parabéns!

Rosemari e Eraldo Simionato foram os padrinhos
do casal Miriam e Jurandir Sidney Ribeiro, agora
associados da UMB União Municipalista Brasileira.
O presidente Ubiraci Pereira Messias marcou para
o próximo dia 18 a reunião jantar festiva
de 32 anos daquela entidade

09/07

Angelita Ribeiro Kobay
Adriana Ivoglo
Aline Mainardes Furquim
Clair da Silva
Daniel Azambuja
Dinies Edenilson Kachinski
Elisangela Lalisz
Jussara M. Mayer
Karina Eduarda da Silva
Lorena Chagas Polleti
Maria Izabel Ramos
Wosgrau
Márcia Menarim

10/07

Antonio Nilson Carneiro
Bruno de Lara
Clair da Silva (Tibagi)
Johnny Batista
Maria Ieda Q. Telles
Martinus Dekkers
Maurício Hennipman

11/07

Adriano Amaral
Andreia Hoogerheid
Arthur Salum
Caroline Wrobel
Francine R. Debtio

