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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

'Votos contrários', mas
firmes nas convicções

A entrega do Prêmio
‘Comerciante do Ano’, ao
empresário castrense Abel
Antonio de Oliveira, foi
marcada pela emoção do
homenageado e de seus familiares, e pelos discursos
otimistas de representantes
do comércio e entidades ligadas ao setor. Após receber a placa comemorativa,
no evento realizado na noite da última terça-feira (9),
Abel fez uso da palavra,
relembrando detalhes de
sua trajetória em Castro,
agradecendo a recepção e
parcerias firmadas no município e, otimista, afirmou
que pretende manter-se
na atividade até os 100
página 6
anos.		
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Ratinho defende
Estados e
municípios
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Bailarinas de
Tibagi mostram
prêmio alcançado
página 4

SIM

NÃO
Deputado Aliel Machado (PSB)

Após a aprovação da reforma da Previdência em
primeiro turno, na quartafeira (10), a reportagem
do Página Um ouviu os
deputados federais Aline
Sleutjes, de Castro, e Aliel
Machado, de Ponta Grossa. O posicionamento de
ambos já era conhecido
antes mesmo de a votação acontecer, agora,
porém, eles falam sobre
as consequências práticas
da reforma, na vida dos
brasileiros, e sobre os
fatores que determinaram
página 3
seus votos.
local

Igreja de São Judas faz
Festa julina no sábado

Deputada Aline Sleutjes (PSL)

página 5

temporariamente

Divulgação

Caramuru abriga moradores de rua
Divulgação

com tecnologia

Tibagi investirá
R$ 1,5 mi em
segurança
Nesta terça-feira (9), o prefeito Rildo Leonardi e a viceprefeita Helynez Santos Ribas,
receberam os vereadores e representantes do Banco do Brasil
para a assinatura do contrato
de custeio da ordem de R$ 1,5
milhão, que será utilizado para
investimentos em tecnologia e
segurança pública. Com o montante serão adquiridos veículos,
softwares mais potentes câmeras de monitoramento para o
município. O prefeito explica
que a maior parte deste recurso será investido na segurança
página 4
pública.		

prazo de 30 dias começou

Notificado MST
sobre decisão
da Justiça
Na tarde de terça-feira
(9) integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST), ocupantes
da Fazenda Capão do Cipó,
receberam oficialmente a
notificação de reintegração
página 5
de posse.
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turismo

Blum participa
de seminário
instalações oferecem 20 leitos ,10 para mulheres e 10 para homens

Divulgação

pm acompanha notificação

Moradores de rua de Castro e pessoas em trânsito (desabrigado de outras cidades) já
estão usufruindo do alojamento
provisório, disponibilizado pela
Prefeitura, através das Secretarias Municipais da Família e
Desenvolvimento Social e do
Esporte e Juventude, no Estádio Lulo Nunes (Caramuru).

Câmara de Castro fará
tributo a 'Zé do Posto'
página 5

Ações concretas foram
levadas à comunidade
página 5

O prefeito Osmar Blum
e o diretor do departamento
de Indústria e Comércio, responsável também pelo setor
de turismo, Marcos Roberto
Moreira, participam do I Seminário Nacional de Governança
para o Turismo, realizado até o
próximo dia 13, pela Confederação Nacional de Municípios
(CNM), na cidade mineira de
página 4
Capitólio.
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VOCÊ SE FOI

EDITORIAL

Tudo parecia tão frio
Desde quando você partiu
Parecia mais um dia normal
Mais sua falta realmente me
fazia mal
Você se foi sem explicação
E feriu meu coração
Eu tentei te procurar
Mas nada pude encontrar
Você estava ao meu lado
Agora estou arrasado
porque você se foi ....
e não vai voltar !
Estou agora em meu lugar
E ela esta em meu funeral
Ela pagou o tempo perdido
Dessa vida sem sentido
Ela busca alegria
Mas só lhe resta agonia
Ela esta arrependida
Ela busca uma saída
Agora tudo parece frio
Ela esta a um passo do abismo!

'ENDEUSADO'
Se era para causar algum impacto, a ideia nada
original da administração municipal de Castro em
criar um espaço para abrigar os sem-teto, nessa
época de temperaturas baixas, surtiu efeito. Nas
redes sociais, os elogios ao prefeito de Castro pela
medida ganharam coro, alguns praticamente o
endeusaram. É claro que essa decisão veio trazer
alento para quem sente o frio nos ossos, mas quando
a temperatura subir, e esses mesmos sem-teto forem
convidados a retornar para as ruas, como vai ser? A
Secretaria Municipal da Família e Desenvolvimento
Social já disse que o albergue está em construção,
e mesmo depois de pronto, irão atender viajantes
em trânsito e não será uma moradia permanente
para quem não tem casa. Essa é uma pergunta que
mereceria resposta. Alguem se candidata?

RODRIGO MARTINO

Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

ATITUDE
Elogiável a atitude da
administração municipal de
Castro em abrigar os sem-teto,
mesmo que seja por algum
tempo, dando nesse período
de temperaturas baixas cama,
cobertor e banho. Só quem
sente na pele o drama de
morar na rua, pode mensurar
o quanto isso representa.

Festa de Aniversário
Memória dos Secas Pimenteiras

Uma ligeira testemunha
fotográfica de um dos aniversários realizados na “Região
dos Grandes Lagos” e não
da região do Rio de Janeiro,
mas comemorado na Região
dos Lagos da Calpar, próximo da PR 151. Eram reuniões semanais dedicado ao

E DEPOIS?
Como o albergue ainda
está em construção, conforme descreveu a própria
secretária municipal da Família e Desenvolvimento Social,
Ana Carolina Barros, e o frio
não vai durar para sempre,
resta saber qual será a postura desde mesmo governo
ao explicar para os sem-teto
que eles terão que voltar para
as ruas.

descanso semanal da família
Pimenteira. As festas de aniversário dos Secas sempre
tiveram a fala dominante da
união, da paz e o abraço para
diminuir a distância entre os
seres humanos. Mas, a causa
maior era lembrar o dia que
nascemos.

DIVERGENTES
A votação da Reforma da
Previdência, em sua primeira
discussão, também dividiu
deputados federais da região.
Enquanto Aliel Machado (PSB)
defendeu o seu 'Não' por entender que a medida pune os de
salários mais baixo, Aline Sleutjes (PSL) justifica o seu 'Sim'
como a única maneira de tirar
o Brasil de onde se encontra.
Opiniões divergentes, mas fir-

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

mes em suas convicções.
É O ZÉ!
O nome do vereador e
ex-presidente da Câmara
Municipal de Castro, José
(Zé) Otávio Nocera (MDB),
começa aparecer mais como
pretenso candidato a prefeito
a suceder Moacyr Elias Fadel
Junior, de mesmo partido, que
teve recentemente os seus
direitos políticos cassados por
oito anos.
E A OPOSIÇÃO?
Para a oposição, o nome do
Zé não assusta ninguém, que
tem um histórico de sucesso
nas urnas como candidato a
vereador, mas para voos mais
altos, não sairia do chão.
******************
* Se é época de festa julina,
também é época de pescaria. Aí
é só marcar a viagem e levar a
grande família.
* O ex-prefeito Osmar
Rickli, de Carambeí, prepara os
festejos de 50 Anos do Grupo
Rickli. A festa promete a partir
de outubro!
* Vereador Rafael Rabbers
presta contas dos seus primeiros seis meses como vereador.

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

12/07 - Dia do Engenheiro Florestal
13/07 - Dia do Cantor / Dia do Engenheiro de Saneamento
Dia Mundial do Rock
14/07 - Dia da Liberdade de Pensamento
Dia do Propagandista de Laboratório
15/07 - Dia Nacional dos Clubes / Dia dos Homens
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Clima

Sexta
12/07

Temperatura
24

ºC

6 ºC

Umidade
73%
40%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
13/07

25

ºC

8 ºC

68%
36%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
14/07

26 ºC
10 ºC

62%
39%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
15/07

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

19 ºC
11 ºC

96%
38%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/07/2019
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REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Aliel e Aline justificam os seus votos
Divulgação

Divulgação

Reforma foi
aprovada em
primeiro turno
na Câmara dos
Deputados
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Após a aprovação da reforma
da Previdência em primeiro
turno, na quarta-feira (10), a
reportagem do Página Um ouviu
os deputados federais Aline Sleutjes, de Castro, e Aliel Machado,
de Ponta Grossa. O posicionamento de ambos já era conhecido antes mesmo de a votação
acontecer, agora, porém, eles
falam sobre as consequências
práticas da reforma, na vida dos
brasileiros, e sobre os fatores
que determinaram seus votos.
O deputado Aliel Machado,
desde o princípio contrário ao
texto da reforma, afirmou que o
país necessita sim, não apenas
dessa, como também de outras
reestruturações, porém, segundo
ele, não seria esta a pauta ideal.
“Sou favorável a uma reforma
da Previdência, e a reformas
tributária e política, a uma
agenda econômica que recupere
o emprego e que traga ajuste
fiscal para o país também, mas
o ajuste fiscal não pode significar um desajuste social, ou seja,
é preciso ter equilíbrio nessas
mudanças, é preciso uma reforma
que combata a privilégios e que
resolva o problema demográfico.
As pessoas estão vivendo mais,
é necessário a implementação
de idade mínima, mas o que a
gente não pode aceitar, e por
isso sou contra esse texto, é que
grande parte da economia ocorra
em cima de pessoas mais simples, que ganham em média R$

Deputado Aliel Machado - Ponta Grossa
1.300”, destacou.
Aliel também falou do impacto
direto à parte específica da população, e às cidades menores,
“mais de 92% da economia prevista para os próximos 20 anos
é em cima de quem ganha R$
1.300 por mês, trabalhadores
do Regime Geral da Previdência,
e isso vai prejudicar a economia
dos pequenos municípios e das
pessoas mais simples. Também
acho muito grave que parte do
texto inviabilize a aposentadoria,
mesmo na velhice para as pessoas mais simples, nem um país
do mundo, desenvolvido ou com
situação parecida com a do Brasil, aplica uma regra tão dura para
ter o primeiro acesso à aposentadoria”, ressaltou.
O deputado pontagrossense
finalizou afirmando novamente
que o país precisa de reformas.
“Esse conjunto de ações negativas e que cobra grande fatura
das pessoas mais simples não irá
resolver o problema da economia.
O governo precisa ter uma agenda
econômica, precisa fazer reforma,
inclusive eu concordo com vários

Deputada Aline Sleutjes - Castro

pontos, mas os temas mais graves colocados nessa reforma e
que serão aplicados nas pessoas
simples não podem ter o nosso
apoio, por isso eu sou contra essa
reforma da previdência”.
A deputada Aline Sleutjes
também elencou os motivos pelos
quais é favorável à proposta. “Por
uma questão de avanço de perfil
demográfico. O sistema previdenciário já está condenado, não
importa o partido que esteja no
poder. Não se trata de uma questão ideológica, e sim numérica. A
Previdência no formato atual já
está condenada, e o que é mais
grave, antes de a população envelhecer. O sistema de repartição
não deu certo em nenhum lugar
do mundo”, destacou.
Ela também trouxe dados
da atual realidade econômica do
país. “O gasto com Previdência
no Brasil é 10 vezes superior
ao que se gasta com educação.
Em números, o gasto da Previdência Social em 2018 atingiu
R$ 715,1 bilhões. Já os valores
gastos em Seguridade Social,
que incluem o Regime Geral de

Previdência Social, o Regime
Próprio de Previdência Social,
saúde e assistência social, foram
maiores, chegando a R$ 993,7
bilhões. Apenas na Previdência,
foram gastos R$ 589,5 bilhões
com benefícios do RGPS, R$
79,8 bilhões com o RPPS de
servidores civis, R$ 24,8 bilhões
com reformas e reservas de servidores militares e R$ 21,4 bilhões
com pensões militares. Em outras
palavras, gastamos cerca de 700
bilhões com Previdência e 70
bilhões com educação. Gastamos
10 vezes mais com o passado,
aposentadorias, do que com o
futuro dos nossos jovens”, finalizou.
A proposta
Aprovada em primeiro turno
pelo plenário da Câmara dos
Deputados, o texto da Reforma da
previdência teve 379 votos favoráveis, 131 contrários e nenhuma
abstenção. Para tornar-se lei, a
proposta ainda precisa ser aprovada em segundo turno, pelo
Senado, e depois ser assinada
pelo presidente da República.

NA REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Ratinho defende Estados e Municípios
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior defendeu nesta
quarta-feira (10), na Comissão
Especial da Reforma da Previdência do Senado Federal, a inclusão
de Estados e municípios no texto
da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera as regras
de aposentadoria. A matéria tramita na Câmara dos Deputados
sem essa condição impositiva,
defendida pela maioria dos governadores e prefeitos.
Segundo Ratinho Junior, todos
os Estados acumulam problemas
previdenciários nas contas públicas. Para ele, retirar outros entes
da reforma pode gerar 27 novos
problemas para o País. “Pela primeira vez em algumas décadas
temos a população consciente da

EM BRASÍLIA

Márcio Pauliki
participa do início
dos debates
Pauliki foi recebido pelo deputado federal e presidente da CCJ,
Felipe Francischini, que comentou
sobre a importante atuação de
Pauliki em prol do desenvolvimento
econômico, geração de emprego e
renda no estado do Paraná. “A presença de Pauliki aqui em Brasília,
acompanhando essa semana decisiva para o Brasil, mostra a importância do envolvimento de nossas
lideranças regionais nos grandes
projetos para o Brasil como é o
caso da reforma tributária”, enfatizou o presidente da CCJ.
“Fico feliz em poder contribuir
com meu conhecimento técnico que
tenho na área e ajudar na busca do
melhor caminho para que nosso
país possa voltar a se desenvolver,
gerando cada vez mais empregos",
complementou Pauliki.

necessidade da Reforma da Previdência, então temos que fazer uma
reestruturação geral, não pode ser
por partes”.
O objetivo da participação na
discussão da Comissão, segundo
ele, foi de sensibilizar os senadores
a reincluírem o trecho que prevê que
as regras adotadas em nível federal
sejam replicadas para as demais
instâncias do serviço público, visto
que esta não é a tendência na
Câmara dos Deputados.
“O Paraná não é diferente dos
demais Estados. Temos um deficit
previdenciário de R$ 8,4 bilhões
e previsão para o ano que vem de
acrescentar R$ 1 bilhão a mais em
gastos com previdência”, afirmou.
Ratinho Junior também disse que
no primeiro semestre desse ano se

aposentaram dois mil servidores.
A média entre policiais era de 800
aposentadorias por ano e passou
para 1.200.
O governador do Paraná afirmou que a retomada da economia
precisa ser acompanhada de equilíbrio fiscal nos Estados. “Se o
Congresso, em especial o Senado,
não tomar pé dessa realidade,
vamos criar 27 problemas. Alguns
governadores vão conseguir resolver o problema, outros não terão
força política para resolver. A
grande maioria das prefeituras não
vai fazer porque ano que vem tem
eleições”, completou.
Segundo o senador cearense
Tasso Jereissati, relator da PEC
no Senado, o propósito da reunião, que também contou com a

participação dos governadores
Eduardo Leite (Rio Grande do
Sul) e Wellington Dias (Piauí), foi
antecipar a discussão para acelerar o processo de votação, mesmo
não esgotado o debate na Câmara
dos Deputados. “A grande batalha
que vamos ter que nos envolver
é a inclusão ou não de Estados e
municípios. Minha posição é pela
inclusão”, afirmou.
Economia
Pelos cálculos da Secretaria
Especial de Previdência e Trabalho,
as 27 unidades da federação deixarão de gastar R$ 81,3 bilhões nos
próximos quatro anos e R$ 350,7
bilhões em dez anos caso a nova
legislação seja aprovada, com inclusão dos entes no texto final.

PARA PONTAGROSSENSES EM EMPRESAS TCHECAS

Protocolo assinado permite estágios
Ponta Grossa - A Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa assinou na manhã desta quarta-feira
(07), protocolo de intenções
com as empresas Tatra Motors e
Brano Group para o Programa de
Qualificação Internacional (PQI)
que enviará até 20 estudantes
ponta-grossenses para estagiar na
sede das empresas na República
Tcheca. Participaram da celebração do protocolo o deputado federal e representante das empresas,
Pavel Juricek, e a embaixadora
do país no Brasil, Sandra Lang
Linkensederová.
De acordo com o prefeito
Marcelo Rangel, o programa
será gratuito para os estudantes
que forem escolhidos. Caberá
a Prefeitura de Ponta Grossa,
através da Sala de Qualificação
Profissional, órgão da Secretaria
Municipal de Indústria, Comércio
e Qualificação Profissional (SMI-

CQP), selecionar os candidatos e
providenciar as passagens aéreas
aos estagiários para participarem
do PQI no país europeu. Demais
despesas como moradia e alimentação serão de responsabilidade
da Trata e da Brano, indústria
de autopeças que também tem
intenção de se instalar na região.
Informações sobre a seleção serão
divulgadas em breve.
“Nossas tratativas para a
vinda da Tatra para Ponta Grossa
estão indo muito bem. Estamos
oferecendo, junto ao governo do
Estado e do Secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, toda a estrutura para a vinda
da empresa. Prova disto é que
hoje firmamos este acordo para
o encaminhamento de 20 estagiários para República Tcheca, oportunizando aos ponta-grossenses
para trabalhar nestas indústrias”,
informou Rangel.

Segundo Pavel Juricek, a proposta é que sejam enviados dez
estudantes para a Brano e dez
para a Tatra, com a intenção da
criação de um laboratório de ciência, assim que confirmada a vinda
da montadora de caminhões em
Ponta Grossa. “O acordo realizado
hoje será bom para as empresas,
que poderão contar com profissionais qualificados para trabalhar
nas indústrias e, também, para as
pessoas que moram aqui e que
possuem potencial para trabalhar
conosco. O trabalho que estamos
realizando junto à embaixada da
República Tcheca no Brasil poderá
trazer muitas facilidades para
Ponta Grossa&rdqu o;, explicou o
representante das empresas.
Além do anúncio do Programa
de Qualificação Internacional, a
comitiva da República Tcheca visitou áreas com potencial para instalação da Tatra em Ponta Grossa.

SAFRA RECORDE
A Conab adianta que o
Brasil deve registrar novo
recorde da safra de grãos
com uma produção de 240,7
milhões de toneladas. A
previsão de crescimento é
de 5,7% e representa 13
milhões de toneladas acima
da safra 2017/18. A área
plantada está prevista em
62,9 milhões de hectares, um
aumento de 1,9% em relação
à safra anterior.

Divulgação / Jonas Oliveira/Arquivo-ANPr

PLACAR DA
PREVIDÊNCIA
Na reforma da Previdência, 26 deputados paranaenses votaram pela aprovação:
Aline Sleutjes (PSL), Aroldo
Martins (PRB), Boca Aberta
(Pros), Christiane Yared
(PR), Diego Garcia (Pode),
Evandro Roman (PSD),
Felipe Francischini (PSL),
Filipe Barros (PSL), Giacobo (PR), Hermes Parcianello (MDB), Leandre
(PV), Luiza Canziani (PTB),
Luizão Goulart (PRB), Luiz
Nishimori (PR), Paulo Martins (PSC), Pedro Lupion
(DEM), Ricardo Barros
(PP), Schiavinato (PP),
Rubens Bueno (PPS), Sérgio Souza (MDB), Sargento
Fahur (PSD), Stephanes
Junior (PSD), Toninho Wandscheer (Pros) e Vermelho
(PSD).

DPU FECHA AS PORTAS
A Defensoria Pública
da União vai fechar as portas das quatro unidades no
Paraná: Foz do Iguaçu, Cascavel, Londrina e Umuarama.
O atendimento ficará restrito
a Curitiba caso a DPU não
consiga reverter decisão do
Executivo que estabeleceu até
27 de julho como prazo para
devolução dos 828 servidores
federais que atuam no órgão.
Eles representam 63% da
força de trabalho administrativa nas 70 unidades da DPU
pelo Brasil.

OS CONTRAS
Seis paranaenses votaram contra: Aliel Machado
(PSB), Enio Verri (PT),
Gleisi Hoffmann (PT), Gustavo Fruet (PDT), Luciano
Ducci (PSB) e Zeca Dirceu
(PT). Os três partidos fecharam questão contra a reforma.
PSB e PDT tiveram algumas
defecções. Dez deputados do
PSB e oito do PDT votaram
a favor da reforma.
CINCO HELICÓPTEROS
A Secretaria de Segurança Pública vai comprar
cinco helicópteros que ficarão
alocados em Curitiba,Ponta
Grossa, Londrina, Maringá
e Cascavel/Foz do Iguaçu,
onde atuarão em operações
policiais. O investimento é de
R$ 60 milhões.
IDEOLOGIA
DE GÊNERO
A Confederação Nacional
dos Trabalhadores em Educação e outras duas entidades de defesa dos direitos
humanos entraram com ação
no STF ação, com pedido
cautelar, que questiona a lei
municipal de Londrina que
veda a promoção da ideologia de gênero nas escolas. A
ação será julgada pelo ministro Roberto Barroso.
APOSENTADORIA
O deputado Rubens
Bueno (PPS-PR) entrou
com ação popular na Justiça
Federal do Distrito Federal
em que pede a suspensão
dos efeitos do acórdão do
TCU que permite aos magistrados - que ingressaram na
carreira antes de 1998 - contar o tempo trabalhado como
advogados, mesmo sem
contribuição à Previdência,
para requerer aposentadoria.
"Trata-se de um absurdo que
vai de encontro ao interesse
público e que beneficia uma
das categorias mais privilegiadas do país. Com a ação,
queremos invalidar esse ato
que é ilegal, imoral e lesivo
ao patrimônio público e à
moralidade pública”.

SEM FRACKING
A exploração do gás de
xisto pelo método de fratura
hidráulica (fracking) está proibida definitivamente em todo
território paranaense. A lei de autoria de Evandro Araújo
(PSC), Goura (PDT), Marcio Pacheco (PDT) e Cristina
Silvestri (PPS) - foi sancionada pelo governador Ratinho
Junior e também determina a
proibição das demais modalidades de exploração do solo
que possam ocasionar contaminações do lençol freático e
acidentes ambientais ou ainda
prejudicar a saúde.
CAIXA 2 É CRIME
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado
aprovou a criminalização do
caixa dois eleitoral - parte do
pacote anticrime enviado ao
Congresso pelo ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança
Pública). Pelo texto aprovado,
torna-se crime “arrecadar,
receber, manter, movimentar
ou utilizar” dinheiro, bens ou
serviços monetizáveis que não
estejam registrados na contabilidade oficial de campanha.
A pena prevista é de dois a
cinco anos de prisão. A mesma
punição vale para quem doar,
contribuir ou fornecer os
recursos para os candidatos e
integrantes de partidos.
SINALIZAÇÃO VIÁRIA
O Tecpar firmou convênio
com o Detran/PR e nos próximos 12 meses vai analisar a
qualidade da sinalização viária de 104 cidades do Paraná
e se atende as determinações
da Associação Brasileira de
Normas Técnicas e demais
legislações.
13º SALÁRIO
O prefeito de Assis Chateaubriand, João Pegoraro
(PSC), já pagou a primeira
parcela do 13º salário dos
1,2 mil servidores municipais,
o que representa mais 1,3
milhão R$ 1,314 milhão na
economia local. "A prefeitura
mantém suas contas em dia
e, ao mesmo tempo, executa
dezenas de obras por toda a
cidade. Isso é resultado de
planejamento e responsabilidade fiscal, o que possibilita o
adiantamento do 13º salário”,
diz Pegoraro.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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COM TECNOLOGIA

Tibagi investirá
R$ 1,5 mi em
segurança pública
Dos recursos
próprios foram
R$ 300 mil
destinados
Da Assessoria
Tibagi - Nesta terça-feira
(9), o prefeito Rildo Leonardi e
a vice-prefeita Helynez Santos

Ribas, receberam os vereadores e
representantes do Banco do Brasil para a assinatura do contrato
de um custeio de R$ 1,5 milhão,
que será utilizado para investimentos em tecnologia e segurança
pública. Com o montante serão
adquiridos veículos, softwares
mais potentes câmeras de monitoramento para o município.
O prefeito explica que a
maior parte deste recurso será

investido na segurança pública.
“Monitorando os prédios públicos, com toda certeza, nós estaremos ajudando a monitorar a
cidade. Estamos trocando computadores que estão sucateados,
trocando software, por um mais
potente, para poder levar internet
e aumentando as capacidades de
redes”, fala Leonardi.
O executivo investiu, com
recursos próprios, cerca de R$

PARA O EXECUTIVO

Bailarinas mostram prêmio alcançado
Tibagi - O prefeito Rildo Leonardi e a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, receberam nesta semana,
no Palácio do Diamante, as bailarinas da Escola Municipal de Dança
(EMD) e a coreógrafa Ana Karina
Cruz, que trouxeram os prêmios
conquistados durante o Universal
Dance Brasil, disputado em Florianópolis, no fim de junho.
O prefeito ficou muito empolgado em ver os excelentes resultados que as talentosas bailarinas
tibagianas conquistaram. “É sempre um orgulho para Tibagi. O
balé, que tem se destacado mais na

área da cultura, é um legado que vai
ficar para sempre, vai passando de
gestão para gestão. A professora
Ana Karina está de parabéns, com
as alunas dela, É mais uma premiação importante, mais uma classificação para ir para Córdoba. E eu
tenho certeza que elas têm nome,
para que a gente consiga apoio de
grandes empresas para que viabilizem essa viagem para a Argentina e
depois, em seguida, eu tenho certeza que elas conseguirão a classificação para irem para o México.
Para a professora Ana Karina, o
resultado é fruto de muito trabalho

e dedicação às mais de 100 alunos
atendidas pela EMD. Ela destacou
que a cada ano novas bailarinas
participam de competições.
Em Florianópolis, elas conquistaram a classificação de seis categorias para Córdoba, na Argentina.
As coreografias classificadas foram
Salsa-afro, Tango, Burlesque,
Cheerleaders, Solo Fada Flor de
Trigo (balé de repertório) e o Jazz
que deu o prêmio máster ao grupo
tibagiano, garantindo hospedagem,
alimentação e inscrição nos cursos
para sete bailarinas e a coreógrafa
no país vizinho.

Mais um dia histórico com a assinatura do contrato de custeio de R$ 1,5 milhão

300 mil para aquisição de câmeras de monitoramento que ficarão espalhadas pela sede e pelos
distritos.
Outra novidade adquirida
com este montante são os chips
que serão instalados nos tanques
de combustíveis para monitorar
o consumo dos veículos, que
também receberão rastreador.
Para a segurança, a Prefeitura
ainda estuda junto com o Ministé-

rio Público e Câmara Municipal,
reforma administrativa e a criação
do cargo de diretor de segurança,
uma pessoa com experiência em
segurança pública que ficará responsável pelo monitoramento dos
equipamentos.
Alguns itens já foram licitados
e os próximos irão para licitação
nos próximos dias. A expectativa
é que dentro de sessenta dias
todos os equipamentos sejam

licitados e instalados.
O valor tem seis meses de
carência e será pago em seis
anos.
Transferência
A Câmara Municipal já aprovou a transferência de cerca de
R$ 200 mil deste valor para a
contratação do serviço de instalação dos equipamentos na sede
e nos distritos.

GOVERNANÇAS PARA TURISMO

Blum participa de Seminário Nacional
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum e o diretor do
departamento de Indústria e
Comércio, responsável também
pelo setor de turismo, Marcos
Roberto Moreira, participam do
I Seminário Nacional de Governança para o Turismo, realizado
até o próximo dia 13, pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), na cidade mineira
de Capitólio, que vai debater os
rumos das atividades turísticas
nas cidades brasileiras.
Estão previstas no encontro
palestras para debater a governança em políticas públicas para
o Turismo, como vender destinos turísticos, o financiamento
e captação de investimentos, o
Turismo e os patrimônios cultural e natural; gestão turísticas
inovadora e a importância da
cadeia produtiva além da qualificação da gestão para o desenvolvimento dos destinos turísticos
sustentáveis. As contribuições do
público no evento irão fazer parte
de uma carta que será entregue
às autoridades. Esse documento
deve reunir as principais reivindicações dos participantes durante
os dias de seminário.
O prefeito destacou a importância de o município participar
do seminário que além de agregar conhecimento e trocar experiências coloca a cidade numa

Divulgação

Osmar Blum e prefeito de Capitólio, José Eduardo Terra Vallory
vitrine nacional e reforça a estratégia de gerar emprego e renda
através do turismo. Carambeí
se consolidou nos últimos anos
como destino turístico gastronômico e cultural, com destaque
para as deliciosas tortas holandesas e o Parque Histórico, que
é considerado um dos principais
atrativos dos Campos Gerais e
segundo o Instituto Brasileiro
de Museus (Ibram) está no
ranking dos museus mais visitados na região Sul e de todo
o país. “Com certeza estaremos levando o nome do nosso
município e nosso potencial
turístico para os participantes e
principalmente aos empresários
ligados ao setor de turismo que
estão aqui no seminário”.

Feira
Paralelamente à programação das palestras, os participantes poderão visitar a Feira
de Negócios Turísticos Destino do Brasil – Edição Minas
Gerais e acompanhar os produtos turísticos gastronômicos
e apresentações culturais do
Estado.
Seminário
O Seminário Nacional de
Governança para o Turismo de
Capitólio (MG) é promovido
pela CNM em parceria com
a AMM e com a prefeitura de
Capitólio. O evento ainda tem
o apoio institucional do Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas (Sebrae).

COM GRUPO THE BOYS

Tibagi recebe workshop nesta sexta
Tibagi - Nesta sexta-feira
(11), os dançarinos Alessandro
Freitas Machado, Diego Soares
Cardoso de Andrade e Luiz Felipe
Lamarque Borges, do grupo The
Boys, do Universal Dance Brasil,
vêm a Tibagi ministrar um whorshop sobre hip hop, no Auditório
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), para o
público. As inscrições têm o valor
de R$ 50,00. A aula terá início a
partir das 14 horas.
Além do workshop, o grupo
selecionará bailarinos que se destaquem e tenham disponibilidade
para apresentarem-se com o The
Boys no Festival Multicultural, em

Castro, no domingo (14).
O Festival Multicultural de
Castro também contará com um
workshop de afro-jazz da coreógrafa da Escola Municipal de
Dança (EMD), Ana Karina Cruz,
no domingo. Mesmo dia em que
as bailarinas da EMD dividirão
o palco com o grupo Orquídea,
da Associação Brasil SGC, de
Ponta Grossa formado por jovens
senhoras que realizam depois
de adultas o sonho da dança,
elas trocarão experiências com
as jovens e talentosas bailarinas
de Tibagi. O grupo Orquídea
também é coreografado por Ana
Karina Cruz.

A coreógrafa da EMD reforça
o convite para que a população
prestigie os eventos culturais
desta semana. “Teremos oportunidades técnicas aqui no município.
O grupo tem muita experiência
e agregará muito conhecimento
para bailarinas e bailarinos
daqui. Convido a todos também
para prestigiarem as meninas de
Tibagi na cidade vizinha”, pontua
Ana Karina.
The Boys
O grupo The Boys faz parte
do Universal Dance Brasil e já
fez participações no programa
Domingão do Faustão.

COM FUTSAL E HANDEBOL

PG segue na fase regional dos JAPs
Ponta Grossa - Com duas
equipes de Ponta Grossa lutando
pelas medalhas, a segunda etapa
da Fase Regional dos Campos
Gerais dos 62º Jogos Abertos
do Paraná (JAPs) será iniciada
nesta sexta-feira na cidade de
Prudentópolis.
No handebol feminino tem
Ponta Grossa, Ivaí e Telêmaco
Borba disputando nos confrontos
diretos uma vaga para a divisão

B dos JAPs. A estreia das princesinas será diante de Telêmaco
Borba, nesta sexta-feira (12), às
18h30, no Ginásio Gilmar Agibert. E no domingo a Seleção
Ponta-grossense estará enfrentando Ivaí, às 9 horas.
As semifinais do futsal masculino estão programadas para o
sábado (13) no Ginásio Gilmar
Agibert, com Ponta Grossa x
Castro às 20 horas; e Pruden-

tópolis x Imbaú às 21h15. Os
vencedores disputam o título e a
vaga desta Fase Regional para as
finais da Divisão B no domingo
pela manhã.
Representada pelo Pyl Futsal
a Seleção Ponta-grossense passou pela primeira etapa com vitórias diante de Carambeí (4x2) e
Teixeira Soares (6x4).
Ponta Grossa também foi
campeão no futebol.
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Caramuru abriga moradores de rua
Divulgação

Moradores de
rua já passam
a noite no local
L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M
Moradores de rua de
Castro e pessoas em trânsito (desabrigado de outras
cidades) já estão usufruindo
do alojamento provisório,
disponibilizado pela Prefeitura, através das Secretarias Municipais da Família
e Desenvolvimento Social e
do Esporte e Juventude, no
Estádio Lulo Nunes (Caramuru). O projeto entrou
em ação na terça-feira (9),
desde então, já houve procura, segundo a secretária
da pasta, Ana Carolina Barros.
Ela também explicou à
reportagem que se trata de

“

Porque o
albergue da
cidade ainda
está em
construção,
e tem feito
frio intenso
ultimamente

também receberá alimentação e poderá tomar banho.
Interessados devem procurar a Secretaria da Família
e Desenvolvimento Social,

Instalações do estádio oferecem 20 leitos, sendo 10 para mulheres e 10 para homens

um alojamento temporário, em função das baixas
temperaturas
registradas
nos últimos dias. “Porque o albergue da cidade
ainda está em construção,

e tem feito frio intenso ultimamente”, destacou. De
acordo com a secretária,
não há um prazo definido
para a duração do benefício. Vai depender exclusiva-

mente das temperaturas nas
próximas semanas.
O abrigo provisório oferece 20 leitos - 10 para
mulheres e 10 para homens.
Quem passar a noite no local

NO RETORNO DAS SESSÕES

ou unidades de Centros de
Referência e Assistência
Social (CRAS) do município para realizarem cadastro, ou ainda, se dirigirem
diretamente ao Estádio.
Além disso, quem encontrar pessoas dormindo nas
ruas também pode entrar
em contato com a Guarda
Municipal, cujos servidores
farão o devido encaminhamento para o Caramuru.
Segundo explicou Ana
Carolina, profissionais da
Guarda Patrimonial do
município também são parceiros na ação, e contribuem com a segurança dos
usuários, passando a noite
no Estádio.

FEIRA NA ESCOLA DO BELA VISTA

Ações concretas foram
levadas à comunidade

Divulgação

Câmara fará tributo a 'Zé do Posto'
Divulgação / Arquivo

RENATO DE OLIVEIRA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Figura popular, 'Zé do Posto'
irá receber da Câmara Municipal
de Castro honraria póstuma. A
proposição será apresentada pelo
vereador Antônio Sirlei Alves da
Silva, logo na próxima sessão ordinária do Legislativo, marcada para
1º de agosto.
Conhecido por grande maioria das pessoas apenas por seu
apelido- 'Zé do Posto', tem como
nome de batismo José de Ramos
e morreu na madrugada de terçafeira (9), em sua residência na vila
Santa Cruz, aos 88 anos, depois
de travar uma batalha contra o
câncer.
Por mais de três décadas, trabalhou no antigo Posto Real- onde
hoje está instalado outro posto de
combustíveis- próximo ao ginásio
de esportes Douglas Pereira, na
região central. Ali, exerceu a função de frentista. E foi nesta profissão que fez um grande número
de amigos, graças a sua simpatia,
zelo e amabilidade. Com isso,
ganhava a confiança dos clientes
do posto. Tanto isto é verdade que
mesmo depois de já estar aposentado, continuava a lavar carros de
amigos e clientes, em sua própria

FESTA JULINA DE SÃO JUDAS

Dinheiro
irá para nova
construção

A Paróquia São Judas Tadeu
realizará no sábado (13) mais
uma edição da tradicional Festa
Julina. Já foram três edições até
este ano, e essa edição permitirá
que o dinheiro arrecadado seja
revertido para que a construção
da nova sede da igreja.
Os católicos e toda a comunidade podem aproveitar o festerê
que terá quadrilha e música ao
vivo. As comidas típicas como
pastel, cachorro quente, entrevero, bolos, café cremoso e
refrigerante estão garantidas nas
barraquinhas. O público esperado é de aproximadamente 350
pessoas.
O evento que começa às 19
horas com a Missa Sertaneja,
e segue até às 23 horas, será
celebrado pelo Padre Franco
Allen Somensi. Já a festa acontece no Salão Paroquial, dentro
da Paróquia São Judas Tadeu,
localizada na Rua Paulo Milek
Sobrinho, Vila Santa Cruz.

Em pé: Carlito, Doríco, Nery Laroca, Lauro, Rubens e Cabo Floriano.
Agachados: Otavio, Juquinho, Carlos, Zé do Posto e Raimundo
casa. Entretanto, o 'Zé do Posto',
de acordo com o historiador e
ecologista José Pedro Naisser,
durante sua vida teve outras particularidades. Amante do esporte,
acabou criando um time de futebol, reconhecido na época, ao lado
de outras equipes como o Olaria
e o próprio Caramuru Futebol
Clube. Junto com amigos, fundou a
equipe do Real Futebol Clube. Os
jogos eram disputados no campo
da Prainha- no parque balneário Estanislau Libaneo Cardoso
e ainda no campo do Olaria, de
Jango Barbosa.
Figura carismática e muito

prestativo, 'Zé do Posto' era o
encarregado em convocar os jogadores. E isto ele fazia, na época,
através de comunicado aos atletas
na Rádio Castro, num programa
esportivo chamado ‘A Hora do
Esporte’ comandado por outro
grande desportista- Douglas
Pereira. Além de fundar o time do
Real, 'Zé do Posto' também atuava nas quatro linhas do campo,
jogando como goleiro da equipe.
Conforme Pedro Naisser postou
na rede social “ele fazia o melhor
que podia para evitar a derrota de
seu time. Colecionou alguns frangos. Alguns golpes de vista que

não deram certo, mas a virtude
maior do Zé é que se espelhava
num outro grande arqueiro”, destacou.
O 'Zé do Posto' tinha uma
admiração por Lev Yashin, goleiro
da seleção russa, chamado de Aranha Negra e considerado o melhor
goleiro do mundo, consagrado nas
copas de 58 e 62, onde inclusive
pegou vários chutes do Pelé. O
goleiro russo se vestia todo de
preto e foi esta a vestimenta adotada por 'Zé do Posto'.
O próprio vereador que irá
propor voto de pesar para a família
na Câmara Municipal, também fez
questão de ressaltar as qualidades
do 'Zé do Posto', que era vizinho
de frente de seu comércio, na
rua Sezinando Borguignon. “Ele
estava sempre pronto para tudo,
ajudava todo mundo com um sorriso aberto. Pessoa de muita confiança, buscava os carros na casa
das pessoas, lavava e ele mesmo
devolvia na casa do seu ‘cliente’,
observou Antônio Sirlei.
O corpo do 'Zé do Posto', que
nasceu na região do Fundão, foi
sepultado no cemitério municipal Frei Mathias, ao lado de sua
esposa, Vilma de Ramos, que
falecera meses antes, também vitimada pela mesma doença.

PRAZO PARA REINTEGRAÇÃO COMEÇOU NA QUARTA-FEIRA

MST é notificado sobre decisão
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na tarde de terça-feira (9)
os integrantes do Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), ocupantes da
Fazenda Capão do Cipó, receberam oficialmente a notificação de reintegração de posse.
O documento, que determinou
em caráter liminar a reintegração da União na posse da área,
foi expedido pelo juiz Antônio
César Bochenek, da 2ª Vara
Federal de Ponta Grossa, no dia
5 de julho.
De acordo com a decisão,
o MST tem o prazo de 30 dias
para deixar a área. O prazo
começou a valer no dia seguinte
à entrega do ofício, ou seja, no
dia 10 de julho.
A entrega do documento
foi feita pelos oficiais de Justiça Jhonny Stanlley e Gilberto
Pecci, com apoio de equipes da
Polícia Militar de Castro, sob
o comando do tenente Muleta,
subcomandante da Terceira

Polícia Militar deu segurança a ação
Companhia, do Choque de Ponta
Grossa, e uma equipe da própria
Justiça Federal. De acordo com
o boletim de ocorrência, “não
houve qualquer resistência ou
alteração no momento do cumprimento do mandado”. Integrantes do MST, ouvidos pela
reportagem também afirmaram
que a ação foi tranquila.
Sobre a ocupação
A área da Fazenda Capão

do Cipó, hoje denominada pelo
MST de Assentamento Maria
Rosa do Contestado, pertence à
União, e, até em agosto de 2015
era usada pela Fundação ABC,
para a realização de pesquisas
agropecuárias. Desde que os
Integrantes do Movimento passaram a ocupar a Fazenda, ocorreu verdadeira transformação na
paisagem do local. Segundo o
MST, atualmente estão no local
150 famílias.

Professoras e alunos desenvolveram diversas atividades
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Redução no desperdício de
alimentos servidos na Escola,
fabricação de sabão a partir da
reutilização de óleo vegetal, produção de horta orgânica, distribuição de 200 mudas de árvores
frutíferas e limpeza e melhorias
nas ruas do Jardim Bela Vista,
em parceria com a Associação
dos Coletores de Castro. Estas
foram algumas das principais
ações concretas, que resultaram
dos projetos desenvolvidos e inscritos pelas professoras Vanessa
Sheneider e Gislaine Ferraz, da
Escola Municipal de Jardim Bela
Vista, no Concurso Agrinho.
O encerramento dos projetos se deu com a Feira ‘Agrinho
Solos’, da professora Gislaine, e
‘Agrinho - O que liga o Campo e
a Cidade’ (produção de alimentos e evolução da tecnologia), da
professora Vanessa. O evento foi
realizado na tarde de terça-feira
(9), na própria Escola, e os visitantes foram surpreendidos já
na recepção, feita por alunos
vestidos de ‘Aninha’ e ‘Agrinho’
– mascotes do Agrinho.
Na feira, diversas atividades, apresentações e oficinas

200 mudas de
árvores frutíferas
distribuídas
chamaram a atenção dos presentes. Por exemplo, as professoras e seus alunos preparam
diversas atividades para despertar reflexões acerca dos temas:
preservação do solo e sustentabilidade. Também apresentaram
o resultado de pesquisas sobre
temas como a importância dos
meios de transporte para a produção agrícola, a evolução desses meios, evolução dos meios
de comunicação, evoluções tecnológicas, entre outros.
Ao longo da tarde muitas
pessoas passaram pela Escola
para prestigiar os trabalhos,
além da comunidade do Jardim Bela Vista e dos pais dos
alunos, também compareceram representantes da Secretaria Municipal de Educação
e departamento municipal de
Meio Ambiente, membros da
Associação dos Coletores e
profissionais e alunos do Centro
Municipal de Educação Infantil
(CMEI) Nosso Lar.
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Divulgação / Christian Christoforo

Divulgação / Christian Christoforo

Divulgação / Christian Christoforo

Presidente do Sistema Fecomércio, Ari F. Bittencourt

Abel relembra sua trajetória na cidade

Marioli destaca admiração pelo homenageado

PRÊMIO 'COMERCIANTE DO ANO' ANTECEDEU 'GUERREIRO DO COMÉRCIO'

Homenagem a Abel é marcada por emoção
Divulgação / Christian Christoforo

Nesta sexta
o castrense
irá receber
o prêmio
'Guerreiro do
Comércio'
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A entrega do Prêmio ‘Comerciante do Ano’, ao empresário
castrense Abel Antonio de Oliveira, foi marcada pela emoção
do homenageado e de seus familiares, e pelos discursos otimistas
de representantes do comércio e
entidades ligadas ao setor.
Após receber a placa comemorativa, no evento realizado na
noite da última terça-feira (9),
Abel fez uso da palavra, relembrando detalhes de sua trajetória em Castro, agradecendo a
recepção e parcerias firmadas no
município e, otimista, afirmou que
pretende manter-se na atividade
até os 100 anos.
A homenagem é uma iniciativa
do Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro). O
evento já é tradicional no município

Vários discursos marcaram o evento que culminou com jantar para 150 pessoas
e ocorre anualmente desde 2005,
na mesma época do ano em que
o Sistema Fecomércio realiza em
Curitiba a premiação ‘Guerreiro
do Comércio’. No evento da capital, diversos empresários paranaenses, ligados a sindicatos filiados
à Fecomércio são homenageados.
O presidente do Sindicastro,
José Marioli Simão também falou
sobre o homenageado, durante o
evento de premiação. Nas suas
palavras, o empresário é uma
pessoa admirável, e que pode ser

descrito pelas palavras gratidão e
simplicidade. “Eu aprendo muito
com seu Abel, e o admiro muito
por tudo o que ele já contribuiu
com nosso sindicato e com o
comércio de Castro”, destacou.
O discurso foi encerrado com
uma reflexão a respeito da realidade econômica do país, e, Simão
recomendou aos presentes que
conduzam seus empreendimentos
com a “mesma paixão despertada
do início. Vamos voltar a acreditar”, finalizou ele.

CAMINHADA INTERNACIONAL DA NATUREZA

Pela quinta vez Piraí realiza caminhada
Piraí do Sul - O Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o apoio
da Prefeitura Municipal de Piraí do
Sul, Prefeitura de Castro, Emater
e outros, realiza a 5º Caminhada
Internacional na Natureza – Circuito Serra das Pedras no dia 28
de julho, a partir das 8 horas.
O percurso terá, aproximadamente 15 km, saindo da Floresta
Nacional de Piraí do Sul, percorrerá território de mata nativa dentro da unidade de conservação e
vilas rurais na região da Serra das
Pedras, nos municípios de Piraí do
Sul e Castro, com encerramento
no Santuário de Nossa Senhora
das Brotas. Terá um transporte
gratuito, oferecido pela Secretária
Municipal de Agricultura e Abas-

tecimento, que levará os participantes ao ponto de partida, após a
caminhada. Os ônibus farão a rota
Santuário-Flona, com saídas a cada
20 minutos, a partir do meio dia até
as 14h30.
Os organizadores recomendam a utilização de roupas leves e
confortáveis, calçados resistentes,
chapéu ou boné, protetor solar
e manter-se hidratado durante o
caminho. O percurso exige esforço
de moderado a intenso, pois, alguns
trechos compreendem subidas e
terreno pedregoso. O trajeto contará com estrutura de apoio como
sinalização, pontos de parada com
banheiro e distribuição de água, e
pessoal da organização.
Haverá café da manhã, que
será servido no ponto de partida,

ao preço de R$10,00 por pessoa.
O Almoço será servido no Santuário N. Sra. das Brotas, e vendido
no local de início da caminhada, ao
preço de R$ 25,00 por pessoa.
Mas, como o número de refeições
comercializadas é limitada, é importante levar lanche de casa ou procurar os comércios da cidade, caso
não consiga garantir o almoço.
A participação é gratuita, mas
você pode contribuir com um 1 kg
de alimento não perecível, que será
doado ao CIM – Centro de Integração do Menor de Piraí do Sul.
Incrições
As inscrições estão abertas
até o dia 27 de julho, às 23h59,
e podem ser feitas através do site:
https://www.ecobooking.com.br

'ABRINDO UMA JANELA PARA O MUNDO'

Projeto envolveu alunos na fotografia
Carambeí - Os alunos do 5º
ano A da Escola Municipal Fátima
Augusta Bosa participam do projeto
"Abrindo uma janela para o mundo"
que integra o Programa Agrinho
2019. Dentre as atividades desenvolvidas, os alunos tiveram palestras com profissionais da área de
fotografia onde puderam conhecer
de maneira prática os mecanismos
que envolvem a profissão.
A professora de Artes, Mafalda
Marcondes, comenta que através do projeto os alunos puderam
conhecer e colocar em prática os
conceitos adquiridos a respeito da
linguagem da fotográfica, sua influ-

ência na história, na cultura e em
outras linguagens. "Dentro da disciplina de Arte, a fotografia é muito
mais do que um recurso de ensino,
é uma importante ferramenta que
abre espaço para discussões a respeito da produção de sentido na
sociedade, ou seja, do modo como
sentimos, entendemos.
Agimos e nos comunicamos
com o mundo em que estamos
inseridos, e a fotografia possibilita ampliar os horizontes, abrindo
novas janelas para a compreensão
e atuação na vida em sociedade",
contextualiza a professora.
Ela explica que através do pro-

jeto foi possível conhecer e colocar
em prática os conceitos adquiridos
a respeito da linguagem da fotográfica, sua influência na história, na
cultura e em outras linguagens.
Durante o desenvolvimento do
projeto 'Abrindo uma janela para o
mundo' os alunos tiveram palestras
com istagramer Brian Baldratti, jornalista Emerson Teixeira, fotógrafa
Daniele Baby, educador social do
programa PROERD, Tenente Marcondes, a artista plástica e professora Andrea Podolan, professora
Clarice Elisabeth Los , diretora da
Escola Patrícia Laginski Puchta,
entre outros colaboradores.

A cerimônia também contou
com outros discursos, como do

presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac (PR), Ari Faria

Bittencourt, que parabenizou o
empresário Abel Antonio pelo
mérito, assim como o Sindicastro,
pela iniciativa. “Ser comerciante
é ser guerreiro, não basta saber
vender, também é preciso saber
comprar, e existe uma série de
segredos que fazem a diferença”,
ressaltou ele, abordando ainda as
atuais dificuldades enfrentadas
pela categoria, devido as altas
cargas tributárias existentes.
Sobre o homenageado
Abel Antonio de Oliveira tem
78 anos de idade, é natural do
Norte Pioneiro do Estado e está
em Castro desde o ano de 1976.
Ele é proprietário da Loja Amity,
e, além de empreendedor, também é membro da diretoria do
Sindicato do Comércio Varejista
de Castro (Sindicastro). Abel é
casado com a senhora Maria Aparecida, e juntos têm duas filhas.
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Classificados a partir de R$ 2,00
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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-SE CHÁCARA
Com casa, piscina, pomar, plantação toda cercada. Com 1 alqueire
de terra. No centro de Campo
Largo. Valor R$1.100.000,00. Mais
informações: (41)9 9817-3428.
VENDE
'GRANDE HOTEL'
Ponto de esquina com 2.200 mts de
área construída. Entrar em contato:
(42) 3232-4388.
CRÉDITO 180 MIL
Entrada 22 mil+ parcelas compra de
imóveis e capital de giro temos outros
créditos whatsapp (41) 9 9852-3855.
TERRENO PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.
APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42)3232-4388.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!

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.
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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Beate von Staa CPF 082.003.038-45 torna público que requer Renovação de Licença de
Operação RLO referente à RLO vigente de número 106171-R1 para a atividade de suinocultura
instalada na Fazenda Araporanga, Município de Jaguariaíva – PR

Sudoku*

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Beate von Staa CPF 082.003.038-45 torna público que requer Renovação de Licença de
Operação RLO referente à RLO vigente de número 106172-R1 para a atividade de suinocultura
instalada na Fazenda Araporanga, Município de Jaguariaíva – PR
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Beate von Staa CPF 082.003.038-45 torna público que requer Renovação de Licença de
Operação RLO referente à RLO vigente de número 106171-R1 para a atividade de suinocultura
instalada na Fazenda Araporanga, Município de Jaguariaíva – PR

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

AMARRAÇÃO AMOROSA
Pai Laércio Realiza Amarração
Amorosa Africana Definitiva Sou
Especialista em União de Casais,
Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho WhatsApp 43 99180-8701.
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.
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.
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.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CLARICE FRIDRICH ECKERT torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE RETIRO, IPIRANGA/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
PRÉVIA-AMPLIAÇÃO
LUIZ CARLOS PRESTES JUNIOR torna público que irá requerer
ao IAP, a Licença Prévia para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE
implantada NA LOCALIDADE DE AGOSTINHOS, CASTRO/PR.

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9.
Os algarismos não podem se repetir nas linhas verticais e horizontais nem nos quadrados menores (3x3).
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Beate von Staa CPF 082.003.038-45 torna público que requer Renovação de Licença de
Operação RLO referente à RLO vigente de número 106172-R1 para a atividade de suinocultura
RECEBIMENTO
LICENÇA
instaladaSÚMULA
na Fazenda DE
Araporanga,
Município deDE
Jaguariaíva
– PR DE OPERAÇÃO

ROBERTO RENTZ torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação
para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE
APARIÇÃO, CASTRO/PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
SÚMULA
DE torna
RECEBIMENTO
OPERAÇÃO
ROBERTO
RENTZ
público queDE
irá LICENÇA
requerer aoDE
IAP,
a Renovação da
ROBERTO RENTZ torna público que
recebeu do IAP, a Licença de Operação
Licença
para
FRANGO DE CORTE
instalada
NA LOCALIDADE
deAVICULTURA
Operação para- AVICULTURA
- FRANGO
DE CORTE
instalada NADE
APARIÇÃO,
CASTRO/PR.
LOCALIDADE
DE APARIÇÃO, CASTRO/PR.

Intervalo

Palavras
diretas
SÚMULAcruzadas
DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE

CRUZADAS

OPERAÇÃO
ROBERTO RENTZ torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença
de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada NA
LOCALIDADE
DE APARIÇÃO, CASTRO/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
SIMPLIFICADA
MARILENE NAPOLI PRESTES torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença Simplificada para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE
implantada NA LOCALIDADE DE AGOSTINHOS, CASTRO/PR.

RESUMO
Sudoku*
MALHAÇÃO

DE NOVELAS
no Instituto, e todos se prejura vingar
a morte de Aziz, e Rania se
assusta com o ódio da neta.
Omar planeja aplicar um
golpe em Eva e confidencia
a Latifa seu plano. Muna
comenta com Ali que desconfia da índole de Omar e
Latifa. Laila aconselha Bruno
a retomar o relacionamento
com Marie e se entregar ao
amor dela. Missade convence Padre Zoran a manter o dinheiro investido no
Instituto. Bóris desconfia de
Omar. Jamil desabafa com Ali.
Santinha comenta com Fauze
que Dalila é neta de Rania. A
Polícia ordena que Rania e a
família deixem sua casa.

Preencha os espaços vazios com algarismos de 1 a 9.
Os algarismos
não podem
se repetir nas linhas
verticais
e horizontais nem nos
quadrados menoresDalila
(3x3).
TODA
FORMA
DE
AMAR
ocupam.

Sexta-Feira (12/07)
Todos se preocupam com a
notícia da libertação de Góes.
Max comenta com Guga que
acredita que Rita queira se
aproximar de Filipe. Filipe
se junta a Lígia e Joaquim no
hospital. Góes revista Cléber
em uma blitz e pede que o
rapaz mande um recado para
Marco. Raíssa explica para
Anjinha que Jaqueline acredita que a polícia esteja envolvida na morte de Zé Carlos.
Carla tem uma conversa séria
com Marco. Regina fala com
Guga sobre Max. Rita descobre que Nina está internada
no hospital. Regina muda seu
visual. Góes procura Marco
Solução
de ontem
e o alerta sobre
a segurança
A DONA DO PEDAÇO
Solução de ontem
de Carla. Karina usa Milena
Sexta-Feira (12/07)
para ofender Jaqueline. Filipe
Maria da Paz pensa em
com autorização da revista A Recreativa
vê Rita no*Publicado
hospital.
chamar a Polícia e Agno
decide cobrir o valor das
VERÃO
90
joias furtadas. Rock garante
Confira o resultado da cruzada na edição
de segunda.
(No quadro ao lado, a (12/07)
solução
Sexta-Feira
a Maria da Paz que ela se
*Publicado com autorização da revista A Recreativa das cruzadas publicadas na sexta)
Lidiane contagia a todos decepcionará ao descobrir
com sua aula de malhação a verdade sobre a filha. Bri“Fique Fera com a Pantera”. tney se encanta com a porLarissa decide concorrer a quinha dada por Abel. Rock
Confira o resultado da cruzada na edição
uma bolsa de pós-graduação agradece o apoio de Agno.
de segunda. (No quadro ao lado, a solução
na Alemanha. Quinzinho des- Vivi parte para o encondas cruzadas publicadas na sexta)
cobre que Mercedes encerrou tro com Chiclete e Fabiana
a conta bancária e transferiu alerta Camilo. Kim provoca
Silvia por conta de Márcio.
RADICCI IOTTI
ARMANDINHO ALEXANDREoBECK dinheiro para Andreas/
Galdino investir. Ticiano tem Camilo vê quando Vivi e
ciúmes ao ver o presente de Chiclete entram no motel.
Quinzinho para o filho de Rock confronta Jô. Marlene
Dandara. Andreas/Galdino aconselha Maria da Paz a ter
foge de Madá, que acaba uma conversa séria com Jô.
encontrando Norminha, a Lyris se insinua para Rael.
ex-noiva do impostor. Madá Gilda vende a cobertura e
TAPEJARA, O ÚLTIMO GUASCA LOUZADA
avisa a Álamo que Andreas pensa em fazer negócio com
Moratti é um farsante.
a mansão. Cássia desabafa
com Lyris. Gilda e Amadeu
ÓRFÃOS DA TERRA
pensam em matricular CarSexta-Feira
(12/07)
lito em uma nova escola.
ALEXANDRE BECK
Rania mostra a Dalila a Rock acredita que Fabiana
carta que Soraia lhe escreveu deseja ter um filho com ele.
e a neta reconhece a letra de Agno faz uma proposta a
Soraia. Marie termina seu Fabiana. Otávio se encontra
relacionamento com Bruno. com Sabrina. Maria da Paz
Padre Zoran decide devolver questiona Jô sobre o roubo
a Dalila o dinheiro investido de suas joias.

Quadrinhos

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
CLARICE FRIDRICH ECKERT torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE
CORTE instalada NA LOCALIDADE DE RETIRO, IPIRANGA/PR.

Súmula de Pedido de Licença Prévia
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Castro
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Licença Prévia para o empreendimento de suinocultura localizado na fazenda
Santo André, localidade Nova Aliança, Carambeí- PR.
Santo André, localidade Nova Aliança, Carambeí- PR.
Súmula de Pedido de Licença Prévia
Súmula
de Pedido
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Prévia
Faissal Fadel Filho torna
público
que irá de
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IAP, a Licença Prévia para
Súmula
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de
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271, bairro
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Tijuco Preto,
Preto, Castro

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
INGRID KLIEWER THIESSEN torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença de Operação para o empreendimento de
SUINOCULTURA, localizado na Chácara Esperança, Colônia Witmarsum, Palmeira-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
INGRID KLIEWER THIESSEN torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para o empreendimento de SUINOCULTURA,
com validade para 28/09/2019, localizado na Chácara Esperança,
Colônia Witmarsum, Palmeira-PR.

Áries: Terá sucesso no trabalho,
sobretudo se você lida com vendas.
Seu bom humor vai contagiar todo
mundo. Os momentos com seus amigos serão recheados de criatividade.
Na união, clima de carinho.

Libra: Chances de fazer a diferença no trabalho. Bom dia para cuidar do seu dinheiro. Clima renovador
no ambiente familiar. No casamento,
ótimo pique para se divertir e curtir
com seu amor.

Touro: Poderá se destacar na
carreira graças à sua imaginação:
exponha suas ideias. Sua família
deverá marcar presença nos seus
projetos. Na paquera, vai encantar
quem quiser com sua simpatia.

Escorpião: Estará com muita
sensibilidade e saberá captar as intenções das pessoas. Uma oportunidade
no trabalho deve surgir para alavancar sua carreira. Pode abrir mão de
algo para viver feliz no romance.

Gêmeos: Analise bem caso
receba proposta de trabalho em outra
cidade. Terá raciocínio rápido para
fazer boas parcerias, e essas associações deverão gerar grana extra.
Receberá apoio do par em tudo.

Sagitário: Deve usar de objetividade para lidar com a equipe de
trabalho. Seus familiares estarão
mais sensíveis com as suas necessidades. Seu par dará demonstrações
de lealdade mesmo sem você pedir.

Câncer: É provável que você
caia nas graças da chefia por conta
da sua disposição em ajudar todo
mundo. Suas ideias em relação à sua
grana vão dar bons resultados. Confie no seu taco na conquista.

Capricórnio: Terá argumentos
para expor suas ideias. Saberá realizar mudanças e encarar uma nova
fase. Aproximação com os amigos.
Parceria poderá se tornar sucesso.
Na paquera, deve ir direto ao ponto.

Leão: Uma promoção no seu
trabalho se aproxima! Bom dia para
se empenhar nos estudos. Tudo
indica que um projeto seu renderá
uma grana extra. Divirta-se em passeios com seu amor.

Aquário: Terá boas saídas para
as questões mais difíceis. Terá facilidade para ganhar dinheiro. Evite
ficar sem atividade física. Pode ter
dificuldade para tomar decisões no
romance.

Virgem: Com seu carisma,
saberá convencer colegas e chefes
das suas ideias. Aposte no seu palpite financeiro, que estará certeiro e
poderá render! Uma aventura amorosa promete final feliz.

Peixes: Terá boas oportunidades para alavancar a sua carreira.
Estudo, concurso e viagem poderão dar resultado melhor do que o
esperado. Na união, falar sobre seus
sonhos será importante.
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COLISÃO FRONTAL NA BR-373

Morte de advogado gera comoção
Motorista de
outro carro está
internada em
estado grave

Divulgação / Facebook

Da Redação

Advogado Davi Artero
tinha apenas 43 anos

Carro teve a frente destruída,
tamanha a violência da batida

Divulgação / PRF

Foi sepultado no Cemitério
São José, na tarde desta quinta-feira (11), em meio a muita
comoção, o corpo do advogado
Davi Alessandro Donha Artero,
43 anos, morto em acidente
automobilístico na BR-373.
Por volta das 15h10 de
quarta-feira (10), no km 196,2
da BR-373 (proximidade Ponte
do Rio Tibagi), Artero teve o
seu Toyota Etios Sedan, com
placas de Ponta Grossa, atingido frontalmente por um VW/
Fox, com placas de Prudentópolis. Davi chegou a ser socorrido com vida, mas veio a óbito
logo após dar entrada no Hos-

pital Universitário Regional dos
Campos Gerais.
Segundo a Polícia Rodoviá-

Da Redação
Acidente envolvendo uma
camioneta e um motociclista, no
Guararema, em Castro, movimentou a Unidade de Pronto
Atendimento de Castro no meio
da tarde de quinta-feira (11). A
gravidade da ocorrência foi tão
grande que R.F.G, de 17 anos,
piloto da moto, teve quer ser
transferido de helicóptero para
o Hospital Regional de Ponta
Grossa. Segundo informações
preliminares, ele não utilizava
capacete no momento da colisão.
Até o fechamento dessa edição,
eram essas as informações.

NESTA SEGUNDA

Novas viaturas
O 4º Comando Regional de
Polícia Militar realizará nesta
segunda-feira (15), solenidade de
entrega de seisveículos Chevrolet
Trailblazer. O Setor de Planejamento da PM ainda não definiu se
elas ficarão para Ponta Grossa, ou
seráo distribuídas na região.
Inicialmente a entrega estava
marcada para quinta-feira (11),
entretanto por ser um evento organizado pela Secretaria da Segurança Pública e Administração
Penitenciária, a data teve que ser
remarcada.
A evento acontece às 10 horas,
na Praça governador Manoel Ribas
(Parque Ambiental), em frente a
sede da 1ª Companhia da Polícia
militar de Ponta Grossa.

EM FRENTE À PREFEITURA

Moradora de
rua é agredida

Telêmaco Borba - Uma
moradora de rua com o rosto
inchado e sangrando, precisou
ser encaminhada para a Unidade
de Pronto Atendimento (UPA)
24 horas e posteriormente para
a 18ª SDP, para devidos esclarecimentos, junto com o agressor.
A Polícia Militar foi acionada
para prestar atendimento na Rua
Alameda Oscar Hey, em frente à
Prefeitura Municipal, no centro
de Telêmaco Borba às 17h10 de
quarta-feira (10). Ao chegar no
local, a equipe policial encontrou
uma mulher vítima de agressão.
O autor seria um colega que
também mora na rua, que sem
motivo teria lhe desferido socos
na região da boca e do nariz.

curva, invadiu parte da pista
contrária, atingindo o veículo do
advogado. A motorista do outro

Acidentes e mortes caem12%
Da Assessoria
No primeiro semestre deste
ano, a PRF registrou 301 acidentes nas rodovias federais dos
Campos Gerais o que representou uma redução de 12%, se
comparado ao mesmo período de
2018 em que se registrou 341
acidentes. O número de mortos
baixou 12%, de 41 registrados
em 2018, diminuindo para 36, já
o de feridos subiu 5,6%, de 358
para 378.
Entre os acidentes com mortes, a colisão frontal, o atropelamento de pedestre, e saída de
pista, foram os principais tipos
registrados. Já a velocidade
incompatível, a falta de atenção
do motorista e a falta de atenção
ao pedestre foram as principais
causas dos acidentes.
Como os Campos Gerais
apresenta muitos trechos em pista
simples, a colisão frontal aparece
com destaque entre os acidentes
graves. Esse fator aliado à velocidade e às ultrapassagens mau
sucedidas colaboraram para o
números de feridos e mortos.
Fiscalização
Quanto às fiscalizações no

primeiro semestre de 2019, os
radares flagraram 22.948 motoristas em excesso de velocidade,
1.803 motoristas foram autuados por realizarem ultrapassagens proibidas, as equipes da
PRF abordaram 192 condutores
dirigindo sob efeito de álcool,
dos quais 46 foram encaminhados à Polícia Civil por crime de
embriaguez ao volante.
Além desses números, 80
veículos transportando crianças
sem a cadeirinha ou assento
de elevação foram notificados e
1.320 veículos recolhidos aos
pátios da PRF, por problemas de
documentação ou por não apresentarem condições de segurança.
Operações
A PRF dos Campos Gerais
destaca como estratégia principal de atuação, as operações realizadas com os demais órgãos de
segurança de forma efetiva e continuada, como por exemplo, as
Operações Madrugada Segura,
realizadas nas áreas urbanas dos
Municípios visando combater a
embriaguez ao volante e aumentar a percepção de segurança
pelo cidadão. Exemplos destas

ações ocorreram de forma dinâmica e contaram também com o
reforço de PRFs de Curitiba em
locais com índices de acidentes
associados ao consumo de álcool
como a Avenida Souza Naves em
Ponta Grossa e na Região da BR
153, nos Municípios de Rebouças, Rio Azul e Mallet.
Também como estratégia na
redução dos acidentes, ocorreram 6 (seis) edições da Operação Serra Segura nos Postos de
Fiscalização da PRF em Irati,
Imbaú, Guarapuava e Ponta
Grossa, direcionada especialmente à inspeção das condições
de segurança dos veículos de
carga que transitam sentido aos
Portos e percorrerão trechos
de serra. Na Operação Serra
Segura, enquanto os agentes
da PRF fiscalizam a documentação e mecânicos contratados
pelas concessionárias realizam
a inspeção dos mecanismos de
segurança do veículo (sistema
de freios, sistema de iluminação,
etc.) o motorista do caminhão
recebe uma palestra sobre as
principais causas de acidentes
rodoviários e tira suas dúvidas
diretamente com os policiais
envolvidos.

NO CARÁ-CARÁ

Rapaz é preso com 1 Kg de maconha
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - O pelotão de
choque, através da Equipe Canil
da PM, apreendeu um quilo de
maconha na residência de um
rapaz de 24 anos, na Rua Expedicionáro Vicente Rodrigues do
Prado, no Bairro Cará-Cará, em
Ponta Grossa. Os policiais reali-

Droga estava em residência

zavam patrulhamento quando por
volta das 15h10 de quarta-feira
(10), perceberam que o homem
se recolheu para sua residência
ao avistar a viatura.
A abordagem resultou na
prisão do suspeito e da droga, e
ambos foram encaminhados para
a 13ª S.D.P., para os devidos
esclarecimentos.

DEPENADO EM PIRAÍ DO SUL

Carro é encontrado dois meses depois
Da Redação
Piraí do Sul - Denúncia
anônima na tarde de segundafeira (08) levou ao veículo VW

Gol, de cor prata, placas AAL
1275, encontrado abandonado
no bairro Joaquim Murtinho, em
Piraí do Sul. O automóvel estava
danificado, sem três das quatro

rodas, faltando várias peças. A
equipe policial encaminhou o veículo para a Delegacia de Polícia
Civil, onde deverá ser retirado
pelo proprietário.

PONTA GROSSA

PF investiga caso de dinheiro falso
Ponta Grossa - A Polícia
Federal está à procura do homem
que abasteceu o carro e fugiu
depois de efetuar o pagamento
com dinheiro falso em um posto

de combustíveis da Avenida Presidente Kennedy, Bairro Contorno,
na tarde de quarta-feira (10).
O motorista abasteceu o Fiat
Palio Weekend por volta das

Formação
Formado em Direito pela

Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), Davi
Alessandro Donha Artero tinha
43 anos de idade e era sócioproprietário do escritório Davi
Artero & Advogados Associados. Especialista em Direito
Eleitoral e Processo Eleitoral
pela Academia Brasileira de
Direito Constitucional, além
de pós-graduado em Direito
Administrativo, ele também
também ocupou cargo de
diretor do Departamento de
Assuntos Técnicos e Jurídicos
da Câmara Municipal de Ponta
Grossa entre 1997 e 2013.
Atualmente, fazia doutorado em
Ciências Jurídicas e Sociais da
Universidad del Museo Social
Argentino, de Buenos Aires.

PONTA GROSSA

EM SEIS MESES

PARA O REGIONAL

Motociclista se
fere gravemente
e é transferido
de helicóptero

ria Federal (PRF), o automóvel
de Prudentópolis vinha em sentido contrário e, ao entrar numa

carro, uma mulher de 60 anos,
foi encaminhada pelo Siate com
lesões graves ao Hospital Unimed, em Ponta Grossa.

Artero foi levado
com vida ao hospital,
mas não resistiu

15h20 e pagou com duas notas de
dinheiro. Antes mesmo dos funcionários perceberam que o dinheiro
era falso, o motorista saiu rapidamente do estabelecimento.

71 Kg de drogas e duas
pessoas são presas
Ponta Grossa - Casal de
34 e 29 anos, responsável
por ponto de tráfico em Ponta
Grossa, é preso junto com as
drogas na tarde de terça-feira
(09) por uma equipe policial do
1º Batalhão de Polícia Militar.
Foram 70 quilos de maconha e 1
quilo de crack, na operação que
começou na Rua Rua Alfredo
Henneberg, no Residencial Jardim Canaã, e teve desfecho no
Residencial São Gabriel.

A operação de inteligência
teve início às 15h30 e encontrou junto com o casal de traficantes anotações contábeis,
dinheiro, balanças de precisão
e um Fiat Uno utilizado para
transportar os entorpecentes,
comprovando a participação
de ambos no tráfico. O caso
agora está sendo investigado
pela Polícia Civil, que apura o
envolvimento de mais pessoas
com a dupla.

NA VILA PARANÁ

Carro furtado em Castro
é encontrado em Piraí
Piraí do Sul - Veículo Fiat
Onix, de cor branca, placas
BBQ-1e76, roubado em 1º de
abril no município de Castro, foi
localizado por policiais em patrulhamento, por volta das 14h15
de terça-feira (9), com dois ocupantes em atitude suspeita. Após
abordagem na Rua Prefeito João
Maria de Queiroz, na Vila Paraná,
em Piraí do Sul, foi identificado o
condutor, um homem de 50 anos

e o passageiro, um jovem de 20
anos. Na verificação da placa,
foi constatado que elas não condiziam com o referido veículo,
sendo, ainda, constatado o alerta
de roubo do veículo.
O condutor relatou que teria
adquirido o veículo há dois meses.
Diante aos fatos, os envolvidos e
o veículo foram encaminhados à
delegacia para as devidas providências.

TIBAGI

Preso por embriaguez
Tibagi - Mais um motorista
foi preso por combinar bebida
alcoólica com volante. Desta vez
foi por volta das 18h15 de terça-feira (09), na Rua Eutálio de
Castro Ribas, em Tibagi, quando
o motorista de um Gol mal conseguia desembarcar do veículo. A
equipe policial iniciou diligências
às 18h15, quando verificou que
o condutor estava extremamente
sonolento e quando oferecido o
teste de etilômetro, o homem não
teve condições de fazê-lo diante do
seu estado de embriaguez. O carro
acabou apreendido devido ao fato
de nenhum condutor habilitado

comparecer no local do atendimento para retirá-lo.
Lei Seca
Dirigir embriagado é considerado crime de trânsito, automaticamente qualificado como uma
infração gravíssima e suas penalidades, conforme o Artigo 165
do Código de Trânsito Brasileiro,
são multa R$ 293, vezes dez, que
equivale a R$ 2.930, suspensão da
Carteira Nacional de Habilitação
por 12 meses, e o recolhimento da
habilitação e do veículo. Em caso
de reincidência em menos de um
ano, a multa dobra de valor.
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Gabriela

Divulgação / Christian Christóforo

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758
Divulgação / Christian Christóforo

Na semana passada foi ensaio fotográfico,
agora Gabriela Ianke mostra toda a
sua graciosidade nos seus 15 anos,
comemorados com festa no sábado (6).
O lugar escolhido para marcar a data
foi o Restaurante Eloy Ferreira, com
registro de Christian Christóforo. Parabéns!

Ladeado por familiares, o empresário Abel Antonio de Oliveira,
proprietário da Loja Amity, recebeu o prêmio Comerciante do Ano, por
ocasião do Dia do Comerciante. O concorrido evento foi realizado na
terça-feira (9), no salão de festas do Hotel Buganville Palace. Sucesso!
Divulgação / Fabiana Guedes

Ontem (11) quem comemorou mais um aniversário
foi o investigador da Civil de
Castro, Ricardo dos Santos
Divulgação

Antenor Alberti
Guimarães,
da Empresa
Guimarães
Microcomputadores Ltda.,
ex-presidente
do Sindiloja, será
homenageado
pelo Sistema Fecomércio nesta
sexta feira (12),
como 'Guerreiro
do Comércio'

25 DE JULHO

Dilsinho faz show em PG
Divulgação

Em ritmo de
contagem
regressiva para
seus 15 anos, a
bela Amanda
Augusto de
Camargo.
O registro é de
Fabiana Guedes

Ana Cristina Barth Castro já conta os
dias para ingressar no curso de Medicina
da UEPG. Filha da presidente da Casa
de Leis, Maria de Fátima Castro, e
de Claudio Castro Filho, ela será a
primeira médica natural do Socavão

Divulgação

Em tempo de parabenizar
a funcionária da Câmara de Carambeí, Roseli
Correa, que comemorou
aniversário no domingo (7)

Divulgação / Luana Dias

Divulgação

Adão Alves
de Oliveira,
de 59 anos,
terceiro
colocado
na corrida
Fantasma
Run Night,
edição 2019,
hoje mostra
orgulhoso o
seu prêmio
conquistado

Divulgação

Ponta Grossa recebe nesse dia
25 julho (quinta-feira), véspera de
feriado da Padroeira da cidade, o
cantor Dilsinho, fenômeno nacional do samba pop romântico. O
show será no Clube Verde (Rua
Coronel Dulcídio, 901, Centro).
Com quase quatro milhões
de ouvintes mensais só no Spotify e com seus sucessos entre
os mais tocados no país desde
desde que lançou o disco Terra
do Nunca, Dilsinho é a sensação
do momento.
O artista, que tem dois CDs
lançados até o momento (“Dilsinho” e “O Cara Certo”), é autor
de sucessos muito conhecidos
do público, 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
prevista para as 22 horas. Os

ingressos estão à venda na loja
Optiluz, primeiro piso do Shopping Palladium de Ponta Grossa
(Rua Ermelino de Leão, 703,
Olarias), e na Life Academia (Rua
Balduíno Taques, 777, Estrela).
Pela internet no www.ingressonacional.com.br. A organização está
a cargo da Rádio T e MGPRD
Produções e Eventos.

12/07

Richard Zappe
Rossini Zappe

Nei Amilton Menarim
Edivaldo Dias da Silva
Elisa Mª Zappe Kassies
Gabriel Lugarezi
Isis Midori Stychnicki
João Carlos Gomes
Nice Schultz
Roberto Machado de Oliveira
Thiago L. Albuquerque

13/07

Fábio Russo Sanches
Juliano Shimada
Marcos Vinicius Krelling
Paulo Schultz Filho

14/07

Cristiano Doria Pereira
Daiane Rodrigo Maryniuk
Daniele Assis
Diogo Almeida
Flavia Elisa Antunes
Greiciane Rolim Rosa
Haislane Pereira da Silva
Jan Petter, Josuel Nasser
Saulo Afonso Medeiros

15/07

Antônio Carlos Teixeira
Josiane Gomes

