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Divulgação / Renato de Oliveira

Divulgação

rede mães

Gestantes
receberam
kits doados

em tibagi

Curso de
Turismo é
encerrado
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SENHORA DE SANT'ANA

Matriz prepara festa

Prainha

Na tarde de domingo (14) o Corpo de Bombeiros de Castro prestou
atendimento a um rapaz de 28 anos, que segundo testemunhas, estava sobre
página 7
a Linha Férrea do Rio Iapó, na Prainha, ameaçando se jogar.

Começa nesta quarta-feira (17), a programação da 96ª
Festa de Sant’Ana. O evento é realizado anualmente pela
Igreja Matriz de Sant’Ana para celebrar o dia da padroeira
dos municípios de Castro e Ponta Grossa.
página 5

novenas abrem programação

Divulgação

br-376

emendas de aline sleutjes

Grave acidente
com óbito em
Tibagi

Castro
receberá
R$ 11 mi

Em Tibagi, na BR 376, na
manhã de segunda-feira (15)
ocorreu um acidente do tipo
colisão frontal envolvendo a
caminhonete GM/S10 placas
de Reserva e um Ford/KA, com
placas de Belo Horizonte. O
condutor do Ford/KA veio a
óbito no local. Já o condutor da
S10 foi encaminhado a um hospital de Ponta Grossa. página 7

pela série b

Operário vence
o Londrina
em casa

Divulgação / José Tramontin

Ilustração

próximo jogo será em casa

O Operário Ferroviário superou a equipe do Londrina
neste sábado (13), no Estádio
Germano Krüger, pelo placar
de 2 a 0. A partida foi válida
pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Os
gols do jogo saíram na primeira
etapa. Aos 8 minutos, o meia
Cleyton cruzou e Felipe Augusto cabeçeou, abrindo o placar
página 4
para o Fantasma.

Previdência mantidos 15 anos
de contribuição
para homens

Parte da verba será para conclusão do asfalto na estrada do Socavão

A deputada federal Aline Sleutjes está destinando um total de R$ 11 milhões em emendas
para Castro. De acordo com a parlamentar,
“sem dúvida é a maior contribuição para o
município nesta primeira gestão como deputada”.
Deste valor, R$ 10 milhões serão destinados
para a conclusão da pavimentação asfáltica na
Estrada do Socavão. Do R$ 1 milhão restante
no pacote de emendas, R$ 700 mil serão destinados ao setor agrícola, e devem ser usados
pelo município para a readequação na estrada
rural da localidade de São Luiz dos Machado,
até a Lagoa dos Ribas. E, os demais R$ 300
mil, irão para o Hospital Anna Fiorillo Menarim/Cruz Vermelha.			
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Divulgação

Motoboy é
assaltado em
Piraí do Sul

SEM VACINAÇÃO

Estado avança para
zona livre de aftosa
Divulgação
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'mundo com + cogumelo'

Klabin e
Tibagi firmam
parcerias
página 4
Homem é preso
com inseticidas
em Castro
página 7

Polícia Civil de
Castro apreende
10 fugitivos
página 7

Projeto incentiva consumo
de cogumelo em Castro

O Paraná caminha para
conquistar o status sanitário de
Estado Livre de Febre Aftosa
Sem Vacinação. A última campanha de vacinação do rebanho
bovino e bubalino foi em maio,
em animais de 0 a 24 meses.
O índice de cobertura foi de

durante trabalho

99%, considerado o melhor
dos últimos anos. A próxima
campanha, prevista para novembro, pode não acontecer
caso o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
declare o estado livre de febre
aftosa sem vacinação. página 5

A professora Aline de Castro Anacleto e seus alunos, do
5º ano A da Escola Municipal
Professora Relindis Bornmann Capilé, desenvolveram
e inscreveram no Agrinho
2019 um projeto chamado
‘Mundo com + cogumelo’,
que tem como ideia principal,

o incentivo ao consumo de cogumelos. No desenvolvimento
das atividades, professora e
alunos tiveram contato com
os processos de produção do
cogumelo, desde a formação
do fungo até a colheita, preparação de pratos e comerpágina 5
cialização.

A PM está à procura de dois
homens que assaltaram um motoboy na noite de domingo (14).
O trabalhador realizaria a entrega de duas pizzas quando
foi abordado pelos homens, um
deles portando revólver, na Rua
Eurides Alvez da Silva, Bairro
São Lourenço, em Piraí do Sul.
Os ladrões deram voz de assalto
e levaram a motocicleta, a caixa
de entregas com as duas pizzas,
certa quantia em dinheiro e a
máquina de cartão. Embora a
equipe policial tenha realizado
buscas, até o fechamento desta
edição os suspeitos não foram encontrados. Caso haja informações
sobre a moto, Honda CG 150, na
cor vermellha, placa MJD 3128,
ano 2012, pode-se informar as
autoridades, através do disque
página 7
denúncia 181.
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EDITORIAL

EMENDAS
Castro deve ser beneficiado em breve com a aplicação de R$ 10 milhões, destinados ao município
por meio de emendas, da deputada federal Aline Sleutjes. Parte desse dinheiro deve ser usada para a
conclusão do asfalto que irá ligar o Distrito do Socavão à área urbana do município, e o restante deve ir
para o Hospital Anna Fiorillo Menarim e para readequações na estrada rural de São Luiz dos Machado/
Lagoa dos Ribas. Com essas obras, e investimentos no maior hospital da cidade, os castrenses sem
dúvida saem ganhando. Isso é fato. Mas a ideia aqui não é apenas ressaltar o trabalho de Sleutjes,
que está fazendo sua obrigação como representante do povo que a elegeu, mas também, refletir sobre
a importância de se eleger representantes, nas diferentes esferas políticas, da nossa região e cidade.
Afinal, é bastante esperado dos eleitos, que também por conhecerem a realidade de seus municípios,
queiram solucionar problemas que afetam a maior parte da população.

A criminalidade dói até no seu bolso

A economia não é para todos

* Marco Antônio Barbosa

* Antonio Tuccílio
Em maio, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) sancionou projeto de
lei que altera as regras de funcionamento dos partidos políticos. Dentre
elas, está a anistia das multas dos
partidos que não aplicaram o mínimo
legal do fundo partidário (5%) em
ações que incentivam a participação
de mulheres na política. Até então,
a Lei dos Partidos Políticos, criada
em 1995, obrigava a realizarem
eventos e propagandas que estimulassem a igualdade de gênero,
prevendo multa pelo seu descumprimento. Bolsonaro chegou a vetar um
artigo do projeto que desobrigava
as legendas de devolver aos cofres
públicos as doações que receberam
de servidores comissionados filiados
às próprias siglas, mas a Câmara o
derrubou em seguida. Com a anistia, o governo deixa de receber os
valores das multas – cerca de R$
70 milhões - e cria um precedente
perigoso.
Outra medida incoerente considerando o discurso de austeridade
deu-se no Supremo Tribunal Federal (STF), que concedeu liminar
no dia 13 de junho de 2019, por
unanimidade, para limitar o alcance
do decreto que extingue todos os
colegiados ligados à administração
pública federal. Estão inclusos os
conselhos e comitês em que há participação dos cidadãos. A medida
acabaria com aproximadamente
700 colegiados e, consequentemente, economizaria recursos.
Ainda no que tange ao STF,
vale lembrar que mesmo com questionamentos do Ministério Público,
além das críticas populares nas
redes sociais, a Corte acertou a
compra de medalhões de lagosta
e vinhos importados e premiados

para as refeições servidas aos seus
integrantes e convidados, no valor
R$ 481.720,88.
Considerando a real necessidade de economia, faz sentido o
governo abrir mão de multas que
recheariam os cofres públicos? Faz
sentido manter um número excessivo de colegiados, muitos dos
quais são utilizados como cabides
de emprego? Faz sentido gasto
de quase R$ 500 mil apenas com
lagostas e vinhos para um grupo
restrito de privilegiados?
O que se vê, na prática, é um
discurso de austeridade fiscal aplicado apenas em algumas áreas e
quando convêm, enquanto em outros
setores é completamente ignorado.
A própria reforma da Previdência
Social que está para ser votada no
Congresso também tem como principal justificativa a economia de R$
1 trilhão. Os cortes na educação,
incluindo nas bolsas de pesquisas
fundamentais para a criação de
vacinas e tratamentos médicos, por
exemplo, têm a mesma justificativa.
Curiosamente, Legislativo e Executivo apontam para os servidores
públicos como os grandes responsáveis pelos gastos excessivos da verba
pública. Ao longo de anos, foi criada
uma narrativa para acabar com a
reputação de tudo o que é público
e criar imagem dos servidores como
trabalhadores que ganham muito,
mas trabalham pouco, quando na
maioria dos casos é o contrário.
Enquanto isso, os ministros
comem lagostas e os partidos ficam
mais ricos.
* Antonio Tuccílio,
presidente da Confederação
Nacional dos Servidores

A criminalidade afeta a vida de
todos, direta ou indiretamente. Dos
que choram seus entes queridos até
àqueles que se acham distante das
periferias ou zonas de altas taxas de
violência. Mesmo atrás das grades
de condomínios e com todos os sistemas de segurança e tecnologias
existentes, ela vai te atingir. Neste
ano, o Atlas da Violência, estudo
realizado e divulgado este mês
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum
Brasileiro de Segurança Pública,
revelou que o preço dos produtos e
dos serviços pode aumentar em até
30% por causa dos gastos relacionados à segurança.
O roubo de cargas é o campeão
nestes gastos. A pesquisa aponta
que 13% das empresas transportadoras faliram por não aguentarem
os custos elevados para manter um
bem seguro dentro de seus caminhões em estradas com pouco policiamento e à mercê de quadrilhas
que prosperam a cada dia. Este
‘custo violência’ influi também diretamente no valor de fretes.
Além dos impostos já embutidos
que encarecem nossos bens de consumo, os valores absurdos gastos
com segurança privada por parte
das empresas, tratam de deixá-los
ainda mais caros. Como sempre, na
ponta final está o consumidor, que
mais uma vez paga a conta (sem
falar de impostos e outros tributos)
de um Estado que não consegue
evitar assaltos, roubos e mortes.
É essencial entendermos o
grau de complexidade da segurança
pública no país, ninguém está a salvo
dos reflexos e consequências. Por
este motivo, a sociedade precisa ser
a chave da cobrança por mais inteligência na condução deste setor.
Não basta somente investimentos, pois eles são feitos. O gasto
com segurança pública cresce ano a
ano. É necessário um planejamento
estratégico na hora de investir. O
crime organizado e suas tecnologias se mostram anos luz a frente
das nossas polícias. A burocracia

do Estado barra ações integradas
entre a união. Sistemas de alinhamento de dados, estrutura em
inteligência policial e um sistema
judiciário rápido e, também, integrado entre as federações está na
base da resolução do problema. O
Brasil é um país continental e não
pode ficar nas mãos de políticas
isoladas. O crime organizado age
como um todo, sem limitar fronteira
de estados.
Enquanto o Governo 'bate a
cabeça’ e não consegue aprovar
com rapidez os pacotes anticrimes
propostos, a população segue sentido as ‘dores do parto’. O tiro que
atinge um inocente, em um roubo
seguido de morte, ou um caminhão
que teve a carga roubada em uma
rodovia sem sinalização, iluminação
ou policiamento, ecoam na vida de
todos os brasileiros.
É a teoria do efeito borboleta,
onde uma brisa em um continente
pode proporcionar um furacão em
outro.
Então, antes de mudar de canal
ou passar sem ler as notícias de
violência que assolam o país, pense
que o preço do seu computador ou
da sua TV, por exemplo, ficam bem
mais caros por descasos com os
crimes que nos cercam. Não deixe
barato também para nossos governantes. Envie essa notícia para o
vereador, deputado ou senador
que você votou. Cobre e fiscalize.
Somente assim este ‘efeito borboleta’ pode virar de lado.
Uma cobrança por e-mail pode
apressar uma lei, que, no fim deste
ciclo, deve desarmar um criminoso.
Desta forma, já estão nas nossas
mãos a principal arma contra a criminalidade. Use-a sem moderação.
* Marco Antônio Barbosa é
especialista em segurança e
diretor da CAME do Brasil.
Possui mestrado em
administração de empresas,
MBA em finanças e diversas
pós-graduações nas áreas de
marketing e negócios.

O pai nosso de Bolsonaro
* Gaudêncio Torquato
Chove pressão sobre o Palácio
do Planalto. Por essa razão, Jair
Bolsonaro pede licença aos pastores evangélicos, corre à catedral de
Brasília e apela aos céus com uma
prece inspirada no Pai Nosso: “Pai
Nosso, que estais no céu, santificado seja o Vosso Nome”.
Proteja-me, meu Pai, por ver
meu nome descendo do altar da
santificação só seis meses depois
de eleito. Confesso, Senhor, que
continuo a animar os que me escolheram, uso frases e imagens que
me enquadram na extrema direita,
conservador nos costumes, liberal
na economia. Sim, estou ansioso
para ver aprovada a reforma da
Previdência, portão das outras
reformas.
Venha a nós o Vosso Reino,
seja feita a Vossa Vontade, assim
na terra como no céu. Venham a
mim, meu Pai, políticos de todos
os partidos, principalmente do
centrão, sob a esfera do Rodrigo
Maia, pessoa que gosto de fustigar na esteira com “uma no cravo,
outra na ferradura”. Confesso
que não confio nesses deputados do PSL, meu partido, turma
sem experiência e jogo de cintura.
Afaste de mim petistas e psolistas,
alvo dos meus tiros de capitão de
artilharia.
Senhor, sou um militar sem
muito apetite para as demandas
da política, apesar dos meus quase
28 anos no Parlamento.
Convoquei um grupo de amigos
militares para me ajudar nas borrascas, mas não temo desagradar
a quem não faz a lição de casa. O
general Santos Cruz saiu chateado,
mas em seu lugar coloquei um general mais estrelado. Mais amigo.
Agrada-me o poder, ser o centro do debate e chamado de “mito”.
Mas agora me preocupam as vaias
da oposição. Vou rever essas idas
a estádios de futebol.
Pelo meu Reino, perdão, por
minha reeleição, serei capaz de
mudar minha índole, fazer a vontade dos outros, embora o confessionário político não seja minha
praia. Sem uma profunda reforma
política, voltarei às ruas nos braços
do povo.
Agradeço, Senhor, a oportunidade de sentar na cadeira presidencial. Graças a isso já entrei
no círculo dos mais importantes
do planeta, entre eles meu amigo
Donald Trump, o chefão da China,
Xi Jiping, a dura primeira ministra
alemã, Ângela Merkel e o jovial
presidente da França, Emmanoel
Macron. Este vive me jogando na
cara coisas que desconhece, como
a Amazônia. Digo e repito: nosso

país é uma virgem desejada por
tarados.
- O pão nosso de cada dia
nos dai hoje. Ajude-me, Senhor, a
manter o pãozinho e o frango de
mais de 13 milhões de famílias do
Bolsa Família. Não consegui ainda,
meu Pai, aliviar o sofrimento de 13
milhões de desempregados e mais
de 12 milhões de subempregados.
Esse é o calcanhar de aquiles, o
espinho atravessado na garganta.
Mas tenho esperança no meu
“posto Ipiranga”, Paulo Guedes: o
desemprego começará a baixar em
meados do próximo ano.
Estou com receio de que o
senhor Luiz Inácio seja libertado
para zoar com o meu governo. Ele
e os seus amigos do PT, PSOL,
PSB, PC do B e outros nanicos
vão fazer de tudo para bagunçar
o pleito de prefeitos em 2020 e
antecipar a eleições de 2022.
As minhas galeras fiéis estarão
preparadas para enfrentar a guerra
entre os três terços que dividem
o país: um meu lado; outro da
oposição; e o terceiro sem rumo,
olhando a direção do vento.
Ah, como é interessante,
Senhor, ver o meu ministro Sérgio Moro, apesar de criticado pela
mídia, continuar aplaudido nas
ruas. Se continuar assim, meu Pai,
terei de defenestrá-lo mais adiante,
porque não o quero como concorrente 2022.
- Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido e não
nos deixeis cair em tentação, mas
livrai-nos do mal.
Tentarei perdoar meus opositores, mas jamais aceitarei a tese
de que o cara que me deu a facada
é desmiolado. Tudo armação.
Sei que falo demais, meu dia
a dia é um palanque. Mas tenho
saudades das ruas, Senhor. Gosto
das palavras simples, limitado que
sou. Uso minha verve para agradar minha galera. Sou respeitado
pela direita mundial. Quem chegou
a ser tão amigo de um presidente
da maior democracia ocidental, os
EUA? Dizem que sou estrela brilhante da constelação da Direita
mundial.
Ajude-me, Senhor, a chegar ao
final do mandato com boa avaliação.
E perdoai-me, Senhor, se eu
cometer o desatino de nomear meu
filho Eduardo para embaixador nos
EUA. Amém!”
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

16/07 - Dia do Comerciante
17/07 - Dia de Proteção às Florestas
18/07 - Dia Nacional do Trovador
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Clima

Temperatura

15 ºC
6 ºC

Umidade
99%
43%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Quarta
17/07

14

ºC

4 ºC

96%
57%

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam à tarde. Muias nuvens à noite.

Quinta
18/07

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

16 ºC
7 ºC

95%
67%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 15/07/2019
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DESTINADOS PELA DEPUTADA ALINE

R$ 11 mi em emendas para Castro
Divulgação / Arquivo Pessoal

Verba destinada
ao Hospital
Anna Fiorillo
está liberada

SEM MENSALIDADE
O ministro Abraham
Weintraub (Educação) negou
que as universidades federais
passarão a cobrar mensalidades. “Dia 17, apresentaremos a reformulação das
universidades federais, que
continuarão públicas e os
estudantes não pagarão pela
graduação. Haverá mais
liberdade para pesquisa e
trabalho!”. O ministro reforçou que “não há privatização
alguma” nas federais. “Teremos um modelo moderno,
que nos aproximará da
Europa, Canadá, Israel, Austrália, EUA".

Luana Dias
Especial para Página Um News

A deputada federal Aline
Sleutjes está destinando um
total de R$ 11 milhões em
emendas para Castro. De
acordo com a parlamentar,
“sem dúvida é a maior contribuição para o município nesta
primeira gestão como deputada”.
Deste valor, R$ 10 milhões
serão destinados para a conclusão da pavimentação asfáltica na Estrada do Distrito do
Socavão. Vale lembrar que em
abril deste ano o governador
do Paraná, Carlos Roberto
Massa Júnior, assinou ordem
de serviço no valor de R$ 11,6
milhões, para a pavimentação
de nove quilômetros de estrada,
entre o Distrito e o local conhecido como Pinheirão. Segundo
Aline, o valor que resulta de
sua emenda será aplicado na
conclusão desta obra, ligando o
asfalto que está em construção,
ao do Cruzo, e consequentemente ao da Rodovia PR 340.
Conforme explicou a assessoria de Aline, para a obra de

Divulgação / Marcelo Camargo/Agência Brasil

Emendas irão permitir melhorias no Hospital Anna Fiorillo e adequações em estradas rurais

pavimentação, irá faltar cerca
de R$ sete milhões. O valor,
porém, teria sido garantido
pelo governador do Estado,
como contrapartida, à Aline.
Em conversa registrada pela
deputada, Ratinho confirma a
parceria.
Do R$ 1 milhão restante no

pacote de emendas, R$ 700 mil
serão destinados ao setor agrícola, e devem ser usados pelo
município para a readequação
na estrada rural da localidade
de São Luiz dos Machado,
até a Lagoa dos Ribas. E, os
demais R$ 300 mil, irão para
o Hospital Anna Fiorillo Mena-

rim/Cruz Vermelha.
A verba destinada à saúde
já está liberada. Já os demais
valores ainda aguardam trâmites legais para liberação, mas,
segundo a assessoria de Sleutjes, são recursos que já estão
seguramente garantidos para o
município.

AGENDA 2030

Ratinho assegura compromisso do PR
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior apresentou nesta
segunda-feira (15), na sede da
Organização das Nações Unidas
(ONU), em Nova York, os avanços do Paraná na implantação dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS) e reforçou o
compromisso do Estado com a
Agenda 2030.
“Vamos trabalhar harmoniosamente para catalisar a inovação, fortalecer o pensamento
estratégico para apoiar a ação
local e reforçar a cooperação dos
399 municípios para facilitar o
intercâmbio de conhecimento
em torno dos ODS”, ressaltou
Ratinho Junior. “Reafirmo minha
vontade política e pessoal de
transformar a Agenda 2030 em
ações concretas, capacitando as
pessoas a construírem sociedades
iguais e inclusivas”, reforçou o
governador.
Ratinho Junior lembrou que
inserção do Paraná nas ações dos
ODS começou quando era secretário estadual do Desenvolvimento
Urbano. Ele afirmou que é necessário o envolvimento de diferentes
setores, com o foco nos estados e
municípios, para atingir os objetivos elencados pela ONU para a

erradicação da pobreza e construção de um mundo sustentável.
O governador participou de um
painel promovido pela Organização Mundial das Famílias (WFO,
na sigla em inglês) e Instituto das
Nações Unidas para Formação e
Pesquisa (Unitar) que discutiu a
efetivação da Agenda 2030 em
diferentes cidades e estados do
mundo, dentro da programação do
Fórum das Nações Unidas sobre
Desenvolvimento
Sustentável
(High-Level Political Forum).
Reconhecimento
As medidas adotadas pelo
Paraná foram elogiadas por Nikhil
Seth, executivo assistente do secretário-geral da ONU e diretor-geral
da Unitar, e pela diretora executiva
da WFO, Deisi Kusztra. Ambos
destacaram o esforço do Governo
do Estado em implementar as
ações que sustentam as ODS.
“Entre os pontos de destaque
há o trabalho junto com as prefeituras para que todos os projetos
e políticas implantados nos municípios levem em conta os ODS”,
afirmou o governador em fórum
que também contou com a participação dos prefeitos de Mannheim (Alemanha), Peter Kurz,

e de Newcastle (Austrália), Nuatali Nelmes; e da diretora-geral
de direitos sociais da cidade de
Málaga (Espanha), Ruth Sarabia.
O Paraná foi o único Estado convidado.
Ações
Entre as ações já desenvolvidas no Paraná estão o portal Boas
Práticas ODS, site que centraliza
as ações realizadas no Estado
relacionadas a pelo menos um dos
17 ODS. Foi desenvolvido para o
cadastro e compartilhamento de
boas ideias e iniciativas destinadas
à sociedade.
Ele também destacou o Paraná
de Olho nos ODS, case de Business Intelligence (BI) responsável
pelo mapeamento, acompanhamento e monitoramento dos indicadores relacionados aos ODS.
Destinada aos gestores públicos, a
ferramenta foi desenvolvida através
de princípios voltados a inovação
e atualização, que possibilitam a
checagem de informações relevantes acerca dos municípios paranaenses de forma rápida e ágil,
ajudando os gestores na tomada
de decisão e a criação de políticas
públicas que envolvam os objetivos
elencados pela ONU.

Além disso, o Estado contará
com um plano estratégico plurianual para implantação da Agenda
2030; a estratégia estadual de
planejamento urbano e o financiamento, por parte do governo, de
projetos infraestrutura nos municípios.
Agenda 2030
A Agenda 2030 foi adotada
em 2015 por diversos líderes
mundiais como um plano de ação
para erradicar a pobreza, proteger
o planeta e garantir direitos aos
cidadãos. A plataforma abrange
o conjunto dos 17 Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável da
ONU.
Nela estão previstas ações
mundiais nas áreas de erradicação
da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação,
igualdade de gênero, redução das
desigualdades, energia, água e
saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo,
mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável
dos oceanos e dos ecossistemas
terrestres, crescimento econômico
inclusivo, infraestrutura, industrialização, entre outros, com o objetivo
de promover o bem no planeta.

CONTRIBUIÇÃO PARA HOMENS

Articulação de Aliel mantém 15 anos
O plenário da Câmara dos
Deputados aprovou na sextafeira (12), uma emenda proposta
pelo partido do deputado federal
Aliel Machado (PSB) à PEC da
Reforma da Previdência. O parlamentar foi um dos articuladores da
medida, que manteve em 15 anos o
tempo mínimo de contribuição para
os homens do Regime Geral de
Previdência Social pedirem a aposentadoria. A proposta do governo
aumentava para 20 anos (com
redução do valor do benefício).
"Procuramos o diálogo junto
aos líderes dos partidos. Conversei com inúmeros parlamentares
durante todo o dia. Mostramos o

quanto era prejudicial essa medida
no texto, que agora conseguimos
derrubar”, disse Aliel.
Foram 445 votos favoráveis
e apenas 15 contrários dos presentes na votação. O resultado foi
possível devido a uma articulação
liderada pelo deputado Aliel juntos aos parlamentares, incluindo
a base do governo. "Temos um
grande número de desempregados,
além da questão da informalidade
no país. O Brasil já pratica uma
das idades mínimas mais altas do
mundo. Por exemplo Japão, Estados Unidos e Reino Unido aplicam
o tempo mínimo de 10 anos. Já na
Bélgica, Polônia e Holanda não

existe tempo mínimo, apenas idade
mínima”, destacou ele.
De acordo com levantamento
da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), a média de aposentadoria no país iria pra 77 anos de
idade, causando um caos social. Os
5 anos, na prática, significam 12
anos. ”Mais da metade dos homens
no Regime Geral não conseguiria
mais se aposentar com a regra de
20 anos. O presidente Rodrigo
Maia foi atrás dos números. Conversamos também com o líder do
governo, Major Vitor Hugo (PSL),
que entendeu e apoiou”.
Aliel ainda destacou que o PSB
sempre foi responsável e nunca se

negou a debater a Previdência. Mas
sempre deixou claro que esse texto
proposto pelo governo é agressivo
e inviabilizaria a aposentadoria de
milhares de trabalhadores.
Policiais
O parlamentar também apoiou
outro destaque aprovado, que concede regras mais suaves de aposentadoria aos policiais. A emenda
prevê idade mínima de 52 anos
para mulheres e de 53 anos para
homens, desde que seja cumprido
o pedágio de 100% do tempo de
contribuição que falta para atingir
o tempo mínimo, de 25 anos para
mulheres e 30 anos para homens.

LIGAÇÕES
BLOQUEADAS
A partir de hoje começa
a funcionar o cadastro para o
bloqueio de ligações de telemarketing das empresas de
telecomunicações. Na plataforma on-line naomeperturbe.
com.br será possível cadastrar
o número de telefone para não
receber mais chamadas das
seguintes operadoras: Algar,
Claro, Oi, Nextel, Sercomtel,
Sky, TIM e Vivo.
HOMENAGEM
AO INESCO
O
deputado
Michele
Caputo (PSDB) entregou,
durante a 5ª Mostra Paranaense de Pesquisas em Saúde
em Londrina, uma homenagem da Assembleia Legislativa ao Instituto de Estudos
em Saúde Coletiva pelos serviços prestados no incentivo
à inovação na área da saúde.
“O Inesco é um patrimônio
do Estado e merece toda a
reverência. Graças a mostras
como esta, experiências exitosas de diversas cidades estão
sendo compartilhadas e replicadas em diversos municípios
do Paraná”, disse Michele
Caputo.
PREMIADO
Com o trabalho “Lições
aprendidas na gestão: um relato
de experiências”, Michele
Caputo conquistou o primeiro
lugar no Prêmio Inova Saúde
Paraná 2019, na categoria
Política e Gestão em Saúde. "É
uma honra muito grande receber este prêmio, pois significa
o reconhecimento do meio
científico ao sucesso da nossa
gestão à frente da Secretaria de
Estado da Saúde. Digo nossa,
porque foi algo construído coletivamente e desta forma incluo
toda essa maravilhosa equipe
da Sesa".
A BEIRA DA FALÊNCIA
A OAS, investigada pela
Lava Jato, pode entrar em
falência pelas dívidas acumuladas de R$ 8 bilhões. Das
80 obras em 2014, início da
operação, restam 20 canteiros em 2019 e dos 127 mil
empregos, diretos e indiretos,
agora restam 19 mil. Fundada
em 1976, a OAS tinha receita
de R$ 7,7 bilhões e agora,
em situação pré-falimentar, a
empreiteira projeta receita de
R$ 900 milhões.
NOVA PEC
O Senado deverá incluir os
servidores públicos estaduais
e municipais na reforma da
Previdência Social por meio
de uma segunda PEC, afir-

mou o senador Tasso Jereissati
(PSDB-CE), relator da Comissão Especial da Reforma da
Previdência. O tucano adiantou
que o presidente do Senado,
Davi Alcolumbre (DEM-RR)
já chancelou o plano e que vai
conversar com o presidente
da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), para
garantir que a PEC paralela
tenha um caminho suave entre
os deputados também.
VOTO DISTRITAL
O vice-presidente do TSE,
Luís Roberto Barroso, propôs ao presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), a adoção já em
2020, do voto distrital misto
em cidades com mais de 200
mil habitantes. A proposta
é separar os municípios em
distritos que vão eleger os
vereadores isoladamente. A
divisão de cada cidade em distritos seria feita pelo próprio
TSE, que convocaria audiência
pública com representantes
dos partidos políticos para
definir os critérios e os limites
de cada um.
GRECA PAGA DÍVIDA
Enquanto a maioria das
prefeituras acumula dívidas
e inadimplência com companhias de limpeza urbana na
ordem de R$ 16 bilhões, o
prefeito de Curitiba, Rafael
Greca (DEM) está prestes a
encerrar a dívida com o lixo. Já
foram pagos 90% dos débitos.
Quando assumiu em 2017,
Greca encontrou uma dívida
com o principal fornecedor de
serviço de limpeza urbana de
R$ 95,6 milhões. Ao consórcio intermunicipal de gestão
de resíduos sólidos urbanos, a
dívida era de R$ 30 milhões.
HOSPITAL DE FOZ
A Itaipu Binacional vai
investir R$ 64,7 milhões na
reforma e ampliação do Hospital Costa Cavalcanti em Foz do
Iguaçu. O hospital completou
40 anos e atende também a
região oeste. No ano passado,
foram 13.561 internações,
6.762 cirurgias, 4.421 partos, 170.647 exames, 1.615
procedimentos de hemodinâmica e 23.166 sessões de
quimioterapia e radioterapia.
Foram ainda 253.658 consultas eletivas e 89.573 consultas de urgência e emergência,
além de 8.834 procedimentos
de hemodiálise.
PRÊMIO DA
FECOMÉRCIO
A Fecomércio entregou
na sexta-feira, 12, o prêmio
Guerreiro do Comércio para
47 personalidades que se
destacaram como empreendedores que geraram empregos
e ajudaram a impulsionar e
desenvolver o Paraná. Um dos
homenageados foi o senador
Oriovisto Guimarães (Pode).
"Fiquei muito honrado com a
homenagem da Fecomércio: a
Comenda Ordem do Mérito do
Comércio do Paraná. Desde
a criação, há 51 anos, esta
homenagem foi prestada a apenas 26 personalidades. Nesta
edição, também receberam a
comenda o jurista Eduardo
Rocha Virmond e o presidente
da Cocamar, Luiz Lourenço",
disse o senador.
RESSARCIMENTO
O deputado Luciano Ducci
(PSB) apresentou projeto de
lei que garante o reembolso
integral em caso de cancelamento de compra de passagem
áreas, sempre que solicitado
em até sete dias de antecedência do voo.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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COM A VITÓRIA FANTASMA SAI DA ZONA DE REBAIXAMENTO

Operário vence o Londrina em casa
Divulgação / José Tramontin

Nona rodada
do Campeonato
Brasileiro
Série B
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário superou a
equipe do Londrina neste
sábado (13), no Estádio Germano Krüger, pelo placar de 2
a 0. A partida foi válida pela
nona rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B.
Os gols do jogo saíram na
primeira etapa. Aos 8 minutos,
o meia Cleyton cruzou e Felipe
Augusto cabeçeou, abrindo o
placar para o Fantasma. Aos

PARA DOIS PROJETOS

REDE MÃES PARANAENSES

Klabin e
Prefeitura de
Tibagi ﬁrmam
parceria

Gestantes receberam
kits, doados pela Sanepar
Da Assessoria

Da Assessoria
Tibagi - Representantes da
Klabin estiveram nesta terçafeira (9), reunidos com o prefeito de Tibagi, Rildo Emanoel
Leonardi e secretários municipais, para firmar projetos
de parceria com o município.
Um deles é o Matas Sociais Planejando Propriedades Sustentáveis, iniciativa da Klabin
que tem como objetivo o fortalecimento ambiental, social
e econômico de pequenas e
médias propriedades rurais. Já
é desenvolvido nos municípios
de Imbaú, Ortigueira, Telêmaco Borba e Reserva, e agora
será ampliado para Tibagi.
O Matas Sociais auxilia o agricultor na adequação
ambiental, legal e paisagística
da propriedade, no planejamento e diversificação da produção, fortalecendo iniciativas
de associativismo e cooperativismo e facilitando o acesso
às novas oportunidades de
mercado e de desenvolvimento
regional. O projeto deve começar a ser executado no município a partir do mês de agosto.
O outro projeto é o Apoio
ao Planejamento da Gestão
Pública, que será conduzido
pela consultoria especializada
Interação Urbana. Ele tem o
objetivo de apoiar no planejamento de ações, desenvolver e
implantar a cultura do planejamento e da boa gestão com
participação social nas prefeituras. O começo dos trabalhos
também devem acontecer em
agosto.
“Ações como essas fazem
parte da Política de Sustentabilidade da Klabin, que visa
contribuir com o desenvolvimento regional dos municípios
onde atuamos”, afirma Uilson
Paiva, gerente de Relações
com a Comunidade da Klabin.
“Esses dois projetos encaixam-se perfeitamente nessa
linha de atuação, pois trarão
benefícios diretos para as
comunidades.”

Adequação
Ambiental e Gestão
Pública em foco
Divulgação

Projetos devem
ser iniciados em agosto

Gols da partida foram marcados por Felipe Augusto e Marcelo

Tibagi - Na última
quinta-feira (11), trinta
e três gestantes de risco
intermediário e alto risco,
que fazem parte da Rede
Mãe Paranaense, e consultam em Telêmaco Borba,
receberam kits contendo
um cobertor e roupas para
o bebê, e um cobertor
para a mãe. Os kits foram
doados pela Sanepar, que
os arrecadou através do
programa de voluntariado
da empresa. O evento foi
organizado pelo Consórcio
Intermunicipal de Saúde.
A coordenadora de
atenção básica, Ana Paula
Fernandes,
relata
que
foram convidadas apenas as
mães com gravidez de risco
intermediário e alto, que
participam da Rede Mãe
Paranaense. “Esse evento
tem parceria com a Sanepar, e o consórcio que é o
gerenciador das consultas
com o médico obstetra, em
Telêmaco Borba. Eles escolheram Tibagi por ter uma

boa adesão das nossas gestantes ao programa. Então
elas foram convidadas para
vir hoje, para receber esse
kit que foi um evento solidário da Sanepar”, afirma.
As gestantes de risco
habitual são acompanhadas e fazem o pré-natal em
Tibagi. Mensalmente elas
participam de reuniões do
grupo de gestante da 18
de Março, no qual as ACSs
também distribuem kits relacionados ao enxoval. Estes
são ofertados pela Secretaria Municipal de Saúde.
Lorena de Moraes,
assistente social da GRF,
empresa licitada pelo consórcio para atender as gestantes, explica como surgiu
a parceria com a Sanepar. “A GRF faz o atendimento da Rede Mãe, de
risco e risco intermediário.
Comentei que a gente tinha
essas mães de alto risco e
eles aderiram nossa ideia
e fizeram a campanha do
agasalho e aproveitaram
e fizeram os kits maternidade”, conta.

ASSOCAMPOS

Alunos e professores
receberam palestra
Da Assessoria
Carambeí - O município de
Carambeí recebeu nesta semana
mais um evento do Programa
de Educação Ambiental Campo
Limpo (PEA) edição nas escolas. Na última quarta-feira (10),
os alunos dos quartos e quintos
anos da Escola Municipal Professora Geralda Harms Welbergen assistiram a uma palestra
sobre Ambiente, resíduos sólidos e a responsabilidade compartilhada entre família, escola
e comunidade para o destino
correto das embalagens.
A palestra foi ministrada
pelos representantes e coordenadores da Assocampos Luiz
Fernando de Abreu Marion
e Vânia Amaral Fadam. Em
Carambeí, as escolas municipais estão concorrendo através
das produções de desenhos
e redações no PEA. O resultado e a premiação dos alunos
acontecerá em agosto na unidade da Assocampos em Ponta
Grossa. O tema dos trabalhos
deste ano é: 'Responsabilidade
Compartilhada:
contribuição
das famílias'. Para a Secretária Municipal de Educação Ana

Wieslava, "A parceria entre
SMEC e Assocampos é agregadora, pois durante o desenvolvimento do Programa, os
alunos, professores, gestores,
servidores da Escola, familiares, todos se envolvem. E o
meio ambiente é assunto sério,
nossos alunos são multiplicadores desse conhecimento".
A Coordenadora Pedagógica da SMEC responsável
pelo Programa de Educação
Ambiental na cidade, Professora Priscila Solek ressalta que
"esse programa engloba as boas
práticas e reforça a nossa responsabilidade enquanto educadores e formadores de opinião,
e também a responsabilidade
dos nossos alunos com o meio
ambiente, onde eles repassam
para as famílias e comunidade
tudo o que aprendem, essa é a
verdadeira educação como prevenção".
Participaram da Palestra
a pedagoga Elenice Modesto
Silva e as professores Adriana
Copas, Maria Helena Copas
Gonçalves, Sintia Mara dos
Santos Lucélia, Helena Rodrigues e Erone Bachmann dos
Santos .

40 minutos, o volante Jardel
deu o passe para Marcelo marcar o dele e garantir a vitória
do time da casa.
O Operário iniciou a
partida com Simão, Mailton, Lázaro, Rodrigo, Allan
Vieira, Jardel, Índio, Marcelo,
Cleyton, Felipe Augusto e
Uilliam. No segundo tempo,
entraram Lucas Gaúcho, Jean
Carlo e Rafael Chorão para
saída de Uilliam, Marcelo e
Felipe Augusto.
Em entrevista coletiva, o
treinador Gerson Gusmão
falou sobre a vitória do alvinegro. “A equipe melhorou
depois do primeiro gol, que
deu confiança para o time
arriscar mais em campo. Essa
vitória mostra que conseguimos melhorar durante a parada

do campeonato e, a partir de
agora, pretendemos fortalecer
a equipe cada vez mais”.
Com a vitória, o alvinegro está em 15° na tabela e
acumula 10 pontos. O time
volta a campo pela Série B no
próximo sábado (20) contra
o CRB-AL, às 19 horas, no
Germano Krüger.
Categorias de base
A equipe Sub-17 do Fantasma venceu o Verê fora de
casa por 2 a 0, na sexta-feira
(12), pela primeira rodada da
segunda fase do Paranaense
da categoria. Já o time Sub-19
entrou em campo na segundafeira (15) contra o Coritiba,
às 10h30, no América Pontagrossense, também pelo início
da segunda fase do estadual.

COM CITY TOUR

Curso de Turismo é encerrado
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Neste domingo
(14) a turma do curso 'Informações Sobre Atrativos Turísticos', promovido pela Secretaria
Municipal de Turismo, em parceria com a Tibagi Energia,
concluiu a capacitação com um
city tour que percorreu importantes pontos turísticos do
município.
O passeio começou pelo
centro histórico, Ladeira do
Paredão e passou ainda pelo
Mirante do Rio Tibagi. Depois,
foram até o Parque Estadual
do Guartelá e finalizaram na

Objetivo é a formação de novos profissionais
Fazenda São Damásio.
O curso teve como objetivo
formar profissionais preparados

para bem informar um turista
sobre os principais atrativos
existentes em Tibagi.
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SEM VACINAÇÃO

O último foco
de febre aftosa
no Paraná
foi em 2006
Da Assessoria
O Paraná caminha para
conquistar o status sanitário de Estado Livre de Febre
Aftosa Sem Vacinação. A
última campanha de vacinação
do rebanho bovino e bubalino
foi em maio, em animais de 0 a
24 meses. O índice de cobertura foi de 99%, considerado o
melhor dos últimos anos.
A próxima campanha, prevista para novembro, pode não
acontecer caso o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento declare o estado livre
de febre aftosa sem vacinação.
Depois disso, a expectativa é
que a Organização Mundial de
Saúde Animal (OIE) chancele
o novo status paranaense em
maio de 2021.
De acordo com o secretário
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, essa medida representará
possibilidades de ganho para
os pecuaristas e para o Estado.
“Não há mais motivo para
os produtores continuarem a
gastar dinheiro com a compra

de vacinas se não há mais a
doença”, afirmou. Estima-se
que os produtores paranaenses
deixem de gastar cerca de R$
30 milhões nesse serviço.
O último foco de febre
aftosa no Paraná foi em 2006.
De lá para cá, não houve mais
circulação viral, em razão dos
esforços de vários setores,
entre eles o governo estadual que estruturou a Agência
de Defesa Agropecuária do
Paraná (Adapar) para garantir
o serviço de fiscalização e vigilância animal.
Ortigara reforçou também
que o status a ser concedido
pela OIE possibilitará que
o Estado amplie o comércio
mundial de carnes, acessando
mercados que têm restrições
ao rebanho vacinado. “Muitas
cooperativas e indústrias estão
prontas para destravar investimentos de expansão em suas
plantas, caso tenham condições de acessar mercados mais
disputados e que pagam mais
pelas carnes bovina e suína”,
disse o secretário.
Outro benefício, diz o
secretário, é a segregação do
Paraná em relação ao grande
bloco formado por 25 Estados considerados como área
livre com vacinação. Com esse
isolamento, o Estado não será
prejudicado se, eventualmente,
aparecer doença em uma loca-

lidade distante milhares de
quilômetros do Paraná.
Investimento
O Paraná preparou-se nos
últimos anos para atingir o
nível atual que o faz pleitear o
status de livre da febre aftosa
sem vacinação. Foram contratados profissionais para o
trabalho de fiscalização e vigilância, além de ter reformado
as instalações onde funcionam
as barreiras interestaduais.
O Estado tem 32 Postos de
Fiscalização do Trânsito Agropecuário (PFTA) nas divisas
com os estados de Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e São
Paulo, e um posto em fase de
construção na rodovia BR-116,
divisa com São Paulo.
Houve também investimento em fiscalização volante,
que conta com ajuda da Polícia
Rodoviária Estadual, além dos
sistemas de gerenciamento e
monitoramento informatizados
do trânsito animal, para reforçar o serviço de inteligência.
Mercados
Ortigara diz que a partir
da conquista desse novo status sanitário, o Paraná poderá
buscar novos mercados que
pagam mais pela qualidade da
carne livre da vacina. Apesar
da espécie vacinada contra a
febre aftosa ser a bovina, os

Aplicar Calpar dá trabalho...
%ÈUSBCBMIPQPSRVF OBOBUVSF[B BDBEBBÎÍPTFHVFTF
VNBSFBÎÍPJNFEJBUB"QØTPQSPEVUPSDPSSJHJSPTPMP
DPN$BMQBS EFTFODBEFJBTFVNDÓSDVMPWJSUVPTP EFTEF
BHFSNJOBÎÍPEBTFNFOUFBUÏPBMJNFOUPTFSTFSWJEP 
RVFHFSBFNQSFHPT QSPEV[SJRVF[BTFUSB[QSPTQFSJEBEF
BDBEBTFHNFOUPEBTPDJFEBEFFEPQBÓT

Divulgação

Estado avança para
zona livre de aftosa
Paraná avança para obter status livre de aftosa sem vacinação

impactos positivos de comercialização vão se refletir em
todas as cadeias de proteína
animal, principalmente na
avicultura e suinocultura, atividades nas quais o Paraná é
tido como referência nacional

e mundial na produção.
O novo status sanitário,
afirma o secretário, permitirá
ao Paraná dobrar as exportações de carne suína, das atuais
107 mil toneladas para 200
mil toneladas por ano. Isso

pode acontecer em caso de o
Estado conquistar apenas 2%
do mercado potencial, liderado
por Japão, México e Coreia do
Sul, que pagam mais pelo produto com reconhecida qualidade sanitária.

'MUNDO COM + COGUMELO'

Projeto incentiva consumo
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A professora Aline de Castro
Anacleto e seus alunos, do 5º ano
A da Escola Municipal Professora Relindis Bornmann Capilé,
desenvolveram e inscreveram no
Agrinho 2019 um projeto chamado ‘Mundo com + cogumelo’,
que tem como ideia principal, o
incentivo ao consumo de cogumelos. No desenvolvimento das
atividades, professora e alunos
tiveram contato com os processos de produção do cogumelo,
desde a formação do fungo até a
colheita, preparação de pratos e
comercialização.
De acordo com Aline, a ideia
surgiu na sala de aula, depois
de uma atividade na disciplina
de Projetos, para a qual um dos
alunos levou a informação de que
seu pai trabalha com a produção
de cogumelos, e falou de peculiaridades da produção. “O aluno
falou: professora, o cogumelo é
extraordinário, porque cresce de
um dia para o outro. Isso chamou
a atenção, minha e dos colegas,
por ser algo diferente e um alimento pouco consumido aqui na
região”, explica a professora.
A escolha do tema a ser trabalhado a partir de então, já se deu
com foco no Concurso Agrinho,
que tem como tema: ‘As coisas
que ligam o campo e a cidade
e nosso papel para melhorar o
mundo’. Um dos primeiros passos dados pela turma foi a pesquisa, através da qual tiveram a
oportunidade de conhecer mais

sobre o fungo. “Por exemplo, eles
aprenderam que o cogumelo pode
combater a diversas doenças e
prevenir o câncer, e que ajuda a
perder peso, além de oferecer
vários outros benefícios para a
saúde, e, o mais importante, não
leva nada de agrotóxico na sua
produção”, destacou Aline.
Após, a educadora e seus alunos passaram a fazer visitas, em
propriedades onde ocorre a compostagem (primeiro passo para o
cultivo), e em estufas de produção de cogumelos. Com o conhecimento adquirido, a equipe fez
uma horta sustentável, utilizando
compostagem, “para mostrar que
a compostagem também pode
ser utilizada como uma forma
orgânica no cultivo das hortas”,
explica a professora.
Com o apoio da cooperativa
Sicredi e de um produtor castrense, também fizeram degustação de cogumelos, em frente a
agência, onde as crianças explicaram sobre a importância do
cogumelo e entregaram folhetos
explicativos a quem passava pelo
local. “O produtor Hélder veio
falar pessoalmente com as crianças sobre esse fungo, e finalizou
com um saboroso cogumelo preparado para as crianças degustarem”, contou Aline.
Os alunos também foram
presenteados com a doação de
cogumelos, por outro produtor, e
puderam levar para casa a iguaria para saborear com a família.
No dia 10 de julho eles também
promoveram uma manhã gastronômica, na escola. De parte

dos cogumelos doados, os pais
dos alunos prepararam diversos
pratos. “Cada família preparou
um prato saboroso e especial
com cogumelo. O objetivo foi a
execução de pratos simples, que
fazem parte do dia a dia e que
não custam caro, entre eles tivemos: pastel, lasanha, croquete,
pizza, macarronada com molho
de cogumelos, cogumelos recheados, estrogonofe, tortas salgadas, saladas e uma deliciosa
sopa”, explicou Aline.
Por fim, e através também de
parceria com o Sicredi, a turma
da professora Aline desenvolveu
um livro ilustrado, com desenhos
feitos em sala de aula e com o
tema: cogumelos. “Eu pedi que
eles fizessem desenhos sobre os
cogumelos e, como o resultado
foi muito bom, quisemos transforma-lo em um livro. Para isso
contamos com o apoio do Sicredi.
O livro já está na gráfica para ser
impresso”, destacou a professora,
ressaltando ainda que “as crianças estão empolgadas com o projeto, já se dizem consumidoras do
fungo. E, relatam a importância
de não confundir o fungo comestível com o encontrado no mato e
em plantações”, contou Aline.
Merenda escolar
Outro resultado do trabalho com cogumelos foi o envio
de um projeto, para a Câmara
de Vereadores de Castro, sugerindo a inclusão do cogumelo na
alimentação das crianças e adolescentes da cidade, através da
merenda escolar.

SENHORA DE SANT'ANA

TODOS
VÃO
GANHAR.

Divulgação / Renato de Oliveira
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Matriz prepara tradicional festa
Começa nesta quarta-feira
(17), a programação da 96ª
Festa de Sant’Ana. O evento, já
tradicional em Castro, é realizado
anualmente pela Igreja Matriz de
Sant’Ana para celebrar o dia da
Senhora de Sant’Ana – padroeira dos municípios de Castro e
Ponta Grossa, e festejada todos
os anos em 26 de julho.
Entre a quarta-feira (17) e a
quinta-feira (25), haverá novena
diariamente, às 19 horas, na
própria matriz. A cada dia da
semana, as orações serão direcionadas a um público diferente.
No primeiro dia a benção é para
os idosos. Na quinta-feira (18)
para as crianças, catequizandos e famílias. Já na sexta-feira
(19), a benção é direcionada
aos educadores. No sábado (20)
haverá benção para os enfermos e profissionais da saúde.
No domingo (21), a oração é
especialmente para as pessoas
que irão trabalhar na festa. Na
segunda-feira (22), é a vez de
rezar pelos empresários, pecuaristas e agricultores da cidade.
Na terça-feira (23) a oração é
pelos jovens, na quarta-feira
(24) para os objetos de devoção
e água, e na quinta-feira (25) a
novena é pelos oficiais e funcio-

Em 2018, festa reuniu diversos barqueiros
nários públicos.
Também no sábado (20),
haverá show de prêmios e venda
de pastel, espetinhos, cachorro
quente, refrigerante e quentão, e a presença de gaiteiros
da região, no salão ao lado da
igreja, a partir das 20 horas. Na
quinta-feira (25), que antecede
o dia da Padroeira da Cidade,
também haverá show de prêmios
e venda de alimentos e bebidas, no mesmo local, a partir
das 20 horas. E, na sexta-feira
(26), dia de Sant’Ana e feriado
municipal, acontece a tradicional chegada da Santa pelo Rio
Iapó, na prainha, às 9 horas, em
seguida acontece a procissão

até a igreja matriz, onde será
realizada a missa solene, às 10
horas. A partir das 11h30 também haverá venda de churrasco,
maionese e farofa, no mesmo
salão.
O encerramento da programação da Festa de Sant’Ana
nesse ano se dará com um show
de prêmios ainda maior, que será
realizado no dia 17 de agosto,
a partir das 15 horas, no salão
ao lado da igreja. Cada cartela
custará R$ 10. O primeiro prêmio será o valor de R$ 4 mil, o
segundo uma TV de 49 polegadas e o terceiro, R$ 1 mil. No
dia também haverá comercialização de comidas e bebidas.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ANGELO FERRONATO torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE
CORTE instalada NA LOCALIDADE DE RESSACA, PIRAÍ DO SUL/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
EDSON COSTA torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada NA
LOCALIDADE PINHEIRAL DE BAIXO, PALMEIRA/PR.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
EDSON COSTA torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE PINHEIRAL DE BAIXO, PALMEIRA/PR.

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
JURANDI MARCONDES KRAVUTSCHKE torna público que irá
requerer ao IAP a renovação de sua LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para AVICULTURA – FRANGO DE CORTE, na localidade
de PIRAÍ MIRIM, PIRAÍ DO SUL/PR.

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
JURANDI MARCONDES KRAVUTSCHKE torna público que recebeu
do IAP a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para atividade de
AVICULTURA – FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de
PIRAÍ MIRIM, PIRAÍ DO SUL/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO
Iguaçu celulose, papel sa torna público que recebeu do IAP – Instituto
Ambiental do Paraná, a licença de operação, com vencimento em
29/11/2019 para atividade da subestação 138kv, localizada na Rodovia
Pr 151, Km 267,5 – Campo do Piraí, Município de Piraí do Sul – Pr.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
DE INSTALAÇÃO
O Município de Sengés, CNPJ: 76.911.676/0001-07, torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Instalação para Loteamento de casas
populares – Jardim Bela Vista a ser implantado no Jardim Bela Vista
S/N, Sengés – PR.
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SÚMULA DO REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
GERSON LUIZ FELIX DA SILVA torna público que irá requerer ao
IAP a renovação de sua LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA,
para AVICULTURA – FRANGO DE CORTE, na localidade de PIRAÍ
MIRIM, PIRAÍ DO SUL/PR.

Tomo
(abrev.)
Comeram
à noite

Órgão de
cursos
técnicos
(sigla)

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PEDRO LUIZ BRAUN torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada NA
LOCALIDADE DE COLÔNIA BOTUQUARA, PONTA GROSSA/PR.

SÚMULA DO RECEBIMENTO DA LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
GERSON LUIZ FELIX DA SILVA torna público que recebeu do IAP a
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para atividade de AVICULTURA – FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de PIRAÍ
MIRIM, PIRAÍ DO SUL/PR.

Efeito de câmeras que Enfeites Principal diversão
possibilita a captura produzidos violenta entre os
de fotos a longa
pelos romanos, tinha como
cenário o Coliseu
distância
floristas
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Fuzil ou
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SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
PEDRO LUIZ BRAUN torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE
CORTE instalada NA LOCALIDADE DE COLÔNIA BOTUQUARA,
PONTA GROSSA/PR.
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da banda Ira!
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2
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ANGELO FERRONATO torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação para AVICULTURA - FRANGO DE CORTE instalada
NA LOCALIDADE DE RESSACA, PIRAÍ DO SUL/PR.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

L
A

APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42)3232-4388.

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.

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.

V

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.

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.

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

Você vai se surpreender com o resultado!

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

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

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.
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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.

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

A forma mais barata de fazer negócio!
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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.

3232-5148

Áries: Boa chance de conseguir um serviço novo! Dificuldade
de entrosamento em família. Procure repor suas energias com uma
alimentação mais saudável. A dois,
não tome atitudes precipitadas.

Libra: Pode ser preciso ter
mais paciência. Pratique o bem
com as pessoas ao seu redor. Irá
se esforçar com seus assuntos de
trabalho. Lua e Vênus podem atrapalhar seus planos no amor.

Touro:
Entrevistas de
emprego podem ser desmarcadas,
mas não desanime. Se trabalha,
deve se aborrecer com a rotina
profissional. O segredo da sedução
bem-sucedida será deixar rolar.

Escorpião: Pense bem antes
de tomar decisões. Assuntos de carreira podem ter mudanças. Talvez
aquilo que dava como certo precise
ser refeito. Terá chance de desfazer
um mal-entendido com seu amor.

Gêmeos: Poderá se sair bem
diante de mudança profissional,
incluindo atividade nova. Sorte
com grana. Terá disposição para
cuidar melhor da saúde. Bom dia
para planejar seu futuro com quem
ama.

Sagitário: Acredite em seus
ideais e lute por eles com determinação. Saturno acentua seu
foco para as atividades em geral.
Oportunidade de tirar pedras do
seu caminho. Desejos fortes na
cama.

Câncer: Cuidado com gastos
desnecessários! Ouça conselhos de
gente mais experiente do que você.
Em casa, que tal ser mais flexível?
Evite se aventurar na paixão com
quem acabou de conhecer.

Capricórnio: Evite as atitudes autoritárias no trabalho. Bicos
e extras vão garantir uma grana a
mais. Mude seus hábitos e se livre
de um vício. Na conquista, não vai
querer enrolação.

Leão: Se trabalha com
parente, dedique-se mais às suas
tarefas. Parcerias com colegas
vão lhe parecer interessantes. Na
paquera, deverá sentir atração por
quem mora em outra cidade.

Aquário: Evite se envolver em
atividades que desconhece. Precisará equilibrar seus interesses profissionais com força de vontade.
Pode querer brilhar a qualquer
custo nas paqueras.

Virgem: Se confiar mais nos
seus talentos, poderá sobressair
no trabalho. Evite fazer empréstimos se não quiser perder uma amizade. Cautela na união: nem tudo
sairá como planejado.

Peixes: Quitar uma dívida irá
animar seu astral. Vai se destacar
no trabalho com atitudes responsáveis. Dê mais atenção aos seus tratamentos de saúde. O romantismo
estará presente na conquista.
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NA PONTE DO TREM NA PRAINHA

Bombeiros impedem suicídio
Divulgação

Homem foi
encaminhado
à UPA em
seguida

NA BR-376 EM TIBAGI

PRF de Imbaú atende
grave acidente com óbito
Divulgação / PRF

Da Redação
Na tarde de domingo (14) o
Corpo de Bombeiros de Castro
prestou atendimento a um rapaz
de 28 anos, que segundo testemunhas, estava sobre a Linha
Férrea do Rio Iapó, na Prainha,
ameaçando se jogar. O homem
foi encaminhado a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) de
Castro, onde recebeu atendimento médico, e agora deve ser
encaminhado para o Centro de
Atenção Psicossocial do munícipio, para receber o devido apoio
psicológico.
De acordo com equipe que
prestou atendimento, testemunhas teriam acionado o Corpo
de Bombeiros logo após perceber que o rapaz demonstrava
intenção de tentar suicídio. A
PM também foi acionada para
prestar apoio às negociações,

que duraram aproximadamente
uma hora, visto que o rapaz
se encontrava muito abalado.
Somente na presença de um
amigo é que ele concordou em
descer da ponte.
Como ajudar?
É possível ajudar a evitar
tentativas de suicídio, ligando
para os números 193, Corpo

TELÊMACO BORBA

Corpo de bebê
é encontrado
no Rio Tibagi
Telêmaco Borba - A Polícia
Civil deverá abrir inquérito para
investigar o abandono e a morte da
recém nascida que foi encontrada
no Rio Tibagi, por um pescador
na tarde de sábado (13). A equipe
policial foi conduzida às margens
do rio pelo pescador, na região
da Rua Chade, Vila Cristina. No
local profissionais do Corpo de
Bombeiros já retiravam o corpo do
rio. A equipe do Instituto Médico
Legal (IML) foi acionada para
atestar as causas da morte, encaminhando o corpo para o IML de
Ponta Grossa.

JAGUARIAÍVA

Ladrão rende duas
mulheres e foge
com celulares
Jaguariaíva - O suspeito
fugiu na noite de domingo (14),
logo após roubar dois celulares
e certa quantia em dinheiro. As
duas mulheres passavam pela
Rua Rafael Petrucci, no centro de
Jaguariaíva, quando foram surpreendidas pelo assaltante. A equipe
policial foi acionada por volta de
22h30, e segundo os militares,
o ladrão segurou uma das vítimas pelo pescoço e encostou um
objeto que não foi identificado em
suas costas, proferindo ameaças
para apanhar seus pertences. Por
não terem reagido ao assalto, saíram sem ferimentos. Os policiais
chegaram a fazer buscas pela
região, mas o suspeito ainda não
foi encontrado.

Homem é levado
para hospital
depois de briga
Jaguariaíva - Um desentendimento entre três homens acabou
com os envolvidos assinando termo
circunstanciado no Cartório da PM,
na tarde de domingo (14). A equipe
policial que atendeu a ocorrência
encaminhou uma vítima, de 42
anos, para casa hospitalar, devido
às escoriações que apresentava
pelo corpo. Os demais envolvidos,
de 29 e 33 anos, compareceram a
42ª D.R.P., apresentando as versões da briga. Após esclarecimentos, os três foram liberados.

Um dos envolvidos no acidente, morreu no local

Amigo auxiliou nas negociações, evitando que rapaz se jogasse

de Bombeiros, e 192, Serviço
de Atendimento à Emergências
(SAMU). Vale destacar que nestes casos é fundamental o apoio
de uma equipe especi alizada.
Centro de Valorização
da Vida
O Centro de Valorização da
Vida (CVV), também realiza
apoio emocional e prevenção ao

suicídio, de forma voluntária e
gratuita, atendendo à todas as
pessoas que precisem conversar, pelo email ou chat do site,
na internet, e pelo telefone 188,
24 horas por dia, todos os dias
da semana.
A ligação é gratuita e os
profissionais voluntários estão
disponíveis para oferecer ajuda
e orientações.

Motoboy é assaltado em Piraí
Piraí do Sul - A PM está
à procura de dois homens que
assaltaram um motoboy na
noite de domingo (14). O trabalhador realizaria a entrega
de duas pizzas quando foi
abordado pelos homens, um

deles portando revólver, na
Rua Eurides Alvez da Silva,
Bairro São Lourenço, em Piraí
do Sul. Os ladrões deram voz
de assalto e levaram a motocicleta, a caixa de entregas com
as duas pizzas, certa quantia
em dinheiro e a máquina de
cartão. Embora a equipe poli-

Em Tibagi, na BR 376, na
manhã de segunda-feira (15)
ocorreu um acidente do tipo
colisão frontal envolvendo a
caminhonete GM/S10 placas
de Reserva e um Ford/KA,
com placas de Belo Horizonte.
O condutor do Ford/KA veio
a óbito no local. Já o condutor da S10 foi encaminhado a
um hospital em Ponta Grossa.
Segundo informações, chovia

no local, no momento do acidente.
E, conforme constatado, o
Ford/KA, que seguia sentido
Imbaú
para Ponta Grossa,
desgovernou-se e invadiu a
pista contrária, colidindo sua
lateral direita contra a frente da
S10, que seguia sentido Ponta
Grossa para Imbaú.
O corpo da vitíma, um
homem de 39 anos, foi encaminhado ao IML de Ponta
Grossa.

EM CASTRO, TIBAGI, CARAMBEÍ E PONTA GROSSA

ENQUANTO FAZIA ENTREGAS

Da Redação

Da Assessoria

cial tenha realizado buscas, até
o fechamento desta edição os
suspeitos não foram encontrados. Caso haja informações
sobre a moto, Honda CG 150,
na cor vermellha, placa MJD
3128, ano 2012, pode-se
informar as autoridades, através do disque denúncia 181.

Polícia Civil de Castro
apreende 10 fugitivos

Divulgação

NA VILA RIO BRANCO

Homem é preso com inseticidas
Divulgação

Da Redação
Homem de 56 anos foi preso
após denúncia anônima, no final da
tarde de sexta-feira (12), na Rua
Javert Madureira, Vila Rio Branco.
Ele estaria portando quatro galões
de inseticida, e, segundo informações, já teria tido que prestar
esclarecimentos no dia anterior,
pelo mesmo fato.
O motorista também teve seu
veículo Renault Sandero apreendido, por dívidas com o Detran,
mas o que ocasionou a denúncia
teria sido o transporte da substância, inclusive na mesma região em
que ocorreu a primeira vez. O sus-

Homem também teve seu veículo apreendido por dívidas
peito já tinha comparecido a 42ª
D.R.P., e responderá por crime
ambiental.
O crime ambiental está previsto no Artigo 56 da Lei 9.605
de fevereiro de 1998, segundo a

qual transportar e armazenar substâncias tóxicas e nocivas a saúde
humana, ou ao meio ambiente,
pode ser punida com detenção de
um a quatro anos e pagamento de
multa.

TELÊMACO BORBA

Mulher é agredida pelo namorado
Telêmaco Borba - A Polícia Militar está a procura de um
homem que espancou a namorada
e a manteve em regime de seqüestro e cárcere privado durante cinco
meses. Após passar por esse período sofremdo violência constante,
a mulher afirmou que foi agredida
mais de 20 vezes. Ela teria decidido procurar ajuda após ter sido
mordida no braço direito, que já
havia sido quebrado pelo agressor anteriormente. A denúncia foi
registrada pela PM às 20 horas
de quinta-feira (11), na residên-

cia do casal, em Telêmaco Borba.
A equipe policial se deslocou até
o local e encontrou somente a
vítima, apavorada.
De acordo com os militares, o
agressor a manteve trancada com
cadeados em casa, sem nenhum
meio de comunicação. Ela só
tinha a permissão de sair com ele
se permanecesse olhando para o
chão, e em diversas ocasiões foi
ameaçada de morte, além disso,
convivia com ameaças proferidas
a familiares, na intenção de coagir
possível denúncia e término do

relacionamento abusivo.
O fugitivo pode responder
por diversos crimes, dentre eles,
lesão corporal grave, Lei Maria
da Penha e seqüestro e cárcere
privado, o que pode acarretar em
no mínimo dois anos e três meses
de prisão, e no máximo nove anos
de detenção.
Em casos de violência, a
denúncia pode ser feita a qualquer
momento e de forma anônima,
através do número de discagem
gratuita da Central de Atendimento a Mulher 180.

Homem é preso por agredir esposa
Jaguariaíva - Um homem de
24 anos foi preso em sua residência, situada na Rua Jonas Coelho
Meira Vasconselos, Bairro Lagoão,
depois de ter agredido sua esposa.
A mulher foi encontrada no chão,
com hematoma no olho direito,

e encaminhada diretamente para
o Hospital Municipal Carolina
Lupion. Testemunhas acionaram
a equipe policial às 22h40, e
afirmaram que quem cometeu as
agressões e não prestou socorro
a vítima foi o próprio marido. O

agressor pode responder ao crime
de violência contra mulher, previsto
na Lei Maria da Penha, que além
de resguardar a vítima via medida
protetiva, prevê também detenção
ao acusado, de três meses até três
anos.

Mandados de prisão originaram-se por diversos crimes
Da Redação
A Polícia Civil de Castro
conseguiu capturar 10 fugitivos
da Justiça ao longo da semana
passada (07 a 13 de julho). Os
homens, com idades entre 24
e 52 anos, foram localizados
em Castro, Tibagi, Carambeí e
Ponta Grossa.
Os mandados de prisão em
aberto correspondem a crimes
como homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, roubo,

furto, corrupção de menores e
atraso na pensão alimentícia,
com débitos entre R$1.500 e
R$ 20 mil.
A operação empreendeu
esforços com o objetivo de manter a segurança para a população
castrense e da região, finalizando
os trabalhos com a escolta dos
suspeitos diretamente para a
Cadeia Pública de Castro, onde
responderão pelos seus crimes
de acordo com as sentenças judiciais vigentes em cada caso.

APÓS COLISÃO, NO GUARAREMA

Motociclista segue
internado no Regional
Da Redação
R.F.G de 17 anos, vítima de
acidente ocorrido na semana
passada, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI),
do Hospital Regional de Ponta
Grossa. Seu estado de saúde é
grave. Ele teve traumatismo craniano e diversas fraturas expostas,
que foram fixadas externamente,

e atualmente respira com ajuda
de aparelhos. O adolescente foi
transferido, da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Castro, na
quinta-feira (11), devido à gravidade de seus ferimentos, decorrentes de uma colisão, entre sua
moto e uma camioneta, na região
do Guararema. Segundo informações, o jovem não usava capacete
no momento do acidente.
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'O grande segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino. E realizá-lo'
Henry Ford, empreendedor

Parabéns!

Divulgação
Divulgação

Divulgação

O querido casal Alcino e Luiza Helena Tigrinho com o
presidente de Rotary International, Barry Rassin. Tigrinho
recebeu felicitações de aniversário no dia 09 de julho
e sua esposa Luiza Helena, dia 24 de julho. Parabéns!

O conceituado advogado José Eli Salamacha
recebendo felicitações de aniversário. Parabéns!

O jovem Gabriel Fonseca, ao lado dos pais Eneide
Tchmolo e Generoso Fonseca, comemora aniversário
neste dia 18 de julho. Gabriel é um exemplo de coragem
e determinação, mesmo sendo deficiente visual ele
não abriu mão de seus sonhos e neste ano se forma
em jornalismo. Aplausos!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Registrando
Séfora
Jayme
e Emilio
Przybysz

Divulgação

O elegante casal Salguotvan Gualda e Eliana
Cláudia Milléo Gualda
A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria
Municipal de Turismo (Setur), renovou o acordo de
cooperação do Projeto Conhecendo PG. A
iniciativa promove visitas a atrativos do município,
através de parceria com o departamento de
Turismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) e a Viação Campos Gerais (VCG)

O casal João e Marlene Mainardes festejaram os
50 anos de casados com uma linda festa em Maringá.
Mais de 300 pessoas, entre amigos e familiares,
presenciaram a renovação dos votos e a confirmação
do amor da família. Parabéns!

16/07

Dulciléia Reis
Juliano Ribeiro Barbosa
Karine Halat Lopes Teixeira
Luciana Casarin
Rosângela Pancheniak
de Castro

17/07

Bruno Buske
Daiane Silveira
Gabrielle Ribeiro Machado

Kaite Luz
Patricia Simer

18/07

Ana Alice Moreira
Ariane Tozeski
Deamiro Mara
Homero Jorge
Davascio
Juliana Rezende
Mirian Aparecida Machado
Rafaella Cristina Raffo
Francine R. Debtio

