Na redação : R$ 3,00

www.paginaum.com

Castro-PR, Sábado, 20 a 22 de Julho de 2019 * Ano XXIX * Nº 3266

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

NOVO CENTRO DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS RESGATA A HISTÓRIA

página 5

EVENTO REÚNE 1800 ATLETAS DE COLÔNIAS HOLANDESAS

Carambeí sedia Zeskamp até hoje
Divulgação / Raul Voorsluys

Até hoje (20), Carambeí sedia o 41º Zeskamp,
encontro anual de descendentes da imigração
holandesa no Brasil, com
atividades esportivas e gincanas para 1.800 atletas
inscritos. Durante esses
quatro dias, centenas de
descendentes, entre familiares e jovens que acompanham as apresentações

artísticas, participam de
seis atividades esportivas,
duas gincanas e um jogo de
mesa. Os participantes são
das colônias holandesas de
Arapoti (PR), Campos de
Holambra (SP), Carambeí,
Castrolanda (PR), Holambra I (SP) e Não-MeToque (RS), que também
se revezam como sede do
evento.
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JOGANDO EM CASA

Operário tem o
CRB pela frente
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SEIS colônias participam de competição em Carambeí

Divulgação

Vereadores aprovam ingresso
do município no CimSamu

Os vereadores da Câmara Municipal de Castro, se reuniram
extraordinariamente na manhã desta quarta-feira (17), para votar
projetos de urgência. Entre eles estava o de autoria do Poder Executivo
Municipal que autoriza o ingresso do município de Castro no Consórcio Intermunicipal Samu Campos Gerais (CimSamu), aprovado por
unanimidade pelos vereadores presentes. Com a aprovação da lei, a
Prefeitura de Castro poderá, agora, aderir ao Consórcio que já conta
página 3
com a participação de diversos municípios.

Abel recebeu
homenagem
da Fecomércio

Divulgação
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Marcos Bertolini, nonononononononon

RILDO TRANSMITE CARGO

Divulgação

CONTAGEM REGRESSIVA

96ª FESTA DE SANT' ANA

Divulgação / Arquivo P1

O prefeito Rildo Leonardi realizou na manhã desta quinta-feira (18)
a transmissão de cargo para a vice-prefeita Helynez Santos Ribas. Rildo
deverá se ausentar até dia sete de agosto, enquanto isso, Helynez,
assume as funções do executivo por 20 dias.
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O castrense Abel Antonio de Oliveira recebeu
o prêmio Guerreiro do
Comércio, em Curitiba, na
sexta-feira (12). O evento
é anualmente realizado pela
Fecomércio (PR), para
homenagear empresários
ligados a seus sindicatos
filiados. Nesta edição, 47
empreendedores recebepágina 8
ram o troféu.

Início dos
festejos tem
Show de
Prêmios
Neste sábado (20) acontece o primeiro Show de Prêmios
da 96ª Festa de Sant’Ana. O
evento, marcado para começar
às 20 horas, no salão ao lado
da Igreja Matriz de Sant’Ana,
contará com a presença de
gaiteiros da região. E, haverá
venda pastel, espetinho, cachorro quente, refrigerante e
página 8
quentão.

Divulgação / Ivo Lima, Bruno Tadashi e Wilson Junior

Abel Antonio de Oliveria

PM AGIU RÁPIDO
Ladrões
roubam
idosa e
acabam
presos

Faltam praticamente trê semanas para mais uma edição do Agroleite em Castro, que trará como tema para este ano ‘Um novo olhar’.
O evento organizado anualmente pela Cooperativa Castrolanda é de
caráter técnico, voltado a todas as fases da cadeia leiteira.
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Divulgação / Christian Christóforo

EM CASA

Novo Caramuru quer
vitória neste sábado

Após um mês de recesso, o Novo Caramuru volta em
quadra nesse sábado (20), à partir das 20h30, no Ginásio
Padre José Pagnacco. O adversário é o Janclani Futuro/MCR
Copagril, na abertura da segunda fase do Parananense de
Futsal, Série Bronze. Nessa edição você também confere o
páginas 5, 10 e 11
pôster do Avante Novo Caramuru.

EM TIBAGI

ATIART
faz bazar
de roupas
A Associação Tibagiana
de Artesanato (ATIART) está
realizando Bazar com roupas
vindas da Alemanha. As peças
foram repassadas pela Caritas
Diocesana de Ponta Grossa
para realização do bazar e
estarão disponíveis na sede da
ATIART até o dia 28 de julho,
das 8 às 11h30 e das 13 às
18 horas.
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O DIA INTEIRO

EDITORIAL

O dia inteiro perseguindo
uma ideia:
vagalumes tontos contra a teia
das especulações, e nenhuma
floração, nem ao menos
um botão incipiente
no recorte da janela
empresta foco ao hipotético
jardim.
Longe daqui, de mim
(mais para dentro)
desço no poço de silêncio
que em gerúndio vara
madrugadas ora branco
(como lábios de espanto)
ora negro (como cego, como
medo atado à garganta)
segura apenas por um fio,
frágil e físsil, ínfimo ao infinito,
mínimo onde o superlativo
esbarra e é tudo de que disponho até dispensar o sonho de
um chão provável até que meus
pés se cravem
no rosto desta última flor.

QUAL PENA?
O crime é fator inerente a toda e qualquer sociedade, ou seja, sua ocorrência é um pressuposto existencial a ser punido por lei. Por outro lado, quando
a vítima é um idoso, nos perguntamos qual seria a
melhor pena para aquele que invade, agride e rouba
uma pessoa que nem ao menos consegue se defender. Cadeia elétrica e prisão perpétua, não existem
no Brasil! O caso registrado nessa quarta-feira em
Castro, quando uma senhora de 84 anos foi vítima
de ladrões armados, quando descansava, mostra
que estamos longe de uma sociedade civilizada. Por
outro lado, e ainda bem, que no outro lado da ponta
existe a polícia que faz a sua parte. Nem sempre
acertam, é claro, mas quando agem rápido e conseguem, motivos não faltam para comemorar. Desta
vez, são merecedores de aplausos!

CLAUDIA ROQUETTE-PINTO

A indústria e a previdência
* João Carlos Marchesan

Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

José Furtado de Souza
Mais conhecido por Zé Leo

cas de Submarino, Alemão
da primeira Guerra Mundial,
aviões, helicópteros e outros.
Todos construídos a partir de
sucata de ferro velho, pedaços de geladeiras, televisão,
carrinhos de mão e outros
materiais recicláveis. Seu
"Zé Leo" é um artista. Até
onde se sabe, tudo isso sem
subsídios e incentivos dado
à "montadora castrense".
Um olhar atento, mostra a
essência de um autodidata
que sabe se relacionar com
o mundo das artes e retratar
de forma completa o "design"
do produto, com sua força e
determinação. "Zé Leo", uma
realização pessoal e profissional.

É um cidadão que vive no
outro lado da ponte do Rio
lapó, na Vila Santa Cruz da
Cidade de Castro. "Zé" Furtado lembra que embora os
tempos tenham mudado e a
tradição antiga tenha dado
lugar a tecnologia moderna,
mas a história permanece.
Depois de uma conversa
verbal e ao " vivo, ouvimos a
linha da história da sua arte
que retrata objetos da época
com material reciclável. Furtado é proprietário de uma
empresa que presta serviços
mecânicos para carros. O
diferencial da sua oficina é
que ela tem segredos de uma
montadora de carro de Corrida de Fórmula 1, das repli-

- A confirmação da notícia de
um PIB negativo, no primeiro trimestre de 2019, após o IBGE ter
anunciado, há mais de um mês, a
queda da produção da indústria,
confirma a estagnação da economia
brasileira, num momento em que a
posse de um novo governo criava
expectativas de retomada de um
crescimento sustentado, que era
estimado, no começo de 2019 , em
algo próximo a 3% ao ano.
- Na realidade o novo governo
recebeu o país em condições fiscais
difíceis, com um déficit nominal de
mais de 5% do PIB, uma dívida
pública elevada e, pior, crescente.
A equipe econômica escolheu priorizar o ajuste fiscal, onde a reforma
previdenciária tem, certamente, uma
importância capital. Assim, todas as
esperanças de crescimento foram
subordinadas à aprovação rápida de
uma robusta reforma da Previdência.
- Os fatos, por motivos diversos, não correram como previsto. A
tramitação do projeto na Câmara,
sofreu atrasos e está sendo objeto
de modificações que podem reduzir
a potência fiscal da economia projetada. Esta realidade, de certo modo
inesperada, reduziu o otimismo do
mercado o que se reflete na redução
do preço dos ativos brasileiros, em
depreciação cambial e na paralisia
dos investimentos.
- Neste cenário os fabricantes
de bens de capital, que apoiaram a
reforma previdenciária desde o inicio, torcem e trabalham para uma
tramitação mais rápida do projeto
nas duas casas legislativas, para
que o país, uma vez eliminado o
perigo de um crescimento explosivo
da dívida pública, possa se dedicar
integralmente em recuperar o tempo
perdido, retomando o crescimento
econômico e criando empregos e
renda.
- Com a aprovação do projeto
a indústria brasileira espera uma
reversão nas atuais expectativas,

com o aumento da confiança, tantos
dos empreendedores, quanto dos
consumidores, a redução do risco
país, face à recuperação da solvibilidade das contas públicas no longo
prazo e, por consequência, uma
ulterior redução dos juros básicos,
fatores necessários a um ambiente
favorável ao crescimento.
- Como dissemos, são todos
fatores necessários para criar condições propícias a um novo ciclo de
desenvolvimento mas, a aprovação
da reforma da previdência, de per
si, não será suficiente para dar a
partida ao processo. A equipe econômica, sem se descuidar do acompanhamento do processo legislativo,
deve simultaneamente implementar
ações que estimulem a atividade
econômica.
- Será necessário diminuir o
endividamento das famílias e das
empresas, com crédito mais fluido
e forte redução dos spreads bancários, bem como reduzir os custos da intermediação financeira nos
empréstimos do BNDES às pequenas e médias empresas tornando os
investimentos mais atrativos e estimular a demanda, com a retomada
das obras públicas paradas, utilizando parcialmente as receitas não
recorrentes, provenientes de privatizações e concessões.
- Os fabricantes de bens de capital estão cientes que o progresso do
país depende de uma união de esforços. Tal como apoiaram e apoiam a
reforma da previdência, desde já,
se colocam à disposição da equipe
econômica para ajudar a detalhar
as sugestões acima elencadas e
para auxiliar na implementação das
medidas de desburocratização e
desregulamentação que estão sendo
propostas pelas diversas secretarias
do Ministério da Economia.
* João Carlos Marchesan é
administrador, empresário e
presidente do Conselho de
Administração da ABIMAQ

Superencarceramento
e farta mão de obra * Fernando Rizzolo
Não existe algo mais desagradável para um locador do que alugar um
imóvel e o locatário não pagar, mormente em se tratando de não pagamento devido a “malandragem” do
inquilino, o que é raro, felizmente.
Meses atrás fui vítima desse
problema numa cidade do interior
de São Paulo, onde aluguei uma
casinha e o sujeito jamais pagou o
aluguel. É evidente que ingressei
com uma ação, amargando a lentidão do nosso judiciário.
Mas o que mais me impressionou, no fórum, enquanto aguardava
a audiência, foi o número de jovens
que circulavam algemados pelos
corredores escoltados por policiais.
Quem acompanha meus artigos sabe que sempre lutei por uma
legislação mais rigorosa em relação
à bandidagem neste país, principalmente para os crimes chamados de
“colarinho branco”, como lavagem de
dinheiro, corrupção e outros, mas é
claro que sempre respeitando a legislação e a Constituição brasileira.
Ontem, ao ler o noticiário,
tomei ciência de algo estarrecedor.
Segundo o CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ultrapassamos a
marca dos 800 mil presos há duas
semanas. Esse cálculo inclui presos
nos regimes fechado, semiaberto e
os que cumprem pena em abrigos.
Poderíamos dizer que isso equivale à
população de uma cidade como Nova
Iguaçu (RJ), segundo estimativa do
IBGE. Desses indivíduos, 41,5%
são presos provisórios, ou seja,
nem sequer foram condenados, um
absurdo. O próprio STF já se manifestou afirmando que o sistema carcerário viola de forma generalizada
os direitos dos presos em relação à
dignidade e à integridade psíquica e
física. Destacou ainda que a violação
dos direitos fundamentais dos presos produziria muito mais violência
contra a própria sociedade.
Vejam, não estou escrevendo
este texto para defender bandido,
muito menos para relativizar os

crimes dessa “cambada”. Trata-se
apenas de uma reflexão, para alertar
que alguma coisa deve estar errada,
pois a quem interessa tanta gente
encarcerada? Seria para saciar a
vingança do Estado em relação ao
sujeito criminoso chamado “pé de
chinelo”? Temos aí 41,5% de presos que nem sequer foram condenados, e isso indica uma situação
preocupante. Mas o leitor poderia
perguntar: preocupante por quê?
E eu insistiria em dizer que esse
número de provisórios e o total, que
é de 800 mil, fazem o Brasil ocupar
a posição de terceiro país do mundo
que mais prende delinquentes –
muito embora 41,5%, boa parte do
número total, possam até ser inocentes – e atendem aos interesses do
crime organizado, que muitas vezes
acaba recrutando esses novatos para
realizar seus desígnios e aumentar
seus tentáculos, numa verdadeira
“fartura de mão de obra”.
Dizem que “bandido bom é
bandido preso”, e eu concordo plenamente, mas será que não estamos fazendo um jogo errado? Não
teríamos soluções melhores do que
sermos um país superencarcerador
e que oferece munição ao inimigo?
A grande verdade é que temos de
rever essa política carcerária urgentemente, deixar a prisão para crimes
graves, para pessoas realmente perigosas à sociedade, e não ir jogando
lá gente, a maioria pobre, que acaba
servindo de farta mão de obra ao
crime organizado.
Muitos não concordarão comigo,
mas, pensem, “bandido perigoso,
sim, é bandido preso”, já o “pé de
chinelo”, reflitam, só dá prejuízo aos
cofres públicos e lucro aos barões do
crime. Enquanto isso, os jovens algemados continuam a lotar os fóruns.
* Fernando Rizzolo
é advogado, jornalista,
Mestre em Direitos
Fundamentais, Professor
de Direito.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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Umidade
91%
51%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
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22 ºC
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77%
49%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
22/07
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23 ºC
10 ºC

77%
51%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 19/07/2019
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POR 20 DIAS

Rildo transmite cargo à vice-prefeita
Divulgação

Prefeito de
Tibagi diz que
sai de férias
tranquilo
Da Assessoria
Tibagi - O prefeito Rildo
Leonardi realizou na manhã
desta quinta-feira (18) a transmissão de cargo para a viceprefeita Helynez Santos Ribas.
Rildo deverá se ausentar até
dia sete de agosto, enquanto
isso, Helynez, assume as funções do executivo e administra
a cidade por 20 dias.
Nos discursos antes da
transmissão, Rildo e Helynez
foram unânimes em garantir
unidade na forma como direcionar os trabalhos da Prefeitura e também relembraram
as conquistas em dois anos e
meio de gestão.
O prefeito afirma que sai
de férias tranquilo e sabe
que a cidade será muito bem
administrada nestes dias.
“Estou muito feliz de passar
o cargo para a Helynez. Nós
ganhamos a eleição juntos. É
para isso mesmo, para ela ter
a chance, mostrar, de fazer
aquilo que ela tem na cabeça
dela. Ela sabe dar continui-

Unidade na forma de como direcionar os trabalhos foi destacada por Rildo e Helynez

dade nos trabalhos já existentes, ela sempre foi participante
e atuante junto. Com certeza
Tibagi está em ótimas mãos”,
disse Leonardi.
A vice-prefeita e agora
prefeita em exercício, conta
com o apoio de todos, durante
estes vinte dias. “É a segunda
vez que assumo como prefeita
em exercício. Quero contar
com o apoio de toda a equipe
e vou procurar trabalhar com
muita força, vontade, seriedade, transparência e estarei
aberta a sugestões e conver-

sas. O gabinete está aberto
para todos que me procurem.
Vou trabalhar pelo melhor do
município, dando seguimento
as obras já iniciadas e aquelas
que consigamos com o tempo
colocar em andamento também”, garante Hely.
Durante a cerimônia eles
relembraram
importantes
conquistas para o municípios,
como a pavimentação das
ruas Ernesto Kugler e Frei
Gaudêncio, que tem galerias
gigantescas e não são obras
comum de recape asfáltico.

São obras estudadas e pensadas para resolver problemas
que assolavam a população.
Na área da educação,
todas as escolas receberam
reformas e reparos importantes. Os Centros Municipais de
Educação Infantil (CMEI’s)
Dona Mathilde e Madrinha
Augusta serão ampliados.
Estradas rurais também
são uma preocupação da gestão, atualmente grande partes
dos trechos que foram afetados pelas chuvas já foram
recuperados. Também foram

EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

Vereadores aprovam ingresso no CimSamu
Divulgação

Da Assessoria
Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro, se reuniram
extraordinariamente na manhã
desta quarta-feira (17), para
votar projetos de urgência. Entre
eles estava o projeto de autoria
do Poder Executivo Municipal
que autoriza o ingresso do município de Castro no Consórcio
Intermunicipal Samu Campos
Gerais (CimSamu), aprovado
por unanimidade pelos vereadores presentes.
Com a aprovação da lei, a
Prefeitura de Castro poderá,
agora, aderir ao Consórcio que
já conta com a participação de
diversos Municípios da Região
e que busca o fortalecimento
da infraestrutura de saúde nos
municípios, ao integrar as diversas instituições públicas e privadas para melhor operacionalizar
as atividades no setor.
A Secretária Municipal de

Vereadores voltam das férias para aprovar projeto de urgência
Saúde, Maria Lídia Kravutschke,
explicou os benefícios para Castro e comemorou a aprovação
do projeto. “Vamos receber uma
nova ambulância e, por sermos a
sede, receberemos uma estrutura
de suporte avançado. Com isso,
reduziremos o tempo resposta
para o atendimento de casos de
emergência. Portanto, a adesão

ao consórcio é fundamental para
salvar vidas”, disse.
Além do Cinsamu, também
estava na pauta o veto do Poder
Executivo ao projeto de lei que
que promove alterações na Lei
2973 de 2014 que dispõe sobre
a política municipal dos direitos
da criança e do adolescente, conselho municipal, fundo municipal

e conselho tutelar. De autoria da
vereadora Fátima Castro (MDB),
o objetivo do projeto é corrigir a
súmula da lei e adequar a legislação local à lei nacional.
O projeto, aprovado por unanimidade, foi encaminhado para
o Prefeito Municipal que vetou
a proposição, alegando que o
Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
estava estudando sobre o tema
abordado na Lei e que o mesmo
não foi consultado durante a elaboração do Projeto. No entanto,
após votação secreta, sete vereadores votaram pela rejeição
do veto, dois pela manutenção
e três em branco. Com isso, o
veto foi rejeitado e o projeto foi
mantido.
Os vereadores também aprovaram a doação de móveis que
não estavam sendo utilizado pelo
Poder Público Municipal para a
Casa da Criança e do Adolescente Padre Marcelo Quilici.

FAMÍLIAS CARENTES

Governo paga um milhão de contas de energia
Divulgação

Da Assessoria
Em seis meses, o Governo
do Paraná isentou de pagamento um milhão de faturas de
energia elétrica para famílias
beneficiadas pelo programa
social Luz Fraterna. O subsídio de energia elétrica atende
famílias de baixa renda que têm
consumo mensal igual ou inferior a 120 kWh.
Investimos mais de R$ 21
milhões neste período, pagando
as contas de luz de consumidores em vulnerabilidade social
nos 399 municípios do Paraná
que fazem parte do programa
social da tarifa de energia”,
explica o secretário da Justiça, Família e Trabalho, Ney
Leprevost. O benefício é fornecido pela Secretaria da Justiça,
Família e Trabalho, em parceria
com as companhias de energia
elétrica Copel, Cocel, Celesc,
Forcel, Energisa e Santa Cruz.

Mais de R$ 21 milhões foram investidos nesse período
Beneficiados
Os beneficiados são pessoas
como Maria Inês Rodrigues de
Souza, 37 anos, desempregada,
sete filhos com idade entre 7 e
21 anos e com renda mensal
inferior a meio salário- mínimo.
“Sou grata ao programa. Ajuda
em muito minha família”, diz
Maria Inês, que mora no bairro

Santa Cândida, em Curitiba. Em
média, 160 mil famílias recebem
o benefício mensalmente.
Como receber
Podem se inscrever no programa Luz Fraterna as famílias
com renda per capita de até meio
salário- mínimo e cujo consumo
da residência não ultrapasse 120

kWh. O benefício é válido para
apenas uma unidade consumidora por família.
Também é necessário estar
inscrito no Cadastro Único - para
isso, basta procurar o Centro de
Referência em Assistência Social
(Cras) mais próximo da residência. O solicitante receberá o
Número de Identificação Social
(NIS), que dá direito ao cadastro
na Tarifa Social.
Também são aceitas no Luz Fraterna famílias com portadores de
doenças que utilizem equipamentos elétricos de sobrevida, como
os concentradores de oxigênio,
por exemplo, desde que o limite de
consumo mensal não ultrapasse os
400 kWh e a renda total da família
seja de até três salários-mínimos.
Famílias indígenas e quilombolas
inscritas no Cadastro Único e que
atendam aos requisitos também
têm desconto de 100% até o limite
de consumo de 50 quilowatts-hora
por mês.

investidos em pontes, como
a do Iapará, Retiro, Ponte do
Socorro e Serrado.
O Estádio Homero de
Mello, uma obra de 2009, foi
entregue para a população e
agora é um Complexo Esportivo. Outra obra de 2011, a
Orla do Rio Tibagi, já está em
fase de conclusão.
O salário do funcionalismo
é pago sempre no último dia

útil de cada mês.
Secretários, gerentes, o
presidente da Câmara, Enio
Antunes e o vereadores Cila
Pavesi, Eduardo Torres, Elizeu Cortez e Jorge Cardoso
participaram do evento. A
assinatura da ata de posse
transmite à prefeita em exercício, Hely, todos os poderes
inerentes ao cargo do poder
executivo.

SEDE DE PODER
"Houve uma sede de
poder. E poder no Brasil são
só três: Executivo, Legislativo e Judiciário. Não existe o
“poder órgãos de controle”,
isso não é poder. Esses são
submetidos aos controles do
Judiciário", do presidente do
STF, Dias Toffoli, sobre a
atuação de parte de integrantes do MPF nas investigações
em curso no País.

Divulgação / Marcelo Camargo/Agência Brasil

EU FICO
O procurador Deltan
Dallagnol,
coordenador
da Lava Jato no Ministério
Público, já avisou aos mais
incautos que continua à frente
da operação. Dallagnol foi
aconselhado a abrir mão do
comando após enxurrada de
mensagens relavadas pelo
site Intercept.

atividades até março", diz
Zucchi.

CALLADO NO TECPAR
O biólogo Jorge Augusto
Callado é o novo presidente
do Tecpar (Instituto de Tecnologia do Paraná) substituindo Fábio Cammarota.
Especialista em gestão e
planejamento
ambiental,
Callado foi diretor do Instituto das Águas Paraná,
secretário estadual do Meio
Ambiente,
assessor
do
BRDE e superintendente do
Parque Tecnológico Itaipu.
SEDE DA UNILA
O reitor da Unila, Gleisson Brito, esteve em Brasília com o ministro Abraham
Weintraub (Educação) e
pouco se avançou na retomada das obras do campus
em Foz do Iguaçu. As obras
de 22 mil metros quadrados da sede da universidade
- projetada pelo arquiteto
Oscar Niemeyer - foram
abandonadas em 2014, já
consumiram R$ 120 milhões
e seriam necessários mais
R$ 800 milhões para seu
término. Unila e Itaipu Binacional marcaram uma agenda
de reuni
ACESSO
A Justiça Federal determinou a concessionária
Rodovia das Cataratas que
realize, em 90 dias, obras
nas vias de acesso às margens da BR-277 do assentamento Antônio Companheiro
Tavares em São Miguel do
Iguaçu. Se não cumprir a
decisão, a multa diária é de
R$ 5 mil.
SUPERPÃO
EM PATO BRANCO
O vice-presidente do
Grupo Superpão Luiz Mauricio Hyczy, adiantou ao
prefeito Augustinho Zucchi
(PDT) a instalação de um
hipermercado do grupo em
Pato Branco. "Serão mais
de 16 mil metros quadrados
de área construída, seis mil
metros só de loja, gerando
mais 250 empregos. A
empresa espera iniciar as

USINA EM CAMPO
MOURÃO
O presidente do Tribunal
de Justiça, Adalberto Xisto
Pereira, confirmou que o TJ
vai construir em Campo Mourão uma usina de produção de
energia solar para consumo de
todos os fóruns das comarcas
do Paraná. O investimento
será de R$ 20 milhões e usina
será construída em área,
doada pela prefeitura, de 100
mil metros quadrados. “É um
investimento que fortalece o
desenvolvimento de Campo
Mourão e ainda poderá ser
uma referência como centro
de estudos e pesquisa”, diz o
prefeito Tauillo Tezelli (PPS).
SEM ABONO
Levantamento do Dieese
aponta que 12,7 milhões de
trabalhadores ficarão sem o
abono salarial do PIS/Pasep
com a aprovação da reforma
da Previdência. A reforma
já foi aprovada em primeiro
turno na Câmara dos Deputados, precisa de mais votação no plenário da Casa e
duas votações no Senado.
SEM CPMF
O presidente Jair Bolsonaro disse que não vai
criar novos impostos e que
a CPMF também não será
recriada. “Não criaremos
nenhum novo imposto. Nós
queremos fazer uma reforma
tributária e mexer com os
impostos federais apenas. Ao
longo dos meus 28 anos como
deputado, quiseram fazer
uma reforma que envolvesse
União, estados e municípios.
Não dá certo”, afirmou.
LEGADO DE PARANHOS
Ao assinar as ordem de
serviço - no valor de R$
3,4 milhões - de reforma e
ampliação de duas creches
e uma escola em Cascavel, o
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) afirmou que seu sonho
e deixar os investimentos em
educação como legado de
governo. “Tem uma frase de
Nelson Mandela que diz que
a educação é a maior arma
que tem para transformar o
mundo! E, por isso investimos tanto na área. Meu
sonho é deixar um legado na
educação", disse.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

4

SÁBADO, 20 A 22 DE JULHO DE 2019

FANTASMA BUSCA A SEGUNDA VITÓRIA EM SEUS DOMÍNIOS

Operário pega o CRB hoje, em casa
Divulgação / José Tramontin

Fantasma vai
embalado
após vencer
o Londrina

PARA 800 SERVIDORES PÚBLICOS

Tibagi implanta ponto biométrico
Da Assessoria

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário recebe o
CRB-AL neste sábado (20),
pela décima rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O
jogo acontece no Estádio Germano Krüger, às 19 horas.
Na tabela da competição,
o Fantasma está no 15º lugar
e acumula 10 pontos. O time
da casa venceu o Londrina na
rodada anterior pelo placar de
2 a 1. O CRB também ganhou
do Guarani, pelo mesmo resultado e ocupa a 10ª posição na
tabela, com 13 pontos.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão avaliou
a situação do time para a partida. “Vamos manter a vontade
de conseguir mais um resultado
positivo, corrigimos alguns
pontos no treinamento durante
a semana e eu não tenho dúvida
que a equipe está muito preparada para este jogo”.
Para o jogo contra a equipe

Ingressos para arquibancada custam R$ 150

alagoana, o técnico não contará
com o goleiro Thiago Braga
(em recuperação de cirurgia no
tendão de Aquiles), o zagueiro
Sosa (afastado para tratamento
de tromboembolismo pulmonar) e o atacante Uilliam (estiramento muscular na posterior
da coxa direita).
Os ingressos para o jogo
entre Operário e CRB-AL
estão disponíveis nos pontos de
venda: Loja do Fantasma (Rua
Padre Nóbrega, 265 - Oficinas), Keima Um Lojão (Rua

Técnico Gerson
Gusmão quer o time
com 'vontade'
Coronel Cláudio, 59 - Centro)
e Supermercado Vitor (Rua
Laudelino Gonçalves, 332 Chapada). Na arquibancada
geral, os ingressos custam R$
150 a entrada inteira e R$ 75
a meia-entrada. Para o setor
coberto, o valor é de R$ 180 a
inteira e R$ 90 a meia.

TRADIÇÃO DE QUATRO DÉCADAS

NA UNICESUMAR

Vice-prefeito
Leon Larocca
participa de
reunião
da AMCG

Carambeí recebe até este
sábado o 41º Zeskamp
Divulgação / Raul Voorsluys

Da Assessoria
Carambeí - A Associação
dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG) realizou nesta
quinta-feira (18) reunião entre
os prefeitos e o presidente do
Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, Nestor Baptista.
Carambeí esteve representada
pelo vice-prefeito, Leon Larocca
e pelo secretário Municipal de
Finanças, Marcelo Greskiv.
Na ocasião os prefeitos abordaram, entre outros assuntos,
questões relativas a terceirizações na área pública, principalmente nos setores de obras e
serviços onde existe uma maior
necessidade de material humano
na grande maioria dos municípios.
Para o vice-prefeito Leon
Larocca, a reunião foi muito
positiva porque abriu caminho
para uma maior interação entre
as Prefeituras e o Tribunal de
Contas. "Além de seu papel de
fiscalizador, demonstra ser parceiro dos bons gestores municipais", frisa Leon Larocca.
O encontro, realizado no
auditório UNICESUMAR, marcou a abertura do curso Obras
Públicas - Planejamento, Licitação, Fiscalização e Efetividade
direcionado aos servidores. A
capacitação abordou desde o
planejamento até o recebimento
da obra, passando pela elaboração do projeto básico e a fiscalização da execução pela empresa
contratada. Equipes de servidores de Carambeí dos setores de
Compras/Licitações e Planejamento/Urbanismo, participaram
da capacitação.
Divulgação

Larocca e Greskiv, com Nestor
Baptista, presidente do TC-PR

Atividades acontecem até 20 de julho em seis colônias holandesas
Da Assessoria
Até este sábado (20),
Carambeí sedia o 41º Zeskamp,
encontro anual de descendentes
da imigração holandesa no Brasil, com atividades esportivas
e gincanas para 1.800 atletas
inscritos.
Durante esses quatro dias,
centenas de descendentes,
entre familiares e jovens que
acompanham as apresentações
artísticas, participam de seis
atividades esportivas, duas gincanas e um jogo de mesa. Os
participantes são das colônias
holandesas de Arapoti (PR),
Campos de Holambra (SP),
Carambeí, Castrolanda (PR),
Holambra I (SP) e Não-Me-Toque (RS), que também se revezam como sede do evento.
Segundo o presidente da
Comissão Organizadora e vicepresidente da Frísia, Gaspar de
Geus, o Zeskamp surgiu como
uma forma de confraternização. A última vez que Carambeí
sediou foi em 2011, na comemoração dos 100 anos da imigração holandesa. “O Zeskamp
é muito importante para nós, e
tem a Frísia como apoiadora. É
uma forma de confraternização
com a comunidade local, inclusive, com famílias da cidade que
recebem os visitantes em suas
casas, mas também muitos têm
a possibilidade de acampar”.
Comunidade
Durante o evento de abertura, nas dependências do
Ginásio de Esportes Frísia, as

três gerações participantes do
Zeskamp foram representadas
pela família Biersteker (Pieter
Rienk Biersteker, Pieter Arthur
Biersteker, Amanda A. Biersteker e Manuela A. Biersteker)
que conduziram a tocha para
acendimento do fogo Olímpico.
O juramento do atleta foi conduzido por Richard F. Dijkstra
e as apresentações artísticas
contaram com a presença de
ginastas campeãs brasileiras e
sul-americanas. Coube a banda
de música do 13º Batalhão de
Infantaria Blindado tocar o hino
do Brasil e Holanda, acompanhando o protocolo de autoridades presentes. Para o prefeito
de Carambeí, Osmar Blum, a
imigração holandesa tem fundamental importância para o
desenvolvimento da região,
sendo exemplo de união, trabalho e determinação.
Os esportes realizados são:
futsal, futebol de campo, futebol
society, vôlei, vôlei de praia e
tênis. Além disso, será praticado
o rummikub, jogo de mesa que
combina elementos de dominó,
carta e xadrez.
O evento acontece há quatro
décadas, todos os anos, e sempre
no mês de julho, para inscritos. A
programação completa pode ser
acompanhada no aplicativo ou no
site: www.zeskamp.com.br
O Zeskamp tem o apoio da
Frísia Cooperativa Agroindustrial e do Clube Social Carambeí, sendo uma das formas de
manter viva a cultura holandesa
no Brasil, principalmente para
as novas gerações.

Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi implantou, neste último
mês, o ponto biométrico digital.
E desde então, todos os mais
de 800 servidores públicos
municipais, incluindo cargos em
comissão, função gratificada e
estagiários, registram entrada
e saída de expedientes com a
sua digital. A medida é adotada
seguindo as recomendações
que o Ministério Público Estadual enviou para a Secretaria
Municipal de Saúde, mas que o
executivo decidiu estender para
todas as secretarias.
O prefeito Rildo Leonardi
ressalta que o funcionamento
do sistema de controle ele-

trônico de frequência marca
a preocupação da gestão com
transparência. “Todos os servidores do município já estão
batendo ponto, cumprem suas
horas e isso vai ser operado
através de um sistema operacional que vai controlar. Não
é mais o ponto manual. Sairá
na ficha de pagamento, tudo
informatizado. É um momento
diferente e sou muito feliz de
viver esse momento de transformação na gestão pública, em
transformarmos uma prefeitura
que tinha muito amadorismo
para uma gestão profissional”,
diz.
A gerente do departamento
de Recursos Humanos, Lenise
Astegher, conta que desde que

os equipamentos foram instalados o funcionalismo teve uma
boa adesão. “Não tivemos problemas, pelo contrário. Os servidores estão batendo o ponto
regularmente e cumprindo sua
jornada de trabalho”, pontua.
Todas as repartições públicas
contam com um equipamento
de registro de frequência que
realizam o controle de entrada
e saída, das horas extras e faltas. Agora, as férias devem ser
programadas e aprovadas antes
pelo chefe de cada setor.
Em casos de faltas, os servidores precisam entregar no
departamento de Recursos
Humanos o atestado médico ou
uma declaração que justifique a
sua saída.

ORIUNDAS DA ALEMANHA

ATIART faz bazar de roupas
Da Assessoria
Tibagi - A Associação
Tibagiana de Artesanato –
ATIART, esta realizando Bazar
com roupas vindas da Alemanha. As peças foram repassadas pela Caritas Diocesana de
Ponta Grossa para realização
do bazar e estarão disponiveis
na sede da ATIART até o dia
28 de julho, das 8 às 11h30 e
das 13 às 18 horas. São peças
infantis, adulta, femino e mas-

culino, novas e seminovas, com
valores apartir de R$ 5.
O secretario executivo dos
Conselhos Municipais, Maurício Chizini Barreto, comentou
que esse tipo de ação sempre
é realizada através de parcerias
entre a Prefeitura Municipal e
Entidades Sociais de Apoio,
como o Caso da Caritas Diocesana de Ponta Grossa, que além
de roupas também tem apoiado
projetos de economia solidária
através da aquisição de equipa-

mentos para grupos produtivos
do municipio de Tibagi.
O recurso obtido com a
venda deste material estará
auxiliando a manutenção das
despesas da associação. Esse
é o momento para que toda a
população faça suas compras e
também apoie a continuidade
da ATIART que existe a mais
de 30 anos no municipio, ajudando mais de 70 artesãos, na
sua maioria famílias de baixa
renda.
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FALTAM 23 DIAS

Contagem regressiva para Agroleite
Divulgação / Arquivo P1

Agroleite 2019
acontece entre
os dias 13 a 17
de agosto
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Faltam praticamente três
semanas para mais uma edição
do Agroleite em Castro, que
trará como tema para este ano
‘Um novo olhar’.
O evento, de caráter técnico e voltado a todas as fases
da cadeia do leite, é organizado anualmente pela Cooperativa Castrolanda. A cada
edição a feira alcança números
muito relevantes para o setor.
Por exemplo, em 2018 foram
73 mil visitantes, 700 animais
em exposição, 205 empresas
participantes, 26 investidores
e um total de R$ 65 milhões
em negócios, durante os cinco
dias de Agroleite.
A programação anual inclui
exposições de animais, torneio

Cidade do Leite encanta pela sua organização

leiteiro, clube de bezerras, leilão, dia de campo e dinâmica
de máquinas, fóruns, seminário internacional, além de painéis para discussão de temas
como genética, alimentação,
qualidade animal, qualidade
do leite e tecnologias voltadas
ao setor. Há também espaços

reservados para agricultura,
suinocultura e ovinocultura,
importantes setores produtivos
da Castrolanda.
A feira inclui também o
Troféu Agroleite. Trata-se do
prêmio que homenageia profissionais e empresas que obtiveram o melhor desempenho e

práticas do setor ao longo do
ano. A escolha destes homenageados ocorre por votação,
nos meses que antecedem o
Agroleite.
Oportunidades
Anualmente o Agroleite
recebe a visita de um público

PELA SÉRIE BRONZE

Fim da espera. Após um mês
de recesso devido a fase regional
dos Jogos abertos do Paraná, o
Novo Caramuru volta em quadra nesse sábado (20), à partir
das 20h30, no Ginásio Padre
José Pagnacco. O adversário é o
Janclani Futuro/MCR Copagril,
na abertura da segunda fase do
Campeonato Parananense de
Futsal, Série Bronze. O valor do
ingresso será um quilo de alimento não perecível.
Num misto de alegria com a
classificação em segundo lugar
na primeira fase do Grupo D e
decepções com a saída do treinador Soneca, dirigentes, comissão
técnica e jogadores só pensam
em virar a página e concentrar todas as forças para seguir
vivo na competição e garantir o
sonhando acesso à série Prata
em 2020.
O treinador Ademir Athayde
Junior contará com todo seu
elenco a disposição para a partida. “Estamos contentes por não
termos nenhum jogador machu-

cado e nem suspenso para este
jogo onde só a vitória nos interessa, tendo em vista as dificuldades que enfrentaremos nessa
fase, principalmente as longas
viagens que realizaremos durante
as partidas”, revela o treinador
que comemorou o segundo lugar
na fase regional dos Jogos Abertos, onde o Caramuru representou Castro. “Lógico que
queríamos o título e chegar à fase
estadual, mas a fase regional foi
importante devido ao alto nível
dos adversários que nos permitiu ver onde nossa equipe estava
errando e trabalhar para corrigir;
por isso acredito que agora estamos mais preparados e confiantes para esta fase”, comemora o
treinador que ao mesmo tempo
lamenta a falta de reforços para
a seqüência da competição. “Era
um desejo de todos nós, comissão técnica e diretoria, mas apesar dos esforços não obtivemos
apoio suficiente para trazer algumas peças para qualificar o nosso
elenco; mas vamos esquecer os
problemas e acreditar nos atletas
que fizeram que chegássemos até
aqui para seguir avançando na

competição”, exalta Ademir.
Presidente e capitão do Novo
Caramuru, o fixo Alemão não
esconde a ansiedade que antecede
a partida. “A nossa expectativa é
a melhor possível, sabemos das
dificuldades que encontraremos,
principalmente com relação às
longas viagens que faremos, mas
assim como foi durante a primeira
fase, nossa entrega em cada partida, fez com que superássemos
todos os obstáculos para chegar
até aqui e é nesse espírito buscaremos seguir na competição”,
recorda o atleta que faz uma convocação. “Os torcedores foram o
nosso sexto jogador em quadra e
foi graças ao apoio deles que che-

“

Estamos contentes
porque não temos
nenhum jogador
machucado e
nem suspenso

gamos até aqui; mais uma vez
pedimos o seu apoio para começar
bem a segunda fase, de preferência com vitória para continuarmos
a sonhar com acesso”, explica o
jogador.
Seqüência
A primeira fase da Série
Bronze foi disputada por 31
equipes divididas em seis grupos, com os quatro primeiros
de cada chave se classificando.
Após terminar em segundo lugar
no Grupo D, com 14 pontos, o
Novo Caramuru garantiu vaga
na seqüência do torneio e agora
enfrenta adversários de diferentes regiões do Paraná. Na
segunda fase o time castrense
estará no Grupo J, juntamente
com Janclani Futuro/MCR Copagril; SAS Braguá Futsal; Afiva/
Ivaiporã; ADAB/Bituruma/Unisa
e Mauá da Serra Futsal/PMMS.
Os quatro primeiros colocados
avançam para a fase de eliminatórias simples, em dois jogos,
até definir o campeão. Os quatro
clubes que chegarem as semifinais garantirão acesso a Série
Prata em 2020.

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Presidente do CMDCA destaca 29 anos
Divulgação

Da Assessoria
O Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) completou 29
anos no dia 13 de julho e estabeleceu normas para o atendimento
qualificado a esse público com o
objetivo de garantir os direitos
fundamentais e a proteção integral. Para prestar atendimento
eficiente, foi criado um sistema
em rede que inclui o Judiciário,
Ministério Público, Defensoria,
Conselho Tutelar, Segurança
Pública e Assistência Social.
A partir da implementação
do ECA, os governos federal,
estadual e municipal criaram
seus Conselhos dos Direitos da
Criança e do Adolescente, e a
partir destes foram criados os
Conselhos Tutelares em cada
município brasileiro.
A presidente do Conselho
Municipal dos Direitos da Criança
e do Adolescente (CMDCA) de
Castro, Glaucia de Castro Severo
Diniz, destaca a importância do

Reuniões estão sendo feitas de forma descentralizada
ECA como instrumento de proteção para crianças e adolescentes. "A partir do ECA foram
criados os conselhos de direitos,
responsáveis pela fiscalização e
elaboração de políticas públicas
e ainda por zelar pelos direitos
da infância e juventude. Trabalhando em rede, conseguimos
resultados mais eficazes. Temos
muito a fazer ainda, mas tivemos

Julgamento de animais
Neste ano desfilarão pela
pista de julgamentos do Agroleite animais das raças Jersey,
Holandês Vermelho e Branco, e
Holandês Preto e Branco, além
dos julgamentos do Clube de
Bezerras, Copa dos Apresen-

tadores, categoria Fraldinha,
Vaca do Futuro, Desfile das
Campeãs, e Campeã Suprema
Agroleite 2019.
Para esta edição já está
confirmada a presença do
canadense Brian Carscadden
como jurado de pista, para
as raças Holandesa Preto e
Branco e Vermelho e Branco.
Além disso, o convidado também irá participar da escolha
do animal que levará o título
de ‘Suprema Agroleite 2019’.
Carscadden
mora
em
Guelpg, é gerente de Desenvolvimento de Produto da Semex
no Canadá e traz na bagagem
vasta experiência em julgamentos, realizados em mais de 30
países. Entre os quais, Canadá,
Estados Unidos, Reino Unido,
Suíça, Espanha, Itália, Irlanda,
Guatemala, Costa Rica, Japão,
Coreia, México, Nova Zelândia, Uruguai, Argentina, Rússia, África do Sul, Austrália,
França, Alemanha e Holanda.
A feira será realizada entre
os dias 13 e 17 de agosto, na
‘Cidade do Leite’, Parque de
Exposições Dario Macedo.

ATRASO È JUSTIFICADO

Novo Caramuru Futsal recebe Janclani
LUIZ FERNANDO VERGINIO
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

amplo, que tem em comum o
interesse pelas novidades e
realidade que cerca o Agronegócio. Produtores, empresários brasileiros e estrangeiros
do setor, cooperativas de leite,
governo, pesquisadores, investidores, estudantes, universidades e imprensa são alguns dos
grupos que visitam o evento,
além da comunidade em geral.
Assim, e de acordo com
seus organizadores, a feira
acaba oferecendo uma grande
diversidade de oportunidades, como para o lançamento
de novos produtos, tecnologias e serviços, encontro com
possíveis novos clientes, troca
de informações e networking,
conhecimento de tendências
e demandas do agronegócio,
além da visibilidade.

uma evolução na política de proteção a esse público", ressalta.
Descentralização
Entre as ações do CMDCA
em Castro está a descentralização das reuniões, que vem
sendo feitas tanto na zona
urbana quanto na rural. A ideia
é oportunizar a participação da
comunidade, profissionais e tra-

balhadores das entidades e equipamentos públicos para informar
sobre as atribuições e demandas
de controle social encaminhadas
durante os encontros em defesa
dos direitos das crianças e adolescentes do município. "Nosso
objetivo é que toda a sociedade
se envolva no processo de proteger crianças e adolescentes por
meio do respeito aos seus direitos", explica.
Conselho Tutelar
Em outubro será realizada
eleição para escolha dos novos
membros do Conselho Tutelar de Castro para o quatriênio
2020/2023. Nesta semana, os
candidatos participam, na sede da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB) de Castro, da formação
inicial para a função de conselheiro tutelar. Na sexta-feira (19)
eles farão exame de conhecimento
específico, no Centro da Juventude. A posse dos novos conselheiros será em janeiro de 2020.

CICT homenageia a
primeira prefeitura
Da Redação
As obras para reforma da
sede do Centro de Informações
Culturais e Turísticas (CICT)
estão chegando à fase final,
com apenas um mês de atraso
da data de entrega prevista. A
revitalização do prédio começou em novembro de 2018 e
tinha o prazo de sete meses
para ser finalizada.
Outra novidade é que o imóvel passa a ter 72,55 metros
quadrados, com rampas de
acesso e banheiros adaptados
para portadores de deficiências
físicas, tornando o espaço ainda
mais inclusivo para a população
que procura informações todos
os dias. As instalações estão
sendo pensadas para que o
ambiente seja mais espaçoso.
De acordo com Guto
Becker, diretor da pasta da
Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura, a fachada do prédio foi
pensada para ser uma réplica
da primeira prefeitura municipal, como forma de prestigiar e
homenagear a história local.
A equipe de trabalho composta por cinco profissionais
passou a ocupar a Estação
Ferroviária, antes da reforma,
isso há aproximadamente um
ano e seis meses. “A partir do
momento que inaugurarmos o
CICT, a equipe volta para lá,
atendendo melhor os turistas,
visitantes e castrenses que buscam por informações culturais e
turísticas”.

“

A partir do
momento que
inaugurarmos o
CICT, a equipel
volta para lá

Celina Marques é engenheira
civil municipal, e explicou para
a reportagem do Página Um
News que o atraso de um mês
não é algo preocupante, visto
que se deu por conta do piso
e da chave de luz do prédio.
Ambos tiveram que ser refeitos,
pois em tantos anos de uso,
acabaram ficando inutilizados
para a proposta arquitetônica
atual.
A entrega da obra agora só
depende da pintura externa, e
da Companhia Paranaense de
Energia (Copel) que precisa
regularizar questões sobre a
distribuição elétrica do Centro de Informações Culturais
e Turísticas (CICT), que pode
sair até o final do mês. Guto
afirma que assim que a obra
seja entregue a inauguração
é garantida e ainda mais pessoas poderão conhecer e visitar
a cidade com a ajuda de sua
equipe.

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

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.
CRÉDITO 180 MIL
Entrada 22 mil+ parcelas compra de
imóveis e capital de giro temos outros
créditos whatsapp (41) 9 9852-3855.
ALUGA-SE CASA
Pça. Duque de Caxias, 813 em
frente ao quartel 80m², 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem.
Contato: (42)3232-0433.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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

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.

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

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 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.
VENDO CASA DE BOLOS
Comércio no ramo da confeitaria,
instalação nova, completa, excelente ponto e bom faturamento.
Contato: (42)9.9800-6756.

3232-5148

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.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!
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.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOHANNES WOLTER STRIJKER torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação
para AVICULTURA – PRODUÇÃO DE OVOS FÉRTEIS instalada NA
FAZENDA ÁGUA NOVA, TIBAGI/PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
JOHANNES WOLTER STRIJKER torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença
de Operação para AVICULTURA - PRODUÇÃO DE OVOS FÉRTEIS instalada
NA FAZENDA ÁGUA NOVA, TIBAGI/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
JOHANNES WOLTER STRIJKER torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação
para AVICULTURA – PRODUÇÃO DE OVOS FÉRTEIS instalada NA
FAZENDA ÁGUA NOVA, TIBAGI/PR.
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO
JOHANNES WOLTER STRIJKER torna público que irá requerer ao IAP, a
CASTROLANDA - COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL LTDA.
Renovação da Licença
de Operação para AVICULTURA
- PRODUÇÃO DE OVOS FÉRTEIS instalada
CNPJ 76.108.349/0001-03
NADE
FAZENDA
ÁGUA NOVA,
TIBAGI/PR.
COOPERATIVA
LATICÍNIOS
DE SOROCABA
– COLASO

CNPJ 71.447.775/0001-58
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
O Diretor Presidente da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial
Ltda., com sede administrativa na Praça dos Imigrantes, n.º 03, e sede
operacional à Rodovia PR 340, Km 195 mais 490 metros, s/n.º, ambas
na Colônia Castrolanda, em Castro, Paraná, no uso das atribuições
que lhe confere o Art. 52, do Estatuto Social, convoca os senhores
cooperados, cujo número nesta data é de 969 (novecentos e sessenta e nove) cooperados para reunirem-se em Assembleia Geral
Extraordinária Conjunta com os cooperados da Cooperativa de Laticínios de Sorocaba – Colaso, CNPJ 71.447.775/0001-58, NIRE n.º
354.0000.247-6, cujo número nesta data é de 130 (cento e trinta)
cooperados, a realizar-se no Memorial da Imigração Holandesa, na
Rua do Moinho, 244, na Colônia Castrolanda, no dia 31-07-2019
(trinta e um julho de dois mil e dezenove), às 12 (doze) horas em
primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos cooperados, ou às
13 (treze) horas em segunda convocação com a metade mais um dos
cooperados, ou ainda às 14 (quatorze) horas em terceira e última
convocação com um mínimo de 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte agenda:

CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
CNPJCRUZADAS
76.108.349/0001-03DIRETAS
PALAVRAS
EDITAL
DE
CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA
GERAL
www.coquetel.com.br
© Revistas
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FRANS BORG
Diretor Presidente

© Revistas COQUETEL

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

3/céu — ill — oat. 4/alan — east — head — nasi — zoom. 6/george. 10/santo graal.

Aveia, em inglês
Reação típica de
quem não leva nada
muito a sério
Alimentam
a memória
do saudosista

Os cartuchos de tinta
que são reciclados
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Castro-PR, 17 de julho de 2019.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

(?) Lucas,
cineasta
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deReduto
2019.
boemia
Brinde de
festas

ORDEM DO DIA
1) Abertura pelo Diretor Presidente;
2) Leitura do Edital de Convocação;
3) Apreciação e Aprovação do Relatório Final dos Trabalhos da
Comissão Mista;
4) Deliberação sobre a Incorporação da da Cooperativa de Laticínios de Sorocaba – Colaso CNPJ 71.447.775/0001-58, NIRE n.º
354.0000.247-6 pela Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda.
CNPJ 76.108.349/0001-03, NIRE n.º 41.4.0000833-9;
5) Palavra Livre;
6) Encerramento.

FRANS BORG
Diretor Presidente
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JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO. Estado do Paraná.
= EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = da requerida ANTONIO OSNY
KINGESK. O Doutor RODRIGO YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca
de Castro, Estado do Paraná, etc. FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Escrivania do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE
COBRANÇA, sob nº 0005037-72.2012.8.16.0064, em que é requerente BANCO DO BRASIL
S/A e requeridos S. KINGESK & CIA. LTDA. ME, SILVIO KINGESK, ANTONIO OSNY KINGESK, FAUSTINO TEIXEIRA BUENO e SOELI APARECIDA CAVALCANTE BUENO, sendo
que mediante o presente edital, CITA o requerido ANTONIO OSNY KINGESK, brasileiro,
empresário, portador da cédula de identidade RG nº 3.686.788-4/SSP-PR, inscrito no CPF/MF
nº 487.054.039-87, atualmente em lugar incerto e não sabido, para que tome conhecimento dos
termos da ação, bem como, para que no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a ação, sob pena
de revelia. Na inicial, a parte autora alega, em resumo, que: “...Mediante Contrato de Abertura
de Crédito – BB GIRO EMPRESA FLEX – sob nº 304.802.947,firmado em 11 de agosto de
2008, foi concedido aos Requeridos o crédito de até R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com
vencimento final, inicialmente, previsto para 06 de agosto de 2009. No entanto, os Requeridos
utilizaram o crédito e deixaram de honrar suas obrigações, estando, portanto, o Contrato em
questão vencido e não pago...” Ação ajuizada na data de 26 de agosto de 2014, sendo o valor
da causa por ocasião de sua propositura de R$ 112.070,92 (Cento e doze mil, setenta reais e
noventa e dois centavos). Consoante disposto no Art. 344 do CPC/2015: “SE O RÉU NÃO
CONTESTAR A AÇÃO, SERÁ CONSIDERADO REVEL E PRESUMIRSE-ÃO VERDADEIRAS
AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR.” Observação: O processo (acima
indicado) tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://
portal.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os atos processuais ocorrerão, exclusivamente, pelo sistema
eletrônico (C.N. 2.21.3.1). O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize
o sistema eletrônico (OAB). DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do
Paraná, aos dezesseis (16) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e dezenove (2019). Eu,
(Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por
determinação do MM. Juiz de Direito. Cleuza Marlene Resseti Guiloski. Empregada Juramentada
– Portaria 02/2016
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Áries: Use seu sexto sentido
para lucrar. Que tal demonstrar mais
atitude no seu emprego? Viagem realizada hoje será bem-sucedida. Com
criatividade, vai arrasar na sedução:
espere só pra ver!

Libra: Pode ter necessidade de
se envolver em trabalhos voluntários.
Vai querer administrar seu dinheiro
com economia. Na conquista, estará
mais sociável e com desejo de aventuras.

Touro: Aproveite para conectar
com as boas energias do dia. Uma
mudança nos estudos poderá levar
você a fazer coisas diferentes hoje.
No romance, mostrará dedicação
para ficar tudo bem.

Escorpião: Saberá se expressar de forma muito criativa com seus
familiares. Oportunidades de serviço
podem surgir. Vai liderar a equipe de
trabalho. Um clima de romance fortalecerá a relação.

Gêmeos: Sua família vai se
mostrar parceira caso queira investir
sua grana em algo para você. Terá
sensibilidade para manter pensamentos positivos. Seu charme vai
dominar na conquista.

Sagitário: Gosto por viagens
será acentuado. Chance de aproximação com parentes. Boas mudanças no trabalho. Emprego dos sonhos
pode estar perto. No romance, terá
energia para tomar decisões.

Câncer: Sua criatividade vai
garantir seu sucesso caso esteja
ambicionando uma vaga de trabalho.
Seus sentimentos em relação aos
amigos deverão mudar. Convém ser
mais cúmplice do seu par.

Capricórnio: Urano vai deixar seu lado criativo à flor da pele.
Oportunidade de fazer a diferença
em vários setores. Cuidará mais da
autoestima. Nas conquistas, estará
confiante e não vai perder tempo.

Leão: Você saberá aceitar as
mudanças na carreira e se entrosar
com os colegas. Que tal gastar sua
energia em atividades físicas? Contato com gente de outra cidade vai
animar seu coração.

Aquário: Sua vontade de fazer
mudanças em casa será reforçada
com Urano. Terá jogo de cintura
para se sair bem de conversas desagradáveis. Na paquera, há chance de
fazer muitos contatos.

Virgem: Seu dia será movimentado e, no seu serviço, sentirá
vontade de aprender coisas novas.
Conversas com os parentes deverão
acalmar sua ansiedade. Na sua união,
o romantismo vai tomar conta.

Peixes: No trabalho, irá agir
de forma cautelosa com a equipe.
Sua intuição está afiada e ajudará
a tomar decisões certeiras. Irá sentir muito orgulho de você. No amor,
estará mais emotivo(a).

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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PMS AGIRAM RÁPIDO

Presos ladrões que roubaram idosa
Divulgação

Mulher de 84
anos chegou a
ser ameaçada
com machadinha

PONTA GROSSA

Quatro pessoas presas por
envolvimento com tráfico

Da Redação
Por volta das 11 horas dessa
quinta-feira (18), uma idosa de
84 anos passou por momentos
de terror em sua propriedade,
quando ladrões usaram de violência e até de uma machadinha
para fazer ameaças e subtrair
R$ 3 mil em dinheiro que guardava em um dos quartos. Ao
radialista Adriano Santos, da
Rádio Castro, a idosa contou
que com medo que eles arrombassem a porta, abriu para
que entrassem. Sob ameaças e
gritos por dinheiro, ela acabou
revelando o local onde estava as
suas economias. Antes, porém,
foi derrubada no chão por um
deles, o mesmo que portava
uma machadinha. Ao final da
entrevista, agradeceu a atuação
dos policiais e por não ter se
ferido.
Atuação
"Recebemos uma imagem
de monitoramento e informações de que o suspeito de ter
realizado o roubo estaria nas
proximidades do local dos

Divulgação

Parte do dinheiro foi recuperado, bem como a machadinha usada no crime

fatos, mais precisamente no
assentamento São Sebastião
do Maracanã, e imediatamente
fomos para a região onde, após
algum tempo de patrulhamento
e diligências, foi avistado dois
veículos, sendo um Fiat Uno
de cor branca, com 3 homens,
e um outro GM Celta, de cor
prata, com uma pessoa. Foi
observado que o condutor do
Fiat Uno trajava blusa de moletom similar à aquela empregada
pelo autor do roubo supracitado", revelou tenente Muleta
que ao lado do cabo Wesley, da
3ª Cia da PM de Castro, lograram êxito na operação.
Na abordagem policial, foram

NA VILA OPERÁRIA

Adolescentes
são ﬂafrados
com maconha
Da Redação
Os adolescentes de 14 e
17 anos foram apreendidos
nas proximidades da cancha de
areia na Vila Operária comercializando entorpecentes. Uma
equipe policial chegou até os
jovens, na terça-feira (16),
através de denúncia anônima.
Ao perceberem a viatura,
um dos suspeitos largou um
pacote pequeno contendo três
buchas de maconha no chão.
O outro passou por busca
pessoal, onde ficou constatado o porte de duas buchas
da mesma substância e mais
R$ 79,00 em notas trocadas.
Ambos foram encaminhados
para a 43ª D.R.P, e posteriormente ouvidos juntamente com
o Conselho Tutelar.

EM PONTA GROSSA

Homem é morto
em assalto
em Uvaranas
Da Redação
Ponta Grossa - A Polícia Civil deverá abrir inquérito para apurar o autor do
latrocínio rgistrado na noite
de quinta-feira (18), na Rua
Itapeteninga, Bairro Uvaranas. A equipe policial se dirigiu ao local do atendimento
às 23h30, depois de receber
denúncias sobre disparos de
arma de fogo. Diante da vítima,
os PMs acionaram as equipes
do Siate e do Samu, contudo
pela gravidade dos ferimentos
não tiveram êxito em salvar a
vida do homem de 37 anos que
veio a óbito no local.
De acordo com os militares, a irmã da vítima confirmou o crime de latrocínio, pelo
fato de a motocicleta Sundown
Hunter preta, ano 2007, placa
AOV 8162, ter sido levada
pelo assaltante.

identificados o condutor do Uno
como sendo E.T.S, e os ocupantes T.S e C.G.S. No ato da
abordagem, E.T.S tentou tomar
distância como se tentasse uma
fuga, ao mesmo tempo foi avistado T.S tentando esconder algo
atrás do carro. Após o controle
da abordagem, na busca pessoal
não foi localizado nenhum ilícito
nas vestes de E.T.S, e nem de
T.S, e no bolso direito de C.G.S
foi encontrado apenas 170 reais
em dinheiro. Em busca no Uno,
foi localizado no painel 4 buchas
substância análoga a maconha,
embaladas em plástico transparente pesando cerca de 10 gramas; já no assoalho do banco

traseiro do carro foi encontrado
um capacete azul e uma machadinha, itens similares à aqueles
utilizados no roubo. Ainda em
buscas no uno, foi encontrado
atrás da roda traseira esquerda
um maço de dinheiro contendo
R$1.766,00 em cédulas diversas.
Em busca no veículo Celta
de responsabilidade de F.A.L,
foi encontrado na porta do
motorista certa quantia de substância análoga a maconha, sem
embalagem, pesando cerca de
11 gramas.
Diante dos fatos, o menor
recebeu voz de apreensão e os
maiores voz de prisão.

Operação Reação prende sete
Carambeí - Dezenove
mandados de busca e apreensão
executados, quatro mandados
de prisão, e cinco mandados de
busca e apreensão de menores.
Esse foi o saldo da Operação
Reação, deflagrada na manhã de
quarta-feira (17), entre as polícias Civil e Militar. Comandada
pelo delegado de polícia Marcus
Vinícius Sebastião, de Carambeí, o trabalho teve apoio das
delegacias de Ponta Grossa, e
contou com mais de 40 policiais
entre civis e militares.
Os suspeitos autuados
foram sete, dentre eles cinco
adolescentes. Também foram

Divulgação

Sete detidos em operação
apreendidos aproximadamente
170 gramas de maconha,
balança de precisão, juntamente
com munições para armas de
fogo de calibres nove, 22 e 38
milímetros, uma faca e cinco
aparelhos celulares.

A operação tinha como
objetivo a execução dos mandados de busca e apreensão
em aberto, e a apreensão
dos adolescentes que teriam
cometido assaltos aos postos
de combustíveis da região.

Carreta é encontrada na BR-163
Divulgação

Cavalo de bitrem é recuperado após carga roubada

O roubo
O motorista seguia de Cornélio Procópio, onde carregou o
caminhão, para Paranaguá, onde
a carga seria deixada. No trajeto,
acabou sendo rendido e mantido
dentro do veículo pelos ladrões.
De acordo com a PM, o condutor
do bitrem foi surpreendido entre
as cidades de Ibaiti e Ventania, por
volta das 22 horas, quando ladrões
sabotaram o caminhão para que
perdesse força e assim pudessem render o motorista e roubar
a carga. A vítima afirmou que só
foi solta às 4 horas, as margens da
BR 163, no quilômetro 190, próximo à cidade de Tibagi.

NO BAIRRO CONTORNO

Homem é preso após agredir a mãe
Ponta Grossa - Rapaz de 25
anos é preso por agredir a própria
mãe na noite de quarta-feira (17).
De acordo com a PM, a ocorrência foi registrada às 20 horas, e
ao chegar na Rua Darci Sucena,

estava sendo realizada por um
rapaz de 24 anos que entregaria
a maconha para dois homens de
30 anos que estavam dentro de
um veículo. Junto com os três
também foi abordada mulher
de 22 anos, esposa do jovem.
Durante vistoria na residência do
casal foi possível identificar os
itens que comprovavam a ação
criminosa.
Os criminosos e os objetos
foram encaminhados para a 13ª
S.D.P, para os devidos esclarecimentos.
Agora a Polícia Civil passa
a investigar o envolvimento de
outras pessoas no tráfico de
drogas na região do centro da
cidade.

Ladrões se passam por
policiais para assaltar
Telêmaco Borba - A Polícia
Militar procura informações sobre
os três indivíduos, um deles armado
com revólver, que fizeram o motorista de caminhão que transportava
trator agrícola de refém, na madrugada de sexta-feira (19). O caso é
semelhante ao do caminhão encontrado em Carambeí esta semana,
com a diferença de que desta vez os
criminosos se passaram por policiais para render o condutor.
Ele veio de Campinas (SP), e
tinha como destino final a cidade
de Telêmaco Borba, mas foi interceptado na PR 160, região de
Figueira, onde os suspeitos realizaram a abordagem com a desculpa
de verificar se o caminhão portava

substâncias entorpecentes, ou
cigarro contrabandeado, entretanto
durante a intervenção o homem
foi encapuzado. Ao aferirem que
o condutor não portava nada ilícito, danificaram parte do motor
agrícola, avaliado em R$ 200 mil.
A vítima foi encaminhada para um
veículo vermelho, onde trafegou por
cerca de duas horas, sendo deixado
no caminhão onde a ação criminosa
teve início. E fugiram levando R$40,
um chip telefônico, o aparelho de
som do caminhão e uma bateria de
celular da marca Samsung, modelo
J2. Qualquer pista sobre o paradeiro dos larápios pode ser repassa
para as autoridades através do disque denúncia 181.

EM PIRAÍ DO SUL

EM CARAMBEÍ

Carambeí - A Polícia Militar
está à procura dos três assaltantes que roubaram a Scania
R124 GA4X2NZ 400, branca,
placas ILT 4429, carregada com
32 toneladas de soja, na cidade
de Ventania. A ação criminosa
aconteceu na noite de quartafeira (17), quando o motorista
foi rendido e abandonado um dia
depois na Estrada do Areião, em
Carambeí. O condutor e proprietário da carreta acionou a PM na
manhã de quinta-feira (18), porque o caminhão estava estacionado próximo à estrada Principal
do Areião, após rastreamento do
veículo.

Ponta Grossa - Quatro
pessoas foram presas na tarde
de quarta-feira (17), na região
do centro da cidade. Com eles
foram apreendidos dois quilos e
600 gramas de maconha, duas
balanças de precisão um celular
e mais dois pés da planta, juntamente com o veículo dos supostos compradores. Todos são
suspeitos de envolvimento com
tráfico de drogas.
O Pelotão de Choque chegou à Rua Riachuelo através de
denúncia anônima registrada, e
de imediato interceptou a negociação para a entrega da droga
em frente ao prédio onde os
suspeitos teriam combinado. A
comercialização da substância

EM TELÊMACO BORBA

OPERAÇÃO REAÇÃO

Da Redação

Mais uma quadrilha é presa

Bairro contorno, os policiais foram
desacatos pelo rapaz. A idosa de
61 anos teve que ser encaminhada
para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas pela equipe
do Serviço de Atendimento Móvel

de Urgência (Samu). Segundo os
militares, ele desferiu socos e chutes
contra a idosa, além de fazer uso de
um facão para coagir a vítima.
Agora, o agressor deverá prestar contas aos órgãos responsáveis.

PM apreende drogas
e cerca de R$ 870
Piraí do Sul - Quatro pessoas
foram apreendidas na tarde de
quinta-feira (18), dentre elas um
adolescente, com porções de cocaína, maconha e crack, e cerca de
R$ 870, o que comprova o envolvimento dos suspeitos com tráfico
de drogas.
A equipe policial realizava
patrulhamento na Rua Ricardo
Szesz, Bairro Primavera, por volta
de 14h45, quando abordou dois
homens, de 20 e 42 anos. Em
busca pessoal foi localizado R$
420 e uma pedra de crack. Ao
questionar os suspeitos sobre a

origem da droga, eles levaram os
militares até duas casas que continham mais 50 gramas do mesmo
entorpecente.
Já no caminho para a delegacia, um adolescente de 17 anos
também foi abordado, e com ele
foi encontrado dois gramas de
maconha, que levaram os policiais
até uma terceira residência. No
olocal, uma mulher de 24 anos
foi pega com embalagem plástica
contendo cinco gramas de cocaína
e mais três pinos da mesma droga,
além de diversas pedras de crack,
47 gramas de maconha e R$350.
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96ª FESTA DE SANT'ANA

Início dos festejos
da padroeira tem
show de prêmios
Desde quarta
já ocorrem
novenas
na Matriz
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Neste sábado (20) acontece
o primeiro Show de Prêmios
da 96ª Festa de Sant’Ana. O
evento, marcado para começar
a partir das 20 horas, no salão
ao lado da Igreja Matriz de
Sant’Ana, contará com a presença de gaiteiros da região.
Os festejos da padroeira
de Castro já são tradicionais
no município. Realizada anualmente pela Igreja Matriz de

Sant’Ana, a festa celebra o dia
da Senhora Sant’Ana, comemorado todos os anos em 26
de julho. Neste dia também
haverá o comércio de pastel,
espetinho, cachorro quente,
refrigerante e quentão.
Programação
Desde a quarta-feira (17),
estão ocorrendo novenas diárias na Matriz, sempre às 19
horas. A cada novena a benção
é direcionada a um grupo de
pessoas diferente. Também na
quinta-feira (25), que antecede
o dia da Padroeira da Cidade,
haverá novo show de prêmios
e venda de alimentos e bebidas, no mesmo salão, a partir
das 20 horas. E, na sexta-feira
(26), dia de Sant’Ana e feriado
municipal, acontece a tradicio-

nal chegada da Santa pelo Rio
Iapó, na prainha, às 9 horas,
em seguida acontece a procissão até a Igreja Matriz, onde
será realizada missa solene, às
10 horas. A partir das 11h30
também haverá venda de churrasco, maionese e farofa no
local.
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.

Imagem da santa vem através de embarcação pelo Rio Iapó

GUERREIRO DO COMÉRCIO

Abel é homenageado pela Fecomércio
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O castrense Abel Antonio de
Oliveira recebeu o prêmio Guerreiro do Comércio, em Curitiba,
na sexta-feira (12). O evento é
anualmente realizado pela Fecomércio PR, para homenagear
empresários ligados a seus sindicatos filiados. Nesta edição,
47 empreendedores paranaenses
receberam o troféu, além disso,
a entidade também outorgou
a comenda ‘Ordem do Mérito
do Comércio do Paraná’, a três
nomes de relevância no cenário
paranaense. Nesta categoria, os
homenageados foram o advogado Eduardo Rocha Virmond,
o presidente da Cocamar Luiz
Lourenço e o senador Oriovisto
Guimarães.
No evento, que reuniu
empresários e seus familiares,
representantes sindicais e autoridades paranaenses, o presidente
do Sistema Fecomércio Sesc
Senac PR e vice-governador do
Paraná, Darci Piana, destacou
a importância do trabalho de
cada um dos empresários para

Divulgação / Ivo Lima, Bruno Tadashi e Wilson Junior

Abel Antonio de Oliveira
o desenvolvimento do estado e
do país. “Esse é um importante
reconhecimento aos guerreiros
que, mesmo em circunstâncias
adversas, nunca perdem a esperança, acordam cedo e continuam
seus negócios. Nossa esperança
renasce a cada dia. Não vamos
esmorecer. Todos são merecedores do respeito que nossa federação tem pelos que trabalham em
prol da economia do estado do
Paraná”, afirmou.
Também presente e represen-

tando o governador do Paraná,
Carlos Massa Ratinho Junior, o
chefe da Casa Civil, Guto Silva,
ressaltou a garra dos empresários. “São todos verdadeiros gladiadores do comércio, que fazem
grande diferença em nossa economia”, destacou.
Após retornar à Castro, o
homenageado Abel falou com
a reportagem. Ele destacou o
evento, e afirmou que é sempre
bom ser homenageado. “Todos
os anos a gente ajuda a escolher
a pessoa que será homenageada,
e neste ano, eu fui o indicado,
essa surpresa foi muito boa. A
gente trabalha quietinho no nosso
canto, mas sempre tem alguém
de olho no nosso trabalho. Isso
é muito bom”, ressaltou.
Comerciante do Ano
Antes de ser homenageado na
capital do Estado, Abel Antonio de
Oliveira também já havia recebido
o prêmio ‘Comerciante do Ano’,
do Sindicato do Comércio Varejista
de Castro (Sindicastro). A homenagem foi feita durante jantar de
comemoração ao Dia do Comerciante, na noite de 9 de julho.

NESTE DOMINGO

Parques estaduais oferecem atrativos
O Instituto Ambiental do
Paraná (IAP), em parceria com
a Rede Pró UC, promove no
domingo (21) ações diferenciadas em 15 parques estaduais. É
a campanha Um Dia no Parque,
que tem o objetivo de levar mais
pessoas às áreas verdes para
atividades de lazer, prática de
esportes e, principalmente, para
conscientização ambiental.
É a segunda vez que o Paraná
participa da campanha. Em
2018, somente o Parque Estadual Mata dos Godoy integrou a
ação. Agora, o objetivo é ampliar
o alcance com mais unidades de
conservação.

“O intuito dessa data é
aumentar a visitação nas Unidades de Conservação e promover a conscientização do valor
da natureza, para um convívio
social, para a conservação natural e para a vida mais saudável”,
explica o diretor de Gestão do
Patrimônio Natural do Instituto
Água e Terra, Aristides Athayde.
A campanha também busca
mostrar ao público a importância
destas áreas para a qualidade de
vida. Uma pesquisa realizada em
2014 pelo WWF-Brasil mostrou
que 58% dos brasileiros têm como
maior orgulho a riqueza natural do
país. A mesma pesquisa apontou

que 80% consideram que a natureza não está protegida.
Participam da ação o Parque
Estadual do Monge, Parque Estadual do Marumbi, Parque Estadual
de Vila Velha, Parque Estadual do
Guartelá, Parque Estadual Mata
dos Godoy, Parque Estadual João
Paulo ll, Parque Estadual Lago
Azul, Parque Estadual Mata São
Francisco, Parque Estadual Rio
da Onça, Parque Estadual Ilha
do Mel, Parque Estadual do Pico
Paraná, Parque Estadual Serra
da Baitaca, Parque Estadual Vila
Rica do Espirito Santo, Parque
Estadual do Palmito e Mananciais
da Serra.

INVESTIMENTO DE R$ 206 MIL

Teatro Tia Inália já recebe reformas
Tibagi - O Teatro Municipal Tia Inália está fechado para
reforma. A obra que irá contemplar a reestruturação do local
começou nesta quarta-feira (17),
tem investimento superior a R$
206 mil, com recursos do Ministério do Turismo.
Entre os reparos a serem feitos estão a mudança na entrada
do local que será pelos fundos,
evitando problemas de atenção
do público. Também haverá modificações para melhorar a acessibilidade. Entradas especiais e
banheiros adaptados para portadores de necessidades especiais
(PNE) serão construídos. Estão
previstas ainda melhorias na

Divulgação

Tapume impede passagem
cabine de controle de iluminação e
sonorização.
O gerente do departamento de
Cultura, Sidney Bielski, destaca
que a reforma será positiva para o
local. “O Teatro Tia Inália é um dos
grandes espaços públicos culturais
de nosso município e que marcou

a vida de muitos tibagiano, que
possuem uma memória ali. Esta
revitalização o deixará ainda mais
bonito e preparado para receber
grandes espetáculos e continuar
fazendo parte da vida e da lembrança de muitas pessoas”, diz.
O Teatro Municipal Tia Inalia foi inaugurado em 1997 com
semana cultural que contou com
apresentações culturais de talentos
locais. Em 2007, passou a se chamar Tia Inália, homenagem a uma
das maiores artistas e mobilizadoras da cultura em Tibagi. Ao longo
de seus mais de vinte anos de história recebeu diversos eventos e
também apresentação de artistas
de renome nacional.
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Novo Caramuru ressurge, e mostra a sua força no Paranaense de Futsal da Série Bronze. Valente, competitivo, ele é o orgulho da nação rubro-negra castrense. Avante Novo Caramuru!
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Em pé: Pc (Goleiro), Ademir
(treinador), Guizão, Lauro, Alemão,
Sadi, Thiago Danilau, Bento, Juninho.
Agachados: Roi (goleiro), Daniel,
Renato Charão, Gabriel, Lucas,
Barba e Indio

RODAS E PNEUS, FALE COM A GENTE!
Rua Cel. Olegário de Macedo, 750 - Água Suja - Castro (PR)
(42) 3232-7082

Rua Benjamin Constant, 490
Centro, Castro - PR
Telefone: (42) 3232-5148

D+
Sábado, 20

a

22 de Julho de 2019

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

O castrense Antonio Claudio Bannach Filho
comemorou na sexta-feira (12), a graduação em
Medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná
(Mackenzie), com familiares e amigos. A recepção
aconteceu no badalado Taboo Eventos, em
Curitiba. Na foto, o jovem formando com seus pais,
Fátima Carneio Bannach e Antonio Claudio
Bannach, e seu irmão Otávio. Fino coquetel
assinado pela equipe do próprio Taboo. Doces
finos da festa by Eliane Fonseca (Castro) e cobertura
fotográfica oficial de by Fabiana Guedes Fotografia

Divulgação / Fabiana Guedes

À espera de Sophia

Quem
será muito
cumprimentada
no domingo
(21), pela
passagem
de mais um
aniversário, é
Zeli de Fátima
do Prado
Zargiski, sra.
Edson Zargiski.
Parabéns!

Divulgação / Flaviane Martins

A belíssima
gestante
Jenifer
Souza,
em ensaio,
registrando
a espera
de Sophia

Divulgação / FabianaGuedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Aniversariante
do próximo dia 23,
a make up artist
Lu Moura (sra.
Rodrigo Sleutjes)
comemora
também a
inauguração de
seu novo espaço
de beleza, no
centro da cidade.
No clique, com
sua filha Alice

Divulgação / Fabiana Guedes

Mês de festa na Família Constantino. O pai, Milton
Sergio recebeu muitos cumprimentos nesta sexta-feira
(19) e a filha Breila, no dia 22. A mãe, Angela, recebeu
felicitações no dia 10. No clique, Breila e Milton na frente,
com a matriarca Clarice Constantino. Ao fundo, Priscila
Ribeiro Guedes, Milton Sergio Constantino Junior,
Angela Maria Santana Constantino, Leila
Constantino e Antonio Constantino Neto
Divulgação
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Professora Aline de Castro Anacleto e seus alunos, do 5°
ano da Escola Professora Relindes Bornmann, na Manhã
Gastronômica (Projeto: Mundo com + Cogumelo)

Formando com seus padrinhos de batismo Diego
Bueno e Daniella Cardoso. Diego, que é também
castrense radicado em Boa Vista, Roraima, veio
especialmente com a família para prestigiar o afilhado
Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda
sendo muito
cumprimentada
pela passagem
do seus 14 anos
no último dia 8,
a bela Kauany
Monteiro
da Silva
Tatiana Santos e Sidney Joel Filho Iucksch com os
médicos Cinthia Cardoso Urcichi e Cléverson Urcichi

19/07

21/07

Angela Stockler
Cida Prestes
Domiciano Oliveira Neto
Fabiane Dias
Frederico Wiltemburg
Glayce Kellen
Gisele Ferraz
Jackson Koch
José Aparecida Moreira
Mayara PavanMilton
Constantino
Rulhano Cezar

Caio Macedo
Caroline Iank
Doug Rodrigues
de Medeiros
Ilza F. Haasjes
Jefferson CostaJosé Mauro
da Costa
Josleine Santos
Lucas Diniz
Suellen Alferes Bett Santana

20/07

Ana Cristina Soares
Amanda A.C.Gerdiena
Dykstra
Joel Henrique de A. Pedrozo

Bruna Zadra
Karla Xavier

22/07

