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MAIOR FEIRA TECNIFICADA DO SETOR

Agroleite com 'um novo olhar'

Começa nesta terça-feira (13) em Castro, o Agroleite. A abertura oficial do evento, que tem como tema neste ano ‘Um novo olhar’, está marcada para as 10h30. A feira será
realizada entre os dias 13 e 17 de agosto, na ‘Cidade do Leite’, Parque de Exposições Dario Macedo. Genética, qualidade animal e tecnologia serão alguns dos temas abordados
nesta edição. Também fazem parte da programação do evento, promovido pela Cooperativa Castrolanda, a trilha do leite, que mostra o processo de produção do alimento, a expopágina 7
sição de animais, com desfile e julgamentos bovinos, além de contar com espaço para agricultura, suinocultura e ovinocultura, importantes setores produtivos.

NO ARAPONGAS

Garupa morre
em colisão

GOVERNO PROJETA ECONOMIA DE R$ 16 MI
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'mELIM' FAZ SHOW
no SÁBADO EM
pONTA gROSSA
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Divulgação

Divulgação

Foi sepultada na tarde dessa
segunda-feira (12), no Cemitério Nossa Senhora do Rosário,
em Castro, o corpo de Adriane
Flores Bueno, 27 anos, vítima
de acidente automobilístico
em frente ao Hospital da Cruz
Vermelha (Anna Fiorillo Menarim), no Bairro Arapongas, em
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Castro.		

Palmeira
recebe 'Selo
Bom Pagador'
do TJPR

Divulgação

MINISTRA Tereza Cristina e Aline Sleutjes

gUTO Silva (3º) protocola na ALEP três projetos de lei

O Governo do Paraná deu início
à segunda etapa da reforma administrativa, que tem como foco a junção
e reestruturação de autarquias. Nesta segunda-feira (12), o chefe da
Casa Civil, Guto Silva, protocolou
na Assembleia Legislativa três projetos de lei. O mais complexo trata
da redução do Sistema Estadual
de Agricultura, que deverá gerar
uma economia de R$ 16 milhões
anuais com a redução de cargos

e de estrutura. A proposta prevê
a fusão do Instituto Paranaense
de Assistência técnica e Extensão
Rural (Emater), do Centro de Referência em Agroecologia (CPRA) e
do Instituto Agronômico do Paraná
(Iapar), que passa a chamar Instituto de Desenvolvimento Rural do
Paraná, e a liquidação da sociedade
de economia mista Companhia de
Desenvolvimento Agropecuário do
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Paraná (Codapar).

COM A DEPUTADA ALINE SLEUTJES

Missão à Ásia gera
resultado positivo
Muita gente pensa que a atividade do parlamentar se
concentra apenas em elaborar, debater e relatar projetos
lei. No entanto, há uma atividade fundamental que muita
gente desconhece: conseguir mais recursos para o país,
provenientes do exterior. Isto se dá em grande parte pela
promoção de produtos nacionais e representatividade,
como fez a deputada federal Aline sleutjes, durante sua
página 3
estada na Ásia.			

SEMANA DA FAMÍLIA

Paróquias
realizam
programação
Entre os dias 11 e 17
de agosto a Igreja Católica celebra a Semana
Nacional da Família, que
neste ano tem como tema
‘A família, como vai?’. Em
Castro, as quatro paróquias
– Sant’Ana, São Judas,
Rosário e Perpétuo do socorro, uniram-se. página 5
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EDITORIAL

'UM NOVO OLHAR'
O Agroleite mostra que por mais tecnficado que
esteja, não para no tempo, e avança. Desde o seu
surgimento há 29 anos, muito aconteceu, e com propriedade consegue ser o mais completo quando o
assunto é trazer toda a cadeia do leite. Mas não é só
isso. O momento é pontual para 'um novo olhar' seja
para a economia, política, a preocupação com o meio
ambiente, o bem estar, a responsabilidade social, nossos olhares estão voltados para mais produtividade,
inovação, novos caminhos, respeito ao próximo. Essa
é a visão que a organização do evento lança para todos
os cenários, dos animais ao meio ambiente, do agronegócio à tecnologia, da economia à política, novas possibilidades de fazer melhor, de gerar valor, de seguir
transformando. É uma nova forma de ver o futuro,
uma nova forma brasileira de olhar para o mundo.
Um novo olhar para um evento que reúne nações sob
a bandeira da inovação. Esse é o Agroleite 2019!

A importância do consultor
comercial nas estratégias de venda
* Giordania R. Tavares
Com um mercado cada vez
mais competitivo, ter profissionais
na linha de frente, dispostos a ouvir,
entender e auxiliar nos problemas
dos clientes é, sem dúvida, um
grande diferencial. Antes de oferecer, logo de imediato, qualquer que
seja o produto ou serviço, é preciso
ter em mente se o que está sendo
apresentado é realmente relevante
e faz sentido naquele momento.
A venda, por si só, não fideliza
o maior ativo de uma empresa, o
cliente. É preciso, antes de tudo,
fornecer aquilo que ele necessita,
respeitando suas características,
anseios e objetivos, gerando, portanto, valor agregado em cada bem
comercializado.
É neste contexto que o consultor comercial vem para agregar à
estratégia de vendas. Conhecido
também como consultor técnico, é
o responsável por manter a imagem
da empresa que representa, identificando as necessidades reais de
cada cliente e analisando, assim,
sua operação como um todo, de
forma a identificar o melhor equipamento para aquela demanda.
Algumas características pessoais
vem bem a calhar para este profissional, como ter perfil analítico e
observador, além de ser capaz de
desenvolver habilidades de vendas e comunicação, planejamento
e organização, gerenciamento de
tempo e conceitos básicos de contabilidade.
Pode até soar exigência determinadas características, mas
elas são imprescindíveis para o
sucesso da empresa. Vale a pena,

portanto, investir em treinamentos
para a equipe, pois é uma maneira
de capacitar a todos para entender
os diferenciais entre cada produto
e quais têm relação com a operação do cliente. É importante ter
claro que um equipamento sem o
rendimento ideal e que não atende
a expectativa é sim sinônimo de
uma má venda, pois reflete em
descontentamento. A reciclagem
anual dos profissionais também
é bem-vinda e pode ser feita por
meio de encontros presenciais ou
até webconferências, desde que
haja interação e alinhamento entre
a empresa e seus consultores.
Nessa profissão, a capacidade
de criar e ampliar o networking,
prestar um atendimento diferenciado e saber explorar as potencialidades dos produtos é fator
decisivo para conquistar os resultados almejados. Planejar e executar adequadamente o pós-venda
também se mostra cada vez mais
determinante para que os clientes
voltem a adquirir o produto ou
serviço e façam recomendações
positivas do mesmo. Este profissional é de extrema importância
para que a empresa conquiste
ainda mais clientes e feche bons
contratos e também para que seus
produtos se tornem conhecidos
pelo público.
* Giordania R. Tavares
é graduada em administração
pela UNICID, com
especialização pela
Universidade
Presbiteriana Mackenzie.

A corrosão da política

Educação: a grama
tão verde do vizinho

* Gaudêncio Torquato

* Norman de Paula Arruda Filho
A Alemanha está nos noticiários por aprovar jornada de trabalho de 28 horas semanais, porém,
ao lançar o olhar para este país
outro dado me chama a atenção:
o investimento em pesquisa e
desenvolvimento. Dados de 2016
mostram que o governo federal
e os setores econômico e científico alemães investiram 2,94% do
Produto Interno Bruto em pesquisa e desenvolvimento contra
2,03% dos outros países da União
Europeia e gerando um abismo
quando comparado ao Brasil, que
em 2015, investiu 0,63%, o equivalente a R$ 37,1 bilhões contra
os 92,2 bilhões de euros da Alemanha.
Porém, mesmo sofrendo de
um problema que nos é familiar: a
mobilidade social (um aluno pertencente às classes sociais mais
baixas terá poucas oportunidades
para ascender socialmente em
relação aos seus pais), o “pulo
do gato” dos alemães atualmente
está na atenção dada a transição
do aluno ao mercado de trabalho.
Segundo uma pesquisa da
Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico
(OCDE), o nível de desemprego
entre adultos que se formaram no
ensino secundário em um curso técnico chega a apenas 4,2%. Já para
jovens entre 15 e 19 anos que não
estão estudando ou trabalhando
chega a 8,6%, um dos menores
níveis entre os países-membros da
organização. Além disso, eles têm
uma classe média forte, com 58%
da população ganhando entre €
2.400 e € 5.000, mesmo profissionais que se formam somente no
ensino secundário têm um poder
de compra considerado socialmente satisfatório, o que mantém
a economia aquecida.
Investimento em pesquisa e
desenvolvimento aliado a programas de aprendizagem que auxi-

liem na inserção dos jovens no
mercado de trabalho nos distancia
ainda mais da realidade alemã.
Mas como podemos diminuir essa
distância já que a projeção de
investimento nessa área não nos é
promissora? Devemos e podemos
promover parcerias internacionais
e incentivar o investimento da iniciativa privada para o preparo de
nossos jovens para a profissionalização.
Como professor e gestor de uma
instituição de ensino, sou inquieto
e procuro sempre trazer inovações
para a sala de aula. Hoje, mais do
que nunca, é fundamental buscar
continuamente a troca de conhecimento entre players internacionais
e com as iniciativas globais, como
a Organização das Nações Unidas
(ONU). A sala de aula mudou.
Nela, temos que incentivar os alunos a serem sedentos por conteúdos extraclasse, cases de sucesso
e, principalmente, experiências
reais. Quem não se desprender
da teoria, ficará estagnado em um
mercado profissional cada vez mais
dinâmico.
Se não podemos investir,
devemos não só abrir as fronteiras
para a pesquisa científica como
incentivar convites para parcerias
em prol da sustentabilidade das
nações em todas as suas nuances,
sejam elas de primeiro mundo
ou não. Quem sabe um dia, com
muita criatividade e inspiração,
chegaremos no padrão alemão.
* Norman de Paula Arruda
Filho é Presidente do ISAE
Escola de Negócios, conveniado à Fundação Getulio
Vargas, professor do Mestrado
em Governança e Sustentabilidade do ISAE/FGV, e
Coordenador do Comitê de
Sustentabilidade Empresarial
da Associação Comercial
do Paraná (ACP).

A degradação política se espraia
pela comunidade mundial. A rede
da representação não tem passado
no teste de qualidade. Aqui e alhures. Espraia-se pelos continentes o
sentimento de que a política, além
de não corresponder aos anseios das
sociedades, não é representada pelos
melhores cidadãos, como pregava o
ideário aristotélico. Norberto Bobbio
já descrevia as promessas não cumpridas pela democracia, entre as quais a
educação para a cidadania, o combate
ao poder invisível, a transparência, o
poder das oligarquias.
A estampa dos homens públicos
se apresenta esboroada. Veja-se a
figura espalhafatosa do atual primeiro
ministro do Reino Unido, Boris Johnson; o rompante “vou acabar com
a imigração” do bilionário Donald
Trump; a expressão tosca e radical do
nosso presidente Bolsonaro; o estilo
ditatorial Erdogan, na Turquia, e assim
por diante. Manifestantes atiram ovos
e tomates em muitos figurantes.
Governantes das mais diferentes
ideologias dão efetiva contribuição à
degenerescência da arte de governar,
pela qual Saint Just, um dos jacobinos
da Revolução Francesa, já expressava,
nos meados do século 18, grande
desilusão: “Todas as artes produziram
maravilhas, menos a arte de governar,
que só produziu monstros.” A frase
se destinava a enquadrar perfis sanguinolentos. Na contemporaneidade,
canalhice e mediocridade inundam os
espaços públicos.
O que explica a propensão de
homens públicos a assumirem o papel
de atores de peças vis, cerimônias
vergonhosas e, ainda, abusarem de
linguagem chula, incongruente com a
posição que ocupam? O que explica
a imagem de governantes recebendo
propina? A resposta pode ser esta: o
descompromisso com as demandas
sociais, a despolitização e a desideologização, que se expandem na sociedade pós-industrial.
Os mecanismos tradicionais da
democracia liberal estão degradados.
Outra resposta aponta para o paradigma do “puro caos”, que o professor Samuel Huntington identifica como
fenômeno que se ancora na quebra no
mundo inteiro da lei e da ordem, em
ondas de criminalidade, no declínio da
confiança na política.
No caso da política, tal declínio é
acentuado pelo fato de ter substituído
o conceito de missão pelo conceito
de profissão. Os eleitores execram os
representantes, passando a eleger perfis que expressem inovação, mudança,

virada de mesa. O desinteresse pela
política se explica pelos baixos níveis
de escolaridade e ignorância sobre
o papel das instituições, e pelo relaxamento dos políticos em relação às
causas sociais. Este fenômeno – a
distância entre a esfera pública e a
vida privada – se expande de maneira
geométrica.
Na Grécia antiga, a existência do
cidadão se escudava na esfera pública.
Esta era sua segunda natureza. A polis
era espaço contra a futilidade da vida
individual, o território da segurança e
da permanência. Até o final da Idade
Média, a esfera pública se imbricava
com a esfera privada. Nesse momento,
os produtores de mercadorias (os capitalistas) invadiram o espaço público.
É quando começa a decadência. Na
primeira década do século 20, acentua-se com o declínio moral da classe
governante. Assim, o conceito aristotélico de política – a serviço do bem
comum – passou a abrigar o desentendimento.
Com a transformação dos estamentos, as corporações profissionais se
multiplicaram. Campos privados articularam com o poder público leis gerais
para as mercadorias e as atividades
sociais. Sensível mudança se processa.
A esfera pública vira arena de interesses. Disputas abertas e intestinas
são deflagradas, na esteira de discussões violentas. A atividade econômica
passou a exercer supremacia sobre a
vida pública. Os eleitores se distanciaram de partidos, juntando-se em
núcleos ligados ao trabalho e à vida
corporativa – sindicatos, associações,
movimentos. É a nova face da política.
A participação dos aglomerados
sociais ocorre dentro das organizações
intermediárias. O discurso institucional, de atores individuais e partidos,
não faz eco.
Mas a estética da política pontua
e remanesce nos sistemas cognitivos, emoldurando o modus operandi
de políticos: agressões nas tribunas,
encontros mafiosos, doações suspeitas, dólares na cueca, ovos atirados
em autoridades etc.
O que fazer para limpar a sujeira
que borra a imagem do homem
público? Primeiro: o homem público
deve cumprir rigorosamente o papel
que lhe cabe. Segundo: punir os que
saem da linha. Terceiro: revogam-se as
disposições em contrário.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor político
e de comunicação.
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Terça
13/08

Clima

Temperatura

Umidade

18 ºC
9 ºC

90%
34%

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

Quarta
14/08

14

ºC

4 ºC

96%
27%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Quinta
15/08

14 ºC
3 ºC

92%
48%

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no amanhecer.
As nuvens aumentam no deccorrer da tarde.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 12/08/2019
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COM A DEPUTADA ALINE SLEUTJES

Missão à Asia gera resultados positivos
Divulgação

Relações
bilaterais foram
melhoradas
e ampliadas
Da Assessoria
Muita gente pensa que a
atividade do parlamentar se
concentra apenas em elaborar,
debater e relatar projetos lei.
No entanto, há uma atividade
fundamental que muita gente
desconhece: conseguir mais
recursos para o país provenientes do exterior. Isto se dá
em grande parte pela promoção de produtos nacionais.
O governo do presidente
Jair Bolsonaro se concentrou
justamente em melhorar e
ampliar as relações bilaterais,
especialmente no que se refere
à comercialização de produtos.
A Ásia e todo o seu mercado
foi um dos alvos do chefe de
Estado. Para aproximar o
País com aquele continente,
Bolsonaro enviou uma missão
oficial que passou por Japão,
China, Vietnã e Indonésia.
Capitaneada pela ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina,
a ideia era ampliar o acesso
do produto brasileiro naquele
continente.
À pedido do próprio presi-

Ministra Tereza Cristina com a deputada Aline Sleutjes na Ásia

dente a deputada federal Aline
Sleutjes (PSL-PR), nascida
e criada na cidade de Castro
(PR), Capital Nacional do
Leite, e que teve a vida muito
atrelada à agropecuária, integrou esse time.
Foi justamente com o
produto da cidade natal da
deputada que os primeiros
resultados positivos da missão apareceram. Por meio
de interlocutores da China,
um dos principais parceiros
comerciais do Brasil, houve a
sinalização positiva para abertura de mercado para produtos
lácteos. Queijo e Leite em pós

são exemplos desta nova oportunidade.
Outra vitória para o
governo foi a retomada das
negociações para liberação de
frigoríficos nacionais. A comitiva se reuniu o administradorgeral de Aduanas da China, Ni
Yuefeng. Após o encontro, há
uma expectativa de 78 frigoríficos receberem autorização
para comercializar com o mercado chinês.
Além de alinhar as questões sanitárias e burocráticas,
uma nova oportunidade no
comércio bilateral de carnes
com os chineses se abriu em

função da peste que acometeu
mais de 1 milhão de animais.
Isto permitiu um aumento de
44% na venda de porcos para
o país asiático. A tendência,
segundo especialistas, é que
este número cresça ainda
mais.
O estado do Paraná também ganhou com a viagem à
Ásia. Isto porque a deputada
Aline Sleutjes se reuniu com
diferentes dirigentes para a
promoção de produtos do
estado. O incansável trabalho
da parlamentar, foi inclusive
reconhecido tanto pela ministra Tereza Cristina como pelo
secretário de Comércio e Relações Internacionais do ministério, Orlando Leite Ribeiro.
“Fico extremamente feliz
com os resultados dos nossos
esforços. Foram horas sem
dormir, longe da família, mas
tudo em prol de um país mais
rico e mais justo.”, relatou a
deputada. Em todos os lugares que ia, tanto nas reuniões
em grupo, como nas particulares, sempre promovi as instituições paranaenses, como
por exemplo a Organização
das Cooperativas do Paraná (
Ocepar). Fiz isto por exemplo
na Federação das indústrias do
Japão ( Zen-Noh). Na reunião,
nos foi informado que eles têm
interesse em aumentar a compra de soja e milho do Brasil
”, lembrou.

RECONHECIMENTO ALCANÇADO

Palmeira recebe 'Selo Bom Pagador' do TJPR
Da Assessoria
Palmeira - O prefeito Edir
Havrechaki esteve no Tribunal
de Justiça do Paraná (TJPR),
na sexta-feira (9) em Curitiba,
onde recebeu o 'Selo Bom Pagador'. O certificado reconhece a
boa conduta de entes públicos
que estão em dia com o pagamento dos precatórios e que,
por cumprirem tal obrigação,
honram o direito dos cidadãos.
A iniciativa da Justiça Estadual tem o objetivo de estimular os municípios paranaenses a
quitarem seus precatórios vencidos, contribuindo para uma
Administração Pública mais
eficaz e economicamente equilibrada. Para o prefeito Edir,
receber este reconhecimento é
mais uma afirmação do trabalho
sério desenvolvido pela administração municipal. "Esta iniciativa
do TJPR é muito positiva e deve

ser aplicada cada vez mais. Imagino que os municípios que têm
conquistas reconhecidas, tendem a repetir o bom trabalho",
comentou Havrechaki.
Durante a entrega dos selos,
o presidente do TJPR, Adalberto Jorge Xisto Pereira, destacou que o cumprimento das
ordens e requisições judiciais de
pagamento é um dos pilares do
Estado Democrático de Direito.
“A quitação das dívidas fazendárias é comportamento que se
amolda aos princípios da moralidade, legalidade e probidade.
A boa gestão dos entes públicos deve mobilizar, preparar e
motivar a busca da excelência na
atuação administrativa”, ressaltou o Chefe do Poder Judiciário
do Estado.
Fazem jus ao "Selo Bom
Pagador" os entes públicos
sujeitos ao regime geral de
liquidação de precatórios que,

até a data de 31 de dezembro
do ano anterior, dentro do prazo
e voluntariamente, liquidaram
as obrigações judiciais orçamentárias previstas para o correspondente exercício, na forma
demandada pela Presidência do
Tribunal de Justiça, por meio da
Central de Precatórios.
Na cerimônia realizada no
Tribunal de Justiça, a certificação foi entregue aos Prefeitos
dos municípios de Balsa Nova,
Campo Magro, Cerro Azul,
Colombo, Contenda, Curitiba,
Guaraqueçaba, Lapa, Palmeira
e Rio Negro. Ainda receberão o
documento as cidades de Araucária, Bocaiúva do Sul, Campina
Grande do Sul, Fazenda Rio
Grande, Piên, Porto Amazonas
e Quatro Barras. O “Selo Bom
Pagador” será concedido a mais
de 200 prefeituras paranaenses
- no final de agosto, municípios da região Norte do Estado

ganharão o certificado.
Vantagens de ser
um bom pagador
Estar em dia com as dívidas
judiciais permite que os entes
públicos tenham acesso mais
fácil a empréstimos e financiamentos públicos. A quitação de
precatórios evita o pagamento
de juros e correção monetária,
demonstrando a eficiência da
Administração Pública na gestão
de suas dívidas.
Fazem jus ao “Selo Bom
Pagador” os entes públicos sujeitos ao regime geral de liquidação
de precatórios que, até a data de
31 de dezembro do ano anterior,
dentro do prazo e voluntariamente, liquidaram as obrigações
judiciais orçamentárias previstas
para o correspondente exercício,
na forma demandada pela Presidência do Tribunal de Justiça, por
meio da Central de Precatórios.

COM FUSÃO DE AUTARQUIAS

Governo projeta economia de R$ 16 milhões
Da Assessoria
O Governo do Paraná deu
início à segunda etapa da reforma
administrativa, que tem como
foco a junção e reestruturação de
autarquias. Nesta segunda-feira
(12), o chefe da Casa Civil, Guto
Silva, protocolou na Assembleia
Legislativa três projetos de lei. O
mais complexo trata da redução
do Sistema Estadual de Agricultura, que deverá gerar uma economia de R$ 16 milhões anuais
com a redução de cargos e de
estrutura.
A proposta prevê a fusão
do Instituto Paranaense de
Assistência técnica e Extensão
Rural (Emater), do Centro de
Referência em Agroecologia
(CPRA) e do Instituto Agronômico do Paraná (Iapar) num
único órgão, que passa a chamar
Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná, e a liquidação

da sociedade de economia mista
Companhia de Desenvolvimento
Agropecuário do Paraná (Codapar).
“Um dos legados do governo
Carlos Massa Ratinho Junior
será a reforma do Estado. Estamos promovendo uma grande e
consistente reestruturação que
vai modernizar o Paraná, dar
velocidade à gestão e fazer com
que os resultados cheguem aos
paranaenses de forma mais efetiva”, afirmou Silva.
Outros projetos
As outras duas propostas
entregues à Assembleia Legislativa fazem modificações na finalidade e estrutura organizacional
do Serviço Social Autônomo
Paraná Projetos e do Simepar,
que passa ser vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
e recebe o nome de Sistema de

Tecnologia e Monitoramento
Ambiental do Paraná.
O presidente da Assembleia
Legislativa, Ademar Traiano,
afirmou que a Casa vai dar a
celeridade necessária aos projetos da reforma administrativa.
“Vamos fazer a leitura ainda hoje
e, se possível, incluir na pauta da
Comissão de Constituição e Justiça desta terça-feira”, disse.
Para o líder do Governo,
deputado Hussein Bakri, a proposta receberá total apoio dos
deputados. “Estamos otimistas
em relação à votação dos projetos importantes para o Paraná”,
afirmou.
Etapas de reforma
A primeira fase da reforma
administrativa, que reduziu o
número de secretarias de 28
para 15 e eliminou 339 cargos,
foi votada e aprovada pelos deputados em abril. A economia com

a redução e modernização da
administração direta foi calculada
em R$ 10,6 milhões anuais.
Com a entrega dos projetos
de lei à Assembleia Legislativa,
o Governo dá início à segunda
etapa da reforma, começando
pela agricultura. Outros projetos de lei serão encaminhados
ainda este ano para análise dos
deputados para complementar o
enxugamento e fusão de órgãos
da administração indireta.
A terceira e última etapa da
reforma administrativa vai tratar
da economia com estruturas e
despesas dela decorrentes e de
contratos.
Somadas, as três etapas poderão poupar até R$ 160 milhões
em quatro anos aos cofres públicos. “É uma economia bem considerável, o que nos permitirá
realizar investimentos e aumentar
a qualidade de vida dos paranaenses”, ressaltou Guto Silva.

PIRÂMIDES
CRIMINOSAS
As pirâmides financeiras
poderão ser incluídas como
crime no Código Penal, prevê
o projeto de lei do senador Flávio Arns (Rede-PR)
em análise na Comissão de
Constituição e Justiça. ”É
muito comum vermos esse
tipo de esquema que muitas vezes está camuflado na
forma de um investimento
lucrativo, atraindo pessoas
a adquirirem um produto
fictício ou sem valor real de
mercado com a promessa de
lucro fácil”, aponta Arns.

Divulgação / Geraldo Magela/Agência Senado

BATE-CHAPA NO PT
A disputa do diretório
municipal de Curitiba promete ser acirrada. O exdeputado Angelo Vanhoni
vai enfrentar a vereadora
Professora Josete pela presidência do partido. Vanhoni
tem apoio da deputada Gleisi
Hooffmann, presidente nacional do PT e da ala majoritária do partido, a CNB.
Josete tem apoio da esquerda
petista, dos deputados Professor Lemos e Tadeu Veneri,
do ex-deputado Dr. Rosinha.
A ex-vice-prefeita, Mirian
Gonçalves, tende apoiar a
Professora Josete.

ainda, de forma gratuita,
mais de 500 videoaulas com
conteúdos para melhorar o
desempenho no exame.

FÁCIL DE PAGAR
A rede credenciada pela
Copel para receber a conta
de luz ultrapassa dos mil
pontos comerciais entre
farmácias, supermercados
e mercearias. Além das 15
redes bancárias, os novos
convênios incluem um agente
virtual que recebe a conta em
débito e crédito (www.adeusfila.com.br). As 77 lojas da
rede de farmácias Nissei e
de 36 unidades dos supermercados Canção tamém
recebem as contas.
FÁCIL II
Os locais credenciados
em cada cidade podem ser
consultados no acesso rápido
do site copel.com em “como
pagar sua conta”. O aplicativo
é gratuito e está disponível
para Android e iOS. Permite
o cadastro direto de débito
automático no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú Unibanco,
Santander, Banco Cooperativo do Brasil, Intermedium,
Cooperativa de Crédito Rural
Coopavel, Uniprime Norte do
Paraná e Central Inter.
LEITE DO PARANÁ
A Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados estará em Castro na
sexta-feira (16) para avaliar
o potencial da produção do
leite na região. A deputada
Aline Sleutjes (PSL-PR)
propôs o encontro para discutir "temas que buscam cada
vez mais agregar valor econômico à produção nacional,
para que o País mantenha o
reconhecimento mundial da
qualidade e segurança dos
produtos do agronegócio".
O encontro será na Agroleite
2019, feira de agronegócios
voltada para a cadeia leiteira, no Parque de Exposições Dário Macedo.
AULÃO DO ENEM
Será hoje na Assembleia
Legislativa, o Aulão do Enem
que vai reunir mais de 700
estudantes da rede pública
no preparativo ao exame
nacional do ensino médio.
A Assembleia disponibiliza

APOIO ÀS REFORMAS
"O Brasil está cheio de
ideologistas que pouco conhecem a realidade da população, mas adoram falar em
direita e ou esquerda. Sou a
favor das reformas, principalmente daquelas onde quem
pode mais, paga mais, e a
população mais carente não
seja penalizada. Devemos ter
um governo que ajude as pessoas, ensinando-as a pescar,
acabando com o paternalismo
que faz o país inchar. A responsabilidade fiscal, orçamentária e social devem andar
de mãos dadas" - do deputado Fernando Giacobo (PR)
sobre as reformas necessárias
ao País.
CENTRO DE
OPERAÇÕES
O Centro Integrado de
Operações de Fronteira em
Foz do Iguaçu será inaugurado
em dezembro e funcionária
no PTI (Parque Tecnológico
de Itaipu). A implantação do
centro proposta pelo ministro Sérgio Moro (Justiça e
Segurança) vai reunir diversos órgãos de segurança,
entre eles, a Polícia Federal,
Polícia Rodoviária Federal,
Secretaria Nacional de Segurança Pública, Secretaria
Nacional de Justiça, Departamento Penitenciário Nacional
e Secretaria de Operações
Integradas.
MAIS CIDADES
O governador Ratinho
Junior apresentou aos deputados detalhes do Programa
Mais Cidades que prevê
investimentos pelas secretarias da Agricultura, Educação
e Esporte, Infraestrutura e
Logística, Segurança Pública
e Desenvolvimento Urbano.
Com os detalhes dos projetos de cada secretaria, os
deputados poderão orientar
os prefeitos a listar as obras
e equipamentos de interesse
de cada município até o lançamento oficial do programa
em 25 de setembro.
AONDE DER, JUNTOS
PV, PSB, PDT e Rede
decidiram formar uma frente
de centro-esquerda para as
eleições municipais de 2020.
Os partidos já estão mapeando cidades onde há possibilidade de coligação. No
Paraná, o MDB tenta atrair
o PV e a Rede e o PDT
defende disputar o pleito em
chapa própria de prefeito e
vereador. A aliança deve funcionar nas cidades menores,
nas grandes, não.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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EM PONTA GROSSA

Centro de Eventos pode
virar 'Polo Tecnológico'

EM CARAMBEÍ

20 projetos cadastrados no
Programa Agrinho 2019

Divulgação

Divulgação

Concessão
seroa pelo
prazo máximo
de 15 anos

União de esforços e o reconhecimento

Da Assessoria

Da Assessoria

Ponta Grossa - O prefeito
Marcelo Rangel encaminhou para
apreciação dos vereadores e do
presidente da Câmara Municipal
de Ponta Grossa, Daniel Milla
Fraccaro, Projeto de Lei que autoriza o poder Executivo Municipal
a instalar um Polo Tecnológico na
área onde funciona o atual Centro
de Eventos da cidade. A finalidade
do Polo Tecnológico é a instalação e consolidação de ambientes
promotores de inovação.
“Ao longo dos anos o Centro
de Eventos da cidade foi perdendo sua função original turística, isso aconteceu por diversos
motivos, entre eles a localização, pois está no meio de um
residencial, outro motivo seria
o crescimento das possibilida-

Carambeí - A Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
cadastrou 20 projetos do Programa Agrinho 2019 na categoria Experiência Pedagógica.
Durante o primeiro semestre
foram envolvidos todas as sete
Escolas Municipais e os quatros
Centro Municipais de Educação
Infantil em atividades com o foco
no tema central do Programa
Agrinho: "As coisas que ligam o
campo e a cidade e o nosso papel
para melhorar o mundo". No total
21 educadoras realizaram diversificadas atividades sob diferentes
projetos que envolveram 702 alunos de 4 a 10 anos.
De acordo com a professora
e coordenadora de Projetos Educacionais da secretaria Municipal
de Educação e Cultura, Andrea
Podolan, todos os 20 projetos
cadastrados concorrem nas categorias de Experiência Pedagógica, Escola Agrinho, Munícipio
Agrinho, Desenho (primeiro ano)
e Redações (segundo ao quinto
ano). "Os projetos realizados
pelos professores foram maravilhosos, eles transformam vidas
pois fazem com que os alunos
construam seus conhecimentos
por meio da pesquisa que envolvem também as famílias e comunidade", elogia a coordenadora.
Para a titular da Secretaria

FILMES EM 3D

Tibagi terá
cinema na Praça
no próximo
domingo
Tibagi - No domingo (18),
chega até a Praça Edmundo
Mercer, o projeto Cine em
Cena Brasil, que trará uma
grande estrutura e sessões de
cinema gratuitas. A estrutura
conta com projeção de filmes
em 3D, sala climatizada com
ar condicionado, 225 cadeiras
com encosto e assento almofadados e equipamentos para
projeção 2D e 3D.
O evento acontece através
de leis de incentivo à cultura
pelo Ministério da Cidadania
e com patrocínio do Instituto e
CCR Rodonorte.
Programação
No domingo as sessões
serão abertas ao público e
começam a partir das 14
horas. A primeira será com
o filme “Lino, uma Aventura
de Sete Vidas”, às 16 horas
será exibido 'Viva - a Vida é
uma Festa', às 18 horas é a
vez do público assistir 'Animais Fantásticos 2' e fechando
a programação a exibição de
'Aquaman', às 20 horas.
Na segunda e terça-feira
(19 e 20), os alunos da rede
público assistirão títulos como
'Hotel Transilvânia 3' e 'Os
Incríveis 2'.

Centro de Evento foi ao longo dos anos perdendo a sua característica

des privadas de entretenimento.
Transformar em Polo Tecnológico será uma grande alternativa para o espaço que hoje está
ocioso”, destaca Rangel.
O projeto encaminhado para
Câmara traz a opção de concessão da área para a instalação
do Polo Tecnológico mediante
contrapartida obrigatória e pelo
prazo máximo de 15 anos. A
iniciativa também garante que a
concessão seja feita com base no
interesse público. “A Prefeitura

não perderá o controle sobre
as formas de uso e exploração
do local, sempre pensando nas
melhores finalidade para a comunidade de Ponta Grossa e região.
Desta forma não haverá qualquer prejuízo para a população”,
explica o prefeito. Para a instalação da estrutura tecnológica será
necessário seguir as normas do
edital de licitação e regulamento
da lei, se a mesma for aprovada.
O Polo Tecnológico deverá
estar baseado em um complexo

institucional e físico de utilidade
pública e interesse social, destinado a prover o Município de
Ponta Grossa e região de um
empreendimento para a promoção do desenvolvimento empresarial, científico e tecnológico
que favoreça a criação, instalação
e desenvolvimento de empresas
intensivas em conhecimento, a
cultura empreendedora, a inovação, a sinergia entre participantes do Polo Tecnológico e os
sistemas de ciência e tecnologia.

EM APRESENTAÇÃO NA LAPA

Orquestra Municipal de Palmeira
homenageia imigração italiana
Palmeira - A Orquestra Municipal de Palmeira (OMP) subiu
no mágico palco do Theatro São
João, no município da Lapa, na
noite de sábado (10), para realizar uma memorável apresentação.
Como convidada especial, a OMP
homenageou os 130 anos da imigração italiana na Lapa e 15 anos
do acordo comercial, chamado de
Gemellaggio, entre a cidade brasileira e Istrana, na Itália.
Durante aproximadamente 90
minutos, os 30 músicos da Orquestra palmeirense realizaram uma
apresentação com 15 canções,
executando grandes sucessos da
música italiana e brasileira no palco
do teatro que já recebeu o imperador Dom Pedro II, em 1880.
Nelson Lopes, maestro que
regeu a OMP durante o evento,
contou que uma seleção especial de
músicas foi feita para a noite. “Montamos algo que representasse muito
bem as duas culturas. Levamos ao
público sucessos como O Sole Mio,
Sapore di Sale, Aquarela do Brasil,
Brasil Pandeiro e Sonífera Ilha”,
destacou.
O convite para que a OMP
subisse ao palco do histórico teatro teve influência devido a outra
apresentação dos músicos palmeirenses.” Uma das servidoras

municipais da Lapa que trabalha
na Secretaria de Cultura é grande
fã da Banda Blindagem, com a qual
se apresentamos há alguns meses
atrás. Ela ficou sabendo da nossa
participação com eles e esse foi o
passo inicial que abriu as conversas
com a Prefeitura da Lapa e resultou
neste convite”, revelou Lopes.
Ao final da apresentação,
público em pé para aplaudir a
Orquestra Municipal de Palmeira.
“Percebemos que os presentes gostaram bastante, nos acompanhavam
durante a execução das músicas e
nos acolheram muito bem na Lapa.
Foi um momento inesquecível para
a OMP e seus músicos”, disse o
maestro.
Waldir Joanassi Filho, secretário municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações
Públicas de Palmeira, destacou a
transformação sofrida pela OMP
nos últimos anos para atingir o
patamar atual. “Há alguns anos os
membros da orquestra eram simplesmente escolhidos pelo gestor.
Implantamos um processo seletivo
que consiste em provas práticas
e teóricas, no qual somente os
melhores músicos são aprovados.
Desta forma sabemos que apenas
músicos capacitados compõe nossa
Orquestra, nos dando a segurança

e a certeza de que as apresentações
serão um sucesso”, revelou.
Seleção
O último processo seletivo para
admissão de novos membros realizado pela Secretaria de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e
Relações Públicas aconteceu no
final de 2018. Nele foram selecionados integrantes de quatro categorias e/ou níveis, que recebem uma
bolsa de ajuda de custos.
Os inscritos no processo seletivo passaram por uma avaliação
teórica contendo vinte questões
sobre conhecimentos técnicos voltados pra música e apresentaram
uma peça ou movimento de livre
escolha e uma indicada pela banca
técnica.
“Todo esse processo de seleção
e de pagamento de bolsas aos músicos são realizados com muita lisura,
conforme as leis municipais. Tudo
está no Portal da Transparência, a
disposição de todos. Realizamos
esforços para executar estas ações,
porém somos recompensados com
uma Orquestra de excelente qualidade, que realiza magníficas apresentações por onde passa e que
acrescenta muito qualidade na cena
cultural do município”, concluiu
Joanassi.

REGIONAIS

Carambeí é destaque em competição
Carambeí - O município de
Carambeí se destacou nas últimas
semanas nas modalidades de vôlei e
futsal, nos naipes masculino e feminino, nas competições regionais.
No domingo (04), o futsal masculino sub 15 conquistou o título da
primeira etapa da Copa Associação
dos Municípios dos Campos Gerais
(AMCG), disputado em Castro.
Na estreia no clássico local, empate
com Castro em 3 a 3. Na seqüência
duas vitórias contra Ventania por 2
a 1 e goleada para cima de Imbaú
por 6 a 0. A vaga na final foi garantida após vitória nos pênaltis por 3
a 2, após empate no tempo normal.
Na final novo triunfo sobre Arapoti
por 2 a 0 e taça assegurada.
Além do título, Carambeí teve

Alex Ribeiro de Paula artilheiro da
competição com sete gols.
Além do futsal masculino, os
carambeienses brilharam na fase
regional dos Jogos da Juventude
do Paraná (JOJUPS), que também foram realizados em Castro,
sagrando-se campeões no vôlei
masculino, com vitórias sobre Prudentópolis por 2 sets a 1, com parciais de 20 a 25, 25 a 22 e 10 a 15
e Castro com parciais de 25 a 19,
17 a 25 e 15 a 13.
Com esses resultados, o vôlei
garantiu vaga no estadual que acontece de 14 a 19 de novembro em
Francisco Beltrão. A equipe feminina ficou na terceira colocação.
O secretário de Esportes, Sérgio Oliveira, enalteceu os resultados

obtidos. “Levamos quatro equipes
para a competição do JOJUPS,
sendo uma no futsal feminino/
masculino e no vôlei e no estadual
prova que o trabalho de toda equipe
esportiva segue bem feito; sendo
que na fase regional adulta dos
jogos abertos fomos vice-campeões
no vôlei masculino e campeões no
vôlei e futsal feminino ”, comenta o
Secretário que faz questão de agradecer. “Todas essas vitórias são
frutos da dedicação de professores,
atletas e dirigentes que se empenham na organização, treinamento
nas busca da excelência servindo de
inspiração para as próximas gerações para que Carambeí continue
como destaque no cenário esportivo”, completa.

Municipal de Educação e Cultura,
Ana Wieslava, o desenvolvimento
dos projetos e todas as dinâmicas
que os cercam envolvem os alunos
em um verdadeiro processo de
aprendizagem onde são estimulados a criatividade, senso critico,
trabalho em equipe, solidariedade, entre outros. "São nesses
projetos onde as professoras trabalham diversificados temas que
os alunos, muitas vezes, se reconhecerem como protagonistas de
suas próprias histórias", ressalta a
secretária.
Ela destaca que o empenho das
professoras e das equipes técnicas
na elaboração e execução dos projetos são a maior demonstração
de dedicação aos alunos. "Atualmente vivemos numa sociedade
onde todos estão presos as mídias
sociais, a uma tela de celular, e as
crianças estão crescendo nesse
meio onde brincadeiras como correr, pular corda, amarelinha, ouvir
histórias da família, estão no passado. Percebemos que as professoras, através dos projetos, estão
resgatando essas brincadeiras,
apresentando as nossas crianças
outros cenários para que eles possam ter um desenvolvimento físico
e intelectual com mais qualidade.
Nossas professoras estão de parabéns e tem todas as condições de
conquistarem as premiações que o
Programa Agrinho oferece", finaliza Ana Wieslava.

TIBAGI

Reservatório da UHE será
enchido nesta terça
Da Assessoria
Tibagi - Nesta segunda-feira
(12), o prefeito Rildo Leonardi
participou de reunião com representantes da UHE Tibagi Montante
que detalharam como funcionará o
enchimento do reservatório, com
início previsto às 7 horas desta
terça-feira (13). O procedimento é
uma etapa importante da obra e foi
autorizada pelo Instituto Ambiental
do Paraná (IAP). A duração estimada é entre dez e quinze dias.
O diretor da UHE Tibagi
Montante, Rodrigo Furst, destaca como se dará o processo
de enchimento do reservatório.
“Vamos iniciar o fechamento de
algumas comportas, para conseguir fazer uma contenção de
vazão e isso o reservatório poder
ser cheio. A gente vai manter
uma vazão mínima estabelecida
no licenciamento ambiental, que
é suficiente para conservação de
toda biodiversidade na região do
rio”, pontua.
Por motivos de segurança a
recomendação é de que a comunidade evite se aproximar do rio
no trecho do futuro reservatório
e também para que esse ponto do
rio não seja utilizado para a pesca,

nado, lazer ou esportes náuticos.
Nesta tarde, representantes
da usina se reunirão também com
representes da Associação Tibagiana de Canoagem (Atica) e operadoras de turismo para realizar as
orientações.
O empreendimento está aberto
para sanar dúvidas da população,
através do telefone (42) 9 99949752, ou no posto de atendimento, localizado na R. Almeida
Taques, 311, sobreloja. Também
estão sendo disparados informes
referentes ao processo na Rádio
Itay e no site www.tibagienergia.
com.br.
Presenças
Também participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal, Enio Antunes; os vereadores
Eduardo Torres, Elizeu Cortez e
Jorge Cardoso; o chefe de gabinete Rubens Eugênio Leonardi; o
secretário municipal de Administração, Marcus Cioffi; o secretário
municipal de Agricultura, Walmar
Eidam; a gerente da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Leri
Ribeiro; o engenheiro civil Josemar
Scheraiber, além de oficiais do
Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil.
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SEMANA DA FAMÍLIA
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Paróquias tem programação conjunta
Divulgação

Todas as
paróquias farão
celebrações
especiais em
dias e horários
diferentes
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Entre os dias 11 e 17 de
agosto a Igreja Católica celebra
a Semana Nacional da Família,
que neste ano tem como tema ‘A
família, como vai?’. Em Castro,
as quatro paróquias – Sant’Ana,
São Judas, Rosário e Perpétuo do
socorro, uniram-se e desenvolveram a programação em conjunto.
O lançamento oficial no município,
ocorreu nas missas realizadas em
cada paróquia, no sábado (10) e
no domingo (11).
Durante a semana também
serão realizadas celebrações especiais, com orações direcionadas à
família, intercessão e reflexões
acerca do tema. É o que explica
o Padre Martinho Hartmann,
pároco da matriz de Sant’Ana.
“As celebrações de toda a semana
serão voltadas para a família, e
sob o tema ‘A família, como vai?’.
A ideia é despertar reflexões de
questões relacionadas às famílias, fazermos missas especiais, e
acima de tudo, levarmos avante a
questão da família”, destaca.
Algumas atividades extras,
conforme classificou o sacerdote,

Padre Martinho Hartmann

também serão realizadas no período. Por exemplo, na quarta-feira
(14) será realizada a ‘Pedalada
com as Famílias’, com a participação de integrantes de todas
as paróquias e comunidade em
geral. Os participantes sairão
da Praça da Paz (em frente ao
Hospital Bom Jesus, Vila Santa
Cruz), às 19 horas, percorrerão
algumas ruas da cidade, e farão
o encerramento em frente à Igreja
do Rosário. Não é necessário se
inscrever, quem desejar participar,
pode juntar-se diretamente aos
demais participantes no local de
concentração.
E, no sábado (17) haverá
Show de Talentos e premiação
aos vencedores do Concurso de
redação e desenho, desenvolvido junto às escolas municipais.
O evento está marcado para

começar as 17 horas, no Parque Lacustre. “Com o show de
talentos e a premiação, faremos
o encerramento oficial da programação, também com a presença
das quatro paróquias. Nós fizemos um concurso com o mesmo
tema da Semana da Família, e
nesse dia iremos entregar os prêmios às escolas e alunos ganhadores”, explica Padre Martinho.
Confira a programação
dos demais da semana
Paróquia Senhora do Rosário - terça-feira (13), Missa
pela Juventude no Seminário,
às 19h30; Quarta-feira (14),
Novena à Senhora do Perpétuo
Socorro em Oração com as Famílias; Quinta-feira (15), Adoração
ao Santíssimo com as Famílias,
das 13 às 17 horas, Louvor e

Oração com Grupo Restaura
Jovem, às 19h30; Sexta-feira
(16), Terço dos Homens com a
participação dos casais do ECC
e MFC, às 19h30; Sábado (17),
Missas nas comunidades nos
horários tradicionais.
Paróquia Senhora do Perpétuo
Socorro – Terça-feira (13), Terço
dos Homens com a participação
dos casais do ECC e do MFC,
às 19h30; Quarta-feira (14),
Novena a Senhora do Perpétuo
Socorro, às 19h30; Quinta-feira
(15), Adoração pelas Famílias,
19h30; Sexta-feira (16), Missa
das Santas Chagas de Jesus pelas
Famílias, 6 horas; Sábado (17)
Missa com tema da ‘Semana’, as
18 horas.
Paróquia São Judas Tadeu
– Quarta-feira (14), Novenas a
Senhora do Perpétuo Socorro,
às 19 horas; Sexta-feira (16),
Terço pelas Famílias, com o
Apostolado da Oração, às 19
horas; Sábado (17), Missa com
tema da ‘Semana’, às 18 horas.
Paróquia Sant’Ana – Terçafeira (13), Grupo de Oração pelas
Famílias, às 19 horas; Novena à
Senhora do Perpétuo Socorro,
às 15 e as 19 horas, e Terço dos
Homens, às 20 horas; Quintafeira (15) Adoração ao Santíssimo Sacramento pelas Famílias,
às 13h30, Terço das Mães que
rezam pelos Filhos, às 18h15,
e Celebração Eucarística, às 19
horas; Sexta-feira (16) Celebração Eucarística, com intenção
por todos os avós, às 19 horas;
Sábado (17) Missa com o tema
da ‘Semana’, às 19 horas.
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PESCA ESPORTIVA • IATISMO
CANOA HAVAIANA • BODYBOARDING
STAND UP PADDLE • WAKEBOARD
CANOAGEM • TRIATHLON • SURF
PARAQUEDISMO • PARAPENTE
BALONISMO • BEACH TENNIS
VÔLEI DE PRAIA • BMX • JIPE
MOUNTAIN BIKE • FUTEVÔLEI
BEACH SOCCER • CICLOTURISMO
RALLY • CORRIDA DE RUA • SKATE
RUGBY • SLACKLINE
CORRIDA DE AVENTURA
ESCALADA • CROSS COUNTRY
HANDBEACH
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SAÚDE EM CASTRO

Intensificada vacinação
contra o sarampo
Da Assessoria
Em cumprimento à determinação da Secretaria de
Estado da Saúde (SESA) a
Secretaria Municipal de Saúde
de Castro está alertando a
população para a vacinação
contra o sarampo. De acordo
com a SESA, no último dia 7,
após 20 anos, foi confirmado
um caso na Região Metropolitana de Curitiba de uma
moradora que viajou a São
Paulo no mês de julho, onde
mais de 900 casos da doença
já foram confirmados.
De acordo com a supervisora de Vigilância em Saúde,
Marielen Wieczorek Nocera,
é preciso ficar em alerta para
evitar novos casos. "Vamos
intensificar a imunização e
atualizar as carteiras de vacinação para que não estiver
imunizado, para evitar novos
casos da doença", disse.
Quem deve tomar
A vacina contra o sarampo
integra o calendário nacional
de vacinação. A primeira dose
é aplicada aos 12 meses de
vida e a segunda dose aplicada
aos 15 meses na vacina tetra
viral que previne sarampo,
rubéola, caxumba e varicela/
catapora. Quem tem até 29
anos deve receber duas doses
para a imunização.

Para a população entre
30 e 49 anos uma dose em
qualquer momento da vida já
é o suficiente. Em pessoas
maiores de 50 anos a vacina é
indicada apenas nos casos de
bloqueio vacinal após a exposição com casos de suspeita
da doença ou confirmados.
Pessoas
imunodeprimidas,
grávidas e menores de seis
meses de idade não devem
tomar a vacina.
O Ministério da Saúde
também orienta que crianças
de seis meses a menores de
um ano de idade que vão se
deslocar para municípios que
apresentem surto ativo de
sarampo devem ser vacinadas
contra a doença pelo menos
15 dias antes da data da viagem.
A doença
O sarampo é uma doença
infecciosa, transmitida por
vírus e que pode ser contraída
por pessoas de qualquer idade.
As complicações decorrentes
do sarampo são mais graves
em crianças menores de cinco
anos e podem causar meningite, encefalite, pneumonia,
entre outras. O vírus é transmitido pela respiração, fala,
tosse e espirro. As micropartículas virais ficam suspensas
no ar, por isso o alto poder de
contágio da doença.
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UM DOS MAIORES EVENTOS DO SETOR LEITEIRO DO PAÍS

Agroleite começa hoje em Castro
Divulgação

Feira
movimenta
produtores
dos Campos
Gerais

PROGRAMAÇÃO DA AGROLEITE

Da Redação
Começa hoje (13) em Castro, a 29ª edição do Agroleite.
A abertura oficial do evento, que
tem como tema neste ano ‘Um
novo olhar’, está marcada para as
10h30, e de acordo com a assessoria do evento, estão confirmadas
para esse primeiro dia da feira a
presença do secretário de Política
Externa Comercial e Econômica
do governo federal, embaixador
Norberto Moretti, (representado o
ministro das Relações Exteriores,
Ernesto Araújo); do superintendente de Agricultura do Paraná,
Clerverson Freitas, (representando
a ministra da Agricultura, Pecuária
e Abastecimento, Tereza Cristina);
do embaixador da Holanda, e do
secretário de estado da Agricultura e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, além da deputada federal Aline Sleutjes (PSL) e demais
autoridades.
Também estaria confirmada a
visita do governador do Paraná,
Carlos Roberto Massa Júnior, para

Tecnologia e
inovação na
produção do leite
Alunos do curso técnico em
Agropecuária do Colégio Instituto Cristão (ICC), associado ao
Mackenzie, estarão na Agroleite
com estande do ICC na área de
exposição de animais, apresentando o curso, as pesquisas
desenvolvidas para a Agropecuária, como a de linhagem genética,
o cruzamento entre vacas do colégio e touros de diferentes empresas com diferentes aptidões para
ter como resultado um animal
premiado; e de organização nutricional. E, estarão à disposição do
público presente para explanar
sobre os animais, ensinando como
prepará-los para uma exposição
(escovação, tosquia e adornos).

Cidade do Leite já espera visitantes
a quinta-feira (15), que se fará
acompanhar do secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná,
Sandro Alex, além de deputados.
A feira
A feira será realizada entre os
dias 13 e 17 de agosto, na ‘Cidade
do Leite’, Parque de Exposições
Dario Macedo.
Genética, qualidade animal e
tecnologia serão alguns dos temas
abordados nesta edição. Também
fazem parte da programação do
evento, promovido pela Cooperativa Castrolanda, a trilha do leite,
que mostra o processo de produção do alimento, a exposição de
animais, com desfile e julgamentos bovinos, além de contar com

espaço para agricultura, suinocultura e ovinocultura, importantes
setores produtivos.
Em 2018
Em 2018, o evento chegou a
receber 73 mil visitantes, mais de
700 participações de animais e a
adesão de 205 empresas, que juntas movimentaram R$ 65 milhões.
Este ano, a expectativa é superar
os bons resultados obtidos anteriormente. Uma novidade será o
Pavilhão da Inovação, que conta
com o apoio do Sebrae Paraná e
visa disseminar a inovação e novas
tecnologias voltadas ao agronegócio. Dentro do espaço, startups e grandes empresas estarão
expondo seus negócios para obter

aproximação com possíveis investidores.
Entre os participantes da
edição de 2019 estão a Unium
- marca institucional das marcas
Frísia, Castrolanda e Capal - e a
Alegra, fabricante de produtos de
carne suína que possui mais de 60
opções de produtos, exportados
para mais de 20 países. O gerente
de marketing da Unium, Cracios
Consul, comenta que o evento
também contribui para a apresentação do potencial de produção
leiteira de Castro. “É uma forma
de enaltecer os produtores locais e
toda a capacidade da região. Para
nós, também é importante apresentar a Unium e as marcas que a
compõem”, diz o gerente.

ATRAVÉS DE PARCERIA

APCBRH lança Programa BVC Free
A Associação Paranaense de
Criadores de Bovinos da Raça
Holandesa (APCBRH) lança
durante o Agroleite, o Programa
BVD Free, que objetiva oferecer mais segurança e confiabilidade em testes de diagnóstico
de Diarreia Viral Bovina (BVD),
doença com maior impacto nas
propriedades leiteiras, visando o
seu controle.
A partir de uma parceria
com a Allflex, líder mundial em
identificação e monitoramento de
animais, os testes de diagnóstico
realizados pelo laboratório da
APCBRH, tanto para associados
como para clientes dos seus serviços, serão feitos com tecnologia que confere mais segurança e

eficácia no monitoramento sorológico dos bovinos.
A BVD é uma doença causada por um vírus que pertence à
família Flaviriridae gênero Pestivirus e causa importante impacto
econômico na atividade leiteira.
A doença instalada no rebanho
pode ocasionar sintomas reprodutivos, tais como: abortos,
natimortos, má formação fetal
e absorção embrionária. Além
deles, a doença também pode
levar os animais a um quadro de
imunossupressão, abrindo portas
para outras enfermidades e ainda
diminuir a produção de leite e
aumentar a células somáticas.
Para o controle da doença é
de fundamental importância fazer

um diagnóstico do desafio de
cada propriedade, com um levantamento dos níveis de anticorpos
por meio do monitoramento sorológico dos animais e amostras de
leite do tanque. A recomendação
é monitorar o nível de anticorpos
para BVD mensalmente no rebanho. Se os resultados indicarem
alto desafio, é feito a coleta de
material da cartilagem da orelha
do animal.
A partir da parceria para o
Programa BVD Free, os testes da
Associação serão realizados com
a tecnologia Allflex TSU (Tissue
Sampling Units), um sistema de
coleta de tecido da orelha do animal altamente seguro e confiável,
além de mais prático e ágil.

* Terça-feira (13) - 09
as 16 horas - trilha do leite;
parque das forragens: o caminho para a lucratividade,
10h30 as 11h30; solenidade de abertura oficial, na
arena agroleite as 10h30;
12h30 inauguração das casas
raça holandesa, select sires,
sementes castrolanda e agroleite, na praça central; 14 as
18 horas unifica - nova zelândia: workshop fundamentos
da produção de leite, centro
de eventos; 14 as 17h30 rota
do leite: visita à propriedade
leiteira (necessárias inscrições
no site fazenda rhoelandt).
* Quarta-feira (14) 12h30 unifica - seminário
internacional agroleite, centro
de eventos; 9 as 16 horas trilha do leite; 16 horas parque
das forragens: o caminho para
a lucratividade; 13h30 as 17
horas dinâmica: máquinas no
campo - etapas de produção
das forragens conservadas,
campo experimental; 14 as
17h30 rota do leite: visita à
propriedade leiteira (necessárias inscrições no site
agropecuária arm); 14 as
16h30 unifica - painel da ovinocultura, centro de eventos;
20 as 23 horas cerimônia de
premiação dos vencedores do
troféu agroleite (necessário
convite), memorial da imigração holandesa.
* Quinta-feira (15) - 9
as 13 horas julgamento da
raça jersey jovem, arena agroleite; 9 as 16 horas trilha do
leite; 9 as 16 horas parque
das forragens: o caminho
para a lucratividade, parque
das forragens; 10 as 12h30
painel do agro: perspectivas
globais de produção, centro
de eventos; 10h30 as 12 unifica - responsabilidade social:
fazer o bem, mesmo que
pareça impossível, centro de
eventos; 14 as 20 julgamento
da raça holandesa v&b jovem
e adulta, arena agroleite;
14 as 17 unifica - painel da
mulher cooperativista, centro
de eventos; 14 as 15 rota do
leite: visita à propriedade lei-

teira (necessárias inscrições
no site fazenda ipê); 13h30
as 17 horas dinâmica: máquinas no campo – uso das forrageiras, campo experimental;
17 as 19 horas apresentações
centro cultural castrolanda,
palco naturalle; 17 as 18h30
unifica - palestra liderança por
propósito e resultados, centro
de eventos.
* Sexta-feira (16) - 9
as 12h30 unifica - fórum da
agricultura centro de eventos;
9 as 16 horas trilha do leite;
9 as 16 horas parque das
forragens: o caminho para a
lucratividade, parque das forragens; 14 as 17 horas unifica - fórum da suinocultura,
centro de eventos; 17 as 19
horas apresentações centro
cultural castrolanda, palco
naturalle.
* Sábado (17) - 8 as 10
horas fé & café: a força que
une todos, centro de eventos;
9 as 10h30 julgamento do
clube de bezerras arena agroleite; 10 as 17 horas campeonato de tratores: trekker trek,
pista de provas; 10h30 as
12 copa dos apresentadores,
arena agroleite; 12 as 13 julgamento fraldinha, arena agroleite; 13 as 15 apresentações
centro cultural castrolanda,
palco naturalle; 14h30 as 19
julgamento da raça holandesa
p&b adulta, arena agroleite;
19 as 19h30 solenidade de
premiação do torneio leiteiro,
arena agroleite; 19h30 as 20
julgamento da vaca do futuro,
arena agroleite; desfile das
campeãs, seleção e premiação
da arena agroleite, campeã
suprema agroleite 201 9; 20
horas encerramento das atividades do agroleite 2019;
*programação sujeita a alterações.
Expediente dos expositores de empresas: terça,
quarta, quinta, sexta e sábado
das 8 às 18 horas; fechamento dos portões de acesso:
20 horas; encerramento das
atividades no parque: 22
horas.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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gia para cuidar de assuntos pessoais. No trabalho, talvez tenha
que ceder para manter a harmonia. Se está só, vai buscar mais
segurança antes de se envolver
com alguém. Cor: amarelo.

Virgem: Foque no serviço,
mesmo que seja preciso lidar
com tarefas chatas. Se está em
busca de um novo emprego, deve
ter boas-novas. Colega pode se
aproximar se você está só. Cor:
dourado.

Peixes: É hora de seguir a
sua intuição e priorizar as tarefas
que podem ser feitas a sós. Mas
evite assumir mais compromissos do que pode dar conta: sua
saúde agradece. Reforce a confiança no par. Cor: vinho.

Formato do ângulo
de 90 graus

Presidente boliviano
de origem indígena

BANCO

Ponte improvisada
Onze, em
romanos

Manter-se
(?): dificuldade do
alcoólatra

Solução

Albert
Correr,
Einstein, em inglês
físico
Deram
alemão
"pitaco"
(pop.)

(?) falho:
lapso revelador do inconsciente

Emanar
(cheiro)
Capital
europeia
do parque
Vigeland

Resposta
à questão
do teste
objetivo

Cedera (algo) com
fins caritativos
Presidente boliviano
de origem indígena

BANCO

"Quem (?)
de fora joga melhor"
(dito)

Na (?)
da onda:
na moda
(fig.)

Membros
afetados
pelo
joanete
Animais usados em
operações policiais
Significa "errado",
na correção da prova

Formato do
símbolo
de união
(Mat.)
Antigo
credor do
Brasil
(sigla)

57

Deus, em
inglês
Está bem
(pop.)
Barco
comum no
porto de
Mônaco

Letra que
representa
a moeda
brasileira

Doença psíquica dos
tempos
modernos
Critério
observado
na compra
de pneus

"Rio, Eu Te (?)", filme
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parceria pode ser uma boa
ideia, mas veja se estão em sintonia antes, valeu? Aproveite
o astral favorável para dar um
passo mais sério se está saindo
com alguém. Cor: prata.
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verbete
do
dicionário
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Capricórnio: Será mais fácil
lidar com dinheiro ou cuidar das
suas posses. Só tenha cuidado com
gastos ou negócios muito arriscados. A vida amorosa se torna mais
estável, mas é melhor não sufocar
o par. Cor: azul-claro.
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Câncer: Talvez seja preciso
mostrar mais flexibilidade para
lidar com mudanças e novidades no trabalho. Pode receber
notícias sobre uma herança. O
desejo tem tudo para esquentar
a vida a dois! Cor: verde.
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Sagitário: No trabalho,
você vai se expressar com facilidade e pode movimentar o seu
círculo social. Dê uma chance
a alguém que acabou de conhecer se busca um novo romance.
Cor: verde.
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Gêmeos: Será mais fácil
agir em equipe nesta terça. Mas
selecione as informações que
vai compartilhar e o que deve
manter em segredo. Você pode
se envolver em um romance à
distância. Cor: pink.
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Escorpião: Relações familiares estão protegidas, embora
atritos não estejam descartados.
O sonho da casa própria pode
virar realidade! Seu ciúme tende
a crescer, mas evite sufocar a
pessoa amada. Cor: azul-escuro.

BOM SUCESSO
nha. Elias discute com Helena
Terça-Feira (13/08)
na frente de todos, e Missade o
Ramon
pergunta
para repreende. Faruq e Muna falam
Paloma quem é Marcos. Nana sobre sua primeira noite juntos.
escuta Batista comentar com Hussein se aproxima de Helena.
Leila e Bezinha que Marcos Todos contemplam a vista da
já conhecia Paloma. Paloma natureza no passeio com Périexplica a Marcos sua conexão cles. Cibele sente a presença de
com Alberto. Alberto expulsa Davi, e Benjamin e Martin se
Silvana de sua casa. Thaíssa preocupam. Camila se machuca
sugere que Evelyn se esforce e Valéria a ajuda. Souza enconpara chamar a atenção de Felipe. tra as drogas plantadas por
Vicente incentiva Ramon a deixar Gabriel e dá voz de prisão a
Gabriela treinar no time. Marcos Almeidinha.
promete a Silvana que a Prado
Monteiro editará seu livro. SilA DONA DO PEDAÇO
CRUZADAS
vana arma para MarcosPALAVRAS
e finge
Terça-Feira DIRETAS
(13/08)
www.coquetel.com.br
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sobre a simulação da
em inglês
Fluidocom
de
O delegado comunica a Tomás negociação
Jô. Jô assina o
balões
Projeto
(?): preserva
Cedera (algo)
com
a denúncia feita contra
Almeidicontrato da fábrica de
bolos.
tartarugas
marinhas
fins caritativos
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Touro: Mergulhe no trabalho, mas evite bater de frente
com alguém conservador. Talvez
tenha que se esforçar para equilibrar o tempo que dedica à família. A vida amorosa pode ganhar
mais estabilidade. Cor: marrom.

RESUMO DE NOVELAS
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Libra: Nesta terça, a Lua
envia melhores energias para os
seus planos! Esbanjando simpatia, será fácil melhorar o contato
com os colegas. Se está só, prepare-se para fazer muito sucesso
na paquera. Cor: vermelho.

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.

3
5

Áries: Você terá mais facilidade para ampliar seu círculo
de amizades e viver experiências
diferentes, inclusive no trabalho.
Só não deixe suas responsabilidades de lado. Amigos podem
ajudar na paquera. Cor: branco.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

NEWS
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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.

Você vai se surpreender com o resultado!
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VENDO ARMÁRIO DE AÇO
Vendo armário de aço, usado, em
perfeitas condições, pelo valor de
R$ 180. Com doze espaços, todos
com porta. Ótimo para empresas.
Tratar pelo fone (42) 9 9972-0758.

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.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
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APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42) 3232-4388.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
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ALUGA-SE CASA
Pça. Duque de Caxias, 813 em
frente ao quartel 80m², 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem.
Contato: (42)3232-0433.

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

VENDO TERRENO COM CASA / PREÇO DE OCASIÃO
Vendo terreno medindo 12 x 30 na Rua Nossa Senhora do Carmo, nº
543, próximo a Castromed, centro, com casa de madeira ao fundo de
+- 80 m². Valor R$ 265 mil. Tratar pelo (42) 9 9930-3915, com José.
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VENDO URGENTE
CARTA CONTEMPLADA
Crédito 180 mil entrada 18 mil +
pequenas parcelas já tem 16 mil
pago whatsapp (41) 9 9852-3855.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/far — god — run. 4/oslo — seat. 6/exalar. 7/neurose. 8/pinguela. 14/prefixo e sufixo.

VENDO PEUGEOT
Vendo Peugeot 207 XRS, 1.4 Passion, ano 2010, na cor preta. Carro
completo. Aceita-se veículo de
menor valor. Contato pelo (42) 9
9911-1452 (whats) ou 9 9144-1452.

3232-5148

TERÇA-FEIRA, 13 A 15 DE AGOSTO DE 2019
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VÍTIMA TEVE AFUNDAMENTO DE CRÂNIO

Garupa de moto morre em colisão
Divulgação

Morte de
Adriane foi
lamentada nas
redes sociais

EM TIBAGI

Colisão frontal faz
duas vítimas fatais

Da Redação
Foi sepultada na tarde
dessa segunda-feira (12), no
Cemitério Nossa Senhora do
Rosário, em Castro, o corpo
de Adriane Flores Bueno, 27
anos, vítima de acidente automobilístico um dia antes, em
frente ao Hospital da Cruz
Vermelha (Anna Fiorillo Menarim), no Bairro Arapongas, em
Castro.
Adriane chegou perto das
12h30 com vida na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA 24
Horas) e aguardava o Helicóptero do SAMU, mas não resistiu ao grave ferimento sofrido
na cabeça (afundamento de
crânio), vindo à óbito pouco
depois das 13h15.
Conforme o que a repor-

NO SÁBADO

Moto é roubada
no Caxambu
Da Redação
Foi furtada na madrugada de
sábado (11) uma motocicleta
Yamaha/YBR 125, cor vermelha,
ano 2005, placa AMO 8281. A
vítima teria estacionado a moto
próximo a uma fazenda onde trabalha, em Castro, e não a encontrou quando do seu retorno. O
caso foi registrado às 4h30 de
sábado (11), na estrada principal do Bairro Caxambu.

Divulgação

Motocicleta tinha placa trocada

tagem do Página Um News
apurou, ela era passageira da
motocicleta CG 150 Titan KS,
placa AJR 6692, pilotada por
L.C.G, que envolveu-se com o
Fiat Palio, placas AIF 0707.
Tanto o condutor do Palio,
identificado como sendo L.O,

Da Redação
Carambeí - Dois rapazes
foram vítimas de roubo na noite
de sexta-feira(10), na Rua das
Orquídeas, Jardim Eldorado, em
Carambeí. Eles caminhavam em
via pública, por volta das 21h30,
quando foram abordados por
dois indivíduos que portavam
revólver, deram voz de assalto e
fugiram levando dois aparelhos
celulares. Ninguém ficou ferido.

EM CARAMBEÍ

Motorista
resiste a
prisão após dar
cavalinho de pau
Da Redação
Carambeí - Durante patrulhamento, equipe policial visualizou um condutor fazendo
manobras perigosas (cavalinho
de pau) em via pública com
seu automóvel Gol. Foi por
volta das 20h30 de sábado
(10), na Avenida do Ouro.
Percebendo a presença dos
policiais, o motorista empreendeu fuga e desceu do veículo
em frente a uma loja, entrando
no estabelecimento. No local,
o autor de 26 anos foi abordado pela equipe e começou
a proferir palavras de baixo
calão. Apresentando claros
sinais de embriaguez, o autor
se recusou a fazer o teste do
etilômetro e foi encaminhado
até a delegacia do município
de Ponta Grossa.

não possuia Carteira Nacional
de Habilitação (CNH) e transitava com a moto adulterada
(placa trocada). Já o condutor
do Palio, com a documentação
em dia, recebeu atendimento
médico e foi liberado ainda no
local.

NO BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Pego em flagra com porco na mão
Divulgação

Da Redação
Policiais militares prenderam
um homem furtando porco vivo
de um frigorífico. Após receber denúncia anônima, a equipe
da PM abordou o autor, de 30
anos, saindo de um carreiro com
o porco nas costas. Ele recebeu
voz de prisão e foi encaminhado
à 43ª DRP para providências. O
caso aconteceu n o sábado (11),
por volta das 21h20, na Avenida
Arthur Aharlt, no Bairro Nossa
Senhora das Graças.

NO JARDIM ELDORADO

Armados com
revólver roubam
celulares

quanto os ocupantes da moto,
L.C.G e Adriane Flores Bueno,
foram conduzidos ao UPA de
Castro para atendimento.
Após ser atendido e liberado pela equipe médica, o
piloto da moto foi encaminhado à 43ª DRP, uma vez que

Causas não foram divulgadas
Da Redação
Tibagi - Em Tibagi, no km
429 da BR 376, a PRF atendeu
na manhã de sábado (10), acidente tipo colisão frontal, envolvendo os veículos Gm/Blazer
CDV-9568 e o Bi-trem Scania
PTM-3750/BAE-2918/BAE2919.
O Condutor do automóvel,
G.A, de 67 anos, sofreu óbito
no local. A passageira R.F, de 65

anos, recebeu os primeiros socorros também no local do acidente,
mas não resistiu aos ferimentos
e entrou e morreu antes de ser
removida. O passageiro A.B, de
62 anos, sofreu lesões graves
e após ser removido das ferragens, foi encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Grossa.
O Condutor do Bi-trem não se
feriu.
Não foi divulgada as possíveis
causas do acidente.

NA REGIÃO CENTRAL

Vizinho furta câmeras e
acaba pego pelas imagens
Divulgação

Ladrão e porco foram levados para a 43ª DRP

EM PONTA GROSSA

Caminhão atinge casa e mata três
Ponta Grossa - Três pessoas
morreram após um caminhão de
mudanças atingir uma casa na
tarde desta segunda-feira (12),
em Ponta Grossa. O acidente,
segundo a Polícia MIlitar, aconteceu na Vila Princesa, bairro
Uvaranas.
De acordo com o Corpo de
Bombeiros de Ponta Grossa, as
vítimas foram uma mulher, de 28
anos; um homem, de 51 anos,
e um bebê, de um ano e oito

meses.
Os bombeiros informaram
que os adultos eram mãe e avô
da criança.
O tio do bebê, Dilcinei dos
Santos, disse em entrevista à
RPC que o pai dele estava trabalhando ao lado da casa.
"Ele viu o caminhão descendo
desgovernado e correu avisar
minha irmã e minha sobrinha. Só
que não deu tempo. Acho que ele
só abraçou as duas e esperaram

o pior", disse.
Ainda segundo o homem, a
irmã dele morava na casa com
as três filhas. Duas estavam na
escola, no momento do acidente.
De acordo com a PM, o
motorista do caminhão não estava
embriagado. Os bombeiros informaram que o caminhoneiro foi
retirado do veículo e encaminhado
para um hospital da cidade.
A Polícia Civil investiga as
causas do acidente.

CONVÊNIO COM CIVIL DE SÃO PAULO

Civil agiliza perícia de impressão digital
A Polícia Civil do Paraná firmou convênio com a Polícia Civil
do estado de São Paulo para agilizar a perícia de impressão digital. A perícia é fundamental para
identificar suspeitos e vítimas de
crimes, além de pessoas desaparecidas. Se antes o resultado
levava até duas semanas, agora
em poucas horas já é possível
confirmar se determinada pessoa
é autora de um delito.
O sistema de Legitimação à
Distância (Lead) foi criado pelo
governo paulista e compartilha
dados de São Paulo, Goiás, Rondônia, Sergipe e, agora, Paraná.
O delegado-geral da Polícia
Civil do Paraná, Silvio Jacob
Rockemback, afirma que o convênio terá um impacto direto na
eficiência das investigações. “A
iniciativa, com certeza, aumentará e muito o número de identificação de autores de crimes.
Trata-se de uma medida inovadora que tem por finalidade
aumentar os índices de solução
de crimes e garantir maior efe-

tividade às investigações conduzidas pela Polícia Civil do
Paraná””, disse ele.
Integração
Atualmente existem 13,7
milhões registros de carteira de
identidade paranaenses. Com
o compartilhamento de dados
dos outros quatro estados, o
universo de pesquisa aumentará
de forma acentuada. Somente
o Instituto de Identificação
Ricardo Gumbleton, de São
Paulo, possui 66,8 milhões de
registros gerais.
Rockembach ressalta que a
implementação do sistema Lead
na Polícia Civil do Paraná é um
avanço ao trabalho de polícia
judiciária. “A implantação do
sistema Lead na Polícia Civil do
Paraná é uma inovação tecnológica, que servirá para integrar
as bases de dados dos institutos
de identificação das polícias civis
do Paraná, São Paulo, Rondônia, Sergipe e Goiás, bem como
outras que virão na sequência.”

Rápido e seguro
Antes do sistema Lead ser
compartilhado, a Polícia Civil do
Paraná já fazia solicitações de
confrontos datiloscópicos para
outras polícias. Porém, não havia
rapidez no retorno dos pedidos
de identificação de suspeitos de
crimes, de vítimas e de desaparecidos.
A partir do convênio, o sistema Lead permite o uso de
uma plataforma segura entre as
polícias civis dos cinco estados.
Na própria interface, o servidor autentica digitalmente a
assinatura, solicita a perícia de
impressão digital e no mesmo
dia recebe o laudo confirmando
ou não a identidade suspeita.
O delegado Marcus Michelotto, diretor do Instituto de
Identificação da Polícia Civil do
Paraná, explica que o Lead traz
diversos benefícios à troca de
informações entre as polícias:
boa resolução às impressões
digitais, segurança e rapidez na
emissão de laudos.

Loja de refrigeração teve câmaras de vigilância furtadas
Da Redação
Homem furta câmeras de
vigilância de uma loja de refrigeração e acaba preso. Foi na
manhã de sábado (11), por volta
das 11h35, na Avenida Miguel
Couto, centro de Castro.
A vítima visualizou pelas

imagens que o autor foi seu
vizinho. De posse da informação, aequipe policial localizou o autor, de 22 anos, em
sua residência, onde também
foram encontradas as câmeras.
O rapaz recebeu voz de prisão
e foi encaminhado até a 43ª
DRP.

EM VIA PÚBLICA

PM apreende menor após
disparo de arma de fogo
Divulgação

Arma de pressão virou de fogo
Da Redação
Adolescente de 17 anos foi
apreendido com arma de fogo
a zero hora e quinze minutos de
segunda-feira (12), no Bairro
santa Cruz. Após denúncias,

equipe policial localizou o menor,
que estava em via pública com
uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22 com uma
munição. Ele foi encaminhado
até a delegacia para as medidas
cabíveis.

ABANDONADO

Veículo é recuperado sem
combustível em avenida
Foi recuperado horas depois
na Avenida Bento Munhoz da
Rocha Neto, Bairro Frei Matias,
em Castro, veículo Gol furtado na
manhã de sábado (10). Durante

patrulhamento uma equipe policial localizou o automóvel abandonado e sem combustível. O
proprietário se fez presente no
local.
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Terça-feira, 13 a 14 de Agosto de 2019

cleucimara@hotmail.com
'Quando tudo parecer estar indo contra você, lembre-se de que o avião decola contra o vento, não a favor dele.' – Henry Ford, fundador da Ford Motor Company
Divulgação / Arquivo Pessoal

Amanda

Divulgação

Divulgação / Arquivo Pessoal

Terça-feira (13) será mais que
especial para a bela Amanda de
Lima Carrilho, que estará comemorando 16 anos. Ela é filha de
nosso diretor, o jornalista Sandro
Adriano Carrilho e de Silvana das
Graças de Lima. Felicidades!
Divulgação

No colo
da mãe
Kawana
Ferreira
Pontes
Castro, e do
pai Anderson,
o garotão
Gustavo. Ele
veio ao
mundo no
dia 29 de
julho para a
alegria da
família

O jornalista Sady Ricardo
dos Santos Neto reserva
o próximo dia 18 de
agosto para festejar
idade nova. Parabéns!

Divulgação

Divulgação

Divulgação / Marcos Bastos
Divulgação

O presidente do Rotary
Club de Ponta Grossa
Lagoa Dourada, empresário
Mauricio Rodrigues
Antunes, leia -se Conceito
Imóveis, recebe cumprimentos de aniversário no
dia 19 de agosto. Parabéns!

Hasmin Ferreira em ritmo
de idade nova. Parabéns!

Parabéns
circulando
para a
colunista
social
Claudia
Gomes. Muitas
bênçãos!

Marisa Pacheco de
Bortoli, sra. José de Bortoli
Filho (ASMIRE), nesta
quarta-feira (14) será
muito cumprimentada
pela passagem de seu
aniversário. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

O colunista social Ovadia Saadia,
presidente da FEBRACOS (Federação Brasileira de Colunistas Sociais) será muito cumprimentado
no dia 14 de agosto por mais um
ano de vida. Muitas felicidades!

Recebendo
felicitações
de aniversário,
a radialista
Cléo Teixeira.
Parabéns!

Divulgação / Edison Luiz

Vera Marli Viezer
Calil e Fernando Isac
Ajuz Calil, integrantes
do Lions Clube
Pitangui. Neste dia
15 ele será muito
cumprimentado
pela passagem do
seu aniversário

Rosiley Souza será alvo de
flores, mimos e mensagens
no dia 16 de agosto
motivadas por mais um
ano de vida. Parabéns!

EM PONTA GROSSA

'Melim' faz show sábado
O grupo que despontou no
cenário nacional com a mistura
temperada de reggae, pop, MPB
e influências internacionais, se
apresenta em Ponta Grossa neste
sábado (17). A banda Melim, formada pelos irmãos irmãos Rodrigo
(cantor, violonista, guitarrista e
tecladista), Gabriela (cantora,
violonista e cavaquinista) e Diogo
(cantor, violonista e baterista) traz
no palco da sede social do Clube
Ponta-Lagoa a Melim Tour 2019.
O show está marcado para as 20
horas, com os portões sendo abertos às 18 horas.
No repertório do show estarão
os sucessos como 'Meu Abrigo', que
já conta com mais de 161 milhões
de visualizações no Youtube, 'Ouvi
Dizer', 'Um Sinal', música gravada
em parceria com Ivete Sangalo e
'Dois Corações', mais recente single
de trabalho, além de apresentarem
algumas releituras de artistas que

Divulgação

13/08

inspiram a banda.
Os ingressos podem ser adquiridos na Verbo Livraria (Avenida
Dr. Vicente Machado, 779) e Barbaridade (Rua Balduíno Taques,
1950), já para sócios, na sede
da secretaria do clube. Também
pode ser comprado pela pelo site
diskingressos.com.br. Os valores
são R$ 48 para sócios do Clube
Ponta-Lagoa e R$ 60 para não
sócios.
A realização é da Prime com a
Versuz Produções.

Amanda de Lima Carrilho
Marina Rodrigues Mennitti
Alessandra Maya
Augusto I. Beck
Camila M. Ramos Schulz
Carolina Rabbers
Felipe Augusto Sutil
Karin Bresky Kaliz
Patricia Langendyck

14/08

Jucimara Carneiro
Virginia Rabbers

15/08

Kauana Ribeiro
Zilda Silva

