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700 retornam
Após ser denunciado por quebra de decoro parlamentar, na última sessão ordinária
da Câmara Municipal de Tibagi, o vereador Elizeu Cortez protocolou sua defesa junto a
Casa, na tarde desta segunda-feira (2). O material deverá ser analisado pela Comissão
Especial de Inquérito (CEI) durante os próximos cinco dias, e, após o parecer do grupo,
página 3
os vereadores definirão se Elizeu terá ou não o mandato cassado.
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rangel sofre ameaças
A Prefeitura Municipal, através da secretaria de Obras e Serviços Públicos inicia
nesta semana uma força tarefa para recolhimento de galhadas e restos de construções
que estão depositadas em frente as residências e também em locais públicos nos
bairros e região central do Município. No total são seis caminhões e três máquinas
página 4
retro escavadeiras que estão designadas.		

expectativa

Tropeiro de Ouro tem evento de gala
Acontece nesta quinta-feira (5) o evento
de lançamento do Prêmio Tropeiro de Ouro.
O propósito desta iniciativa é, sobretudo, o
reconhecimento de empreendimentos, empresas, personalidades e profissionais castrenses,
que se destacam em suas atividades ao longo

carro x caminhão

Divulgação

Quatro pessoas
morrem em
colisão na rodovia
Pelo menos quatro pessoas
morreram em acidente de trânsito
registrado na manhã de segundafeira (2) na PR-427, em Porto
Amazonas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária,
a batida envolveu um caminhão e
um Fiat Uno.
Com o impacto da colisão,
os dois veículos pegaram fogo e
o Corpo de Bombeiros precisou
ser acionado para combater as
chamas e prestar os primeiros
socorros às vítimas. página 7

após reclamações

Força-tarefa
vai fiscalizar
terrenos

dos anos. A cerimônia está marcada para
começar as 19h30, no Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda). A
ação está sendo desenvolvida através de uma
parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato
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revitalização

Caramuru terá R$ 1,5
mi em investimentos
Divulgação

OPERÁRIO PERDE EM CASA PARA ALIEL ENTREGA EQUIPAMENTOS
PARA HOSPITAL DE PIRAÍ
O ATHLETICO PARANAENSE
página 3
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teatro abre ensaios na paróquia são judas

'Paixão de Cristo' completa 30 anos
Divulgação / Renato de Oliveira

A Prefeitura de Castro, por
meio da Superintendência de
Tributos e Fiscalização de Posturas, inicia nesta terça-feira (3)
uma força-tarefa para fiscalizar
a limpeza de terrenos baldios
e o acúmulo de lixo, entulho
e materiais de construção que
estão obstruindo passeios. A
Prefeitura tem mais de 3.700
terrenos baldios cadastrados e
quatro equipes vão atuar por
setores.
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Empate com
Ipiranga teve
gosto de vitória

Divulgação

do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro)
e o Sindicato Rural de Castro. A indicação
dos nomes que irão receber o prêmio, nesta
primeira edição do evento, foi feita por meio
de votação entre os membros da diretoria das
três instituições.
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Ensaios acontecem com motivação a mais

Começou no domingo (1º),
os primeiros ensaios para a
apresentação da peça teatral '
Paixão de Cristo ' , que todo
o ano - na Sexta-Feira da
Semana Santa -, é organizada e apresentada por atores
amadores mirins, jovens e
até mesmo adultos. Este ano,
o espetáculo vai atingir uma
marca histórica. Serão celebrados 30 anos de apresentação ininterrupta. A peça
está marcada para acontecer
no dia 10 de abril.
De
acordo com Arildo Ribeiro de
Souza, que ao lado de outros
integrantes coordena a fase de
ensaios, ainda não está oficialmente definido o local onde a
trama deverá ocorrer. página 5

Projeto prevê construção de uma pista de caminhada

O Estádio Municipal Lulo
Nunes, o Caramuru, será revitalizado. Foi assinada no domingo
(1º) a Ordem de Serviço e
as obras devem iniciar nas
próximas semanas. Com investimento de R$ 1,5 milhão,

oriundos do Ministério do
Esporte e contrapartida do
Município, a revitalização do
Caramuru inclui a reforma dos
banheiros, troca da cobertura
da arquibancada e novo projeto
página 5
de iluminação.

EM estado de decomposição

Corpo de homem é
achado no interior
Divulgação

na região da estrada do Maracanã

Mais um caso de morte intriga os castrenses e as polícias
da cidade. Na tarde de segundafeira (2) um corpo, já em estado
de decomposição, foi achado no
interior de Castro. Estiveram
no local policiais militares, civis

e também a equipe de criminalística do Instituto Médico
Legal, de Ponta Grossa. Mas,
até o fechamento desta edição a
identidade da vítima, autoria e
motivação do crime não haviam
página 7
sido divulgados.
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EDITORIAL

30 ANOS DE TRADIÇÃO
A encenação da Paixão de Cristo, feita por atores castrenses, irá completar 30 anos
na Sexta-feira Santa deste ano. A ação reúne pessoas de diferentes idades, e que ao longo
do ano se dedicam às mais diferentes atividades, mas que nesta época se juntam anualmente para trabalhar em algo que têm em comum – a fé e o desejo de representar um
pedacinho da passagem de Jesus Cristo pela terra. Com dedicação, eles se encontram,
passam e repassam as cenas, mudam, aperfeiçoam e ensaiam várias vezes. O objetivo é
mostrar com profissionalismo, ainda que eles sejam amadores, através da arte, um dos
momentos de maior sofrimento, vivido por Cristo. A apresentação já tem data marcada,
o local ainda deverá ser definido, mas os ensaios já começaram, e a ideia é encantar
novamente, já que as cenas, mesmo que se repitam, sempre têm o poder de despertar
um misto de emoções na plateia.

Demócritos e Heráclitos

* Gaudêncio Torquato

pestades e furacões. É o desemprego em
massa; são as doenças, algumas de séculos passados, que nos assolam, e outras,
de nomes estranhos que aqui aportam
trazendo medo; é a autoridade máxima
que convoca o povo a atirar pedras nas
instituições, incentivando a batalhas nas
ruas; são as nossas Forças Armadas, que
se recolhem ao silêncio em vez de proclamar sua crença na ordem democrática;
são xingamentos em cadeia contra meios
de comunicação e jornalistas, alguns
recheados de baixo calão.
A esperança vira um pontinho aceso
nos céus.
Não por acaso, o clima de faroeste transpira violência, aqui e ali, com
estranhas armas (empilhadeiras, por
exemplo), e cowboys exibindo suas
cartucheiras cheinhas de balas, alguns
com o selo de milicianos pregados na
testa. Onde já se viu, gente de Deus,
policiais fazendo motim?
Não por acaso, a poeira tórrida do
território vai obnubilando o desenho de
civismo que habita a Pátria, esse sonho
que teima em permanecer na consciência dos homens de bem.
E assim o país vai se locupletando
de Demócritos, apesar da imensa carência de Heráclitos.
Quem ouviu, nos últimos tempos,
um grito de “Viva o Congresso”? Mas
é ali que vicejam as condições para a
grandeza da Nação. Quem acha que os
impostos e tributos estão diminuindo?
O que se ouve, com certa intensidade,
é uma voz cavernosa que promete a
ressurreição de malfadada CPMF. A
obsoleta legislação trabalhista da era
getulista até foi mudada, mas há guerreiros da maldade que teimam em que-

Demócrito e Heráclito, dois grandes filósofos, tinham concepções
diferentes sobre a condição humana.
O primeiro ridicularizava a vida e o
homem. Só aparecia em público com um
ar arrogante e zombeteiro; o segundo,
ao contrário, tinha compaixão pelo ser
humano, demonstrando solidariedade
com seu semblante sempre entristecido
e os olhos marejados de lágrimas.
Nos últimos tempos, a índole de
Demócrito tem povoado os espaços
nacionais, com uma verve cheia de
malícias em defesa de posições extremadas, e que resulta em um processo
de flechadas recíprocas entre grupos da
sociedade. Já os valores humanos são
desprezados ou colocados em segundo
plano. O clima de emboscada permanente que acirra os ânimos vai cada vez
mais aumentando a distância entre o
território, o País e a Nação.
Expliquemos. O território é o porte
continental que abriga nossas belezas e
riquezas naturais. O território não tem
alma, é um diamante bruto. Lapidado
por leis, códigos, processos, habitado
por pessoas, e governado por representantes do poder popular, adquire o
status de País.
Mas a Nação continua ainda muito
distante. Pois a Nação é um ente com
alma, é o espaço dos direitos, deveres
e seus atributos: o civismo, a solidariedade, a justiça, o desenvolvimento,
a liberdade, a ordem, a democracia, a
autoridade, a cultura, a soberania e a
cidadania.
E o que vemos na paisagem? Milhões
de brasileiros, em seus espaços, mais se
assemelham a incrustações de conchas
em rochedos brutos, assolados por tem-

rê-la de volta.
Quem acredita que a violência está
diminuindo? O Ceará até parece um
abatedouro de pessoas. Alguém acha
que professores e alunos estão satisfeitos com as condições de ensino ou com
a gestão de um ministro que passa o
tempo azucrinando quem não concorda
com suas extravagâncias? Que felizardo
consegue encontrar uma bandeira brasileira para adquirir antes da bandeira de
qualquer grande time de futebol? Quem
acha que o PIBF – Produto Interno
Bruto da Felicidade – está crescendo?
O tom do mundo, escreveu Montesquieu em Meus Pensamentos, consiste
muito em falar de bagatelas como se
fossem coisas sérias, e de coisas sérias
como se fossem bagatelas. Pois é, quantas autoridades não fazem essa inversão,
tentando amaciar o cotidiano com pitadas de riso, mesmo que a estação do ano
seja repleta de dor e angústia? Tem muita
gente debochando com coisas sérias da
política, inclusive gente estrelada.
Será que o interesse comum, em
nossas plagas, não passa de abstração?
Que saudades dos tempos bucólicos,
aqueles idos em que homens, simples
em seus costumes e firmes nas crenças, cultivavam a solidariedade, as
lembranças dos antepassados, o amor
paternal, o amor filial, o respeito aos
mais velhos, enfim, uma bagagem de
vida descomplicada que proporcionava
aos cidadãos certa doçura de viver.
Hoje, vivemos sob o signo da radicalização, das ameaças e do medo.
* Gaudêncio Torquato, jornalista, é
professor titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Higienizar as mãos é mais importante do que se pensa

* Marcelo Boeger e Raquel Oliveira

Sem dúvida, uma das coisas mais
simples e eficazes para prevenir doenças
é a lavagem das mãos. Mas por incrível
que pareça, você já percebeu quantas
vezes nos surpreendemos em banheiros
de aeroportos, shopping centers, universidades com a quantidade de pessoas
que utilizam o banheiro e saem de lá sem
lavar as mãos? Isso deve ser incorporado
urgentemente como hábito em nosso dia
a dia em qualquer lugar que estivermos.
Deve fazer parte de uma insistência junto
de nossos filhos, principalmente se ainda
estiverem em uma idade adequada de
incorporar hábitos.
Para quem atua em hospitais, isso
é ainda mais importante, dado a exposição com pessoas com doenças em um
ambiente de grande circulação. Mas também devemos incorporar esse hábito no
dia a dia em situações do nosso cotidiano
– por exemplo: após usarmos o transporte público, antes e depois de usarmos
o banheiro, após tocar em dinheiro ou
usar o telefone, antes de nos alimentarmos entre tantos outros momentos (que
se tornam críticos) e que podem responder por grande parte dos casos de nossa
capacidade imperceptível de transmitir
ou contrair doenças.
Entre tantas outras doenças, sabemos o quanto é ruim estarmos acometidos com conjuntivite, hepatite, diarreia,
gripe ou até mesmo resfriado. Abaixo,

algumas dicas importantes que podem
ajudar a reduzir a transmissão dessas e
outras doenças relacionadas.
* 7 dicas importantes
- Ao espirrar ou tossir, cubra o nariz
e a boca com lenço de papel. Na falta
destes itens, utilize o antebraço, evitando
sujar as mãos;
- Não compartilhe cortadores ou
alicates de unha e mesmo as lixas, uma
vez que as unhas também são fontes de
risco e podem acumular microrganismos
nocivos à saúde;
- Ao lavar as mãos, lembre-se de
retirar acessórios como anéis, pulseiras
e relógio, pois esses objetos acumulam
microrganismos que podem não ser
removidos com a lavagem das mãos;
- Aplique a quantidade de sabonete
necessária para cobrir toda a superfície
das duas mãos;
- Após o enxágue, utilize papel
toalha, secando as mãos, seguido pelos
punhos;
- Utilize papel toalha também para
fechar a torneira e tocar na maçaneta da
porta, para que não as suje novamente;
- Caso não seja possível higienizar
as mãos em um determinado momento,
evite tocar os olhos, nariz ou boca após
tossir ou espirrar.
* Nas Instituições de Saúde
Além de estar entre as mais importantes “Metas” que consideram a Segurança do Paciente, a Higiene das Mãos
é reconhecida como a medida mais
simples e de maior impacto na redução
da transmissão cruzada de microrganismos, inclusive os multirresistentes, assim
como na Prevenção das Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS).
Um outro grande desafio é a adesão e a

sensibilização dos profissionais de saúde
a esta medida.
Novos produtos têm sido disponibilizados no mercado, com por exemplo, as preparações em gel de álcool a
70%, contendo hidratantes e emolientes
em suas fórmulas de modo a garantir a
proteção da pele das mãos, sem danos à
barreira cutânea, como acontece com os
produtos degermante e sabões de uma
forma geral.
* Você sabia?
A Higiene das Mãos (HM) teve sua
importância descoberta e provada no ano
de 1847, pelo Dr Ignaz Semmelweis, que
ao observar as mulheres que morriam de
“febre puerperal”, conseguiu estabelecer
uma relação entre a higiene das mãos e
a ocorrência das infecções supracitadas.
Desta forma, instituiu a obrigatoriedade
de se higienizar as mãos com solução
clorada antes de se fazer qualquer procedimento; visita médica nas pacientes;
e como consequência, teve uma redução
drástica da ocorrência destes eventos
infecciosos, e consequente mortes por
esta razão.
* CCIHs
Nos hospitais, as CCIHs (Comissões de Controle de Infecção Hospitalar) trabalham continuamente com
campanhas e projetos de sensibilização
e conscientização acerca da importância
do procedimento de higiene das mãos,
em todas as oportunidades onde isto se
faz necessário; mas mesmo assim, é um
desafio mundial, que envolve iniciativas
com a estratégia multimodal pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
* Marcelo Boeger
* Raquel Oliveira

Sandro A.
Carrilho
Resenhas rápidas e radicais
O pós-carnaval e a emergência real: sobreviver e poder viver o amanhã!
RESENHAS RÁPIDAS E RADICAIS
Nenhum governo estará isento de críticas. Isolamentos vão acontecer. Todos vão dizer que há uma demora nas

ações ou providencias insuficientes. Logo vão faltar máscaras e comerciantes desmiolados pensarão no aumento
do preço dos produtos de primeira necessidade. São padrões que reforçam o uso dos sentimento dos outros para
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e parlamentares debatem manifestações políticas! Quero apostar no discurso do novo presidente do Uruguai :
"Devemos deixar de lado questões ideológicas , entrar em sintonia com o Mundo, flexibilizar posições e avançar
em processos bilaterais, pois estamos diante de uma emergência”. Enfim, só temos que sobreviver e poder viver o
amanhã, nosso pós-carnaval já não nos permite desfilar de novo, há uma ameaça real e com potencial arrasador!

O pós-carnaval e a emergência real: sobreviver e poder viver o amanhã!

04/03 - Dia Mundial da Oração
05/03 - Dia do Filatelista Brasileiro
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BLUM DEPUTADO II
Em um evento de confraternização em Carambeí, na
sexta-feira (28), empresários e
amigos de Blum da cidade de
Ipiranga, manifestaram apoio
ao político que encerra o seu
segundo mandato de prefeito
neste ano. Lisongeado, Blum
agradeceu mas não continuou
a conversa.

REPOSIÇÃO II
Claro que todo aumento,
mesmo se tratando de recomposição, acaba desagradando
a população em geral. É histórico e cultural no Brasil e não
poderia ser diferente em Castro. Por enquanto, o assunto
só ganhou coro na Câmara
Municipal.
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seus subsídios em 4,48%. Na
sessão de segunda-feira (2),
o próprio vereador Maurício
Kusdra (PSB) fez questão de
deixar claro que não se trata de
aumento, e sim da recomposição do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

REPOSIÇÃO
Em segunda votação, e sem
alarde, os vereadores da Casa
de Leis de Castro aprovaram
por unanimidade a reposição de
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BLUM DEPUTADO
O prefeito Osmar Blum
Chinato, de Carambeí, teve
mais uma vez o seu nome indicado para concorrer à uma
vaga na Assembleia Legislatica
do Paraná. E dessa vez não
partiu dos carambeienses.
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Clima

Temperatura

Umidade

20 ºC
14 ºC

92%
62%

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

Quarta
04/03

23

ºC

14 ºC

98%
49%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Quinta
05/03

REDAÇÃO

ÚLTIMAS:
*Vereadora
Fátima Castro (MDB), apresentou projeto de lei que
concede Título de Cidadã
Honorária de Castro à deputada federal Aline Sleutjes.

33 ºC
15 ºC

97%
47%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 02/03/2020

TERÇA-FEIRA, 03 A 06 DE MARÇO DE 2020

3

VEREADOR ELIZEU CORTES, DE TIBAGI, PODE SER CASSADO

Após denúncia, parlamentar faz defesa
Divulgação

Denúncia foi
acatada por
oito, dos
nove vereador
da Casa

AUDIÊNCIA PÚBLICA
O deputado Emerson Bacil (PSL) coordena na próxima
quinta-feira, 5, em São Mateus do Sul, uma audiência pública
sobre o desenvolvimento das regiões sul e centro-sul. O vicegovernador Darci Piana e o chefe da Casa Civil, Guto Silva,
confirmaram presença no encontro que será realizado no Clube
dos Empregados da Petrobras.

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Divulgação

Após ser denunciado por
quebra de decoro parlamentar,
na última sessão ordinária da
Câmara Municipal de Tibagi, o
vereador Elizeu Cortez protocolou sua defesa junto a Casa,
na tarde desta segunda-feira
(2). O material deverá ser analisado pela Comissão Especial
de Inquérito (CEI) durante os
próximos cinco dias, e, após
o parecer do grupo, os vereadores definirão se Elizeu terá
ou não o mandato cassado. A
comissão que acompanha o
caso é formada por três parlamentares.
A denúncia foi protocolada na Casa pelo ex-vereador
Nelson Roberto Viana, e aco-

PIRAÍ DO SUL

Hospital recebe
equipamentos
indicados por
Aliel Machado
Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) esteve na sextafeira (28 de janeiro), no município de Piraí do Sul para entregar
novos equipamentos para o Hospital Municipal Santo Antônio.
Os equipamentos foram adquiridos através de emenda individual
indicada pelo parlamentar no
valor de R$ 400 mil.
Acompanhado do secretário
de Saúde do município, Julio
César Sandrini, o deputado visitou o Hospital e conheceu de
perto o funcionamento do aparelho de Ultrassom e a digitalização do equipamento de Raio-X.
Para o parlamentar, essa é uma
conquista da população. “Essa
é uma obrigação como representante da população, devolver
para a sociedade o que é direito
dela. E a Saúde tem sido prioridade em todos os municípios que
trabalhamos”, defendeu Aliel.
Só em investimentos para
Piraí do Sul o parlamentar
já conquistou mais de R$ 2
milhões para diversas áreas.
Para o Esporte foram construídos campos de Futebol Society,
dois deles em frente ao Ginásio
Municipal, para a Agricultura foi
entregue uma Motoniveladora de
mais de R$ 400 mil reais, além
de recursos para a Educação,
APAE e principalmente para a
área da Saúde, que já recebeu
cerca de R$ 1 milhão em emendas indicadas pelo deputado.
“Temos aqui um grupo comprometido com a cidade. São
lideranças, entre elas o secretário
de Esportes, Douglas Carneiro,
que nos pedem auxílio para atender exclusivamente à população.
E vamos continuar ajudando no
que estiver ao nosso alcance”,
revelou ele.
De acordo com o secretário
de Saúde, esses investimentos são muito importante para
melhorar o atendimento. "A gente
sabe da dificuldade de recursos
municipais. É muito difícil sobrar
recursos para investimento, porque o custeio da Saúde é muito
alto. Então quando a gente é
beneficiado com uma emenda
a gente consegue viabilizar a
aquisição de equipamentos mais
modernos para atender a comunidade”, disse.

Veredor Elizeu Cortez protocolou defesa

lhida por oito, dos nove vereadores tibagianos. De acordo
com informações da Câmara
Municipal, Elizeu Cortez já
responde a um processo na
Justiça Comum, e foi denunciado por quebra de decoro,
por ter supostamente direcionado uma mulher à prestação
de serviços comunitários na

Câmara Municipal, no ano
de 2017, quando era presidente da Casa. A condenada,
segundo o processo, era
namorada de um sobrinho de
Elizeu e deveria comparecer à
Câmara cerca de três vezes na
semana, durante o período de
um ano, mas teria ido ao local
aproximadamente duas vezes

nesse período, e para assinar
documentos que comprovariam a prestação dos serviços.
Ainda de acordo com
informações repassadas pela
Câmara Municipal de Tibagi,
também existe uma recomendação do Ministério Público,
pela condenação judicial do
vereador Elizeu Cortez.

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

Proposta que reforçam as ações
de defesa das mulheres avançam
A Assembleia Legislativa do
Paraná aprovou na sessão plenária desta segunda-feira (2)
três propostas que reforçam as
ações de defesa dos direitos das
mulheres em todo o estado. Os
textos avançaram justamente na
primeira sessão ordinária do mês
em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, data comemorada anualmente no dia 8 de
março. A primeira proposta se
trata do projeto de lei 613/2019,
do deputado Delegado Francischini (PSL), que obriga condomínios residenciais localizados
no estado do Paraná a comunicar
aos órgãos de segurança pública
quando houver em seu interior a
ocorrência ou indícios de violência doméstica e familiar contra
mulheres, crianças, adolescentes
ou idosos.
O projeto determina que a
comunicação deva ser realizada
imediatamente em casos de
ocorrência em andamento, por
meio do telefone ou de aplicativo
móvel. No prazo de até 24 horas
após a ciência do fato, a comunicação deverá ser por via física
ou digital. Ainda segundo o texto,
os condomínios deverão fixar nas

Divulgação

Projetos de Francischini e Cristina Silvestri são aprovados
áreas de uso comum cartazes ou
placas divulgando o disposto na
legislação e incentivando os condôminos a notificaram o síndico
quando tomarem conhecimento
da ocorrência de violência doméstica ou familiar no interior do
condomínio. No caso do descumprimento dos pontos dispostos na
Lei, o condomínio poderá sofrer
penalidade, que vai desde autuação até multa.
Também em redação final
foi aprovado o projeto de lei
91/2019, que propõe a preferência no preenchimento de vagas

em cursos de qualificação técnica
e profissional às mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar.
O texto assinado pela deputada
Cristina Silvestri (CDN) tem
como objetivo promover a capacitação das mulheres por meio de
cursos profissionalizantes gratuitos visando o crescimento pessoal,
social e profissional, estimulando
assim as vítimas a enfrentar e
superar as consequências psicossociais decorrentes da violência
sofrida. As duas propostas agora
seguem para sanção, ou veto, do
Poder Executivo.

AJUDANDO A IMPULSIONAR O SETOR

BRDE investe R$ 200 mi nas indústrias
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul –
BRDE teve papel estratégico no
avanço da indústria paranaense em
2019. Segundo levantamento do
Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, entre janeiro e
dezembro do ano passado, houve
crescimento de 5,7% na produção
industrial paranaense, colocando
o Estado em posição de liderança
no País. Diante do resultado,
o Paraná foi o que registrou o
melhor desempenho industrial de
2019. Neste mesmo período, os
investimentos do BRDE no setor
industrial ultrapassaram R$ 201,9
milhões, diluídos em 217 liberações de recursos.
No setor de agroindústria
foram injetados, só em 2019,
cerca de R$147 milhões. A
C.Vale, de Palotina, recebeu mais
de R$40 milhões. A Frimesa, de
Medianeira, teve acesso ao aporte
de mais de R$36 milhões. Já a

Coopertradição, de Pato Branco,
pode fortalecer os negócios por
meio do apoio do BRDE, que
investiu R$20 milhões na empresa.
“Números importantes que movimentam as engrenagens da economia paranaense”, diz o diretor do
BRDE, Wilson Bley Lipski.
“Entendemos que o setor agro
tem uma grande responsabilidade
pelo crescimento do País. Investimos em diversas cooperativas
durante o ano de 2019, fortalecendo não só o cooperativismo, mas
o ecossistema agroindustrial, visto
que os investimentos possibilitaram
expansão de unidades, melhorias
em infraestrutura e incentivos aos
cooperados, o que melhora toda a
cadeia produtiva”, enfatiza Bley.
Já na área de alimentos, a El
Shadai, de Chopinzinho, recebeu o
aporte de mais de R$4 milhões e
a SL Cereais e Alimentos de Mauá
da Serra, R$9 milhões. “Como
banco de desenvolvimento, com-

preendemos que é essencial distribuir os recursos nos mais variados
setores. Desta forma, possibilitamos o crescimento em áreas diversas e movimentamos a economia
estadual”, comenta Bley.
Os investimentos fizeram a
diferença para o crescimento do
setor industrial, avalia o Instituto
Paranaense de Desenvolvimento
Econômico e Social (Ipardes).
Segundo o Instituto, entre os
principais motivos para o avanço
da indústria paranaense estão o
aumento da qualidade da produção local, com recepção no mercado global; a abertura de novos
mercados para alimentos e a diversificação da indústria paranaense.
Esses fatores são determinantes
para os investimentos do Banco,
que destinou recursos para indústrias de vários setores - têxteis,
do setor automotivo, moveleiro,
cosméticos e eletrônicos, além das
agroindústrias.

JANELA PARTIDÁRIA
Os vereadores tem até a próxima quinta-feira (5) para mudar
de partido sem sofrer qualquer
tipo de punição. O prazo da chamada janela partidária termina
no dia 3 de abril, seis meses
antes do pleito.
POLO DO AGRONEGÓCIO
A deputada Luísa Canziani
(PTB) se reuniu com representantes da UEL, Ocepar, Sebrae,
Codel, Iapar, Embrapaa, UTFs,
Senai e outras instituições para
viabilizar a instalação em Londrina de um dos institutos programados pelo Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações
e Comunicações, o Instituto de
Inteligência Artificial em Agro.
"A região norte – reconhecida
nacionalmente como polo do
agronegócio – tem ambiente propício e oferece condições únicas
para receber esse centro e liderar pesquisas que revolucionem
o agronegócio nacional".
SAÚDE PÚBLICA
Ao longo de 2020, o Hospital Municipal Padre Germano
Lauck, de Foz do Iguaçu, vai
receber mais de R$ 27 milhões,
adiantaram o secretário estadual
de Saúde, Beto Preto e o líder
do governo, deputado Hussein
Bakri (PSD), durante uma reunião com o prefeito Chico Brasileiro, deputado Vermelho (PSD)
e o presidente da Câmara de
Vereadores, Beni Rodrigues
(PSB).
PACOTE DE CONCESSÕES
O Paraná terá o maior pacote
de concessões de rodovias do
governo federal. Segundo o
ministro Tarcísio Gomes (Infraestrutura), o leilão do novo anel
de integração rodoviário do
Paraná terá 4,1 mil quilômetros e deve gerar investimentos
de mais de R$ 100 bilhões ao
Estado.
ABRACE
O deputado Luciano Ducci
(PSB) visitou João Pessoa (PB)
e conheceu a Associação Brasileira de Apoio Cannabis Esperança. A Abrace é única entidade
do país que pode cultivar maconha com fim medicinal. Ducci relator da comissão na Câmara
dos Deputados sobre a liberação
do cultivo, importação e exportação da cannabis no Brasil deve apresentar seu relatório em
abril.
REGULARIZAÇÃO
A Anvisa liberou a venda de
medicamentos a base de cannabis em farmácias, mas proibiu o
cultivo. A Abrace atende atualmente três mil pessoas e a meta
é chegar a dez mil. O óleo que é
produzido na Paraíba custa 10%
do valor do importado, vendido
nas farmácias.
PSDB ENGAJADO
O
deputado
Michele
Caputo (PSDB) se reuniu com
o governador Eduardo Leite
(PSDB-RS) para discutir sobre
as eleições municipais de 2020.
Segundo o tucano, o PSDB
busca representantes em todos
os municípios e fortalecer o
partido na disputa eleitoral "No
encontro com o governador do
Rio Grande do Sul, a conjuntura

política do Paraná e o futuro do
partido na principais cidades do
Estado, com vistas às eleições
deste ano."
REJEIÇÃO
No encontro, ganhou destaque também a discussão sobre
a orientação que o partido dará
aos seus filiados com relação às
manifestações convocadas para o
dia 15 de março. Os dirigentes
tucanos foram unânimes ao afirmar que polarizações e tensões
não favorecem o fortalecimento
da democracia. As crises institucionais provocadas por falas
irresponsáveis e/ou manifestações nas mídias sociais podem
ter consequências gravíssimas.
CONTRA CORRUPÇÃO
O advogado e jornalista
Ogier Buchi, um dos organizadores do Aliança pelo Brasil no
Paraná, disse que a manifestação
marcada para o dia 15 de março,
a partir das 15h na Boca Maldita
em Curitiba é contra a corrupção. Ele também criticou a ideologização que marca os prós e
contras do ato. "É absolutamente
fundamental nesse momento da
vida nacional deixar claro e transparente o que sente o cidadão.
Tenho percebido que há uma
inversão organizada daquilo que
se pretende no dia 15 de março,
um discurso montado por aqueles que compõem a corrupção",
disse.
DISCIPLINADO
A atuação na coordenação
Operação Lava Jato rendeu ao
procurador Deltan Dallagnol,
17 procedimentos no CNMP. O
que hoje está mais adiantado foi
distribuído a um relator ligado à
Câmara dos Deputados, Otavio
Rodrigues, o que é visto como
negativo para Deltan. Apenas 1
dos 17 procedimentos resultou
até agora em punição.
CIBERSEGURANÇA
Na quinta-feira, 5, uma das
principais empresas de segurança cibernética do país vai
inaugurar filial em Curitiba. Com
24 anos de estrada, a ISH chega
ao Paraná com a expectativa de
já faturar R$ 30 milhões com
soluções de segurança da informação, detecção de ataques e
monitoramento. A expectativa
é que em 2020, no Brasil, a
cibersegurança deva atingir R$
8 bilhões.
ABAIXO DA MÉDIA
Número de mesários voluntários no Paraná está abaixo da
média nacional. De acordo com
o TRE, o estado tem média de
40% de voluntários trabalhando
nas eleições, e média nacional
é de 60%. Até agora, 13,8 mil
pessoas se inscreveram para trabalhar nas eleições municipais,
quando serão necessários cerca
de 110 mil mesários.
ACUPUNTURA URBANA
No dia 17 de março tem o
lançamento da nova edição de
“Acupuntura Urbana” em Curitiba. O livro é do arquiteto e
urbanista Jaime Lerner, ex-prefeito de Curitiba e ex-governador
do Paraná.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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LIMPEZA NOS BAIRROS

Secretaria de Obras inicia Força Tarefa
Divulgação

Trabalhos tem
início de forma
simultânea
nos bairros

INVICTO EM DOIS JOGOS

Carambeí vence a
segunda no Amador
Da Assessoria

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
Municipal, através da secretaria
de Obras e Serviços Públicos
inicia nesta semana uma força
tarefa para recolhimento de
galhadas e restos de construções que estão depositadas em
frente as residências e também
em locais públicos nos bairros
e região central do Município.
No total são seis caminhões e
três máquinas retro escavadeiras que estão designadas para
essa operação que ocorrerá
durante toda semana.
De acordo com o titular da
secretária de Obras, Marcos
Machado, os trabalhos iniciam
simultaneamente nos bairros Jardim Brasília, Boqueirão e Novo

População pode colaboram no trabalho

Horizonte. Após seguirão para
a vila AFCB, Eldorado, Avenidas Pioneiros e Atlanta, assim
também como a região central.
"Todo pessoal e maquinário permanecerão nos bairros até fazer
a limpeza total", detalha.
Ele também explica que
serão recolhidos restos de
construções, galhadas e ainda

as telhas de fibra de cimento.
Materiais reciclados serão
recolhidos pela Coopam que
fará o trabalho seguindo agenda
normal. O secretário solicita a
população para que aproveite
este período e coloque em
ordem seus quintais para evitarem principalmente criadouros
do mosquito da Dengue.

JOGO FOI REALIZADO EM PONTA GROSSA

Fantasma perde para o Athletico
Ponta Grossa - Operário
Ferroviário e Athletico se enfrentaram na tarde de domingo (1º),
pela nona rodada do Campeonato
Paranaense 2020. A partida aconteceu no Estádio Germano Krüger
e terminou 3 a 1 para os visitantes.
Com o resultado, o alvinegro permanece com 16 pontos.

GARÇOM E BARMAN

A partida iniciou com chances para as duas equipes. Jajá
abriu o placar para o Athletico
em cobrança de pênalti, aos 12
minutos. O atacante ampliou aos
40 minutos. No segundo tempo,
o Operário diminuiu com Sosa
aos seis minutos. O zagueiro
aproveitou sobra de bola na área

e completou para o gol. Vinicius
Mingotti fez o terceiro do Athletico aos 36 minutos da etapa
final.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão disse que
são detalhes que decidem a partida, mesmo quando o jogo está
disputado.

Carambeí ganha mais
uma partida e sai invicto da
segunda rodada do Campeonato Amador 2020. Com
jogo na casa do adversário,
a equipe carambeiense pisou
no gramado com garra e
determinação e enfrentou
o Galdinos FC cravando o
placar de 3 a 0. No próximo
domingo (8), o adversário

será o Olinda FC e o jogo
está marcado para às 15
horas, no Campo do Olinda.
Nesta segunda rodada
Carambeí aparece em primeiro lugar do Grupo A,
empatado com a equipe de
Ipiranga. No Grupo B a
primeira colocação também
tem duas equipes, Vila Velha
e União PG, ambas representam a cidade de Ponta
Grossa.

EM LOCAIS PÚBLICOS

Prefeitura instala placas
proibindo jogar lixo
Carambeí - Prefeitura de
Carambeí está instalando placas
para alertar sobre a proibição de
jogar lixos e entulhos em locais
públicos. Os bairros que são
mais prejudicados e que são o
foco do alerta são o Jardim Brasília, AFCB e Boqueirão.
O alerta vale para todos os
locais da cidade. O cidadão que
for flagrado cometendo tal ato
poderá ser enquadrado na Lei
Municipal 464/2006 - Código
de Posturas - que trata na Seção
V - da higiene das vias e logradouros públicos, no artigo 125,
que estabelece “a proibição de
lançar em vias públicas nos ter-

Divulgação

Setur abre
inscrições
para cursos
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) abriu
na segunda-feira (02) as inscrições para os cursos de “Serviços de barman” e “Introdução
aos serviços de garçom”, que
ocorrem entre 23 e 27 de março
e 6, 7, 8, 13 e 14 de abril, respectivamente. Este é mais um
investimento da Setur em capacitação, que é gratuita e possui
vagas limitadas.
O período para inscrições
segue até o dia 20 de março.
Interessados precisam ser maiores de 18 anos e procurar a
Setur munidos de documentos
pessoais.
O curso de “Serviços de barman” acontece entre 23 e 27 de
março, das 19 às 22 horas, no
Sindicato Rural de Tibagi.
Já o de “Introdução aos Serviços de Garçom” ocorre nos
dias 6, 7, 8, 13 e 14 de abril,
das 19 às 22 horas, no auditório
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec).
Divulgação

Placas já alertam
renos sem edificação lixo de
qualquer natureza”, e poderá ser
multado em um valor que varia
de R$ 35,87 a R$1.076,10.

Sede da Sectretaria
de Turismo, de Tibagi
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EXPECTATIVA

Tropeiro de Ouro
tem evento de
gala nesta quinta
Prêmio irá
reconhecer
cinco categorias,
de empresas a
personalidades
castrenses
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Acontece nesta quinta-feira
(5) o evento de lançamento
do Prêmio Tropeiro de Ouro.
O propósito desta iniciativa é,
sobretudo, o reconhecimento de
empreendimentos,
empresas,
personalidades e profissionais
castrenses, que se destacam
em suas atividades ao longo dos
anos. A cerimônia está marcada
para começar as 19h30, no
Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda).
A ação está sendo desenvolvida através de uma parceria
entre a Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato do Comércio
Varejista de Castro (Sindicastro)
e o Sindicato Rural de Castro.
A indicação dos nomes que irão
receber o prêmio, nesta primeira
edição do evento, foi feita por
meio de votação entre os membros da diretoria das três instituições.
As categorias a serem premiadas serão Agronegócio,
Comércio, Indústria, Prestador
de Serviços e Personalidade. Na
categoria Agronegócio, a Chácara

Marujo, que em 2020 completa
seus 57 anos de fundação, foi a
escolhida para receber a homenagem. Já na categoria Comércio, a
empresa escolhida foi a Caramcar
Comércio de Auto Peças, que tem
39 anos de história. Para receber
o prêmio na categoria Indústria,
a Watanabe Indústria e Comércio da Máquinas foi indicada. A
companhia foi fundada no ano de
1970. Para representar a categoria Prestador de Serviços como
premiada, foi indicado o Escritório Contábil Tiago, que em 2020
completa 59 anos de fundação.
A Personalidade escolhida para
receber o prêmio nesta edição é o
engenheiro agrônomo por formação e ex-presidente da Cooperativa Castrolanda, Frans Borg, de
68 anos.
Anderson Gomes, presidente
da Acecastro, explicou que a
intenção das entidades realizadoras do evento é reconhecer a
história das empresas premiadas,
e toda sua contribuição para com
o desenvolvimento do município.
Além disso, segundo ele, cada
homenageado receberá o Prêmio Tropeiro de Ouro uma única
vez, ou seja, a cada ano, novas
empresas e personalidades serão
reconhecidas por meio da iniciativa. O presidente falou também
a respeito dos critérios que foram
considerados para a definição dos
nomes que estão sendo reconhecidos. “A ideia da homenagem não
é os considerando como melhores
do ano, não estaremos analisando
ano a ano, e sim o conjunto de
uma obra, toda uma história está
sendo avaliada. Dificilmente nos

próximos anos encontraremos
uma pessoa no começo de carreira recebendo o prêmio de destaque, na categoria personalidade
ou nas outras quatro categorias.
Os requisitos para a premiação
incluem ser uma empresa filiada
à uma das três entidades e com
mais de dois anos de atividade,
e isso continuará valendo para
as próximas edições e é o pilar
principal deste prêmio. As três
entidades em conjunto são as que
têm em Castro a autonomia mais
assertiva para fazer a avaliação de
requisitos, e com avaliações das
suas diretorias fazer análises, e
posteriormente votação, até chegar aos indicados de cada categoria. Como o objetivo é reconhecer
mais empresas e personalidades,
entendemos que quando uma
empresa ou pessoa recebe o prêmio uma vez, já está reconhecida,
assim, não faria sentido se repetirem os vencedores, quem for
reconhecido terá na sua empresa
ou escritório apenas uma amostra
do troféu”, destaca.
O presidente da Associação Comercial também explicou
detalhes sobre a categoria Personalidade, que diferente das
outras, visa reconhecer a contribuição de uma pessoa para com
o progresso local e da região.
“A categoria Personalidade foi
criada para que possamos homenagear pessoas físicas, sejam elas
profissionais liberais, servidores
públicos, esportistas, artistas,
entre outros. Neste caso, queremos reconhecer alguém que
tenha feito algo notório em prol
da nossa cidade”, finaliza.
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TEATRO ABRE ENSAIOS NA PARÓQUIA SÃO JUDAS

'Paixão de Cristo'
completa 30 anos
Divulgação / Renato de Oliveira

Ensaios acontecem com motivação a mais
RENATO DE OLIVEIRA
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Começou no domingo (1º),
os primeiros ensaios para a
apresentação da peça teatral ' Paixão de Cristo ' , que
todo o ano - na Sexta-Feira
da Semana Santa- , é organizada e apresentada por atores
amadores mirins, jovens e até
mesmo adultos. Este ano, o
espetáculo vai atingir uma
marca histórica. Serão celebrados 30 anos de apresentação ininterrupta. A peça está
marcada para acontecer no dia
10 de abril.
De acordo com Arildo
Ribeiro de Souza, que ao lado
de outros integrantes coordena
a fase de ensaios, faltando 45
dias para a apresentação da
peça, ainda não está oficialmente definido o local onde a
trama deverá ocorrer. "Entretanto, esforços estão sendo
feitos para que o espetáculo
seja apresentado no ginásio de
esportes Padre José Pagnacco,
no alto da Vila Santa Cruz.
Com isso, de certa forma, a
encenção retorna a sua origem", destaca Arildo. As primeiras apresentações, tiveram
início na quadra de esportes

da comunidade de São Judas
Tadeu, espaço que hoje é ocupado pela obra de construção da nova igreja matriz do
bairro.
A cada ano, o espetáculo
incorpora novos integrantes.
Este é o caso de uma nova
figurante que fará sua estreia
e irá representar o papel de
serva de Pilatos. "Atuar na
peça, será para mim, uma
experiência diferente e que
deve me enriquecer", apontou a estudante Thais Kremer
Morgan, de 14 anos.
De outro lado, já veterano
nas apresentações da peça,
Luis Carlos Costa que participa há 17 anos do espetáculo, destaca a importância da
juventude, que com seu dinamismo e coragem, tem mantido esta tradição, ao longo
de três décadas. "Sou mais
um colaborador e incentivador
para que outros jovens venham
participar conosco", observou.
"Acho de suma importância
para a igreja, o surgimento de
novas lideranças, assim como
também é importante para
os próprios jovens, que estão
formando o seu caráter e sua
espiritualidade",
emendou.
O personagem José- vivido por

Luis Carlos- abre o primeiro
ato da peça e continua em
cenas próximas como um dos
apóstolos de Cristo.
Espaço para todos
Há três décadas idealizado
e apresentado pela paróquia
de São Judas Tadeu, hoje o
espetáculo abrange outras
comunidades como Perpétuo
Socorro, Matriz Sant`Ana,
Rosário, capelas e até mesmo
o interior. Pela quarta vez
consecutiva, Rodrigo Valter
Augustat, irá viver o papel
de Jesus. "Já estou inserido
na peça por dez anos e tenho
a incumbência de representar no espetáculo, a figura de
Cristo. Importante destacar
que mesmo sendo um espetáculo da igreja católica, sempre
há espaço para que pessoas
de outras denominações religiosas também possam participar. O convite é aberto para
todos", destacou.
Próximo ensaio
Todos os integrantes vão se
reunir no próximo sábado (7),
a partir das 20 horas, no salão
térreo da nova igreja matriz de
São Judas Tadeu, para novos
ensaios.

APÓS RECLAMAÇÕES

Força-tarefa vai fiscalizar
terrenos baldios e passeios
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro, por
meio da Superintendência de Tributos e Fiscalização de Posturas,
inicia nesta terça-feira (3) forçatarefa para fiscalizar a limpeza
de terrenos baldios e o acúmulo
de lixo, entulho e materiais de
construção que estão obstruindo
passeios. A Prefeitura tem mais
de 3700 terrenos baldios cadastrados e quatro equipes vão atuar
por setores.
De acordo com a superinten-

dente de Tributos, Lissa Shimada,
após constatado a falta de limpeza
nos terrenos e passeios, os proprietários serão notificados e terão
prazo de uma semana para limpar
os terrenos e passeios para que
não sejam multados. Após esse
prazo, a Prefeitura fará a limpeza
desses locais com a cobrança de
taxa e imposição de multa aos
proprietários.
Lissa destaca que há muita
reclamação da população da
sujeira de terrenos e passeios e
a força-tarefa visa principalmente

prevenir o mosquito da dengue.
“O proprietário do terreno tem o
dever de mantê-lo limpo, assim
como o passeio em frente à sua
casa. Vamos atuar com rigor na fiscalização para que seja cumprido o
que diz o código de posturas do
município e prevenir a proliferação
do mosquito da dengue e consequentemente a doença”, disse.
A superintendente ressalta
ainda que a população pode colaborar denunciando por meio da
ouvidoria no site da Prefeitura no
endereço www.castro.atende.net

RECURSOS DO MINISTÉRIO DO ESPORTE

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Caramuru será revitalizado com
investimento de R$ 1,5 milhão
Divulgação

Da Assessoria
O Estádio Municipal Lulo
Nunes, o Caramuru, será revitalizado. O prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior assinou no domingo
(1º) a Ordem de Serviço e as
obras devem iniciar nas próximas
semanas.
Com investimento de R$ 1,5
milhão, oriundos do Ministério do
Esporte e contrapartida do Município, a revitalização do Caramuru
inclui a reforma dos banheiros,
troca da cobertura da arquibancada e novo projeto de iluminação.
Também está prevista a retirada
dos muros, construção de uma
pista de caminhada, revitalização
do campo com a colocação de tela
ao redor, instalação de uma área

Projeto prevê construção de uma pista de caminhada
de lazer com parque infantil, pista
de skate e patins, academia ao ar
livre, além de paisagismo. “A ideia
é fazer um espaço para que toda a
população possa aproveitar para a
prática de esporte e lazer”, disse
o secretário municipal de Esporte
e Juventude, Marcos Vinicios de
Rocco.

O prefeito Moacyr destacou
a importância da revitalização do
estádio. “É um dia muito especial
para o município, pois estamos
assinando a ordem de serviço para
revitalizar o Caramuru, que é um
ícone da nossa cidade e que será
um grande centro esportivo para
toda a comunidade”, disse.
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AMISTOSO NO CAMPO DA BATAVO

Empate com Ipiranga teve gosto de vitória
Divulgação

DUPLAS

Carambeí é melhor no Truco
Divulgação

Equipes de Carambeí (de preto) e Ipiranga após o jogo

Confronto em
Carambeí teve
dois momentos
Da Redação
Carambeí - O confronto
entre os combinados de Carambeí e Ipiranga, na noite de
sexta-feira (28 de fevereiro),
teve dois momentos no campo
da Batavo. O primeiro tempo
vencido pela equipe adversária, que mesmo jogando fora
de casa emplacou três gols e
foi para o intervalo ensaiando

uma goleada; e o segundo em
que Carambeí acertou o time e
conseguiu o empate, podendo
até vencer a partida se ela não
tivesse encerrado, tamanha foi
a quantidade de gols perdidos.
Outro ponto considerado
decisivo no resultado foi a puxada
de orelha dada pelo prefeito de
Carambeí, Osmar Blum, que no
intervalo da partida lembrou aos
seus atletas que o jogo era em
casa, e seria uma questão de
honra não perder.
É certo que a equipe de Ipiranga joga com o mesmo time
há pelo menos dez anos, são
mais novos, e o combinado de
Carambeí se reunia apenas pela

segunda vez, mas perder em
casa não seria algo aceitável, e
não foi. Se não bastasse isso, a
saída de Bruno aos dois minutos
de partida e de Edinho e Valenga
no segundo tempo, mexeu com
a equipe de Carambeí que teve
que apostar na base formada
por Carrilho, Airson, Enevan e
Vermeio, para que os atacantes Valenguinha, Jean e Solano
fizessem o dever de casa. Também completaram o time Eliseu,
Fabiano, Gica, Alfredo, e o técnico Carlão.
Ao final do jogo, empate de
3 a 3 e um próximo confronto
prometido para final de abril,
dessa vez em Ipiranga.

Secretário Alexandre (Zóio), Carlão, Gustavo e prefeito Blum

Duplas vencedoras: Neto Amaral, Carlão, João Scheiffer e Gustavo

Da Redação
Carambeí - Se no Futebol Suíço a pegada foi maior,
no Truco Carambeí manteve a
hegemonia ao vencer o torneio
de duplas pela segunda vez consecutiva, dessa vez em casa, no
Espaço Recreativo da Batavo.
A exemplo do primeiro confronto com os combinados de
Ipiranga, disputado no mês de
novembro, em Carambeí um total
de 28 duplas disputaram as partidas, com Carlão e Gustavo não
dando chances e levando o troféu. A grande surpresas do torneio ficou por conta dos jovens
Neto Amaral e João Scheiffer,
que mesmo perdendo a final por
12 a 6, desbancaram grandes
figurões da mesa.
Durante o torneio de truco,
os anfitriões comandados pelo
prefeito Osmar Blum, ofereceram aos visitantes um churrasco
regado a costela, leitão e muito
chope.
Para Blum, além das competições de Futebol e Truco, o principal é a confraternização entre
moradores e amigos das duas
cidades.

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

Curso prático de artes,
Status (?): Keanu (?): o Neo da
de rápida duração
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
al das coiRegião como a ilha
O brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil
de Guadalupe
Contração
Curso prático de artes,
Status (?): Keanu (?): o Neo da
muscular
de rápida duração
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
típica do
al das coiRegião
como
a
ilha
O brasileiro que
estressado
sas (lat.) mora fora do Brasil
de Guadalupe
Contração
muscular
típica do
estressado
Dar algo
Locais
em retriVenda, em
apreciados
buição
inglês
por gastrônomos
Graceja
Dar algo
Locais
em retriVenda, em
apreciados
buição
inglês
por gastrônomos
Graceja
Ato como
Deus da
guerra
o pecado
Produtor
Post-(?),
de urina
adesivo
AtoMargens
como
Deus da
guerra
o pecado
Professor
Produtor
Post-(?),
do mesde urina
adesivo
trando
Margens
Professor
do mestrando

Votações Christiane

Pronome (?), atriz
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
substituído

Cabeleirei-

www.coquetel.com.br

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

Pássaro
preto que
cata insetos do boi
Pássaro
preto que
cata insetos do boi

Átomo
com carga
elétrica
Venerado
Átomo
com carga
elétrica
Venerado

Maior
cidade da
Noruega
Três vezes
Maior
cidade da
Noruega
Três vezes

Rocha
Lima,
gramático
brasileiro
Rocha O espírito
Lima, que causa
gramático transtorbrasileironos (Rel.)
O espírito
que causa
transtornos (Rel.)

(?) Lobo,
cantor e
compositor
carioca
(?) Lobo,
Espírito
cantor e
Santo
compositor
(sigla)
carioca
Percorrem
Espírito
Santo
(sigla)
Percorrem

"Não há
bônus sem
(?)" (dito)
"Não há
bônus sem
(?)" (dito) Vermelho,
em inglês
Vermelho,
em inglês

Narcóticos
Anônimos
(sigla)
Narcóticos
Anônimos
(sigla)
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

Áries: Intrigas e fofocas
podem tumultuar a sua manhã,
por isso, meça as palavras e não
dê ouvidos o que os outros vão
dizer. Reserve um tempo para
cuidar do visual, pois sentir-se
bonita vai fazer toda a diferença.

Libra: Você vai precisar
de concentração extra para dar
conta das tarefas. Tenha cuidado
com distrações - deixe problemas
e preocupações pessoais longe
do emprego. À tarde, unir-se aos
colegas será uma ótima opção.

Touro: Cuidado para não
perder o controle das finanças.
Evite empréstimos e não misture
dinheiro com amizade. À tarde,
vai precisar de mais concentração para dar conta das tarefas
ou para aprender algo novo. Nos
assuntos do coração, cuidado
para não confundir os sentimentos por alguém da turma.

Escorpião: A Lua dá sinal
verde para você promover as
mudanças que deseja no seu
dia a dia. Bom momento para
dar uma geral em suas coisas e
separar o que não usa mais. Nas
finanças, controle bem seus gastos e evite investir não que não
conhece. Cuidado com fofocas e
mal-entendidos.

Gêmeos: Nem tudo será
como você planejou e talvez
seja preciso rever alguns planos
ao longo do dia. Seja flexível e
adapte-se às situações sem se
estressar. A tarde pode ser tensa
para amizades e parcerias: tenha
jogo de cintura. Na paquera, a
Lua vai realçar seu charme.

Sagitário: Quem trabalha
com parentes vai precisar de
muito jogo de cintura para contornar as diferenças. Uma boa
estratégia é não levar tudo pelo
lado pessoal. À tarde, você terá
sorte com dinheiro e vale até
fazer uma fezinha, mas também
terá que se segurar.

Câncer: Procure se concentrar em uma tarefa de cada vez,
especialmente se estiver aprendendo uma nova função. Pode
ter boas oportunidades de crescer no emprego.

Capricórnio: No trabalho,
cuidado para não atrasar por
causa de conversas e fofocas. Há
risco de não compreender direito
uma ordem e cometer erros:
dobre a atenção.

Leão: Você pode querer
mais liberdade para fazer as suas
coisas e investir em seus projetos. Pode até fazer parcerias,
desde que isso não atrase seus
planos. No emprego, vença o
comodismo e faça cursos.

Aquário: A Lua no seu paraíso astral fará tudo parecer fácil e
prazeroso, até mesmo as tarefas
mais complicadas. Você terá criatividade de sobra para contornar
qualquer obstáculo. Só precisa
controlar melhor os gastos.

Virgem: Você pode enfrentar a resistência dos colegas ou
algum outro desafio no trabalho
no início do dia. À tarde, vai querer mudanças, inclusive no visual.
Controle bem os gastos para evitar dores de cabeça mais tarde.
Seu charme vai atrair como ímã.

Peixes: Você pode enfrentar
alguns desafios, seja por problemas
no lar ou conflitos com parentes.
Mas não perca tempo com ressentimentos: a melhor alternativa é
buscar diálogo para esclarecer as
coisas. Nas finanças, é uma boa
fase para aumentar seus ganhos.
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Solução
Solução

T

BANCO

Sílvio Romero, poeta e crítico
Sílvio
Roliterário
mero, poeta e crítico Madeira
muito
literário
escura e
Madeira
resistente
muito
escura e
resistente

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

O

Substância
do gesso
Aves
Substância
também
do gesso
chamadas
Aves
de nhandu
também
Cadeia
chamadas
ao longo
de nhandu
do litoral
Cadeia
sudeste
ao longo
e sul do
do litoral
Brasil
sudeste
eBANCO
sul do
Brasil

Tarsila do
Amaral,
pintora
brasileira
Tarsila do
O pH igual Amaral,
a 7 (Quím.) pintora
Que é des-brasileira
prezível
O pH
igual
A condição
a 7 (Quím.)
da pedra
Que é despainite no
prezível
mundo
A condição
Sociedade da pedra
com fins painite no
específicos mundo
Fazer voar
Sociedade
com fins
específicos
Fazer voar

Votações Christiane
Pronome (?), atriz
substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

E

Irineu
Marinho,
jornalista
fluminense
Irineu
A vogal do
Marinho,
vocativo
jornalista
fluminense
Frente (?):
a
massa
A vogal
do
polar que
vocativo
se desloca
Frente
(?):
e empurra
a massa
a tropical
polar que
se desloca
Função
e empurra
das maia tropical
úsculas
num tuíte
Função
das maiúsculas
num tuíte

por "vocês" ro (pop.)
© Revistas
COQUETEL
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IMPERDÍVEL, COMPRE
UMA E GANHE OUTRA
Vendo uma escrivaninha usada,
com três gavetas, medindo 1,56
x 0,60, na cor casca de ovo, e
ganhe outra desmontada (sem
gavetas). As duas com pés de
ferro. Retirar do local. Valor de
R$ 150. Interessados contatar
(42) 3232-5148.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

BARRACÃO PRÉ
MOLDADO SEMI-NOVO
Em oferta 01 galpão de 200 mts² por
R$ 15.500 e 01 galpão de 100 mts²
por R$ 7.500 e 08 pilares de concreto sem uso para retirar por R$
3.450. Contato: (42) 9 9935-9235.

A forma mais barata de fazer negócio!

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

ALUGA- SE CASA
No final da rua Benjamin Constant,
n° 1024ª, contendo 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia a e
abrigo para carro. Mais informações
com o proprietário pelo telefone:
(42) 99997-4454 / (42) 9 9125-4744.

VENDO IMÓVEL
COMERCIAL / RESID.
Vendo imóvel Com/Res, na
Rua Heráclio Mendes de
Camargo, 06 (Esquina), próximo à ponde de rodagem
Manoel Ribas e a cerca de
200 metros da Prefeitura.
Dois pavimentos, área total
930 m2, área construída 460
m2. Piso superior: sala comercial, garagem, churrasqueira,
banheiro, Sala e 5 quartos.
Piso inf: 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. R$ 600 mil,
Contato pelo: (42) 9 99732121 / 9 9916-3737.

3232-5148
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EM ESTADO DE DECOMPOSIÇÃO

Corpo de homem é achado no interior
Divulgação

Confirmação
do nome da
vitíma não foi
dada pela Civil

CARRO X CAMINHÃO

Quatro pessoas morrem
em colisão na rodovia

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Mais um caso de morte
intriga os castrenses e as polícias
da cidade. Na tarde de segundafeira (2) um corpo, já em estado
de decomposição, foi achado no
interior de Castro. Estiveram no
local policiais militares, civis e
também a equipe de criminalística do Instituto Médico Legal,
de Ponta Grossa. Mas, até o
fechamento desta edição a identidade da vítima, autoria e motivação do crime não haviam sido
divulgados.
De acordo cominformações,
o corpo foi encontrado próximo das 14 horas na PR 340
- Estrada do Maracanã -, quando
um adolescente passava pelo local
e avistou algo. “Nos ligaram para
fazer a denúncia. Era o pai de um
morador da região. O homem
nos disse que seu filho viu um
corpo na estrada, depois disso
recebemos mais ligações sobre o
ocorrido. As pessoas começaram
a sentir o forte cheiro no local

Corpo foi encontrado em estado avançado de decomposição
e quando se deram conta era o
corpo que estava lá. Foi então
que a equipe deslocou-se, constatou o fato e acionou também a
Investigação da Polícia Civil e o
IML”, contou a PM.
A redação do Página Um
News entrou em contato com o
setor de Investigação da Polícia
Civil, porém o nome da vítima
não foi divulgado. “O corpo foi
levado para o Instituto Médico
Legal e a família irá reconhecer a vítima em Ponta Grossa.
Então não temos como passar
essa informação”, contou um
dos investigadores da Civil.
A Polícia Civil também
informou que o corpo apresentava marcas de golpes de faca

Carambeí – Três pessoas,
sendo elas dois homens e uma
adolescente foram encaminhados
para a Delegacia de Carambeí
na madrugada de sábado (29).
O trio é suspeito de roubar um
motorista de aplicativo de 42
anos. O caso aconteceu na PR
151, bairro Boqueirão, em
Carambeí.
De acordo com a vítima, os
autores estavam de posse de
uma arma de fogo e uma faca.
No relatório a PM divulgou que
eles roubaram dinheiro, celular
e o veículo da vítima. Porém,
os criminosos não foram muito
longe.
O veículo em que os indivíduos estavam acabou sendo
localizado por conta do GPS
do celular, que estava ligado. A
PM os encontrou com os objetos furtados e as armas usadas
no assalto. Os três suspeitos;
um jovem de 19 anos, outra de
17 anos e um rapaz de 21 anos
foram levados para a Delegacia
para prestarem esclarecimento
sobre o caso.

EM PONTA GROSSA

Cachorro leva
tiro na rua
Ponta Grossa – Nem os
cachorros estão conseguindo
escapar da mira de bandido.
Um caso registrado na noite de
domingo (1), em Ponta Grossa,
chamou atenção dos moradores
e da polícia local. Um cachorro
acabou sendo atingido por um
tiro na rua Said Abrão Calixto,
no bairro Uvaranas.
De acordo com informações,
dois homens teriam passado em
frente a uma residência, disparando várias vezes quando um
dos tiros acabou acertando um
animal que estava na via.
Por sorte, o ferimento no
cachorro que não tem dono, não
foi grave. Acionada, a PM contou que moradores das redondezas chamaram atendimento
veterinário para socorrer o animal.
As equipes da PM realizaram diligências, mas os homens
que dispararam os tiros ainda
não foram localizados.

Investigação
Informações não oficiais
dão conta que o nome da vítima

seria Wesley Bruno, com idade
de 21 anos. O jovem seria exmilitar do exército e teria ficha
criminal por diversos delitos já
cometidos, porém essa informação não foi confirmada pelas
autoridades.
Depois de formalmente
identificado inicia o processo de
investigação da Polícia. “Iremos
escutar alguns vizinhos, interrogar a família também a fim
de identificar os suspeitos e a
motivação do crime. No lugar
não tem câmeras e a vizinhança
fica cerca de 600 metros, então
sabemos que será um processo
trabalhoso. Mas, o inquérito já
foi aberto e aguardamos agora o
IML”, reforçou a Polícia Civil.

NOS AGOSTINHOS

CASO SOLUCIONADO

Motorista de
aplicativo sofre
assalto

na região do pescoço. “Provavelmente ele foi morto por um
facão. Não temos a confirmação
ainda se foi degolado ou se cortaram o pescoço e os animais
abriram mais o corte. Até porque
o corpo já estava ali há alguns
dias”, disse o Investigador.
Uma foto enviada para a
redação do jornal mostra o
corpo da vítima em estado bastante avançado de decomposição. Pode-se ver na imagem
também que o ombro está quebrado e ele está vestindo apenas
roupas íntimas.

Homem morre em acidente
com máquina agrícola em Castro
Acidente de trabalho terminou
com um homem morto na tarde
de terça-feira (3) em Castro. De
acordo com informações do relatório do Corpo de Bombeiros, o
trabalhador de 58 anos, perdeu
a vida ao se envolver em um acidente com máquina. A situação
foi registrada em Fazenda, localizada na Estrada dos Agostinhos,
zona rural do município.
A equipe do Corpo de Bombeiros de Castro atendeu a ocor-

rência por volta do meio-dia.
Segundo os militares, a vítima
que foi identificada apenas pelas
iniciais A.D.O chegou a receber
atendimento no local pelo Siate,
porém não resistiu e entrou em
óbito, antes mesmo de chegar a
Unidade de Pronto Atendimento
da cidade. Até o fechamento
desta edição não haviam mais
detalhes sobre o ocorrido.
Em conversa com a Polícia
Civil, investigadores falaram que

foram informados pela situação,
mas quem esteve no local foi
somente a equipe de Criminalista e o Instituto Médico Legal,
de Ponta Grossa, que recolheu
o corpo para exame de autópsia. Até sair o resultado oficial
da morte da vítima nenhuma
investigação inicia. “Se depois
do resultado o delegado não ver
indícios de crime o caso segue
como fatalidade”, explicou os
policiais.

BR-376

Capotamento deixa motorista ferida
Tibagi - Polícia Rodoviária
Federal (PRF) registrou, por
volta das 15h40 de sexta-feira
(28), capotamento no km 459 da
BR-376, na ponte do Rio Barrinha em Tibagi. Uma mulher que
dirigia o carro ficou ferida e preci-

sou ser encaminhada para receber
atendimento médico.
A condutora, que teve apenas
a sua idade revelada, 42 anos,
seguia de Londrina para Balsa
Nova quando teria perdido o controle do veículo e colidido contra

a defensa da ponte. Em seguida,
o veículo acabou capotando. A
mulher sofreu lesões leves e foi
atendida no local do acidente, mas
precisou ser encaminhada pela
equipe de resgate para o Hospital
Bom Jesus em Ponta Grossa.

FIM DO SOSSEGO

Motorista embriagado bate e ameaça
Família moradora da Vila Santa
Cruz, em Castro, saiu no prejuízo na tarde de sábado (29). Um
homem que não teve o nome identificado estava dirigindo embriagado
e acabou colidindo com o carro da
família. Além da batida, o homem
também ameaçou as pessoas com
uma arma branca.
De acordo com as vítimas,
a situação aconteceu na rua
Roberto Lesnau, por volta das

17 horas. “Moramos bem perto
de onde os ciganos estão acampados. E estávamos tranquilos
em casa quando escutamos os
barulhos. Saímos para ver e era
um cigano que estava bêbado,
dirigindo um carro vermelho. Ele
bateu em nosso carro, um Scenic
encostado. Quando fomos ver o
que estava acontecendo e tentar
entrar em um acordo para consertar o veículo, o cigano começou a

nos xingar e nos ameaçar com
uma faca. Nisso alguns moradores
interviram também”, disseram.
A Polícia Militar foi acionada
para comparecer ao local, mas,
relatou que não poderia tomar
nenhuma medida sobre o ocorrido.
Reclamações envolvendo ciganos, de perturbação, acontecem
sempre na vizinhança, alegaram
os moradores.

INDIGNADO COM O TÉRMINO

Ex agride e sufoca companheira
Telêmaco Borba – Ocorrências envolvendo violência doméstica ainda são contínuas para a
Polícia Militar. Desta vez o caso
aconteceu em Telêmaco Borba.
Os policiais foram acionados na
noite de domingo (1) após um
homem agredir e sufocar a própria namorada.
A situação foi registrada na rua
Rio Branco, no bairro São João.

A mulher contou as autoridades que namora o rapaz há quase
dois anos e que há um mês, decidiram morar juntos. No momento o
casal estava em processo de separação, uma vez que a união não
deu mais certo.
Indignado com a situação, na
noite de domingo, o ex-companheiro atacou a vítima e tentou
enforcá-la, usando as mãos, depois

utilizou-se de um travesseiro para
tentar sufocá-la.
Mesmo com a violência, a
vítima conseguiu fugir das mãos
do indivíduo e correu pedir ajuda
na casa da mãe. O homem foi atrás
da ex e a agrediu novamente.
Diante da situação, ele acabou preso em flagrante e deve
responder por Lesão Corporal e
Violência Doméstica.

Pelo menos quatro pessoas
morreram em acidente de trânsito
registrado na manhã de segundafeira (2) na PR-427, em Porto
Amazonas. De acordo com informações da Polícia Rodoviária, a
batida envolveu um caminhão e
um Fiat Uno.
O boletim dos policiais informou que com o impacto da colisão, os dois veículos pegaram
fogo e o Corpo de Bombeiros
precisou ser acionado para combater as chamas e prestar os primeiros socorros às vítimas, mas

as quatro pessoas que estavam
no carro acabaram morrendo. Já
o motorista do caminhão teve ferimentos considerados moderados
e foi levado para a Unidade de
Pronto Atendimento.
Além dos bombeiros e da Polícia Rodoviária Estadual (PRE),
as equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto MédicoLegal (IML) foram acionadas para
acompanhar o trabalho no local.
Até o fechamento desta edição
o IML ainda não havia identificado
os corpos.

NOITE DE DOMINGO

Policiais prendem
suspeitos de roubo
Duas pessoas foram parar
na delegacia de Castro na noite
de domingo (1º) após tentarem
assaltar uma mulher na Vila Rio
Branco. O crime aconteceu por
volta de 20h40, e segundo a Polícia Militar teria sido cometido por
um rapaz de 22 anos e um adolescente de 16 anos.
O crime aconteceu na rua
Conselheiro Jesuíno Marcondes,
quando a dupla rendeu a vítima e

tentou pegar os objetos pessoais
dela. Enquanto fugiam, um deles
chegou a dar um tiro de revólver.
A polícia foi chamada e encontrou
a dupla durante patrulhamento
pela região, sendo que um deles
portava revólver calibre 22.
O rapaz foi preso em flagrante
e o menor de idade apreendido
juntamente com a arma. Os dois
foram conduzidos à delegacia
para as devidas providências.

CARNE E SUCO

Creche é alvo de furto
em Ponta Grossa
Ponta Grossa - Centro
Municipal de Educação Infantil
(CMEI) de Ponta Grossa foi alvo
de bandidos na tarde de domingo
(1º). O local foi invadido e furtado. Segundo a prefeitura, seis
quilos de carne e um litro de suco
foram levados da escola.
No boletim policial, a PM
informou que a invasão aconteceu
no CMEI José Santana, no bairro
Chapada, por volta do meio-dia.
Pra entrar no local, os criminosos
quebraram e também um cadeado
foi arrombado.
A polícia também comentou
que o alarme do CMEI chegou

a disparar e a empresa que faz a
segurança do local foi acionada.
Apesar disso, ninguém foi localizado.
A Prefeitura de Ponta Grossa
informou que trabalha no combate a esses delitos e pede para
que a população participe fazendo
denúncias por meio do telefone
153, da Guarda Municipal.
Ainda de acordo com a prefeitura, as unidades escolares contam com monitoramento remoto.
Segundo a secretaria da creche, o furto não afetou as aulas de
segunda-feira (2). Cerca de 58
crianças frequentam o CMEI.

CRIME DE ROUBO

PM localiza e prende
foragido da Justiça
Homem que não teve o
nome divulgado pelas autoridades policiais foi preso na tarde
de quinta-feira (27) em Castro.
Policiais Militares localizaram
o rapaz, que estava foragido
da Justiça, transitando na rua
Renato Menarim, no bairro Rio
Branco.

Segundo informações, o
rapaz, de 25 anos, tinha em seu
desfavor três mandados de prisão pelo crime de roubo. Diante
dos fatos ele foi levado para a
43ª Delegacia Regional de Polícia da cidade e depois encaminhado para a Cadeia Pública,
onde permanece.

ASSASSINATO

Corpo é encontrado com
marcas na cabeça em PG
Ponta Grossa - Setor de
homicídios da 13ª Subdivisão
Policial de Ponta Grossa prendeu na tarde de sexta-feira (28)
um homem, de 21 anos, acusado
como principal suspeito de matar
Ian Lucas Kruchak, de 19 anos,
que estava desaparecido.
Segundo as autoridades, o
corpo do jovem foi encontrado
pela manhã por equipes policiais,
juntamente com o pai do rapaz.
De acordo com informações, o
pai de Ian recebeu uma mensagem que falava da localização do
corpo e então chamou a polícia
para verificar a situação.

O corpo de Ian apresentava
ferimentos na cabeça e foi encontrado em uma plantação de soja,
na região do bairro Ouro Verde.
A vítima estava desaparecida
desde o dia 25, quando saiu de
casa e não deu mais notícias.
Polícia
Polícia Civil divulgou que o
suspeito confessou autoria do
crime, contando inclusive a data
do homicídio. No entanto, os
policiais não deram mais detalhes de como teria acontecido o
crime e o que motivou o rapaz a
matar Ian.
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'Todas as coisas são difíceis antes de serem fáceis.' Thomas Fuller
Divulgação

Divulgação

Na segunda-feira, 24 de fevereiro, o bispo diocesano
de Ponta Grossa, Dom Sergio Arthur Braschi, foi recebido
pelo Papa Francisco. O encontro aconteceu em uma
das bibliotecas particulares do Papa, no Vaticano
Divulgação

O médico e ex-prefeito de Castro, Reinaldo Cardoso,
reserva essa terça-feira (3) para ser muito cumprimentado
pela passagem de seu aniversário

Silvia

Divulgação

Pe Mário

Divulgação

Divulgação

Bruna
Divulgação

Sueli de Fatima Inckot recebe cumprimentos
de aniversário nesta terça-feira (3). No registro
a aniversariante ao lado do marido
Romualdo José Inckot. Felicidades!

Dia 06 será especial
para a jornalista Bruna
Bronoski, que estará
de aniversário.
Parabéns!
Divulgação

A jornalista Nadja Kincheski Marques será
alvo de flores, mensagens e muito carinho
pela estreia de idade nova. Felicidades!

Dia 03 as atenções
estarão voltadas para
a publicitária Silvia Maria
de Campos, que
aniversaria. Parabéns!

Padre Mario Dwulatka,
da Diocese de
Ponta Grossa, em
ritmo de aniversário.
Parabéns!

Divulgação

A comunidade de Nossa Senhora das Graças, no Cercado, recebeu
a visita da Imagem de Maria Mãe das Vocações entre os dias 27 de
fevereiro e 1º de março. A imagem percorreu também diversas outras
comunidades castrenses, com o objetivo de despertar novas vocações

Com 3.130
kg e 48 cm,
a princesinha
Luísa Vitória
Santiago, filha
de Alessandra
e José Carlos
Santiago,
chegou ao
mundo as 7
da manhã do
dia 29 de
fevereiro.
Muitas
bênçãos!

03/03

Reinaldo Cardoso
(ex-prefeito de Castro)
José Altamiro Ramos
May Freitas
Marieli Cristina Kordel
Roberto
Daniel Gabriel

04/03

Sandra Helena Zattar

Cassiano Bauer Tabor
Luciana Prestes Natucci
Iran Ikeda Ribeiro de Paula

05/03

Charlene Priscila Gomes
Lucas Agem
Marlene dos Anjos Brandt
Paulo Ricardo Kugler Alves
Adriana Kazue Valenga
Angela Maria Albuquerque
Lilian Marjory Marcowicz

No dia 5 de março a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro) e o Sindicato Rural de Castro irão lançar o Prêmio Tropeiro de Ouro.
O evento será realizado no Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda), a partir das 19h30. Nesta primeira edição, que tem como patrocinadores a Cooperativa Castrolanda, a Fomento Paraná e o
Sicredi, serão reconhecidas cinco diferentes categorias. Agronegócio, representada pela Chácara Marujo; Comércio, que tem como representante a Caramcar; Indústria, cuja empresa indicada foi a Watanabe; Prestador
de Serviços, representada pelo Escritório Contábil Tiago, e Personalidade, cujo nome indicado foi o de Frans Borg.
A proposta do Prêmio é reconhecer e motivar empresas, profissionais e personalidades que atuam em Castro, trabalhando, gerando trabalho, e contribuindo com o desenvolvimento econômico do município.
Os ingressos estão à venda nas entidades realizadoras do evento e com seus diretores e colaboradores. A confirmação de presença deve ser feita até no dia 3 de março. Cada ingresso custa R$ 60 e inclui o consumo
de bebidas não alcoólicas.

