Na redação : R$ 3,00

www.paginaum.com

Castro-PR, Sábado, 07 a 09 de Março de 2020 * Ano XXX * Nº 3329

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER

AEnfim,
dura vida
de umaNorte!
presa
o Contorno
Divulgação

Cidade apresenta elevado índice de crescimento, com alguns projetos verticais

A crise do sistema carcerário brasileiro e as políticas de reinserção no mercado de trabalho sempre
acabam norteando as discussões, porém, o debate
sobre a situação das prisões femininas, ou até
mesmo das celas femininas em cadeias masculinas,
como é o caso que acontece em Castro, acaba sendo

deixado de lado. Falta de infraestrutura necessária
para atender às necessidades das mulheres, tais
como políticas de atendimento psicológico, é apenas
um exemplo. É preciso lembrar que esses sistemas
penitenciários foram na maior parte projetados para
atender aos homens, possuindo apenas algumas

modificações voltadas às mulheres, mas nada muito
significativo.
A redação do Página Um News entrou em contato com o Departamento Penitenciário de Castro,
onde a Cadeia Municipal abriga 197 presos, entre
eles dez mulheres.
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Divulgação

Homenageados recebem
Prêmio Tropeiro de Ouro

cASTRO TEM
PRIMEIRO
APARTAMENTO
DECORADO
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'vIVA O fOLCLORE'
TRAZ DIVERSIDADE
CULTURAL EM
PALMEIRA

O evento de lançamento do Prêmio Tropeiro de Ouro, realizado na noite
de quinta-feira (5), foi marcado pela emoção dos homenageados e pela
presença de representantes dos mais diversos segmentos, de Castro e cidades vizinhas. A cerimônia aconteceu no Memorial da Imigração Holandesa
(Moinho da Castrolanda), onde se reuniram representantes das empresas
homenageadas, em geral, seus fundadores e/ou sucessores, a personalidade
indicada para receber o prêmio, familiares, colaboradores e um público
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empolgado para prestigiar os premiados. 		
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'Thiaguinho'
confirma show
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Divulgação

Mãe e filha são sepultadas em piraí
Divulgação

Caso ocorrido na noite de
quarta-feira (4), em Curitiba,
chocou não só os paranaenses
como principalmente Pirai do
Sul. Maritza Guimarães de
Souza, de 41 anos, e a filha
Ana Carolina de Souza, de 16
anos, foram encontradas mortas
e abraçadas atrás de um sofá na
sala do sobrado em que a família
vivia na capital. Ambas foram
assassinadas pelo delegado Erik
Busetti com nove disparos de
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arma de fogo.

ALINE continua vice-lider do Governo, nas Comissões

SEM PODER DE VOTO

Doze deputados são
suspensos pelo PSL
A deputada federal Aline Sleutjes está entre os
doze parlamentares que foram suspensos do PSL,
pela Camara dos Deputados nesta semana, após
ratificação de um pedido de Luciano Bivar, que é
presidente nacional do partido. A suspensão tem
validade de um ano e foi publicada no Diário Oficial
página 3
da Câmara na terça-feira (3).		

Mãe e filha morreram abraçadas

EM SESSÃO

Câmara homenageia as mulheres
Um dos destaques da sessão
ordinária da Câmara Municipal
de Castro, realizada na noite de
segunda-feira (2), foi o Dia Internacional da Mulher, que será

comemorado no domingo (8). A
efeméride foi objeto do Requerimento 32/2020, de autoria do vereador Herculano da Silva (PSC),
vice-presidente da Casa. página 3

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO
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EDITORIAL

NÃO INCOMODA
O PSL continua a sua missão de 'detonar' os doze deputados
federais, inclusive a parlamentar Aline Sleutjes, que corre contra
o tempo para viabilizar o 'Aliança pelo Brasil'. Apoiadora ferrenha
do presidente Jair Messias Bolsonaro, a decisão do partido não
causou nenhuma surpresa para a deputada, que esperava algo do
gênero. Foi colocada fora das Comissões, mas como é vice-líder
'do governo' nas mesmas, continua dando as cartas. Inclusive, a
sua agenda se mantém, bem como seus propósitos. É de se destacar que dos deputados suspensos, os estados que mais sofreram
foram o Paraná, com Aline e Filipe Barros, e o Rio Grande do Sul
com Bibo Nunes e Sanderson. Só o tempo dirá as consequências
de tudo isso, mas como diz aquele ditado: 'quem está na chuva, é
para se molhar'.
Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

ACATOU PEDIDO
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), acatou pedido da
presidência do PSL e suspendeu as funções partidárias de
12 parlamentares da legenda.
A decisão foi publicada na terça-feira (3), em edição extra do
Diário da Câmara. Com a suspensão, a bancada do partido,
formada por 53 deputados, cai
para 41 parlamentares.

A maldade da gordura trans

SUSPENSOS
A deputada federal Aline
Sleutjes (PR), apoiadora fervorosa do presidente Jair Bolsonaro, está nessa lista de
suspensos que inclui ainda Bibo

A gordura trans é uma gordura produzida industrialmente por meio de reações químicas, que transformam os
óleos vegetais líquidos em gordura sólida, que é a margarina. Estas reações químicas mudam a composição química
da molécula dos óleos vegetais. O nosso organismo não
consegue fazer a digestão dessa gordura, porque a nossa
genética é igual a do homem das cavernas, que esta preparada para metabolizar somente os alimentos encontrados
na natureza, e não os sintéticos ou preparados na indústria. Para que a gordura trans e os alimentos industrializados sofram transformações químicas biológicas em nosso
corpo, e preciso que haja mutação genética (mudança). Por
esta razão, que as gorduras são depositadas nas artérias
causando acidentes vasculares, como enfartes e derrames
(AVC). Portanto, com esta evidência, a maldade não é da
gordura trans, mas da genética do Homo sapiens herdada
de seus ancestrais.

Nunes (RS); Carlos Jordy (RJ);
Caroline de Toni (SC); Daniel
Silveira (RJ); General Girão
(RN); Filipe Barros (PR); Cabo
Junio do Amaral (MG); Hélio
Lopes (RJ); Márcio Labre (RJ);
C(RS) e Vitor Hugo (GO).
PERDE FUNÇÕES
Com a suspensão, os parlamentares ficam afastados do
exercício de funções de liderança ou vice-liderança, impedidos de orientar a bancada em
nome do partido, de representar a legenda, mas isso parece
não incomodar Aline que continua como vice-lider do governo
em duas Comissões e firme
com as suas convicções.

ERRAMOS
Na edição 3328, de 03 a 08 de Março de 2020, matéria
Empate com Ipiranga teve gosto de vitória, houve um erro no
resultado. Carambeí perdeu por 5 a 3, o que corrigimos agora.

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

Resenhas rápidas e radicais

viajar?
Os destinos – ou filmes para conhecer em 2020!
ResenhasVamos
rápidas
e radicais

07/03 - Dia dos Fuzileiros Navais
08/03 - Dia da Criação da Casa da Moeda do Brasil (1694)

Dia Internacional da Mulher

09/03 - Dia Internacional do DJ

ASSINATURA

Estou louco para viajar! Mas o dólar disparou, o coronavirus está pela hora da morte e essa louca vontade de
viajar não passa. E agora, como fazer? Para todo problema, existe uma solução na mão e a nossa é escolher alguns
Vamos
viajar? Os destinos - ou filmes para conhecer em 2020!
destinos
– ou filmes - para viajar em 2020. Por que tudo isso? Ora, muita mudança precisou acontecer no mundo e
Estou louco para viajar! Mas o dólar disparou, o coronavirus está pela hora da morte e essa louca vontade de viajar não passa. E agora, como fazer? Para todo
foiproblema,
bom começar
a reorganizar
osé escolher
planosalguns
desde
já––ouefilmes
agora
o momento
certo,
mesmo
não
sendo
o 007!
Viajar
existe uma solução
na mão e a nossa
destinos
- paraéviajar
em 2020. Por que
tudo isso?
Ora, muita
mudança
precisou
acontecer
no mundo e foi bom começar a reorganizar os planos desde já – e agora é o momento certo, mesmo não sendo o 007! Viajar em filmes sobre o Brasil é bom, não existe
emlegenda
filmes
sobre o Brasil é bom, não existe legenda e os heróis sempre criticam algo no País nos fazendo refletir.
e os heróis sempre criticam algo no País nos fazendo refletir. Conhecer os dramas em filmes de jovens em lugares incríveis pode ser uma experiência fascinante,
Conhecer
em filmes
deentender
jovens
em fazendo
lugares
pode
experiência
com
a opção
com a opçãoos
pordramas
conhecer determinada
cidade,
conflitos,
valerincríveis
aquela máxima
de queser
“valeuuma
o ingresso
em um cinemafascinante,
ou Canal”. Por fim,
a América
do Sul atual pode não ser a escolha para um filme atual, mas tem opções boas para viajantes que não se acostumam com a poltrona. É possível negociar o câmbio no
porparalelo
conhecer
determinada cidade, entender conflitos, fazendo valer aquela máxima de que “valeu o ingresso em
e dizem, não há quem não volte apaixonado por novidades importadas se usar os malabarismos aprendidos nas quatro linhas de um campo...Mas cuidado, vai
umsercinema
a tudo
América
doum
Sulfinalatual
algo real eou
comoCanal”.
nos filmesPor
- nemfim,
sempre
termina com
feliz! pode não ser a escolha para um filme atual, mas tem opções
boas para viajantes que não se acostumam com a poltrona. É possível negociar o câmbio no paralelo e dizem, não
há quem não volte apaixonado por novidades importadas se usar os malabarismos aprendidos nas quatro linhas
de um campo...Mas cuidado, vai ser algo real e como nos filmes
nem sempre
tudo
termina com um final feliz!
Não- deixe
de ler!
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26

Umidade

ºC

13 ºC

97%
51%

27

ºC

12 °C

94%
39%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

09/03

REDAÇÃO

Temperatura

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

28

ºC

12 ºC

89%
39%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo
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ALINE SLEUTJES CONTINUA VICE-LIDER DO GOVERNO, NAS COMISSÕES

Doze deputados são suspensos do PSL
Divulgação

Aline aguardará
decisão judicial
para decidir se
muda de partido
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A deputada federal Aline Sleutjes está entre os doze parlamentares que foram suspensos do PSL,
pela Câmara dos Deputados nesta
semana, após ratificação de um
pedido de Luciano Bivar, que é
presidente nacional do partido. A
suspensão tem validade de um ano
e foi publicada no Diário Oficial da
Câmara na terça-feira (3).
Suspenso os deputados ficam
impedidos de orientar a bancada
em nome do partido, de representar a legenda e de participar da
escolha de líder durante o período
de suspensão, além disso, também
não podem votar e nem ser votados nas reuniões internas, ou ocupar cargos partidários pela sigla.
Assim como a parlamentar castrense, também foram suspensos
os parlamentares Alcíbio Mesquita
Bibo Nunes (RS); Carlos Roberto
Coelho de Mattos Junior (RJ);
Caroline Rodrigues de Toni (SC);
Daniel Lúcio Silveira (RJ); Elieser
Girão (RN); Filipe Barros Baptista (PR); Geraldo Junio do Amaral (MG); Hélio Fernandes Lopes
(RJ); Márcio da Silveira Labre
(RJ); Ubiratan Antunes Sanderson
(RS) e Vitor Hugo (GO). A suspensão está sendo tratada como
mais um estágio dos conflitos que
vêm ocorrendo entre as bancadas
'bivarista'e 'bolsonarista', desde o

Medida não surpreendeu a deputada Aline Sleutjes
final de 2019, quando Bolsonaro
rompeu com representantes da
legenda.
Na sexta-feira (6) Aline Sleutjes conversou com a reportagem à
respeito da suspensão, e explicou
que, por ser vice-líder do governo
na Câmara, não sofrerá grandes
danos de participação. "A suspensão é resultado dessa divergência
que existe dentro do PSL com o
nosso grupo, que hoje é chamado
de bolsonarista. Eu não tenho uma
perda tão grande na Câmara, em
relação a voz e participação. Por
ser vice-líder do governo eu tenho
algumas funções específicas em
algumas comissões, como de Deficientes e da Agricultura, que eu já
participava pelo PSL, e que hoje
eu participo pelo governo. Ou seja,
vou continuar falando, questio-

nando, justificando, apresentando
projetos, continuarei tendo voz em
plenário, nas comissões, porque
usarei o tempo da liderança, mas
embora para mim o prejuízo não
seja assim tão grande, eu entendo
que não é o mais justo, porque nós
fomos eleitos para desenvolver o
nosso potencial e nosso melhor
trabalho dentro da Câmara, e não
é justo que uma dificuldade partidária nos tire o direito de prestarmos esse serviço", destacou a
deputada.
Segundo ela, com o objetivo de
tentar chegar a um acordo, representantes dos dois partidos irão se
reunir na próxima semana. "Existe
todo um processo jurídico acontecendo e nós estamos pedindo para
sair do partido por justa causa, na
semana que vem temos audiência

com o PGE, representantes do
PSL e do nosso grupo, para ver se
conseguimos entrar num acordo,
e não precisar ficar tramitando
na Justiça por tanto tempo, afinal,
sabemos que esse é um processo
muito lento, mas eu espero que
seja resolvido o quanto antes, na
Justiça ou não", salienta.
Enquanto estão suspensos,
os deputados podem mudar de
partido sem perder o mandato. E,
de acordo com a deputada, ela já
vem recebendo convites de outras
siglas, no entanto, deseja aguardar as decisões da Justiça, ou
possíveis acordos para fixar-se no
Aliança pelo Brasil, se o projeto
do partido vingar, como deseja o
grupo do presidente. "Nós queremos sair do partido, temos
essa dificuldade porque o partido
Aliança ainda não está pronto,
mas temos a oportunidade de,
se sair do PSL, entrar em outro
partido, hospedeiro, onde ficaríamos até o Aliança estar formado,
e depois migrarmos, ou podemos
ficar sem partido até que o novo
esteja totalmente estruturado. Eu
já tive vários convites de outros
partidos, tenho bastante opção
de onde poderia ficar durante
esse período, e quem mais tem
me feito esse convite é o PRTB,
mas tem que esperar essas decisões da Justiça para ver qual será
a melhor estratégia. Eu não posso
tomar nenhuma decisão sem saber
se posso sair do PSL, até mesmo
porque não quero colocar a minha
cadeira em risco, mas para mim é
uma honra não estar mais nesse
partido, que não representa o
Brasil", finaliza.
COM INFORMAÇÃO DA
AGÊNCIA BRASIL**

NA CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO

Dia Internacional da Mulher ganha destaque
Da Assessoria
Um dos destaques da sessão
ordinária da Câmara Municipal de
Castro, realizada na noite de segunda-feira (2), foi o Dia Internacional
da Mulher, que será comemorado
no domingo (8). A efeméride foi
objeto do Requerimento 32/2020,
de autoria do vereador Herculano
da Silva (PSC), vice-presidente da
Casa, pelo qual ele solicita Voto de
Congratulações “a todas as mulheres pela comemoração de seu dia”.
Na discussão da proposição, o
vereador Maurício Kusdra (DC),
primeiro-secretário, pediu a palavra
e lembrou que, não só em várias
partes do mundo e do Brasil, mas
também em Castro haverá manifestações “em favor do direito das
mulheres”. Ele citou o coletivo
feminista Iaci, de Castro, que programou uma manifestação para a
tarde do próximo domingo, no Parque Lacustre, “com panfletagem e
atividades culturais e de politização
das pessoas”.
Kusdra lembrou que, em
2019, Castro foi o município que
mais registrou casos de feminicídio
no Sul do país. “Foram oito casos
– sendo cinco tratados como feminicídio e três não. Mas o Coletivo
[Iaci] entende que esses três casos
também foram feminicídios, pelas
circunstâncias”, contou. “Viramos
notícia nacional, no ano passado.
Somente nos primeiros 18 dias de
2019, tivemos três casos”, completou. “Eu me considero um exemplo
sobre as mulheres. [Tenho] 24
netos, 14 bisnetos, completei 60
anos de casado, casei com 18 anos.
Então, me considero um exemplo”,
disse Herculano.
Contas de 2018
A sessão iniciou com a execução do Hino Nacional Brasileiro
– ato oficial de praxe em todas as
primeiras sessões de cada mês.
Em seguida, no Expediente, foram
lidos os projetos de lei 07/2020,
de autoria do Executivo, que
acrescenta atribuições ao cargo de
“Tecnólogo em Gestão Pública”
do quadro geral de servidores do
município, e o 08/2020, da verea-

dora Fatima Castro (MDB), presidente da Casa, que concede título
de Cidadã Honorária de Castro
à deputada federal Aline Sleutjes
(PSL).
Também foi lido o Projeto de
Decreto Legislativo 05/2020, da
Comissão de Finanças e Orçamento
(CFO), que aprova a prestação de
contas da Prefeitura de Castro
relativas ao exercício financeiro de
2018. As três proposições seguiram para análise e pareceres das
comissões de Constituição e Justiça
(CCJ) e de Finanças e Orçamento.
Temporizador
Em discussão e votação únicas, foram aprovados por unanimidade dez requerimentos e cinco
indicações. Três requerimentos, de
autorias diferentes, foram encaminhados ao prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior (Patriota) e ao diretor
municipal de Segurança Pública,
Antonio Sergio de Oliveira. O de
número 29/2020, de autoria do
vereador Jovenil Rodrigues de Freitas (Pode), e que também foi endereçado ao secretário municipal de
Planejamento e Desenvolvimento,
Emerson Gobbo, e à Comissão de
Lombada, pede informações sobre
a possibilidade de instalação de
lombada ou outro redutor de velocidade na avenida José de Napoli,
na altura da Distribuidora de Bebidas, no Jardim das Araucárias II.
O 34/2020, de Fatima Castro,
solicita informações sobre a viabilidade de reduzir o tempo do temporizador do semáforo da rua Pandiá
Calógeras, no Centro, em frente ao
Hotel Buganville. E o 35/2020, de
José Otávio Nocera (MDB), pede
informações sobre o programa de
“Estacionamento Rotativo Digital”.
Outro requerimento de Herculano da Silva, de número 36/2020,
pede ao prefeito e à Secretaria
Municipal de Saúde informações
sobre a falta de medicamentos
nas Farmácias Básicas do município. Gerson Sutil (PSB) pede, no
Requerimento 33/2020, que seja
enviado ofício ao secretário municipal de Esporte e Juventude, Marcos
Vinicios de Rocco, solicitando informações sobre a viabilidade de cons-

trução de uma quadra esportiva de
basquete no Parque Lacustre.
Maurício Kusdra assina o
Requerimento 30/2020, que solicita Voto de Congratulações à Casa
da Criança e do Adolescente Padre
Marcello Quilici “pelos seus 25
anos em Castro”. “Eu acredito que
esta é uma das maiores entidades
sociais do nosso município. Vinte e
cinco anos são uma história (...)”,
disse.
Pelo Requerimento 31/2020,
Kusdra pede ao prefeito e ao
Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura informações sobre
a equiparação salarial dos professores da rede municipal de ensino.
Durante a discussão da proposição,
diante de algumas professoras que
estavam na galeria do Plenário, o
vereador contou que foi procurado
por professores de várias escolas
da cidade para discutir a situação
do piso. “O nosso plano de carreira
dos professores municipais está
defasado, e isso é uma vergonha
para Castro, que tem o pior plano
de carreira da região. Temos muitos professores que optam por trabalhar em Carambeí, Piraí do Sul,
Ventania, onde há planos melhores”, observou. De acordo com o
vereador, há uma disparidade entre
os pisos nacional e municipal, em
Castro, e, segundo ele, isso precisa
ser corrigido. “Vamos entrar com
um outro requerimento solicitando
um novo plano de carreira”, garantiu Kusdra.
Faixa elevada
Joel Elias Fadel (PSDB) pede
ao prefeito, no Requerimento
37/2020, informações quanto à
existência de projeto que preveja
instalação de faixa elevada para
travessia de pedestres na rua Dr.
Romário Martins, no Centro. “Eu
acho que da saída do Colégio
[Estadual Major] Vespasiano [Carneiro de Mello] até a rua Dr. Jorge,
em todas as transversais, tem que
ter faixa elevada. Eles [estudantes]
vêm em grupo, mas a dispersão é
feita na Dr. Jorge. Então, até ali, os
estudantes tinham que vir em segurança”, afirmou o vereador.
No Requerimento 38/2020,

Joel pede novamente ao prefeito
informações quanto à existência
de projeto que preveja instalação
de câmeras de monitoramento em
pontos estratégicos da cidade, reiterando o Requerimento 147/2019,
também de sua autoria. “Há questão de três semanas, uma menina
foi atropelada nesse local. Acho que
o monitoramento por câmeras inibe
os malfeitores e assaltantes e reduz
bastante os índices de criminalidade, principalmente no Centro.
Todas as entradas da cidade tinham
que ser monitoradas”, observou.
Recomposição
O Plenário aprovou, em
segunda discussão e por unanimidade, o Projeto de Lei 03/2020,
que concede recomposição de
4,48% aos subsídios dos vereadores da legislatura 2017-2020
para este ano. A proposição é de
autoria de todos os parlamentares. Esse porcentual é referente
ao Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC) de 2019, e a
recomposição é retroativa a 1º de
janeiro deste ano. De acordo com
a justificativa do projeto, “conforme
impacto orçamentário-financeiro, o
reajuste pode ser concedido, pois
as despesas com folha de pessoal
encontram-se dentro dos limites
legalmente estabelecidos”.
Ainda segundo a justificativa,
o projeto atende aos requisitos
estabelecidos pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(TCE/PR), “mais precisamente
o Provimento nº 56/2005”. A
proposição também se baseia na
Lei Municipal 3.274, de 17 de
junho de 2016, que estabelece
os subsídios dos vereadores para
a legislatura de 2017-2020 –
mais precisamente no artigo 4º:
“Os subsídios de que trata esta
Lei serão revistos anualmente,
com mesmo índice dos servidores
públicos municipais, respeitada a
anualidade”.
O Projeto de Lei 04/2020, de
Gerson Sutil, que concede título
de Cidadã Honorária à dra. Rosa
Maria da Silva Ribeiro, foi igualmente votado em segunda discussão e recebeu aprovação unânime.

PIB DA AGROPECUÁRIA
O PIB de 2019 da agropecuária cresceu 1,3% em 2019,
de acordo com IBGE, O crescimento do setor decorreu do
desempenho positivo tanto da
agricultura quanto da pecuária.
Segundo o levantamento da
produção agrícola de fevereiro
de 2020, as condições climáticas favoráveis associadas a
melhorias de preços na época
do plantio contribuíram para o
crescimento da estimativa anual
da produção de algumas lavouras, com destaque para o milho,
que teve um aumento de 23,6%
e expressivos ganhos de produtividade. Também registraram
estimativas de crescimento anual
as culturas de algodão (39,8%),
laranja (5,6%), e feijão (2,2%).

Divulgação

REDUÇÃO
Em contrapartida, importantes culturas tiveram redução de
produção na estimativa anual de
2019. São elas o café, com redução de -16,6%, arroz (-12,6%),
soja (-3,7%) e cana de açúcar
(-1,0%). Em 2018, o crescimento do PIB do setor agropecuário foi de 1,4%. A pecuária teve
seu desempenho influenciado
positivamente pelas condições do
mercado internacional, que favoreceram os preços e as exportações desse setor. As relações
comerciais com a China, devido
à forte redução de seu rebanho
ocasionado pela peste suína, contribuem para esse resultado.

tiveram um aumento no comparativo semanal.

EXPORTAÇÕES DE CARNE
As exportações brasileiras de
carne suína (considerando todos
os produtos, entre in natura e
processados) totalizaram 67,4 mil
toneladas em fevereiro, segundo
a Associação Brasileira de Proteína Animal. O número é recorde
para o mês e supera em 24,7%
o volume embarcado no mesmo
período de 2019, quando foram
exportadas 54,1 mil toneladas.
A receita mensal das exportações
chegou a US$ 154,9 milhões,
número 54,6% maior em relação
ao segundo mês de 2019, com
US$ 100,2 milhões. No acumulado do ano, as exportações de
carne suína chegaram a 135,9
mil toneladas, volume 32,4%
maior em relação ao alcançado no
primeiro bimestre de 2019, com
total de 102,6 mil toneladas. As
vendas do período geraram receita
de US$ 319,1 milhões, saldo
66,2% superior ao registrado nos
dois primeiros meses de 2019,
com US$ 192 milhões.
SOJA GAÚCHA
A safra de soja no Rio Grande
do Sul deve ter uma quebra de 3,2
milhões de toneladas, segundo a
Emater-RS. Para o milho, a redução na produção deve ser de 1,4
milhão de toneladas. No entanto,
esse quadro pode ser ainda pior
se o quadro de déficit hídrico
continuar. “Temos essa estimativa de perda, que acompanhamos desde dezembro e janeiro
quando se agravou a estiagem.
Então a gente prevê essa quebra
na safra de soja, que representa
uma perda significativa. Nas próximas semanas, temos expectativas dessa estiagem agravar, então
podemos ter uma perda maior”,
explicou o presidente da Emater,
Geraldo Sandri.
MERCADO SEM
REPOSIÇÃO
Levantamento do Instituo
Mato-Grossense de Economia
Aplicada aponta que boa parte
dos pecuaristas do Mato Grosso
está relatando dificuldade em
encontrar animais no mercado de
reposição. Na semana passada,
os preços estavam ao redor de
R$ 1.625,10/cab do bezerro.
Apesar da oferta de animais
ainda ser restrita no estado, as
programações de abates apresentaram uma leve queda de 0,35
dias se comparado com a semana
passada que encerrou com uma
média de 6,94 dias. O transporte de animais acabou sendo
comprometido devido ao período
chuvoso, diante disso os preços
para o boi gordo e a vaca gorda

PREÇOS VARIAM
Os preços da indústria desaceleraram para 0,32% em janeiro,
na comparação com dezembro do
ano passado, devido ao recuo nos
preços das carnes. De acordo
com o Índice de Preços ao Produtor IPP) do IBGE, esse foi o
sexto mês seguido de taxas positivas, acumulando alta de 3,09% no
período. Nos últimos 12 meses a
inflação da indústria foi de 6,33%.
Considerando somente a indústria extrativa, alta de 5,52% em
janeiro. A indústria de transformação registrou avanço de 0,07% no
IPP, indicador que mede a oscilação dos preços dos produtos na
“porta das fábricas”, sem impostos e frete, de 24 atividades das
indústrias extrativas e de transformação. Em contrapartida, os preços da indústria extrativa subiram
5,52%, puxados pelo minério de
ferro. Foi a maior alta entre as 18
atividades cujos preços cresceram
em janeiro. Outros destaques
foram metalurgia (3,11%) e borracha e plástico (2,01%).
IMPACTO DAS
COOPERATIVAS
As 62 cooperativas agropecuárias vinculadas a Ocepar pretendem investir R$ 3,8 bilhões neste
ano em atividades agroindustriais,
de armazenagem e demais setores
estratégicos. O montante é 75%
superior ao aplicado em 2019 e,
se a estimativa for consolidada, no
final do ano, o Paraná terá mais
de 2,2 milhões de toneladas em
capacidade de armazenagem de
grãos. E, levando em consideração que mais de R$ 2,5 bilhões
deverão ser destinados às agroindústrias, como abatedouros de
aves, suínos e peixes, haverá um
grande potencial para a geração
de milhares de postos de trabalho, criando renda para inúmeras
famílias neste momento de recuperação econômica pelo qual o
país está passando.
CARNE DE FRANGO
As exportações brasileiras
de carne de frango (considerando todos os produtos, entre in
natura e processados) totalizaram
348,4 mil toneladas em fevereiro,
segundo a Associação Brasileira de
Proteína Animal. O número é 10%
superior aos embarques efetivados
no segundo mês do ano passado,
quando foram exportadas 316,7
mil toneladas. As exportações de
fevereiro geraram receita de US$
553,8 milhões, resultado 5,2%
maior em relação aos US$ 526,4
milhões realizadas no mesmo período de 2019.Somando os dados
de janeiro e fevereiro, o volume
embarcado alcançou 672,2 mil
toneladas, número 12,3% maior
em relação ao efetivado no primeiro
bimestre de 2019, com 598,4 mil
toneladas. Em receita, a alta chega
a 10,5%, com US$ 1,082 bilhão
em 2020, contra US$ 980,4
milhões efetivadas no ano passado.
Respondendo por 17,5% do total
das exportações brasileiras no primeiro bimestre, a China importou
115,4 mil toneladas, volume 59%
superior ao realizado entre janeiro
e fevereiro de 2019.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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DEZ MULHERES DIVIDEM UMA CELA, MAS JÁ CHEGOU A 24

A dura vida das mulheres presas
Divulgação

População
carcerária
feminina em
Castro já
chagou a
24 presas
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A crise do sistema carcerário
brasileiro e as políticas de reinserção no mercado de trabalho
sempre acabam norteando as discussões, porém, o debate sobre
a situação das prisões femininas,
ou até mesmo das celas femininas em cadeias masculinas,
como é o caso que acontece em
Castro, acaba sendo deixado
de lado. Falta de infraestrutura necessária para atender às
necessidades das mulheres, tais
como políticas de atendimento
psicológico, é apenas um exemplo. É preciso lembrar que esses
sistemas penitenciários foram
na maior parte projetados para
atender aos homens, possuindo
apenas algumas modificações
voltadas às mulheres, mas nada
muito significativo.
A redação do Página Um
News entrou em contato com o
Departamento Penitenciário de
Castro, onde a Cadeia Municipal
abriga 197 presos, entre eles dez
mulheres. Elas dividem uma cela
projetada para suportar até oito
pessoas. A situação é difícil, mas
já esteve pior. No último ano a
população carcerária feminina de
Castro contava com 24 mulheres, que dividiam a mesma cela.
“Elas ficam em um lugar
separado da Cadeia. Não tem
contato nenhum com os homens.
Aqui em Castro, inclusive, contamos com duas agentes femininas
que fazem os trabalhos com as
mulheres. Elas contam também
com a vista de um médico uma
vez por semana. Uma pessoa aqui
de Castro faz esse trabalho voluntariamente, mas não é um médico
especifico para as necessidades
femininas. A falta de estrutura
que temos, não só aqui mas

Único lugar que a mulher tem liberdade sexual é na cadeia

como no país inteiro, faz com que
essa experiência da prisão para a
mulher seja ainda pior. Falamos
isso em todos os sentidos, desde
seus materiais de higiene, quanto
de sua saúde”, comentou o gestor
da Cadeia Pública de Castro, Fernando Von Hoonholtz.
Em conversa com Fernando
sobre as causas dessas mulheres estarem atrás das grades,
ele explicou que a maioria é por
tráfico de drogas. Geralmente,
elas entram nessa vida para complementar a renda familiar, ou
seja, são mulheres que possuem
emprego, mas não conseguem
sustentar seus filhos apenas com
o que recebem e por isso recorrem ao tráfico. E até mesmo
mulheres que acompanham seus
parceiros nessa vida do crime, na
maioria das vezes sendo obrigada
a participar dos tais atos e faz isso
pela família. “Nada justifica os
erros. Mas, sabemos que muitas
das mulheres são influenciadas
por seus parceiros, que depois
as abandonam aqui, para entrar
nessa vida”, relatou Fernando,
completando que “normalmente,
essas mulheres são responsáveis
pela coleta de dinheiro e entrega
da droga, baixo clero do tráfico”.
Outra diferença que existe
entre o homem e a mulher que
está pagando pelos seus erros, é
que o homem sabe que tem uma
mulher lá fora cuidando das crianças: uma irmã, uma tia, a mãe.
Mas, se o preso é uma mulher,

perde-se o controle da família. E
ela sabe que quem está causando
isso é ela. Ainda que de forma
involuntária, foi algo provocado
pelo crime que ela cometeu.
Ainda com tudo isso, muitas vezes a mulher não recebe
nenhuma visita por parte dos
companheiros. “É muito desigual
você notar isso. Um cara preso e
condenado a mais de 25 anos de
cadeia, vai ter sempre a mulher
ali. Geralmente ela não pode
o abandonar. Tem que ir fazer
visita íntima entre outras coisas.
E quando a mulher vai presa o
cara simplesmente desaparece.
Aqui vemos sempre que familiares vem visitar, mas seus parceiros nunca”.
Comportamentos sexuais
O Página Um News também conversou com o psicólogo
castrense Pedro Metter, o qual
comentou que o único lugar
em que a mulher tem liberdade
sexual é na cadeia. "Não existe
nenhum outro local na sociedade
onde ela é livre assim", descreve.
Sem ignorar a dor provocada
pelo confinamento, abandono e
distanciamento dos filhos e familiares, o especialista conta que “as
mulheres são reprimidas desde
que nascem: a menina de dois
anos de idade senta com a perna
aberta e a mãe diz fecha a perna.
Essa repressão ocorre o tempo
inteiro. Comportamentos que
são aceitos e naturalizados para

um homem são execrados para
mulheres. E dentro de uma cela,
sem os homens, não existe essa
repressão social. Isso faz com que
elas tenham o comportamento
que desejarem ter.
A homossexualidade está
muito mais próxima do universo
feminino do que do masculino,
dentro das prisões. “O que a
cadeia faz é criar condições que
dão liberdade para que a mulher
se comporte do jeito que ela
achar melhor, sem repressão. E
do outro lado você tem a solidão.
Essa mulher vive praticamente
sozinha, pouquíssimas recebem
visitas íntimas, o que as deixam
mais vulneráveis e fazem com
que vivenciem novas experiências.
Elas começam a se relacionar lá
dentro. Não todas, mas existem
sim muitos casos”, explicou.
O gestor Fernando confirmou
a explicação do psicólogo e falou
que realmente já vivenciou casos
dentro das celas castrenses em
que isso aconteceu. “Uma mulher
com três filhos lá fora, me contou
que por falta de apoio, carência e
saudade se envolveu com outra
mulher aqui dentro. Ela até começou a mudar o comportamento,
cortou o cabelo e se assumiu
aqui”, relembrou.
Mercado de trabalho
Além disso tudo, é possível
notar também que a maioria dessas mulheres não possui escolaridade muito alta, fator que dificulta
ainda mais a reinserção no mercado de trabalho e aumenta a probabilidade de reincidência.
Resumindo, de acordo com o
Depen é necessário discutir sobre
as prisões e celas femininas em
conjunto com outros problemas
sociais. Um deles é a necessidade
de promover qualidade de ensino
universal e profissionalizante para
que essas mulheres tenham condições de ingressar no mercado
de trabalho e não recorram ao
tráfico para complementar a
renda, por exemplo. “Outro é o
planejamento e a implantação de
sistemas prisionais que atendam
às especificidades femininas e que
possam proporcionar uma experiência digna a essas mulheres”,
finalizou o Depen.

EM PALMEIRA

'Viva o Folcore' traz
diversidade cultural
Palmeira - A 3ª edição do
Viva o Folclore já movimenta o
cenário cultural de Palmeira desde
quinta-feira (12), na Praça Marechal Floriano Peixoto, tornando a
Cidade Clima a capital paranaense
do folclore. Na programação do
evento, que se estende até domingo
(15), apresentações de grupos folclóricos, gastronomia típica, muita
festa e alegria.
A abertura oficial do evento
aconteceu na sexta-feira (13),
porém no dia anterior as escolas
do município receberam sessões de
contação de história com Alfredo
Mourão e Cristina Donasolo, de
Ponta Grossa.
Na sexta-feira, às 19 horas,
foi realizada a abertura oficial do
evento. Na sequência, às 19h30,
aconteceu a apresentação da Fanfarra Dr. Arthur Orlando Klas, do
Colégio Estadual Dom Alberto
Gonçalves, um dos patrimônios
culturais e imateriais de Palmeira.
Às 20h30 foi a vez do concerto da
Banda Escola Lyra dos Campos,
de Ponta Grossa.
No sábado (14) a programação tem início às 16 horas, com a
Orquestra Sinfônica de Palmeira.
Às 17 horas é a vez de contos folclóricos, com Zavilinski, de Irati. Na
sequência será realizada apresentação de folclore árabe, com dança
do ventre com Safira Belly Dance e
Academia H2O, de Palmeira.
O grupo folclórico siciliano Isola
Del Sole, de Curitiba, sobe ao palco
às 18 horas. Às 19 horas o grupo
argentino Lucera Del Alba, também
da capital, mostra sua apresentação. O grupo folclórico polonês

Junak, de Curitiba, demonstra seu
talento na sequência, às 19h30.
Os grupos folclóricos Ítalo Brasileiro e o polonês Wisla, ambos de
Curitiba, se apresentam às 20h30
e 21 horas, respectivamente. Às 22
horas acontece o Desfile de Carnaval, direto de Tibagi.
Domingo o Coro Cidade de
Palmeira se apresenta às 16 horas,
seguido do Espetáculo Afro: Fuá:
Um grito de Liberdade, de Ponta
Grossa, às 17 horas, Associação Cultural Afro de Palmeira, às
17h50, e o grupo de dança Cigana
Cecília Vela e Grupo de Dança
Flamenco Carmen Romero, de
Curitiba, às 18h10.
Às 19 horas o folclore brasileiro estará no palco, com Lendas
e Tropicalismo, da Cia. de Ballet
Regiane Abreu, de Palmeira. Às
19h30 será a vez do grupo folclórico germânico Original Einigkeit Tanzgruppe, de Curitiba. Às
20 horas o folclore irlandês será
apresentado por Mandala Folk, de
Curitiba. O encerramento do 3º
Viva o Folclore será às 22 horas.
O 3º Viva o Folclore de Palmeira é realizado através da Lei de
Incentivo à Cultura, da Secretaria
Especial da Cultura e do Ministério da Cidadania, com patrocínio
da Caminhos do Paraná e Rede
Guapo, e apoio da Prefeitura Municipal de Palmeira, Above e FTG.
Para o secretário municipal
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas, Waldir Joanassi Filho, o Viva o Folclore é uma grande oportunidade
para Palmeira receber atrações
culturais de alto nível.

EM CARAMBEÍ

Plano de contingência para
coronavírus é preparado
Carambeí - A Secretaria de
Saúde de Carambeí (SMS) ainda
não registrou nenhum caso suspeito de coronavírus no município.
No entanto, segue as orientações
da Secretaria de Estado de Saúde
(SES) para a sistematização e padronização do atendimento caso haja
pacientes com suspeita da doença.
Além disso, um plano de contingência municipal está sendo preparado
e será apresentado ao Estado.
O plano de contingência reúne
as medidas a serem tomadas como
resposta antecipada em caso de
surto da doença. A exemplo do
plano estadual de resposta de
emergência ao coronavírus, no
plano municipal serão estabelecidas as ações em cada etapa, desde
a movimentação para impedir a
propagação do vírus no município,
até em caso de surto da doença,
criando todo o fluxo de procedimentos a serem tomados pelas
autoridades de saúde.
No caso de prevenção, tratamento e isolamento dos casos, o
município segue os protocolos e
notas técnicas emitidas pela Secretaria de Estado e pelo Ministério
da Saúde. No caso de comunicação dos casos, já existe no município o fluxograma para a notificação
à SES sobre as suspeitas.
Hoje, o alerta médico, segundo
o protocolo federal, é direcionado
aos casos de pessoas com sintomatologia respiratória que tenham his-

tórico de viagens para as áreas de
transmissão nos últimos 14 dias.
As unidades básicas de saúde
e o Centro Municipal já têm orientação para ficarem alertas aos
pacientes com os sintomas. As
unidades possuem máscaras de
proteção que são disponibilizadas aos pacientes com suspeita
de doenças infectocontagiosas. A
orientação é do uso de máscaras
para os pacientes que chegarem
com sintomas de doenças respiratórias, além do início da investigação sobre o histórico das doenças
que a pessoa já apresentou em
momentos anteriores.
Nas próximas semanas, a Vigilância em Saúde enviará aos profissionais da área de saúde privada
o fluxograma do município para o
enfrentamento ao Covid-19 reforçando os procedimentos a serem
tomados caso apareça algum caso
suspeito da doença.
As orientações principais são:
evitar contato muito próximo com
pessoas com infecções respiratórias
e sintomas da doença; lavar corretamente as mãos frequentemente e
usar álcool em gel para desinfetar;
usar lenço descartável para a higiene
nasal; evitar tocar mucosa de nariz,
boca e olhos; quando espirrar
ou tossir cobrir nariz e boca; não
compartilhar talheres, copos, garrafas ou pratos; manter ambientes
ventilados e evitar aglomerações e
ambientes fechados.

APÓS PERDER PARA AMÉRICA (MG)

Operário recebe o Toledo
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário enfrenta o Toledo, neste
domingo (8), pela 10ª rodada do
Campeonato Paranaense 2020. A
partida acontece no Estádio Germano Krüger, às 16 horas.
Na última rodada, o Fantasma
sofreu derrota para o Athletico por
3 a 1, em casa, e agora ocupa a
quarta colocação na tabela, com
16 pontos, cinco vitórias, um

empate e três derrotas. Já o Toledo
empatou em 1 a 1 com a equipe
do Coritiba fora de casa e ocupa a
décima colocação com seis pontos,
uma vitória, três empates e cinco
derrotas.
Na partida de quinta-feira (5),
válida pela Copa do Brasil, o Fantasma da Vila foi superado em casa
pelo América (MG) pelo placar de
2 a 0 e eliminado da competição.
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NO MEMORIAL DA IMIGRAÇÃO HOLANDESA

Prêmio Tropeiro de Ouro é lançado
Divulgação Nilson Filho

Primeira edição
reconheceu uma
personalidade e
quatro empresas
castrenses
Da Assessoria *
O evento de lançamento
do Prêmio Tropeiro de Ouro,
realizado na noite de quintafeira (5), foi marcado pela
emoção dos homenageados
e pela presença de representantes dos mais diversos segmentos, de Castro e cidades
vizinhas. A cerimônia aconteceu no Memorial da Imigração
Holandesa (Moinho da Castrolanda), onde se reuniram
representantes das empresas
homenageadas, em geral, seus
fundadores e/ou sucessores, a
personalidade indicada para
receber o prêmio, familiares,
colaboradores e um público
empolgado para prestigiar os
premiados.
A iniciativa, de promover
um evento para reconhecer a
contribuição de empresas e
de pessoas para com o desenvolvimento da cidade, e o seu
histórico e trajetória, é fruto
de uma parceria entre a Associação Comercial e Empresarial de Castro, o Sindicato do
Comércio Varejista de Castro
(Sindicastro) e o Sindicato
Rural de Castro. Juntas, as
diretorias destas três entidades indicaram os nomes, que

Homenageados são ladeados pelos promotores do evento

posteriormente foram aprovados em votação, dos representantes de cada categoria
premiada. Assim, se chegou
aos indicados desta primeira
edição do prêmio Tropeiro de
Ouro.
Na categoria Agronegócio,
a empresa homenageada foi a
Chácara Marujo. O fundador,
Jan Haasjes, ao receber o prêmio mencionou o fato de não
ter nascido no Brasil, afirmando que aqui foi acolhido,
e que assim, sentia-se ainda
mais incumbido na vocação
de contribuir com o progresso. “Aqui achei uma nova
pátria, e não poderia fazer
menos, deveria colaborar
para o desenvolvimento deste
país”. Jan também agradeceu

a sua equipe de trabalho, à
quem dedicou a homenagem
conquistada. “Este lugar que
alcançamos não foi trabalho
de um homem só, mas sim de
uma equipe inteira, que trabalha com entusiasmo, sem
vocês essa conquista não teria
sido possível", destacou.
Já na categoria Comércio, a empresa Caramcar foi
a homenageada desta edição.
Altair Tavares, que fundou a
empresa em 1981, recebeu
o troféu enaltecendo a iniciativa, que segundo ele, serve
de motivação para a continuidade do empreendimento.
“Este evento nos traz uma
motivação muito grande, para
darmos continuidade ao que
foi feito até hoje, e para conti-

nuarmos acreditando que tudo
é possível. Para chegar onde
chegamos hoje, foi preciso
muito trabalho, muito esforço
e dedicação”, afirmou. Altair
também mencionou a presença
da família, a quem chamou de
sucessora das atividades, e
agradeceu aos colaboradores
da empresa, pela dedicação e
empenho diário.
Representando a categoria
Indústria, a Watanabe Indústria e Comércio de Máquinas
foi a homenageada da noite.
Em nome da empresa, os
sócios Eliane e Milton Watanabe receberam o prêmio. Ao
se pronunciar, Milton elogiou a
forma usada para a indicação
das empresas e personalidade
premiadas, e na sequência,
dedicou o troféu aos seus
pais. “Eles foram realmente
heróis para nós, meu pai
foi migrante japonês, trabalhava no Japão numa fábrica
de armamento militar, numa

cidade que era o segundo alvo
da primeira bomba atômica, e
seria o primeiro da segunda
bomba, ou seja, ele escapou
duas vezes, depois, minha
mãe, além de todo sacrifício
que fez para chegar em Castro, com a morte do meu pai
também tomou frente de tudo,
e sozinha aqui em Castro,
conseguiu se manter de pé”.
Na categoria Prestador
de Serviço, a empresa indicada foi o Escritório Contábil
Tiago. Seu fundador, Jacobus Petrus Jean Lamers, ao
receber o troféu Tropeiro de
Ouro comentou sua rotina de
trabalho, e dedicou o reconhecimento, aos seus funcionários, familiares, seus e dos
colaboradores e aos clientes.
“Esta homenagem a mim não
fica muito coerente, vou pedir
permissão pra vocês para
fazer uma divisão [...] com
os colaboradores, que exercem sua profissão com muita
responsabilidade - o grande
mérito de tudo isso é dos
meus funcionários que aqui
estão, minha gratidão por
vocês”, citou ele destacando
também a compreensão das
famílias, quanto as ausências
causadas pela rotina de trabalho, e, os clientes, a quem
chamou de essência.
A personalidade indicada
para receber o prêmio, em
sua primeira edição, foi o
agropecuarista e engenheiro
agrônomo Frans Borg. Em
seu discurso, ele também
mencionou a família, sua
esposa Ângela Borg e Deus,
e falou da importância de se
colocar os talentos próprios à
disposição de contribuir com
a comunidade onde se está
inserido. “Todos nós rece-

bemos talentos, alguns conseguem exercer, evoluir com
eles, e outros não, Deus me
deu muitas oportunidades,
algumas eu consegui abraçar.
O que precisamos na verdade
é, se recebermos talentos,
dividi-los com a sociedade,
se podemos ser úteis para a
sociedade com os talentos
que recebemos, porque não”,
destacou. Com o troféu em
mãos, Frans Borg também
fez uma dedicação. “Quero
dividir essa homenagem com
todos os castrenses aqui presentes, com os meus amigos
e com todos aqueles que me
apoiaram”, finalizou.
O evento também contou com o pronunciamento
dos presidentes das entidades realizadoras – Anderson
Gomes, da Acecastro, Marioli
Simão, do Sindicastro e Eduardo Medeiros Gomes, do
Sindicato Rural. Primeiro a
falar, Anderson Gomes destacou a força do associativismo,
e mencionou a união das entidades para a promoção do
evento. Falou também da contribuição dos homenageados
para com a cidade, e afirmou
que “o prêmio Tropeiro de
Ouro veio para ficar”.
Marioli Simão também
citou cada um dos representantes das empresas homenageadas e afirmou “eles não
fizeram sucesso a vida inteira,
tiveram que fazer a sua própria vida, e construir a sua
própria história”, destacou.
E, por fim, o presidente do
Sindicato Rural de Castro,
Eduardo Medeiros Gomes,
falou da iniciativa de promover a homenagem e chamou
o prêmio de importante reconhecimento.

'PROFESSOR TRANSFORMADOR'

Professora de Castro concorre a prêmio
Divulgação

Da Assessoria
A
professora
Stella
Kachinski, do Centro Municipal
de Educação Infantil (CMEI)
Turma do Pererê, está concorrendo ao prêmio Professor
Transformador BETT 2020
com o projeto “Da Pinha vem o
Pinhão, da nossa consciência a
preservação”.
O projeto foca na preservação da Araucária, o pinheiro,
árvore símbolo do Paraná, e foi
desenvolvido em 2019 com os
alunos do Pré II, com idade de 5
anos. O conteúdo abordou como
a Araucária se reproduz, como
era a área ocupada pela espécie
antes do Paraná ser habitado e
como está a situação atual, em
que o Estado tem menos de 1%
da área plantada com a espécie
que inclusive, consta da lista de
extinção.
Os alunos também fizeram
plantio de sementes em parceria com a Universidade Federal
do Paraná (UFPR), Apremavi e
Instituto Chico Mendes em áreas
particulares do Tronco e do
Socavão, em Castro, e Capão da
Onça, em Ponta Grossa.
Stella explica que o a ideia
do projeto surgiu porque muitas
famílias da escola vendem pinhão
para ter renda. Ela trabalhou o
aspecto da colheita em época
certa para preservar a espécie.
Por meio do projeto também
aprovada uma lei na Câmara
Municipal de Castro e o dia 24
de junho, além de ser considerado o Dia Nacional da Araucária, em Castro passa a ser o Dia
Municipal da Araucária e nesta
semana, as escolas e CMEIS
trabalham a questão da preservação da espécie.

Projeto foca na preservação da Araucária
Para a professora, o projeto
contribuiu para que as crianças
aprendessem mais sobre a araucária e o pinhão. “É a árvore que
dá o fruto que se transforma em
renda para suas famílias. Durante
a execução do projeto, a sementinha da preservação foi plantada
e sei que futuramente colherão
bons frutos. Fico lisonjeada em
ser a primeira professora do
município a ser selecionada para
o prêmio Professor Transformador, o reconhecimento é uma
sensação indescritível”, disse.
Fases
Depois de ter entregue o projeto aprovado onde descreveu e
comprovou todas as atividades
realizadas, o próximo passo será
a avaliação cujo resultado sairá
em abril.
Por ter inscrito o projeto,
Stella já recebeu certificado de
'Professor Transformador 2020';
ingressou na vitrine digital de
Professores e Projetos Transformadores e em uma comunidade
ativa para conexão com outros

educadores e adeptos da educação criativa e transformadora,
além do Selo digital 'Professor
Transformador'.
Os vencedores do concurso
ganharão R$ 7 mil e uma viagem a Londres como convidado especial para participar da
BETT Educar 2021.
Prêmio
O prêmio Professor Transformador BETT 2020 é uma
iniciativa promovida pela BETT
Educar – maior evento de educação e tecnologia da América
Latina, e pela Base2Edu Serviços de Tecnologia Educacional
Ltda, com apoio da Secretaria
de Educação do Estado de São
Paulo, do Instituto Rodrigo Mendes e da Plataforma Canvas.
Tem como objetivo valorizar o trabalho dos professores
cujos projetos educacionais, em
consonância com Base Nacional
Comum Curricular, contemplem
a equidade e transformem a
escola em ambiente de aprendizagem ativa, criativa e eficaz.
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DO SEGMENTO ECONÔMICO

Castro tem primeiro apartamento decorado
Divulgação

Apartamento do
Vittace utiliza
modernidade
como conceito

10 DE ABRIL

Tibagi prepara edição da
'Pereguinação do Monge'
Divulgação

Da Assessoria
A Prestes Construtora, responsável pelo Vittace Castro,
acaba de apresentar o apartamento decorado. O empreendimento, que conta com 192
unidades, ampla área de lazer
e em condomínio fechado está
em fase de obras. A novidade,
que tem a assinatura da arquiteta Bárbara Kubrusly, destaca-se como uma alternativa do
processo de encantamento do
cliente. Além disso, o produto
é o primeiro decorado do segmento econômico do município.
Com design moderno, a
arquiteta especializada em
Interiores explica que optou
por elementos que promovam mais integração entre os
ambientes. Um exemplo é o
painel vazado no qual foi colocada a tv. “Normalmente isso
é feito em uma parede. Fugimos desse modelo tradicional
justamente para que houvesse

Painel vazado para tv

uma integração maior entre
as cozinhas e as duas salas”,
explica Bárbara. Quando o
assunto é cores, ela aponta
a utilização do azul mesclado
com peças em tom terroso no
ambiente integrado das salas.
No apartamento, que conta
com dois quartos, a profissional apostou também na versatilidade. No quarto infantil,
por exemplo, Bárbara conta

Apartamento apostou na versatilidade

que optou por uma boa quantidade de armários e por uma
cama infantil, em um espaço
que apropria-se de elementos
lúdicos e que pode ser adaptado conforme o crescimento
da criança.
Já no quarto de casal, o
protagonismo fica por conta
dos painéis de madeira. Aliados a uma iluminação aconchegante, Bárbara conta

que a soma dos elementos é
capaz de fazer com que qualquer casal queria curtir o
ambiente.
O apartamento decorado
está aberto a visitas e para
isso é importante agendar
com os corretores. Informações pelo whats: 998450003 ou no PDV, localizado
na rua: Cipriano Marques, 32
– Centro, Castro.

Percurso prevê 14 quilômetros
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) está com
inscrições abertas para a Peregrinação do Monge João Maria,
tradicional evento que marca a
sexta-feira santa do município
e que neste ano acontecerá no
dia 10 de abril. A expectativa é
receber centenas de fiéis de toda
a região, que deverão percorrer
os cerca de 14 quilômetros até
o olho d’água que leva o nome

do beato. A novidade este ano
é que a saída será da Orla do
Rio Tibagi.
Será ofertado ônibus para
volta para quem estiver credenciado com o crachá de participação no evento.
As inscrições podem ser feitas diretamente na Setur, que
atende das 8 às 17h30, pelo
telefone 3916-2150 ou no disk
turismo 0800 643 1388. A
taxa será de 1 kg de alimento
não perecível.

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

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.
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.

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.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Granfinale Sistemas Agrícolas Ltda., torna público que RECEBEU
do IAP – Instituto Ambiental do Paraná, a Licença de Operação nº.
109344/R-2, protocolo nº. 16.021.525-9, com validade 18/03/2020,
para atividade de Beneficiamento e Armazenamento de Produtos de
Origem Vegetal, endereço Rod. Pr-151, km-258, Piraí do Sul - Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Granfinale Sistemas Agrícolas Ltda., torna público que irá requerer
ao IAP – Instituto Ambiental do Paraná, a Renovação da Licença de
Operação, para atividade de Beneficiamento e Armazenamento de
Produtos de Origem Vegetal, endereço Rod. Pr-151, km-258, Piraí
do Sul - Paraná.

" ABANDONO DE EMPREGO "
Sra Maria da Luz Carneiro de Melo
Esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido, convidamos a Sra Maria da Luz Carneiro
de Melo, portadora da CTPS 69390 - série 024-PR, a comparecer em
nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas
desde 13/12/2018, dentro do prazo de 48 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de
trabalho, nos termos do art. 482 da CLT.
Hotel Alvorada
Branca Empreendimentos e Serviços Ltda.
Rua Genésio Araújo Barbosa, 297 - Jardim Social Arapongas – Castro – Pr

Áries: Seu dia tende a ser
tranquilo. Difícil será escolher
entre o sossego de casa e os convites para diversão. Isso porque
a Lua estimula você a curtir as
coisas boas e prazerosas da vida,
momento de paz e reflexão.

Libra: Energia deste sábado
será meio parada. Por mais que
queira reunir os amigos e se divertir, é possível que eles não topem
ou que já tenham outros compromissos. Você pode aproveitar para
colocar o serviço em dia.

Touro: Amigos vão disputar a sua companhia, mas você
pode precisar de um tempo só
para você e curtir seu ninho e
o colo da família. No trabalho,
convém redobrar a atenção com
as tarefas, especialmente ao lidar
com informações. Na paquera,
charme e determinação serão
seus trunfos.

Escorpião: Você deve dar
continuidade a um trabalho ou
projeto importante. Com o Sol
no seu paraíso astral, a sorte vai
soprar a seu favor e você terá
boas chances de conquistar o
que deseja. Seu único desafio
será evitar conflitos em casa,
pois há risco de brigas e malentendidos.

Gêmeos: Na vida profissional, o Sol ilumina sua carreira e
indica uma fase de muitas realizações e conquistas para você.
Aproveite e mostre do que é
capaz, pois os chefes estarão
de olho. Uma boa estratégia é
expor suas ideias. Pode enfrentar
imprevistos em viagem ou curso.

Sagitário: Talvez você
queira dar um tempo da rotina
e se aventurar numa viagem ou
passeio diferente. Mas o astral
também será iluminado para
quem preferir ficar em casa e curtir a família. As conversas podem
render algumas confusões, tente
falar menos e ouvir mais.

Câncer: Ótimo astral para
viajar e matar a saudade de pessoas que moram longe. Também
é um bom momento para retomar
os estudos e para investir em seu
aperfeiçoamento profissional.

Capricórnio: Lua estimula
o desapego e indica um bom dia
para separar aquelas coisas que
você guarda e não usa mais: será
mais fácil doar ou descartar. Nas
finanças, cuidado com ideias.

Leão: Bom dia para remexer os armários, dar uma geral
em casa e separar aquelas coisas
que não usa mais. Será mais fácil
desapegar e doar o que não tem
serventia. Os relacionamentos em
geral vão exigir jogo de cintura.

Aquário: O desejo de ganhar
dinheiro e melhorar de vida está
acentuado e dará mais pique
para você. Os astros prometem
boa parceria com alguém de confiança, mas convém conversar e
acertar direitinho deveres.

Virgem: O cansaço da
semana vai pesar e você pode
sentir uma necessidade maior de
ficar num canto tranquilo. Mas
nem pense em ficar só, pois é ao
lado das pessoas que mais ama
que vai se sentir bem e feliz. Sua
saúde pode exigir atenção.

Peixes: Trabalho e tarefas
de rotina vão fluir sem muitas
novidades. A dica dos astros
é encarar seus compromissos
logo cedo para ficar livre depois.
Fofocas e intrigas estão no ar,
por isso, é melhor não acreditar
em tudo que os outros dizem.
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UMA DAS VÍTIMAS ERA ESCRIVÃ, NATURAL DE PIRAÍ DO SUL

Mãe e filha são sepultadas em Piraí
Divulgação

Acusado não
falou sobre
ocorrido, mas
polícia acredita
que caso foi
premeditado
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Piraí do Sul – Caso ocorrido na noite de quarta-feira
(4) em Curitiba chocou não só
os paranaenses como principalmente Pirai do Sul. Maritza
Guimarães de Souza, de 41
anos, e a filha Ana Carolina
de Souza, de 16, sepultadas
às 17 horas de sexta-feira (6),
no Cemitério Municipal de
Piraí do Sul, foram encontradas mortas e abraçadas atrás
de um sofá na sala do sobrado
em que a família vivia na capital. Ambas foram assassinadas
pelo delegado Erik Busetti
com cerca de nove disparos de
arma de fogo, de acordo com

AVALIAÇÃO DE R$ 80 MIL

Polícia Civil
recupera carga
de carne em
Palmeira
Palmeira - Parte de uma
carga de carne bovina roubada
no último dia 27 foi recuperada
pela Polícia Civil do Paraná.
Ao total, oito das 24 toneladas
de carne recuperadas foram
avaliadas em R$ 80 mil. De
acordo com os dados do boletim, a carga foi recuperada na
BR-376, em Palmeira.
Segundo a investigação,
o motorista de um caminhão estava transitando pela
BR-376, quando foi abordado
por um veículo com três suspeitos armados, após o pedágio.
O motorista havia carregado
o caminhão em um frigorífico
de Santarém (PA) e levaria a
carga para Colombo, na região
metropolitana. A vítima ficou
sob domínio do grupo por algumas horas, quando foi liberado
próximo a Mandirituba.
O caminhão foi abandonado
em via pública, o qual foi localizado e recuperado pela Polícia Militar do Paraná. Após
contato com o proprietário,
foi confirmado que a carga era
parte do produto roubado na
BR-376. A carga foi devolvida
ao próprio proprietário.
A Polícia Civil continua a
investigação a fim de localizar
o restante da carga roubada,
bem como identificar e prender os autores do crime e os
possíveis receptadores deste
crime.

Família
A família da vítima, ainda
reside na cidade de Piraí do
Sul e durante a quinta-feira
(05), vários amigos e familiares prestaram homenagens
para a escrivã, descrevendo
ela como uma pessoa doce,
feliz e determinada. As declarações estão publicadas nas
redes sociais de Maritza.

Velório aconteceu em Curitiba

a polícia.
Maritza trabalhava como
escrivã e era natural de Piraí
do Sul. Inclusive os corpos dela
e da filha após serem velados
na Escola Superior da Polícia
Civil, em Curitiba foram levados para a Piraí do Sul, onde
ocorrerá o sepultamento nesse
sábado (7).
Segundo
a
delegada
Camila Cecconello, da Divisão de Homicídios e de Pro-

O crime
O delegado Busetti matou
sua esposa e a enteada, na
noite de quarta-feira (4), dentro do sobrado onde viviam,
em um condomínio no bairro
Santa Cândida.

Mãe e filha morreram abraçadas

Irmãos levam tiros em ponto

Acidente deixa feridos
Divulgação

Divulgação

Carro bateu na traseira do caminhão enquanto tráfegava

IML encaminhou corpo para Ponta Grossa
os atiradores perseguiram um
dos jovens até um terreno baldio em que ele tentou se esconder e dispararam várias vezes
contra o rapaz de 26 anos.
Conforme os dados do Instituto Médico Legal, a vítima foi
ferida na região do tórax, ante-

braço esquerdo e na cabeça. O
investigador da Delegacia da
Polícia Civil de Reserva esteve
no local colhendo informações
sobre o crime. Um inquérito
será instaurado para investigar
a autoria e motivação desta tragédia.

Polícia Rodoviária Federal
(PRF) foi acionada na madrugada de quinta-feira (5) para
atender acidente entre um carro
e um caminhão na BR-376, em
Ponta Grossa.
De acordo com a PRF, um
veículo GM Corsa, com placas
de Curitiba, estava na rodovia seguindo sentido Londrina,
quando bateu na traseira de um
caminhão. O caminhão estava

saindo da empresa Bunge e iria
entrar na rodovia.
Os quatro ocupantes do
carro sofreram ferimentos leves.
As duas mulheres, de 20 e 50
anos, e os dois homens, ambos
com 47 anos, foram levados
para o Hospital Regional.
O condutor do carro e o
caminhoneiro fizeram teste do
bafômetro, que acusou negativo.

IPIRANGA

Bandidos explodem banco

FARO DE CÃO

Preso com 68 quilos de cocaína
Ponta Grossa - Polícia
Rodoviária Federal (PRF) e a
Polícia Militar de Ponta Grossa
apreenderam na manhã sextafeira (6), 68 quilos de cocaína
escondidas em um veículo.
De acordo com o boletim
policial, o motorista do carro foi
abordado na rodovia pela PRF,
que acionou a equipe do Choque

Conforme a polícia relatou, no momento do crime,
estavam em casa Maritza,
uma filha do casal de 8 anos
e Ana Carolina. De acordo
com a polícia, a criança dormia e acordou quando ouviu os
tiros. Momento em que Busetti
foi até o quarto, pegou a filha
e levou a menina até casa de
vizinhos.
As testemunhas contaram
aos policiais que Busetti estava
com a intenção de tirar a própria vida, mas foi convencido
a desistir pelos vizinhos. Na
sequência, ligou para a polícia,
confessou o crime e esperou
pela chegada.
Informações extraoficiais
dão conta de que, em resposta
ao ser perguntado sobre a
motivação dos assassinatos, o
acusado respondeu com frieza
“vocês não têm ideia do que eu
estava passando”.
Uma ambulância do Serviço Integrado de Atendimento
ao Trauma em Emergência
(Siate) chegou a ser chamada,
mas quando chegou ao local,
as vítimas já estavam mortas.

BR-376

PALMEIRA

Reserva - Jovem de 26 anos
foi morto na manhã de quartafeira (4) em Reserva. O crime
foi registrado na rua São João
Batista, na Vila São Francisco.
De acordo com informações
atiradores se aproximaram de
dois irmãos que estavam em um
ponto de ônibus e dispararam
várias vezes contra às vítimas.
Um deles acabou morrendo.
Segundo dados da Polícia
Militar, o crime foi cometido
por três pessoas, duas delas
armadas com pistolas, que
fugiram do local correndo. O
rapaz que sobreviveu ao atentado foi ferido por um disparo
na cintura e teve que ser encaminhado ao hospital municipal
de Reserva. Logo depois, a
vítima foi transferida para o
Hospital Doutor Feitosa em
Telêmaco Borba.
Ainda de acordo com a PM,

teção à Pessoa (DHPP), o
policial foi interrogado, mas,
por orientação de seu advogado, preferiu manter silêncio
durante o depoimento. Desse
modo, detalhes que poderiam
ajudar esclarecer tudo que
aconteceu antes do crime não
foram descobertos. Mesmo
assim, a polícia não tem dúvidas de que a ação foi premeditada.

Divulgação

para realizar a vistoria e utilizar o
cão de faro Glock, da PM. Pois,
havia suspeita de drogas escondidas no veículo.
Durante as buscas, o cão
apontou um fundo falso atrás do
banco de passageiro e dentro
dele estava a droga.
O motorista foi preso em flagrante e levado para a delegacia.

Ipiranga – Depois do assalto
na Caixa Econômica Federal,
os bandidos continuam a agir. A
polícia não sabe se os casos tem
relação, no entanto, na madrugada
de sexta-feira (6), 12 bandidos
em três carros, explodiram mais
uma agência bancária na região,
dessa vez em Ipiranga. Os bandidos estariam armados com fuzis e
armas de fogo.
A local que ficou parcialmente
destruído, está isolado e foram
acionados os órgãos competen-

tes, polícia civil e criminalística
para investigação.
Deu ruim
Segundo a Militar, o caixa eletrônico possuía um sistema que
marca com tinta as cédulas quando
o equipamento é destruído. Foi
informado também que não havia
dinheiro dentro do cofre.
Após a ação, os criminosos
fugiram no sentido da BR-376.
Equipes policiais da região estão
realizando buscas.
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Maria
Luiza

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

'Thiaguinho' confirma show

A bela Maria Luiza Tomoe Kayano, filha de Joselia
Adacheski Kayano e Edson Kayano, completa seus
15 anos no domingo, 8 de março. Parabéns!
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação Fabiana Guedes

Ainda
sendo muito
cumprimentada
pela troca de
idade no último
dia 25, Celina
Mainardes
Furquim
Divulgação

Quem será muito cumprimentado pela chegada dos
seus 70 anos no dia 10 de março, é o empresário Izidro
Constantino Guedes (leia-se Pousada do Canyon Guartelá). No clique, recebe o carinho da esposa, a artista
plástica Ana Antonia da Luz Guedes
Divulgação

em ponta grossa

Divulgação

Ponta Grossa - ‘Thiaguinho’ vai
abrir a temporada de grandes eventos em Ponta Grossa. O cantor de
pagode acaba de confirmar o show
da sua nova turnê ‘Vibe’ no dia 26
de abril. A apresentação será na sede
campestre do Clube Verde, às 15
horas. Os ingressos já começaram
a ser vendidos na quinta-feira (05)
exclusivamente para sócios do clube
e com valor promocional. Na pista
eles custam R$ 30; na área VIP
Mundi saem por R$ 60.
A partir de sábado (07) os
ingressos passam a ser vendidos
de forma geral. Os valores serão
R$ 40 (pista meia-entrada e sócios); R$ 50 (pista solidária com a
entrega de um quilo de alimento);
R$ 70 (área VIP Mundi) e R$ 70
(Arena Joiou com venda exclusiva com atléticas participantes).
Também haverá comercialização
de bistrôs.
“Acredito muito em vibração
e sou movido por isso”, explica o
artista sobre o nome da turnê. O
show inclui as novas músicas do
álbum e outros grandes hits, como
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Jonathan Souza
Leandro Marques
Suelem Wrobel
Pedro Bene Hurla de Barros

08/03

Ana de Oliveira
Daiana Sancandi
Fabiano di Santis

Leonardo Alessi, cirurgião dentista aposentado, ex-chefe da
3ª Regional de Saúde de PG. Na segunda feira (2) foi muito
cumprimentado pela passagem do seu aniversário. Na foto
com sua esposa, a artista plástica Valéria Alessi. Parabéns!

Luiz Carlos Gomes (Pestana)
reserva esse domingo (8)
para receber parabéns
pelo seu aniversário

“Ponto fraco”, “Ainda bem” e “Domingando”.
Nascido no interior de São Paulo e criado no Mato Grosso do Sul
(MS), Thiaguinho cresceu ouvindo
música sertaneja, ritmo predominante na cidade onde morava. Mas
as referências musicais da família
também influenciaram o garoto de
Presidente Prudente, que ouvia Elis
Regina e Tim Maia.
Ainda menino cantava e tocava
violão nos corais da igreja que frequentava com sua mãe. Conheceu
o pagode através de um tio e, desde
então, traçou a meta de ser músico,
pagodeiro.
Cantor, compositor e instrumentista, Thiaguinho é um dos mais
versáteis e criativos artistas brasileiros. Seu estilo musical é moderno e
diferente, chegando ao R&B, Funk,
Pop, presentes nas suas composições e criando uma identificação
natural com o público.
O evento é uma realização da
LG Produções e X9 Produções. A
promoção é da Versuz Produções,
Mundi FM e Clube Verde.

Carlos Eduardo Dudkiewicz
Hemerson Domingues
Luiz Carlos Gomes (Pestana)
Jorge Conceição da Luz
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Hercules W. M. Ferreira
Kassius Mainardes
Marcello Bittencourt
Renata Moreira de Jager
Vagner Vacari

Em tempo para felicitar Edenilce Machado que
na sexta-feira (6) comemorou seu aniversário.
Quem parabeniza são os filhos Wellithon e Willian

