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Mulher é presa APÓS AMEAÇAR pessoas COM UMA garrucha .22
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Divulgação / Câmara Municipal de Castro

destaque de 2019

EX-PREFEITO TINHA 90 ANOS

Câmara irá
homenagear
Luciana Dal
Santos

O adeus ao
visionário
Lauro Lopes

Na quinta-feira (12), a
Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios
de Castro irá realizar um jantar
festivo, em comemoração ao
Dia Internacional da Mulher.
Na mesma ocasião, Luciane Dal
Santos Marcon receberá o prêmio ‘Empresária Destaque do
página 2
Comércio 2019’.

capacitação

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (9), no Cemitério Frei
Mathias, o corpo do advogado, ex-prefeito e ex-vereador Dr. Lauro
Lopes, falecido na manhã de domingo (8), em Castro. Velado na Câmara Municipal, ainda na manhã de segunda-feira a vereadora Fátima
Castro, presidente da Casa de Leis, realizou sessão póstuma em
homenagem ao Dr. Lauro Lopes, no Plenário da Câmara. página 5

Câmara promoveu
'Jogo da Eleição'
Divulgação

Detalhes do tabuleiro do Jogo

Ensinar a adolescentes e jovens estudantes os caminhos da
política, mais especificamente no
contexto do chamado jogo eleitoral. Foi com esse pensamento
que cerca de 40 pessoas, entre
vereadores, servidores públicos
municipais, professores e alunos
do Ensino Médio e pessoas da
comunidade participaram, na
tarde da quarta-feira (4), de
uma capacitação para o “Jogo da
página 3
Eleição”.

jogo fora de casa

Políticos se despedem

vereador entrega bandeira à esposa

Dr. Lauro Lopes morre aos 90 anos
Divulgação

EM CASTRO

'Zona Verde' arrecadou
R$ 232 mil em 11 meses

PONTE É RECUPERADA

Moradores
não esperam
prefeitura

Divulgação

Divulgação / Arquivo P1

Operário empata
com o Toledo
pelo Paranaense

Divulgação

Governador Ratinho Junior com João Evaristo Debiasi

GOVERNADOR ELOGIA EX-SECRETÁRIO

João Debiasi assume a
Comunicação e Cultura

FANTASMA soma 17 pontos

Operário Ferroviário e Toledo se enfrentaram na tarde de
domingo (8), pela 10ª rodada do
Campeonato Paranaense 2020.
A partida aconteceu no Estádio
Germano Krüger e terminou 1 a
1. Com o resultado, o alvinegro
página 4
chega a 17 pontos.

Projeto busca
reduzir a
reincidência
da violência
página 5

Nefro planeja
atendimentos e
orientações
página 5

abandona mulher
ferida e provoca
outra colisão
página 7

serviço opera entre fevereiro e dezembro

Levantamento feito por
uma Organização Não Governamental (ONG) de Castro
mostra os principais números
e arrecadação, relacionados
à aplicação de notificações
pelas agentes de trânsito
que trabalham no Estacionamento Regulamentado (Zona
Verde) do município. A pesquisa diz respeito ao trabalho
realizado entre os meses
d e fev er eiro e d e z e m b r o

de 2019, e os dados foram
repassados à ONG pela Diretoria de Segurança Pública
de Castro. De acordo com
o levantamento, durante o
ano de 2019 foram aplicadas
13.560 notificações, e, 1.576
delas se transformaram em
altos de infração. As notificações regularizadas, ou seja,
aplicadas e pagas diretamente
às agentes de trânsito totalipágina 6
zaram 11.984.

João Evaristo Debiasi assumiu na sexta-feira (06) a Secretaria de Estado da Comunicação e da Cultura (SECC),
após a assinatura do decreto
de nomeação pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior.
Integrante da equipe de governo desde o ano passado,
Debiasi era diretor-geral da
Secretaria do Planejamento e
Projetos Estruturantes. “Este
governo tem como marcas
a inovação, a eficiência na
gestão e a modernização da
estrutura pública para que o
Estado ofereça serviços de
qualidade aos paranaenses.
A missão é comunicar estes
avanços para que as pessoas
tenham acesso e possam se
beneficiar de forma integral
de obras e programas que estão sendo realizados”, afirma
página 3
Debiasi.		

após abusar de filhA

Homem tira a
vida em cela

No final de semana, Ponta
Grossa registrou mais um caso
de violência envolvendo menores.
A vítima, uma criança de 9 anos,
o agressor, o próprio pai, de 32
anos. O caso ganhou repercussão quando a mãe da vítima denunciou o homem para a polícia
e depois expôs sobre o caso nas
página 7
redes sociais.
Divulgação

trabalho feito
por moradores

Moradores do Lajeado, região rural de Jaguariaíva, decidiram tirar do próprio bolso o
dinheiro para recuperar ponte
na estrada que liga a localidade
até a cidade. Nas redes sociais
de grupos do município, os
moradores afirmaram que o
problema tinha que ser resolvido, até porque eles não estavam
conseguindo exercer o direito
página 4
básico de ir e vir.

região de sengés

Droga
transportada
em helicóptero
é apreendida
página 7

Homem foi preso no sábado
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EDITORIAL

JANEIRO SEM ZONA VERDE NÃO É BOM
Há quem goste e até comemore a falta das ‘guardinhas’ durante o mês de janeiro,
nas ruas de Castro onde há estacionamento regulamentado. Alguns funcionários das
empresas localizadas nessa área acabam aproveitando o período para deixarem seus
veículos próximos do local onde trabalham, contando com pouco mais de segurança e
comodidade. No entanto, os comerciantes consideram péssima a ideia de férias coletivas, dos servidores da Prefeitura, o que abrange também as agentes de trânsito. É de
se destacar que a falta do serviço e de fiscalização nas vagas de estacionamento da área
central da cidade, acaba fazendo com que a maioria dos espaços permaneça ocupado
por todo o dia, tirando a praticidade do cliente, que muitas vezes até desiste da compra
ou atendimento para qual havia se dirigido ao centro da cidade.

DESTAQUE DE 2019

Câmara da
Mulher irá
homenagear
Luciane
Dal Santos

Sandro A.
Carrilho

Questões emergentes de nossa democracia

* Gaudêncio Torquato

Que a democracia representativa está em crise, aqui e
alhures, não há como duvidar.
O tema tem sido recorrente na
mídia e nos trabalhos da Academia. Para amparar a tese, ora
recorre-se aos mecanismos tradicionais da política, cuja deterioração se acelerou no final da
década de 80, com a queda do
Muro de Berlim; ora se pinça a
lição de Norberto Bobbio, que
lembra as promessas não cumpridas pela democracia.
Na primeira leva, mostra-se a
derrocada das ferramentas clássicas da política, como a crise
das ideologias, a pasteurização
dos partidos políticos, o declínio
dos Parlamentos, o arrefecimento
das oposições, a desmotivação
das bases eleitorais, a exacerbação do presidencialismo, com seu
sistema perverso de cooptação,
entre outros fatores. Em contraponto, criam-se novos polos
de poder, como as entidades de
intermediação social.
Na segunda vertente, a do
filósofo italiano, descrevem-se
as falhas dos sistemas democráticos, que prometeram eliminar o poder invisível, mas têm
fracassado; dar um fim às oligarquias, proporcionar transpa-

rência aos governos e expandir
os valores da cidadania, a partir
da elevação dos níveis educacioNa quinta-feira (12), a
nais. Em seu livro O Futuro da
Câmara da Mulher EmpreendeDemocracia, Bobbio descreve
dora e Gestora de Negócios de
amplo cenário dos horizontes
Castro irá realizar jantar festivo,
democráticos.
em comemoração ao Dia InternaÉ evidente que, a cada ciclo
cional da Mulher. Na mesma ocahistórico, novos ingredientes são
sião, irá homenagear Luciane Dal
acrescidos às planilhas que traSantos Marcon, que receberá o
HEINEKEN
tam da crise da democracia. Por
prêmio ‘Empresária Destaque do
O governador Carlos
isso, quando se planeja algum
Comércio 2019’. O evento será
Massa Ratinho Junior desemevento sob a chancela de “crise”
realizado no Buganville Palace
barca nessa quarta-feira (11)
na contemporaneidade das
Hotel, a partir das 20h30.
na Heineken. A partir das
Nações democráticas, deve-se
16h30, ele anuncia junto
entender que as pautas a serem
com os diretores da cerveDESCENDENTES
debatidas tratam de questões
jaria
o
investimento
de
R$
Prefeito
de
apenas
um
APOSENTADORIA
870 milhões na ampliação da
mandato, nenhum de seus
emergentes, algumas de caráter
capacidade de produção da
descendentes chegou tão
pontual, outras agravadas pela
unidade de Ponta Grossa.
longe. Além de sua esposa
cultura política que integra a
Glaci Ribas Lopes, que preidentidade do país em questão.
E A NOSSA FÁBRICA?
sidiu a Casa de Leis, um
Vejamos, por exemplo, dois
Enquanto mais uma boa
dos filhos integrou a Câmara
temas que estão na nossa ordem
notícia chega para Ponta
Municipal. Lauro Lopes resisdo dia: a politização das Forças
Grossa, fica a pergunta: Onde
tiu o que pode a um câncer,
A vereadora Fátima Castro
Armadas e a “milicialização”
está a indústria chinesa que
e na manhã de domingo (8),
(MDB), presidente da Câmara
das Polícias Militares. Assuntos
investiria R$ 300 milhões
após uma semana internado,
Municipal de Castro, homenageou
que expõem a índole militarem Castro na produção de
nos deixou.
a servidora pública Valderes Apaautoritária do nosso presidente.
embalagens de papel. Mais
recida de Oliveira da Silva, que
De pronto, líderes desses dois
de três anos se foram desde a
CARÁTER
se aposentou. No cargo de concontingentes poderão refutar:
promessa da vinda da fábrica,
Lauro era daquelas raras
tadora da Câmara desde 2011,
“não ocorre isso”. Trata-se de
e o prefeito Moacyr Fadel se
pessoas que cruzam nossos
Valderes cumpriu seu último dia
exagero por parte de jornalistas,
silencia. Mais que praças e
caminhos. Apesar de eu nunca
de expediente na sexta-feira (28
políticos e analistas. Os temas
ruas bonitas, o castrense quer
ter tido contato direto, foi o
de fevereiro). A homenagem ocoraté podem contemplar uma dose
emprego.
seu testemunho que colaboreu durante a Palavra Livre, quase
de exagero. Mas a quadra que
ao final da sessão ordinária.
estamos vivendo sugere que eles
ameaçam os horizontes democráticos. Daí necessidade de
abrir o debate.
A politização das Forças
Armadas leva em conta o circulo de generais convocados
para estar ao lado do presidente
da República. Há duas visões
sobre o tema: uma, integrada
pelos participantes da roda, nega
peremptoriamente a incursão das
FAs na política. A não ser que
seus integrantes o façam pela via
partidária. Coisa que, aliás, se
observou na eleição de militares
em 2018. Outra ala, ancorada
no profissionalismo, defende
militares da ativa fora da política
e atuando de acordo com a letra
constitucional. O comandante do
Exército, general Edson Pujol,
lideraria essa linha.
Já quem passa para a reserva
Saia de sua educação tradicional e venha para o nosso time, onde as frustrações, as decepções e o ressentimento
assume o papel de civil, e assim
vão transbordar num maléfico momento. Traga a camisa gloriosa e vamos sentar no cimento duro do estádio,
devem ser considerados os geneSaia de sua educação tradicional e venha para o nosso time,
onde as com
frustrações,
as decepções
e o ressentimento
transbordar
num maléfico
momento.com
Traga a o rais
aposentados que formam o
onde “somos-unidos-e-nos-adoramos”!
Venha
amigos,
eles
vão ter vãoum
contato
imediato
amor
VISIONÁRIO
Mais que o seu legado,
doutor Lauro Lopes, ex-prefeito que nos deixou na manhã
de domingo (8), era um visionário. Entre tantas representações de relevância, foi na
sua gestão que discutiu-se a
criação da bandeira do município. Sócio-fundador do
Rotary Club de Castro, também construiu o antigo prédio
da Camara Municipal e tantas
outras obras.

rou para que uma acusação de
tentativa de homicídio fosse
desmascarada. Curiosamente,
feita por um dos seus filhos, em
um evento político na cidade
de Piraí do Sul, na gestão de
Roberto Requião. Fica o meu
eterno agradecimento.

Servidora é
homenageada
por presidente

Resenhas rápidas e radicais

A relação
simbiótica
que libera o ódio mortal pelas coisas que amamos!
RESENHAS
RÁPIDAS
E RADICAIS

A relação simbiótica que libera o ódio mortal pelas coisas que amamos!

camisa gloriosa e vamos sentar no cimento duro do estádio, onde “somos-unidos-e-nos-adoramos”! Venha com amigos, eles vão ter um contato imediato com o amor

“núcleo duro do governo”. Mas
o fato é que, de pijama ou sem,
o número de generais convocados pelo presidente para lhes
dar ajuda no Palácio do Planalto
chama a atenção. São vistos
como a força dos quartéis, sob a
imagem de que constroem uma
fortaleza de defesa presidencial.
Esse traço exerce temor junto à
parcela da sociedade e da esfera
política.
A índole militar do presidente
acaba funcionando como bastião
contra eventuais ameaças externas. Quanto à milicialização das
PMS, a inferência negativa é
até maior, na esteira do que se
passou no Ceará. Teria havido
ali um “motim”? Policial pode
fazer greve? Por indução, entende-se que os “amotinados”,
sob a bandeira de melhores
salários, poderiam se multiplicar país afora. Lembre-se que
o termo “milícia” é empregado
com certa malícia (sem trocadilho) para designar bandidagem,
certamente com a intenção de
interligar as milícias no Rio de
Janeiro (e figuras ligadas à família Bolsonaro) com os quadros
policiais nos Estados. Ao fundo,
a lembrança de que a vida política do presidente Jair começou
com a defesa de aumento de soldos para seus colegas.
Em suma, os dois temas são
banhados pelas águas da polarização que toma conta do país.
Sua inserção nos foros de discussão se justifica, até para que
se dissipem dúvidas sobre intenções de duas forças que entram
na lupa social.
O Instituto Brasil Mais Plural,
formado por cientistas políticos,
jornalistas, juristas e advogados,
economistas, pessoas de denso
pensamento, prepara para início de maio, em parceria com
o CIEE - Centro de Integração
Empresa-Escola, um seminário
em São Paulo sobre os fenômenos que pairam sobre nossa
democracia. É hora de discutilos à luz do bom senso.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.
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incondicional
mais que
sádicos,
que
acreditam
a evolução
da espécie
é baseada
camisa
alvinegra!
Aqui
incondicional dosdos
mais sádicos,
acreditam que
a evolução
da espécieque
é baseada
na camisa alvinegra!
Aqui tudo reside
no improvável:na
um gol
do adversário
vai ser
ele no
liberaimprovável:
os freios de uma relação
espécies diferentes,
que formam
um organismo
destinadoos
a liberar
a maldade
em cadarelação
um de nós! Vê-se
tudoesperado,
reside
umsimbiótica,
gol doentre
adversário
vai ser
esperado,
elesó,libera
freios
de uma
simbiótica,
no brilho dos olhos de todos: vamos xingar a mãe do juiz e cuspir nos jogadores depois de uma derrota em casa! Nossa vítima ideal vai ser o técnico, que estava ali para
entre
espécies
diferentes,
que
um organismo
a liberar
a maldade
uminferiores,
de nós! Vê-se
organizar
tudo, mas
ele se desculpa no
finalformam
e diz que o objetivo
era apenas juntarsó,
todo destinado
mundo... esta frase
poderosa motiva
nossa raiva, em
somoscada
organismos
cadeiras e vidros podem ser quebrados! Nas rádios locais, teorias conspiratórias dos jornalistas revigoram a chantagem do casamento que era perfeito, títulos e vitórias
no brilho
dos olhos de todos: vamos xingar a mãe do juiz e cuspir nos jogadores depois de uma derrota em casa!
são do passado, o que vale agora são momentos finais do jogo que foi um resumo sobre tudo e sobre nada. Mas liberou o ódio mortal pelas coisas que amamos!
Nossa vítima ideal vai ser o técnico, que estava ali para organizar tudo, mas ele se desculpa no final e diz que o
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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GOVERNADOR DESTACA TRABALHO DE HUDSON

Debiasi assume a Comunicação e Cultura
Divulgação

Comunicação
teve resultados
positivos nesse
primeiro ano,
disse Ratinho
Da Assessoria
João Evaristo Debiasi assumiu
na sexta-feira (06) a Secretaria
de Estado da Comunicação e da
Cultura (SECC), após a assinatura do decreto de nomeação pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior. Integrante da equipe
de governo desde o ano passado, Debiasi era diretor-geral
da Secretaria do Planejamento e
Projetos Estruturantes.
“Este governo tem como marcas a inovação, a eficiência na gestão e a modernização da estrutura
pública para que o Estado ofereça
serviços de qualidade aos paranaenses. A missão é comunicar
estes avanços para que as pessoas
tenham acesso e possam se beneficiar de forma integral de obras e
programas que estão sendo realizados”, afirma Debiasi.
Com mais de duas décadas de
experiência na área de comunicação, Debiasi assume as funções que
eram do jornalista Hudson José.
“Um privilégio e uma honra fazer
parte da equipe de gestão do governador Ratinho Junior. É um time
que atua em conjunto para melhorar o Paraná de hoje e de amanhã”,
destaca o novo secretário.
Destaque
O governador destacou o bom

Governador Carlos Massa Ratinho Junior com João Evaristo Debiasi
trabalho realizado por Hudson
José, que foi convidado por Ratinho Junior a assumir uma nova
tarefa na estrutura de governo,
agora na equipe de direção da
Sanepar. Segundo ele, a Comunicação Social do Estado teve resultados muito positivos no primeiro
ano de governo, assim com a área
de Cultura.
Ratinho Junior ressalta que
Hudson José deve demonstrar a
mesma capacidade de realização
na nova função e que a área de
comunicação ficará sob a responsabilidade de um profissional
também com muita experiência
na área.
Perfil
Bacharel em Administração
de Empresas, Debiasi dedicou-se
à comunicação e aprofundou
conhecimentos em planejamento
estratégico, marketing político e
mídias digitais. Atuou em cam-

panhas eleitorais em todos os
níveis, de vereador a presidente
da República.
João Debiasi é pós-graduado
em Ciência Política e Política
Aplicada, pela Fundación Internacional y para Iberoamérica de
Administración y Políticas Públicas (FIIAPP/Espanha), e em
Gestão de Comunicação e Jornalismo Político, pela Universidade
Complutense de Madrid.
Em 2009, com o fortalecimento das mídias digitais, concluiu o Master em Jornalismo
Digital e Comunicação Multimídia pelo Instituto Internacional de
Ciências Sociais (IICS-SP), em
convênio com a Universidade de
Navarra (Espanha).
Em Brasília, assessorou lideranças políticas e, no período
de 2011 a 2014, trabalhou em
diversas funções na Secretaria
de Comunicação do Governo de
Santa Catarina. Foi o primeiro

diretor de Novas Mídias & Inovação e coordenou a transformação de toda área de internet
do Estado, com a reformulação
e convergências dos sites e definição de política de ocupação
dos espaços digitais nas redes
sociais.
Como diretor de Divulgação,
organizou as campanhas institucionais de Santa Catarina, articulando a comunicação de todas as
secretarias estaduais, empresas e
autarquias com quase duas dezenas de agências de publicidade.
Entre 2015 e 2018 foi secretário de Comunicação do governo
catarinense. Em 2019, assumiu
a diretoria-geral da Secretaria de
Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Paraná.
“Foi uma experiência muito rica,
de muito aprendizado. Um trabalho que permitiu conhecer todas
as estruturas do Estado”, ressalta
Debiasi.

CAPACITAÇÃO

Câmara local promoveu 'Jogo da Eleição'
Da Assessoria
Ensinar a adolescentes e
jovens estudantes os caminhos da
política, mais especificamente no
contexto do chamado jogo eleitoral. Mostrar como se desenvolve
uma campanha eleitoral, com os
seus meandros, seus descaminhos,
mas no sentido de apontar para um
processo que tenha como base a
ética e as boas condutas, para, no
final das contas, beneficiar toda a
população. Tudo dentro dos sagrados princípios da democracia.
Foi com esse pensamento que
cerca de 40 pessoas, entre vereadores, servidores públicos municipais, professores e alunos do
Ensino Médio e pessoas da comunidade participaram, na tarde da
quarta-feira (4), de uma capacitação para o “Jogo da Eleição”, promovida pela Câmara Municipal de
Castro. Ministrada pelos advogados Roosevelt Arraes e Luiz Gustavo de Andrade, do Instituto Mais
Cidadania, de Curitiba, a capacitação ocorreu no Plenário, das 13
horas às 18h30 – período no qual
o expediente interno do Legislativo
ficou suspenso (conforme a Portaria 24/2020). Estavam presentes
na capacitação a presidente da
Câmara, vereadora Fátima Castro
(MDB); o vice, Herculano da Silva
(PSC); e o primeiro-secretário,
Maurício Kusdra (DC).
A Câmara de Castro foi a
primeira do estado do Paraná a
promover e sediar a capacitação
para o Jogo da Eleição. E Castro,
a primeira cidade do Interior paranaense a abrigar essa capacitação.
A capacitação foi dividida em
duas partes. Na primeira, destinada aos vereadores e servidores,
os advogados falaram sobre as
vedações e regras da legislação
eleitoral para o pleito municipal de
outubro deste ano. Depois, eles
conduziram o aprendizado do Jogo
da Eleição, primeiramente a alunos
e professores do Colégio Estadual
Professora Joana Torres Pereira e,
em seguida, aos servidores.
‘Disparador pedagógico’
Desenvolvido em parceria

entre o Instituto Mais Cidadania,
o Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná (TRE/PR), por intermédio
da Escola Judiciária Eleitoral do
Paraná (EJE/PR), e o Centro Universitário Curitiba (Unicuritiba),
o Jogo da Eleição é uma espécie
de entretenimento de tabuleiro
para seis participantes que simula
uma eleição para presidente da
República. Durante a partida, os
jogadores podem utilizar “cartas de campanha”, que contêm
condutas permitidas e condutas
proibidas pela legislação eleitoral.
A ideia, segundo os advogados,
é conscientizar, de forma lúdica,
especialmente os “futuros eleitores” – exatamente os estudantes
do Ensino Médio –, “mas também
a comunidade em geral”, acerca
das regras e do processo eleitoral.
Nesse sentido, segundo eles, o
jogo funciona como um “disparador pedagógico” para a discussão
sobre a “importância de um processo eleitoral ético”.
Roosevelt e Luiz Adriano
explicam que, para a aplicação
do Jogo da Eleição nas escolas, é
necessário estabelecer parcerias e
promover a capacitação dos servidores públicos, a fim de dar continuidade ao projeto. “O objetivo da
aplicação do jogo é conscientizar
a juventude para a importância de
um processo eleitoral ético”, diz
Roosevelt, lembrando que o jogo é
voltado a adolescentes de 16 a 18
anos – “justamente aqueles eleitores que irão votar neste ano”.
Projeto Câmara Cidadã
Na avaliação da vereadora
Fatima Castro, a capacitação foi
um “sucesso”. “Nós percebemos,
durante a tarde, a participação
das pessoas. Tivemos uma adesão
muito boa”, diz.
Fátima explica que a capacitação para o Jogo da Eleição faz
parte do “Projeto Institucional
Câmara Cidadã: integração sóciocomunicacional com a comunidade e protagonismo legislativo”
– fruto do Projeto de Resolução
09/2019, de sua autoria, que foi
aprovado por unanimidade. “Na
quarta-feira, aconteceu na prática

uma das suas vertentes, que é a
educação para a cidadania voltada
às crianças e ao público jovem”,
destaca.
De acordo com a vereadora,
a capacitação é um trabalho que
será desenvolvido pelos servidores da Câmara, “mas em parceria
com pessoas da sociedade”. “Para
essa capacitação, nós convidamos
professores da rede estadual de
ensino, representantes do Fórum
Eleitoral de Castro, do Rotary
Club e de associações de moradores e a comunidade em geral”,
conta. “Na primeira parte, houve
a explicação sobre o processo
eleitoral justamente para as pessoas que irão aplicar esse jogo.
Elas tinham que ter esse conhecimento do processo eleitoral em
si, entender toda a dinâmica, a
abordagem que é preciso fazer
com os jovens. Nesse sentido, o
Jogo da Eleição é um instrumento
para a aprendizagem de suma
importância para a construção da
cidadania, pelo qual, através de
uma experiência lúdica e reflexiva,
se aprende sobre a democracia,
a moralidade e principalmente
sobre os efeitos da corrupção na
administração pública”, avalia.
Conforme Fátima, a organização de novas capacitações do Jogo
da eleição irá depender do interesse
da comunidade. Segundo ela, para
aplicar o jogo em uma sala de aula
são necessários nove mediadores.
“As pessoas interessadas podem
entrar em contato com a Câmara
para conhecer o jogo e, na sequência, passarem pela capacitação.
“O Legislativo não é algo distante
das pessoas. É formado pelas pessoas que representam a população
e defendem os interesses do cidadão castrense”, observa.
“Como vereador e professor,
acredito que esse seja o melhor
modo de se atingir o aluno”, diz
o vereador Maurício Kusdra.
Segundo ele, o aluno não se concentra tanto apenas numa exposição, numa leitura. “De modo
lúdico, mas muito verdadeiro, correto, com muita informação, ele vai
aprender e se interessar mais, vai
perceber de fato que as eleições

são um jogo. Não só um jogo de
tabuleiro, mas um jogo do nosso
dia a dia, e no qual precisamos
estar envolvidos”, afirma.
‘Extensão para o futuro’
Para a acadêmica de Direito
Larissa Santos Vloet, que faz estágio no Fórum Eleitoral de Castro,
a capacitação trouxe uma proposta
“excelente”, uma vez que, segundo
ela, o Jogo da Eleição “estimula,
de forma divertida, reflexões sobre
as eleições”. “Ensina brincando e
desperta no aluno a importância de
analisar as atitudes dos políticos, as
questões de ética, e alerta o jovem
sobre o poder e o verdadeiro valor
do voto”, afirma. “Vejo como uma
forma de estimular e cativar futuros
eleitores, que aprenderão e levarão
para a vida lições de direito e cidadania. Projetos como este são uma
extensão para futuro”, conclui.
“Foi uma tarde bastante produtiva, que cumpriu o objetivo: capacitar os servidores e os professores
para também aplicarem o Jogo da
Eleição”, avalia o advogado Luiz
Gustavo de Andrade. “Os alunos,
brincando, entenderam o que é
certo e o que é errado. Depois que
se envolveram nos temas, entenderam muito bem a fala de quais são
os dados de corrupção no Brasil
e alguns problemas que o nosso
processo eleitoral tem. Então, o
intuito do jogo foi atingido, que é
despertar no aluno um interesse
pelo processo político”, complementa.
Crise ética
Para a advogada Mariana
Pedroso, assessora de Contratos e
Processo Legislativo da Câmara de
Castro, a capacitação “é um reflexo
do que buscamos nesta gestão do
Legislativo”. “O munícipe precisa
sentir que esta Casa de Leis é dele.
O cidadão castrense deve se sentir
acolhido na Câmara; mais do que
isso, participar das nossas atividades. É por isso que nós, da equipe
diretiva, promovemos essa capacitação, pois o Jogo da Eleição visa
conscientizar os jovens a respeito
da importância de um processo
eleitoral ético”, observa.

CANDIDATO
A PREFEITO
O presidente do PSB,
Carlos Siqueira, reúne a executiva nacional do partido
na quinta-feira, 12,em São
Paulo, e anuncia os pré-candidatos a prefeito nas capitais e nas maiores cidades do
País. Siqueira vai confirmar
o deputado Luciano Ducci
como pré-candidato em
Curitiba. O deputado Romanelli, vice-presidente do PSB
do Paraná, foi convidado
para coordenar a campanha
de Ducci.

Divulgação

NO DEM
O presidente do DEM
do Paraná, deputado Pedro
Lupion, reuniu a executiva estadual do partido que marcou a
filiação do deputado Dr. Batista
que trovou o PMN pelo DEM.
Dr. batista tem forte atuação em
Maringá.

mil. Diante da ofensiva cada vez
mais ousada de hackers aos sistemas operacionais e de informações de empresas de energia,
ministérios, bancos federais e
polícias, o Planalto lançou diretrizes para estratégia nacional
de segurança cibernética para
resguardar as redes e ativar planos de contingência em caso de
invasão.

CONTRA A DENGUE
Londrina passa a ter um
centro exclusivo para tratamento
de pessoas com dengue. Atendimentos serão realizados no prédio onde funcionava o Centro da
Convivência da Pessoa Idosa, na
zona norte. Local vai funcionar
de segunda a sábado. A cidade,
com três mil casos confirmados
em dois meses, vive uma epidemia da doença e como uma das
medidas de prevenção decidiu
multar moradores de imóveis
que tiverem focos do mosquito.
FORÇA-TAREFA
O secretário Beto Preto
(Saúde) disse que o combate
da dengue vai se intensificar. Já
são 106 cidades em epidemia e
com 44.441 casos confirmados
– uma incidência de 336,21 por
100 mil habitantes – a situação
no Paraná também passou para
o patamar de epidemia. "Faço
um apelo a todos os prefeitos
a combater a dengue de forma
incisiva. O mosquito está evoluindo, se tornou resistente aos
pesticidas. O combate é questão de higiene, de manter nossos quintais livres do acúmulo
de água”, afirmou o governador
Ratinho Junior.
FGTS
O governo federal avalia
novas medidas para liberar mais
recursos do FGTS e, assim,
estimular o consumo e a atividade econômica. Uma das ideias
em estudo é permitir que os trabalhadores que optarem pelo
saque-aniversário. A segunda
permitirá usar os recursos —
equivalentes a até três anos
de saque - como garantia de
empréstimo em qualquer banco.
Já a terceira opção é semelhante
à antecipação do Imposto de
Renda. O trabalhador poderá
retirar antecipadamente o montante de três saques anuais.
DELATORES
O governo federal está
cobrando R$ 1,5 bilhão de tributos de delatores das operações de combate à corrupção,
como a Lava-Jato, calculados
em cima da movimentação
financeira ilegal e do patrimônio
oculto (declarados por eles próprios). Dentre eles estão alguns
dos principais delatores da operação, como o doleiro Alberto
Youssef, que responde a uma
das maiores dívidas — somados, os tributos chegam a R$
652,6 milhões.
LAVA-JATO
Em mais de cinco anos, a
Lava-Jato conseguiu recuperar
R$ 4 bilhões por meio de delações premiadas, acordos de leniência de empresas, termos de
ajustamento de conduta e renúncias de réus ou condenados. Os
dados foram divulgados pelo
Ministério Público Federal.
SOB ATAQUE
Somente neste ano, os ataques cibernéticos à administração federal chegaram a quase

NOVO CORONAVÍRUS
O Lacen Paraná recebeu 10
kits para o diagnóstico do novo
coronavírus. A diretora Irina
Riediger, com os kits a confirmação ou exclusão dos casos
suspeitos ficará “mais ágil”. O
próximo passo é o treinamento
da equipe, que deve ser definido
pelo Ministério da Saúde na
próxima semana.
CONDUTORAS
Dados divulgados pelo
Detran mostram que o Paraná
tem 2.132.139 condutoras. As
mulheres representam 35% do
total de condutores. Comparado
a 2010, o aumento impressiona. Foram quase um milhão
de novas motoristas habilitadas.
Em janeiro de 2010 eram cerca
de 1,25 milhão de motoristas
mulheres e menos de 30% dos
habilitados.
UTI MÓVEL
Jaguapitã recebe sua primeira
ambulância de suporte avançado.
O veículo é destinado ao transporte de pacientes graves, que
compõe o sistema de atendimento pré-hospitalar e o transporte inter-hospitalar, também
conhecida como UTI móvel. O
veículo foi viabilizado pelo deputado Tiago Amaral (PSB).
PARCERIA
O deputado Hussein Bakri
(PSD) e o secretário Sandro
Alex (Infraestrutura e Logística)
anunciaram a liberação de R$ 6
milhões para obras rodoviárias
no Oeste. Bakri e Sandro Alex
também se comprometeram cm
outras demandas da região que
serão atendidas ao longo de
2020.
FILIAÇÕES
O MDB discute na quintafeira (12) a posição sobre a
filiação de vereadores de Curitiba. Com uma chapa que vem
sendo montada há alguns meses,
o MDB têm sido sondado por
vários vereadores que procuram a legenda de boa estrutura
partidária e potencial eleitoral.
O partido tem dois vereadores
em Curitiba - Noêmia Rocha
e Professor Silberto - e outros
quatro querem o ingresso ao
partido. Em outubro, a legenda
espera eleger quatro vereadores. O assédio ao MDB por précandidatos e vereadores é geral
no Estado.
OBRAS
O prefeito Chico Brasileiro
(PSD) garantiu que todas as
obras do Orçamento Participativo, demandadas pelos moradores em reuniões nos bairros de
Foz do Iguaçu, serão executadas. Só na área de educação já
estão reservados mais de R$ 36
milhões para ampliação, construção e reforma de nove escolas e quatro centros de educação
infantil.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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NA RECUPERAÇÃO DE PONTE

Moradores não esperam prefeitura
Divulgação

Secretário
agradece
moradores por
recuperação
de ponte

JOGO FORA DE CASA

Operário empata com o
Toledo pelo Paranaense

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Jaguariaíva - Moradores
do Lajeado, região rural de
Jaguariaíva, decidiram tirar
dinheiro do próprio bolso
para recuperar uma ponte na
estrada que liga a localidade
até a cidade. Nas redes sociais
de grupos do município, os
moradores afirmaram que não
possuem o valor total de gastos com a obra, mas que o problema tinha que ser resolvido,
até porque eles não estavam
conseguindo exercer o direito
básico de ir e vir.
A repercussão da publicação foi grande no mundo virtual e chegou até os ouvidos de
cargos responsáveis pelo setor,
dentro da Prefeitura de Jaguariaíva.
“Agradecemos imensamente
o pessoal do Lajeado pela construção da ponte. Muitas vezes é
difícil resolver os problemas de
todos. E nesse momento estávamos terminando outra obra que
era a ponte do ‘Murtinho’, mas
o moradores decidiram entrar

Devido a demora, moradores recuperam ponte
em ação antes da Prefeitura.
Com a ponte terminada, partimos para o ponte do Bairro dos
Barretos a qual também necessitava da reforma por estar em
situação impropria para uso”,
comentou o secretário de Infraestrutura e Habitação, Reginaldo Cheirubim.
Situação do Sertão
O vereador Enzo Silva visitou o Bairro dos Barretos, no
Sertão, a pedido da comunidade para verificar a situação
da ponte que liga o Bairro ao
Boa Vista. A ponte estava quebrada e era impossível ser usada

por carros. Somente moto ou
pedestres, estavam conseguindo
transitar. “A situação desta
ponte estava assim há mais de
um ano. E pedimos a atenção da
Prefeitura de Jaguariaíva para a
reforma dela. Depois do movimento, demorou cerca de quatro dias e a obra foi concluída,
inclusive quero agradecer em
nome dos moradores do Bairro
dos Barretos pela manutenção.
Obrigado pelos envolvidos da
equipe da Secretaria de Infraestrutura, Kito Kojo, Reginaldo
Cheirubim e o prefeito Juca Sloboada. Ficou muito bom e todos
estão de parabéns”, destacou o

vereador.
Prefeitura
O secretário Reginaldo informou que Jaguariaíva conta com
115 pontes. Até o momento 41
delas receberam reformas. As
outras, continuam em boas condições e permitidas para uso.
“Queremos deixar claro
que estamos atentos a todas as
necessidades dos sertanejos
e que manutenções são feitas
diariamente por graus e necessidades. Pedimos as vezes a
paciência da população, pois
temos muitos serviços a fazer”,
finalizou Reginaldo.

Dia da Mulher reuniu grande público
Divulgação

Palestras e prêmios
e coordenadora do evento, Lisa
Andrea Romão, faz um balanço
positivo
da
programação.
“Superou nossas expectativas.
Foi uma programação singela
para homenagear as mulheres e

Ponta Grossa - Operário
Ferroviário e Toledo se enfrentaram na tarde de domingo (8),
pela 10ª rodada do Campeonato
Paranaense 2020. A partida
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou 1 a 1. Com
o resultado, o alvinegro chega a
17 pontos.
Logo no início do jogo, aos
dois minutos, o Fantasma abriu
o placar com Jefinho. O camisa
9 aproveitou rebote do goleiro
no chute de Cleyton e marcou. O
alvinegro seguiu no ataque e teve
as melhores chances na primeira
etapa. No segundo tempo, Christian empatou para o Toledo, aos
22 minutos. O Operário seguiu
no campo de ataque, mas a partida terminou empatada.
O Fantasma iniciou a partida
com Rodrigo Viana, Sávio, Douglas Nascimento, Sosa, Julinho,
Fábio, Jimenez, Cleyton, Hector
Bustamante, Lucas Batatinha
e Jefinho. No segundo tempo,
entraram Pablo, Douglas Coutinho e Rafael Chorão para a saída
de Julinho, Lucas Batatinha e

Operário abriu o placar aos
9 minutos do primeiro tempo
Jimenez.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
o jogo. “A equipe começou bem
dentro da nossa proposta. Faltou
a saída de bola mais qualificada
no meio-campo. Precisávamos
ter mantido a regularidade do
início do jogo. O resultado foi
ruim, não era nosso objetivo,
mas ainda temos a condição de
ficar entre os quatros primeiro e
vamos buscar isso.”
O Operário volta a campo pelo
Paranaense no próximo domingo
(15), contra o Londrina, às 16
horas, no Estádio do Café.

PAVIMENTAÇÃO

EM TIBAGI

Tibagi - No domingo (8), foi
comemorado o Dia Internacional
da Mulher. Ao longo da última
semana, a Secretaria Municipal da Criança e Assistência
Social (SMCAS), por meio do
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), realizou
uma programação especial de
palestras com temas pertinentes para todas as mulheres. O
encerramento oficial aconteceu
na sexta-feira (6), com palestra sobre autoestima, proferida
pela professora Carmem Lúcia
Souza Pinto, que lotou o auditório da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (Semec).
A assistente social do CRAS

Divulgação

Da Assessoria

ficamos felizes de conquistar
não só a presença, mas também a participação do público”,
argumentou.
Na segunda-feira (2), a primeira palestra foi com o dele-

gado de Polícia Civil, Willian
Alves de Lima, que abordou a
segurança. Na terça-feira (3) as
integrantes do grupo do Proteção Integral a Família (PAIF) e
do Grupo Jovens Mães participaram de outra palestra, dessa vez
com representantes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
sobre 'Higiene da Mulher'. Na
quinta-feira (5), Ellis Carneiro
e Taynara Praismer abordaram
saúde mental em sua roda de
conversa.
Todos os dias foram realizados sorteios de prêmios para
as mulheres presentes. Mais de
200 participantes acompanharam a programação.

Obras no Catanduvas
seguem aceleradas
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - As obras de
pavimentação da estrada do
Catanduvas avançam nos serviços de terraplanagem que
incluem a construção de bueiros
e correção do leito da via. Nesta
semana os trabalhos se concentram nas proximidades da
entrada da Madeireira Brandes
com a construção de bueiros e
ajuste do greide de um trecho de
subida.
O projeto prevê a pavimentação de trecho de mais de seis
quilômetros, entre o início da
estrada e proximidades com o
‘Bar do Cabelo’. Está previsto
entre construção da base, drenagem e pavimentação asfáltica,
instalação e travessia de bueiros
e de sarjetas, remoção e realocação de cercas em determinados
pontos e suavização de curvas,
além de sinalização horizontal e
vertical. O prazo para a execu-

Mais de 6 quilômetros
receberão pavimento
ção da pavimentação da estrada,
previsto em contrato, é de sete
meses.
A obra é executada em
parceria com o Governo do
Paraná, por meio da SEIL e
DER-PR, com investimentos de
R$ 6.947.187,33, com contra partida do município R$
342.663,39.

CARAMBEÍ

Nova rota de coleta de
lixo atenderá Santa Clara
Divulgação

Coleta passará a ser semanal
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
implantou a partir desta sextafeira (05) nova rota de coleta
de lixo convencional que atenderá moradores da localidade
de Santa Cândida, zona rural do
município.
Segundo o assessor da secretaria, Rosney Ribeiro, a nova
rota dará a sequência a coleta
realizada na localidade de São

João, “após seguirá para Santa
Cândida, UPL da Frísia e Avenida Atlanta”. Com a ampliação
da coleta convencional os dois
contêineres localizados no 'Ponto
Alto' serão transferidos para a
encruzilhada do Tamanduá e
o outro para a região da Santa
Cândida.
Outra mudança que beneficiará os moradores da zona rural
é a alteração da coleta quinzenal
que passa a ser semanal. “A
mudança visa reduzir o volume
de lixo coletado”, destaca.
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CÂMARA MUNICIPAL REALIZA SESSÃO PÓSTUMA EM HOMENAGEM AO DR.LAURO LOPES

Corpo de ex-prefeito é sepultado
Fotos / Câmara Municipal de Castro

Esposa de
Lauro Lopes
recebe bandeira
de Castro
Da Assessoria
Foi sepultado na manhã desta
segunda-feira (9), no Cemitério
Frei Mathias, o corpo do advogado, ex-prefeito e ex-vereador
Dr. Lauro Lopes, falecido na
manhã de domingo (8), em
Castro. Desde às 17 horas de
domingo (8), o corpo estava
sendo velado na Câmara Municipal de Castro.
Ainda na manhã de segundafeira, 8 horas, a vereadora Fátima
Castro, presidente da Casa de
Leis, realizou sessão póstuma
em homenagem ao Dr. Lauro
Lopes, no Plenário da Câmara.
Quem era Lauro Lopes?
Nascido em 16 de maio de
1929, Dr. Lauro Lopes era
filho de Licínio Lopes e Anna
Maria Richter Lopes. Foi contador, advogado e agropecuarista.
Exerceu o mandato de vereador,
entre 1963 e 1968, e o cargo de
vice-prefeito de 1969 a 1971,
durante a administração de Rivadávia Menarim.
De 1972 a 1977, Dr. Lauro
foi prefeito de Castro. Sua gestão à frente do município ficou
marcada pela construção de
várias escolas e estradas rurais
e de mais de 70 pontes, além
de investimentos em saneamento, manilhamento, cascalhamento de estradas, iluminação
pública e rede de água e esgoto.
Quando sua esposa, Glaci Ribas
Lopes, assumiu a presidência da
Câmara, ele, já não exercendo
mais o mandato de prefeito, ocupou o cargo de assessor jurídico
da Câmara (através da Portaria
08/1983), tendo sido nomeado
sem remuneração.

Casa de Leis lotada na última homenagem ao ex-prefeito

Comoção no sepultamento

Dr. Lauro participou das
diretorias do Clube União e Progresso, Sociedade Educacional
1890, Castro Clube de Campo
e do Asilo São Vicente de Paulo,
onde trabalhou como contador
por muitos anos de forma gratuita e solidária. Foi fundador do
Movimento Familiar Cristão e
sócio-fundador do Rotary Club
de Castro, e presidiu o Lions
Clube de Castro. Foi vice-presidente e tesoureiro da Associação dos Municípios do Paraná
(AMP) e presidente da Associação dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG). Fez parte da

Dr. Lauto Lopes morre aos 90 anos

Associação dos Diplomados da
Escola Superior de Guerra e da
diretoria da Federação da Agricultura do Estado do Paraná
(Faep), onde ocupou o cargo
de conselheiro fiscal. Também
fundou a Associação Rural de
Castro (atual Sindicato Rural de
Castro), tendo sido presidente
por vários mandatos.
Homenagem
No dia 13 de agosto de
2015, o Dr. Lauro Lopes, juntamente com sua esposa, dona
Glaci, foram homenageados
pela Câmara Municipal com os

títulos de Cidadãos Beneméritos
de Castro, “em reconhecimento
pelos relevantes serviços prestados ao município”. A dupla
homenagem foi uma iniciativa do
vereador Gerson Sutil (PSB),
então presidente da Casa, através
dos projetos de lei 67 e 68/2015
(respectivamente, leis municipais
3.103 e 3.104/2015). “Esta
homenagem é mais do que justa,
o currículo dos dois não nos
deixa dúvidas. Com certeza, será
uma noite especial”, disse Gerson, à época.

Visionário
“O Dr. Lauro Lopes foi uma
pessoa extremamente ética,
político visionário, comprometido com a educação, cultura e
com as causas sociais”, afirma
a vereadora Fátima Castro.
“Sempre participou de associações, representando e elevando
o nome do município. Me senti
extremamente honrada quando,
em 2015, fui a responsável
por homenageá-lo em nome da
Câmara, por ocasião da outorga
do título de Cidadão Benemé-

rito. Lembro que fiquei impactada com seu extenso currículo
como vereador, administrador de
nosso município e como cidadão
atuante. O sentimento que fica
é de profunda gratidão a esse
cidadão honrado, responsável
por muito da infraestrutura que
hoje desfrutamos na cidade, pois
ele foi um dos pioneiros que nos
deixou um grande legado, tal
como abertura de novas estradas municipais, ligando pontos
isolados, construção de inúmeras pontes, iluminação, início do
asfaltamento de Castro a Tibagi
e de Carambeí, benfeitorias em
cemitérios. Trouxe a Telepar,
modernizando as transmissões
telefônicas, entre tantos outros
feitos”, destaca.
Na avaliação de Fátima,
como político sempre dedicado
e preocupado com o bem da
cidade, na área da educação, o
grande marco em sua gestão
como prefeito foi a construção de
mais de vinte escolas espalhadas
em todo o município, além da
ampliação do número de salas
de aula “de outras tantas”. “Na
área da cultura, criou o Museu
do Tropeiro, ponto turístico de
nossa cidade, local relevante no
resgate e preservação da história
de Castro. Também em sua gestão foi construído o antigo prédio
da Câmara, no Centro, ao lado
da Igreja-Matriz, no qual instalou
o Centro Cultural e a Biblioteca
Pública Municipal, local que até
hoje é admirado pela beleza e
arquitetura”, conta.
“Eu poderia citar tantos
outros feitos, mas, para quem
conheceu o Dr. Lauro, sabe do
homem simples e humano que
ele era, engajado nas causas
sociais e da Igreja”, continua a
vereadora. “Não tenho dúvida
de que o Dr. Lauro foi o exemplo de político e cidadão. Foi um
homem à frente do seu tempo”,
conclui.

É PRECISO ATACAR O PROBLEMA

Projeto busca reduzir a
reincidência da violência
A Secretaria Municipal da
Família e Desenvolvimento Social,
por meio dos Centros de Referência Especializado em Assistência
Social (CREAS), atende mulheres em situação de violência e
desenvolve atividades em grupo
com o objetivo de empoderá-las
por meio do reconhecimento de
sua condição de mulher na família
e na sociedade.
O trabalho também é estendido aos homens, e o município
implantou em 2019 o Projeto
Intersetorial de prevenção à reincidência e combate à violência

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

doméstica e intrafamiliar, por
meio de parcerias e da Rede de
Enfrentamento às Violências.
Os agentes violadores (agressores) recebem acompanhamento
por meio de grupo durante encontros que acontecem quinzenalmente, com o objetivo de redução
dos índices de reincidência de violência doméstica e intrafamiliar.
Em 2019 foram atendidos
pelos CREAS Aconchego e Neuza
Aparecida de Freitas, 220 mulheres em situação de violência e 85
agentes violadores (agressores).
A Secretária Municipal da

Família
e
Desenvolvimento
Social, Ana Carolina Barros,
destaca a importância do atendimento aos envolvidos nas situações de violência doméstica.
“É preciso atacar o problema
de todos os lados. Por um lado,
empoderando as mulheres, mostrando seu valor e resgatando
sua autoestima. Por outro, buscamos refletir com os agressores,
de forma a romper com o ciclo
da cultura da violência e evitar
maiores consequências. É um
novo olhar que foca na prevenção
da reincidência”, diz.

DIA MUNDIAL DO RIM

Nefro planeja atendimento e orientação
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A Nefro Castro – clínica
especializada em tratamento de
pacientes renais – irá promover
novamente neste ano um dia de
orientações e atendimentos voltados para a população castrense. A
ação irá ocorrer na próxima quinta-feira (12), que o é Dia Mundial
do Rim, entre 9 e 17 horas, na
Rua Doutor Jorge Xavier da Silva
(entre a Farmácia Fleming e Banco
do Brasil). De acordo com a assistente social Célia do Rocio Garcia
da Silva, uma das responsáveis pelo
planejamento da ação, o objetivo
é instruir e tirar dúvidas, além de
diagnosticar possíveis portadores

de problemas renais, através de
exames. “O intuito é, principalmente orientar a população sobre
os cuidados necessários para manter a saúde dos rins, e nesse ano,
como a campanha do Dia Mundial
do Rim inclui a dosagem de creatinina, também estaremos distribuindo materiais e orientando mais
especificamente sobre isso, porque
é um exame que poucas pessoas
fazem e em geral, não têm muita
noção do que se trata”, explica.
Este é o terceiro ano consecutivo em que a equipe da Nefro Castro realiza ações no Dia Mundial do
Rim. Nesta edição, porém, também
haverá o direcionamento de pacientes, cujos exames indicarem altos
índices de glicemia ou hipertensão,

para que estes possam continuar
seus tratamentos posteriormente.
“Trabalharemos como nos anos
anteriores, mas com o diferencial de
que nesse ano será dada continuidade no tratamento desses pacientes. Profissionais da Secretaria de
Saúde irão participar e encaminhar
aqueles que forem monitoradas e
que estiverem com glicemia alta e
com hipertensão, para os Postos
de Saúde de Referência, para que
sejam devidamente tratados”, destaca Célia.
A atividade também irá contar
com parceiros, já conhecidos, como
da Secretaria Municipal de Saúde,
Sanepar e Senac, e novos, como
os integrantes do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado.
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R$ 232 mil arrecadados com a Zona Verde
Divulgação / Arquivo P1

Janeiro sem
cobrança é
prejudicial
ao comércio
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Levantamento feito por uma
Organização Não Governamental (ONG) de Castro mostra os
principais números e arrecadação, relacionados à aplicação
de notificações pelas agentes
de trânsito que trabalham no
Estacionamento Regulamentado
(Zona Verde) do município. A
pesquisa diz respeito ao trabalho
realizado entre os meses de fevereiro e dezembro de 2019, e os
dados foram repassados à ONG
pela Diretoria de Segurança
Pública de Castro.
De acordo com o levantamento, durante o ano de 2019
foram aplicadas 13.560 notificações, e, 1.576 delas se transformaram em altos de infração.
As notificações regularizadas,
ou seja, aplicadas e pagas diretamente às agentes de trânsito
totalizaram 11.984. Com a
regularização dessas notificações, a Prefeitura de Castro
arrecadou R$ 232.995,00.
No mês de fevereiro do
ano passado foram aplicadas e
regularizadas 830 notificações,

Em Castro, serviço funciona entre fevereiro e dezembro
o que resultou na arrecadação
de R$ 12.450. As notificações
aplicadas e que foram encaminhadas para o Departamento
de Trânsito somaram 77. Já no
mês de março foram 866 multas aplicadas e regularizadas,
e 91 enviadas para o Departamento de Trânsito. Ao todo, R$
14.830 foram arrecadados. Em
abril foram aplicadas e regularizadas 1.132 notificações, e não
regularizadas 177. No total, as

notificações regularizadas resultaram em R$ 22.640.
Ao longo do mês de maio
foram regularizadas 1.090 notificações, e, 187 chegaram a ser
encaminhadas para o Departamento de Trânsito. Neste caso, a
arrecadação foi de R$ 21.800.
No mês de junho foram aplicadas
e regularizadas 1.279 notificações e 120 foram para o Departamento de Trânsito. O total de
notificações pagas à Prefeitura

foi de R$ 25.580.
Em julho foram 1.193 notificações aplicadas e pagas, e 159
aplicadas e não regularizadas. A
arrecadação foi de R$ 23.860.
Em agosto foram 1.436 notificações regularizadas com as agentes
de trânsito, e 188 não regularizadas. Pelas notificações regularizadas foram pagos R$ 28.720.
No mês de setembro somaram-se
1.418 notificações regularizadas
e 211 enviadas para o Departamento de Trânsito. Ao todo,
arrecadou-se R$ 28.360.
No mês de outubro houve um
número recorde de aplicação de
notificações, foram 1.431 regularizadas e 187 não regularizadas. O total arrecadado foi de R$
28.620. No mês de novembro
os números foram reduzidos –
multas aplicadas e regularizadas
somaram 790, e multas enviadas
para o Detran totalizaram 124.
Através das notificações regularizadas, arrecadou-se R$15.800.
Em dezembro, último mês do
ano, 519 notificações foram aplicadas e regularizadas e 55 foram
aplicadas e não regularizadas.
Ao todo, somou-se R$ 10.380
de arrecadação.
Janeiro sem cobrança
incomoda comerciantes
Tradicionalmente no mês
de janeiro de cada ano, não há
cobranças na área de Estacionamento Regulamento do Município, porque é período de férias

coletivas para os servidores da
Prefeitura. Sobre o assunto,
a reportagem conversou com
o empresário e presidente da
Coordenaria das Associações
Comerciais do Centro do Paraná
(Cacicpar), Lino Lopes.
De acordo com Lino, a indisponibilidade do serviço é prejudicial ao comércio, justamente
porque sem a presença das
agentes de trânsito, não há rotatividade de veículos nas vagas
de estacionamento do centro da
cidade. “O estacionamento regulamentado permite um rodízio de
veículos, para que as pessoas não
ocupem a mesma vaga durante o
dia todo, e, no caso de Castro,
quando foi feito em janeiro desse
ano as férias coletivas para as
agentes de trânsito, ocorreram
muitos problemas com relação à
falta de vagas. Para nós comerciantes, foi extremamente prejudicial, eu ouvi várias reclamações
de clientes meus que precisavam
ter acesso às empresas, aos serviços de saúde ou outros, aos
produtos e serviços em geral, e
tiveram dificuldade para encontrar uma vaga. É muito importante que haja esse serviço de
maneira contínua e que não
sejam concedidas férias coletivas,
de 30 dias, como ocorreu, nada
justifica férias coletivas, uma vez
que tem pessoal suficiente para
que sejam escalonadas, durante
o ano. A medida foi prejudicial ao comércio e acredito que

até às contas da Prefeitura, que
deixou de arrecadar, por um
mês, os valores de multas e da
venda de bloquinhos. O mês de
janeiro realmente não foi bom
para o comércio, em Castro, e
um pouco se deve a falta desse
serviço, esperamos que isso não
volte a acontecer”, destacou.
O empresário também defendeu a presença das agentes
de trânsito para que haja mais
comodidade aos consumidores
locais. “O serviço é muito importante para os comerciantes, toda
cidade que tem certa aglomeração urbana, possui esse estacionamento regulamentado em seu
centro, para facilitar o acesso de
clientes às empresas, e aos produtos e serviços que elas oferecem. Mas não é só a questão do
consumo de produtos, tem também a questão de saúde, acesso a
médicos e ao dentista, por exemplo. Se não há vaga para estacionar os veículos, a pessoa nem
sempre consegue chegar para
ter esse atendimento. Acho que
os comerciantes têm que levar
isso à frente, para que esse serviço inclusive, seja modernizado,
para que sejam trazidas novas
tecnologias. Existem cidades que
estão implantando outras maneiras de cobrança e com sucesso,
uma automação maior, com mais
conforto e mais comodidade
aos clientes, isso também traz
mais desenvolvendo ao comércio
local”, finalizou.

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.

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

AQUECEDOR
Vendo aquecedor de casa
a óleo, em perfeito estado.
Valor de R$ 150. Tratar
pelo (42) 9 9972-0758.

SÚMULA DE REQUERIMENTO PARA RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Jairo Hornung & Cia Ltda, CNPJ 04.730.011/000-88 torna público
que requereu ao IAP a Renovação da Licença de Operação para serraria com desdobramento de madeiras, instalada na Rodovia Br 376
Km 432, s/n, Bairro Agudos, Município de Tibagi, Estado do Paraná.

A forma mais barata de fazer negócio!
LANCER GT
R$ 49.900,00
Um carro esportivo, diferenciado, completo de
tudo. Esse é o Lancer GT,
ano 2013/14, na cor preta,
automático e troca de marchas no volante (borboleta).
Estilo Fórmula 1. Com
câmera de ré, teto solar,
kit multimídia com gps
integrado e estofamento
em couro. Com spoiller na
frente, laterais e traseira, e
rodas esportiva. Carro para
pessoas exigentes. Preço à
vista: R$ 49.900,00. Tratar
no (42) 9 9972-0758.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O

Diretor

Presidente

da FUNDAÇÃO

ABC

PARA

ASSISTÊNCIA E

DIVULGAÇÃO TÉCNICA AGROPECUÁRIA, em atenção ao disposto no Estatuto Social
da Fundação ABC, em especial os artigos 11 e 12, convoca Vossa Senhoria para
participar da Assembleia Geral Ordinária da Fundação ABC, que será realizada no dia
26 de março de 2020, às 14 horas, no auditório da Fundação ABC, situado na Rodovia
PR 151, Km 288, na cidade de Castro, no Estado do Paraná, em primeira convocação,
somente com a presença da metade mais um, no mínimo, dos membros capazes de
constituí-la.
Ou em segunda e última convocação, com qualquer número, a ser realizada 30
minutos após a hora marcada para a primeira, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:
1.

Leitura do Edital de Convocação;

2.

Análise, deliberação e aprovação do relatório das atividades, da prestação
de contas e do balanço geral – todos do exercício de 2019;

3.

4.

Libra: Vencer a preguiça e
sair de casa pode não ser uma
tarefa fácil no início do dia. Mas
logo a Lua vai renovar seu entusiasmo e você vai se sentir mais
confiante para encarar suas tarefas.

Touro: Terá sorte em um
assunto que há tempos está
parado na justiça. Vai sentir mais
pique para encarar tarefas e deixar seu trabalho em dia. Pode
aprender muito com uma pessoa
mais velha: ouça conselhos. Bom
dia para cuidar da saúde e iniciar
uma dieta. Romance com uma
pessoa sábia e bem-sucedida.

Escorpião: Sua criatividade
está acentuada hoje. Além de ter
ideias incríveis e inovadoras,
você vai mostrar muita habilidade
para conversar com as pessoas
e defender os seus projetos. Só
não revele seus planos a qualquer
um: nem todos vão merecer a sua
confiança. O céu alerta que pode
se envolver com uma pessoa.

Gêmeos: Os astros darão
uma força para se reconciliar
com alguém da família: abra seu
coração e deixe as mágoas para
trás. Mudanças favorecidas, seja
em casa ou no trabalho. Você vai
contar com muita sorte e criatividade para cumprir as tarefas e
conquistar o que deseja.

Sagitário: Ganhar dinheiro
e se dar bem na carreira serão
suas prioridades hoje. Se depender do estímulo dos astros, você
vai vai usar todo seu potencial
para atrair a atenção dos chefes
e, quem sabe, conseguir uma
promoção. Conte com o apoio
dos amigos para o que precisar.

Câncer: Você pode ter uma
conversa importante com alguém
querido bem no início do dia e
esta será uma boa oportunidade
de resolver pendências e fortalecer o relacionamento.

Capricórnio: Você vai sentir
que tem preparo para investir em
novos caminhos e abrir outros
horizontes. Aposte em cursos,
palestras e treinamentos para se
reciclar ou se aperfeiçoar.

Leão: Céu incentivará você
a acordar cedo e cuidar da saúde.
Tudo que fizer para ter mais qualidade de vida vai valer a pena.
No trabalho, terá facilidade para
dialogar. Sucesso garantido em
entrevistas de emprego.

Aquário: Este será um bom
momento para encarar suas preocupações e buscar soluções
definitivas para os seus problemas. Confie nos seus instintos
e seja firme para corrigir o que
precisa.

Virgem: Você vai iniciar
o dia com muito entusiasmo
e confiança. Vai contar com a
sorte, mas sem deixar de fazer
a sua parte. O desejo de ganhar
dinheiro e melhorar de vida está
um bom estímulo para trabalhar
e buscar suas metas.

Peixes: O apoio de amigos
será um importante diferencial
para você no início do dia. A Lua
anuncia um período favorável
para mudanças: pense nas coisas que quer corrigir, reformar e
transformar. No amor, se depender de charme e sensualidade.

Apresentação do Orçamento 2020;

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – Gestão
março/2020 a março/2021;

5.

Áries: Investir na carreira
estará entre as suas prioridades.
Por isso, é hora de arregaçar as
mangas e persistir em seus objetivos, por mais ambiciosos que
eles sejam. Busque seus ideais
com firmeza e persistência.

Palavra livre.
Castro, 09 de março de 2020.
Andreas Los
Diretor Presidente
Fundação ABC

CLASSIFICADOS COM FOTO, A PARTIR DE R$ 10
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APÓS SER PRESO POR ABUSO SEXUAL

Homem se enforca dentro de cela
Divulgação

Vítima é a
própria filha
do suicida.
Uma criança
de nove anos

cado em uma cela isolada por
medida de precaução”, contou
o delegado do caso Fernando
Jasinski, completando que no
momento da prisão todas as
medidas de rotina como tirar o
cinto, cadarço de sapato, objetos foram tomadas, “mesmo
assim ele conseguiu se enforcar
com a própria jaqueta”.
O corpo de Roderlei foi
sepultado na manhã de segunda-feira (9) no Cemitério São
Vicente de Paula e de acordo
com informações não houve
velório.

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Ponta Grossa - No final de
semana, Ponta Grossa registrou mais um caso de violência
envolvendo menores. A vítima,
uma criança de 9 anos, o agressor, o próprio pai, de 32 anos.
O caso ganhou repercussão
quando a mãe da vítima denunciou o homem para a polícia e
depois expôs sobre o caso nas
redes sociais. Já, o acusado,
não aguentou a pressão pelo
o que fez e cometeu suicídio,
horas depois de ser preso, em
uma das celas da 13ª Subdivisão Policial.
A vítima não teve o nome
revelado, mas a história dessa
criança aumenta o índice de violência infantil em um país onde,

Redes sociais
A mãe da vítima e mulher do
agressor, identificada nas redes
sociais apenas como sendo
Josiane, contou publicamente
que o homem estava molestando a filha deles, ela também
relatou que a suspeita é de que
o marido não chegou a consumar o ato de abuso sexual, mas
estava molestando a criança, há
tinha algum tempo.
Ainda em sua publicação a
mulher contou que a filha está
com o psicológico bastante
abalado depois dos acontecimentos.

Homem foi preso na noite de sábado (7) pela PM, em Ponta Grossa

a cada 24 horas, 320 crianças e adolescentes são vítimas
de abuso, segundo a Secretaria Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente. Do
total de estupros no território
brasileiro, 70% são contra essa
parcela da população.
Morte
Roderlei Bueno, de 32

anos, foi preso na noite de
sábado (7), depois que sua
filha de nove anos contou sobre
o que estava acontecendo em
casa com o pai. A criança disse
que a situação já acontecia há
algum tempo. Inclusive, informações extraoficiais dão conta
de que o pai da criança grava va
ele mesmo molestando a filha.
Horas depois de ter sido

OUTRO CONDUTOR É PEGO NO BAFÔMETRO

Abandona mulher ferida
e provoca outra colisão

preso, logo pela manhã,
Roderlei se enforcou com uma
jaqueta, dentro de uma das
celas da Subdivisão Policial. O
Siate foi acionado para prestar
atendimento, porém o homem
já estava sem vida.
“Após a denúncia seguimos
para a casa da vítima e lá prendemos o suspeito em flagrante.
Diante do crime ele foi colo-

AMEAÇANDO AS PESSOAS

Presa portando uma garrucha .22
Divulgação

Divulgação

TRANSPORTANDO
EM HELICÓPTERO

Polícia
apreende crack
na região
Equipes da polícia do
Pelotão de Choque, de Ponta
Grossa, e da Polícia Rodoviária Estadual de Piraí do Sul e
Arapoti, apreenderam grande
quantidade de crack durante
a tarde de sexta-feira (6) na
região rural de Sengés.
Segundo o que apurou-se,
a droga estava sendo transportada em um helicóptero,
comprado pela empresa Toledo
Aviação Agrícola em junho de
2019. Além de estar transportando a droga, a aeronave
tinha permissão negada para
operação de serviços de táxi
aéreo e o certificado de aeronavegabilidade também estava
cancelado.
Os policiais contaram que
o helicóptero havia realizado
dois pousos durante a manhã
em Curiúva e Figueira. No primeiro deles, os ocupantes chegaram a comprar combustível
em um posto do município para
reabastecer a aeronave.
Depois de decolarem de
Figueira, os traficantes seguiram em direção a Sengés, onde
aterrissaram em meio a uma
plantação de soja para descarregar a droga, porém, uma
denúncia anônima auxiliou a
polícia a identificar o local. Ao
chegarem na região, policiais
foram recebidos a tiros por um
dos bandidos que guardava a
droga.
Após a troca de tiros, o
criminoso conseguiu fugir se
escondendo no meio a mata. Já
o helicóptero havia deixado o
município.
Toda a droga apreendida foi
levada para a delegacia de Sengés. A Polícia Civil deve abrir
inquérito para apurar o fato.
Divulgação

Situação envolveu dois acidentes no mesmo local
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) de Ponta Grossa foi acionada na madrugada de domingo
(8) para atender um acidente do
tipo capotamento, na BR-376,
km 498. Uma mulher acabou
ferida no acidente.
Segundo os registros da
PRF, um veículo Corsa capotou
na rodovia. O motorista do carro
fugiu do local abandonando
a passageira, de 34 anos. A
mulher foi atendida pela equipe
de socorro do Samu e foi levada
para o Hospital Municipal apresentando ferimentos considera-

dos graves.
A mulher foi encontrada
por outro motorista que viu a
cena acontecer e parou o carro
próximo ao acidente. Porém,
nesse momento um caminhão
que seguia na rodovia colidiu
no veículo parado, um Celta,
ocasionando outro acidente no
local.
O condutor que parou para
prestar socorro realizou teste
do bafômetro, que deu positivo para ingestão de álcool. Já
o caminhoneiro, também fez o
teste, que deu negativo.

FORAM ENCONTRADOS

Mulher, de 22 anos, foi
levada para a Delegacia de
Polícia de Castro, após ser
flagrada com uma arma de
fogo. O caso chegou através
de denúncias anônimas para
a Polícia Militar que compareceu até o local, juntamente
com a Guarda, para prestar
atendimento.
O registro aconteceu no
domingo (9), à tarde, no

Balneário Libanío Cardoso,
Prainha. Segundo registros,
algumas pessoas que passeavam pelo local se assustaram com a mulher exibindo
uma arma de fogo, do tipo
Garrucha. De acordo com
denúncias, a mulher estava
ameaçando quem passava
pelo local.
A PM e a Guarda realizaram abordagem e nada de

ilícito foi encontrado com o
grupo, que utilizava um dos
quiosques que o ponto turístico oferece, porém, dentro
da churrasqueira encontraram
a Garrucha calibre 22. Todos
indicaram que a arma pertencia a mulher, que não teve o
nome revelado.
Diante dos fatos ela foi
encaminhada para a delegacia
para as medidas pertinentes.

LEVADAS PELO SERVIÇO AEROMÉDICO

Menores são flagrados
após roubo em Piraí
Divulgação

Policiais encontraram a dupla próximo ao local do assalto
Piraí do Sul - Equipes da
Polícia Militar foram acionadas na
noite deste sábado (7) para atender ocorrência de roubo na Avenida Bernardo Barbosa Milleo,
centro de Piraí do Sul.
Conforme registros da PM, o
caso envolveu dois adolescentes
que teriam abordado um pedestre. A vítima contou que eles esta-

PM e Guarda Municipal participaram da abordagem

vam armados com um revólver e
após darem voz de assalto, levaram dinheiro, fugindo a pé.
A PM realizou buscas e
encontrou os dois suspeitos perto
do local do roubo. Os policiais
não encontraram a arma utilizada
no roubo com os adolescentes
que foram detidos e levados para
a delegacia.

Criança de 3 anos acaba ferida
em acidente na rodovia BR-277
Palmeira - Mais uma vez
o resgate aeromédico do Samu
foi utilizado para transportar
paciente em estado grave para
unidade de saúde. Dessa vez,
uma criança de três anos ficou
ferida após capotamento de
carro na BR 277. O caso foi
registrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na manhã de
domingo (8).
Conforme boletim de informações da PRF, o carro estava
sendo ocupado por cinco pessoas, as quais seguiam sentido
Palmeira-Irati.
A colisão aconteceu quando
o motorista tentou acompanhar
o carro que estava à sua frente,
perdeu o controle em uma conversão e acabou capotando na
rodovia.

Divulgação

Motorista perde controle e capota o veículo
O condutor de 25 anos,
assim como sua passageira de
23 anos não sofreram ferimentos. Já no bando de trás, outros
dois ocupantes de 41 anos tive-

ram ferimentos leves. Quanto a
criança, ela foi levada às pressas pela equipe socorrista para
o Hospital Regional em Ponta
Grossa.

Denúncia levou policiais até
o local em que a droga estava

FUGIU SEM
PRESTAR SOCORRO

Motociclista ﬁca
em estado grave
em acidente
Telêmaco Borba – Continua em estado grave de saúde
o motociclista envolvido em um
acidente de trânsito na noite
de domingo (8) na PR-160,
em Telêmaco Borba. Ele bateu
em um caminhão por volta de
19h50 no quilômetro 223 da
rodovia. O caminhoneiro responsável pelo acidente não
parou para prestar socorro.
A motocicleta estava no
acostamento e foi atingida
quando tentou entrar na rodovia. O motorista fugiu em direção ao município de Imbaú e
ainda não há informações sobre
sua identificação. Já, o motociclista foi socorrido pelo Corpo
de Bombeiros apresentando
fratura exposta na perna, precisando ser levado ao hospital
com ferimentos considerados
graves.
A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Polícia Militar
auxiliaram na sinalização da
via e também na elaboração do
boletim de ocorrência. O caso
segue sob investigação para
localizar o motorista envolvido
na colisão.
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'O segredo do sucesso eu ainda não sei, mas a do fracasso certamente é agradar todo mundo'.
Divulgação

Aline
Manuely e
Cleon
Manuel
Santiago
Migdalski. Ele
festeja idade
nova no
próximo dia 16.
Muitas bênçãos
e alegrias!
Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação

O radialista Kiko de
Oliveira, da Rádio Estilo
FM, de Imbituva, será
muito cumprimentado
pela estreia de idade
no dia 12. Parabéns!

Divulgação

Divulgação

Felicidades de
aniversário circulando
para o ex-governador
do Paraná, Orlando
Pessuti. Parabéns!

Dia 12 as
atenções
estarão
voltadas à
Kelly Savi
Carneiro, que
aniversaria.
Muitas
felicidades!

Almoço do Rotary Vila Velha

Em tempo de
parabenizar
João Victor
que na
segunda (9)
comemorou a
chegado do
seus 19 anos.
Felicidades!

Divulgação

O casal Sergio e Aracy
Zadorosny recepcionam o
General Márcio de Souza Nunes
Ribeiro e sua esposa Alessandra,
e demais autoridades militares
na Fazenda Pedra Verde na
quarta edição da Costela de
Chão do Rotary Club Ponta
Grossa Vila Velha, realizada
no dia 08 de março.

Divulgação

Divulgação

37 estudantes de Tibagi foram até Telêmaco Borba
para a formatura dos cursos técnicos do Instituto Federal
do Paraná (IFPR) de Serviços Públicos, Segurança do Trabalho e Administração. O distrito de São Bento foi representando por dez alunos que se formaram em Segurança
do Trabalho. O mesmo curso formou 12 técnicos na sede,
oito em Serviços Públicos e sete em Administração.

Na quarta edição da Costela de Chão do
Rotary Club Ponta Grossa Vila Velha, realizada no dia 08 de março na Fazenda Pedra
Verde: Cleotilde Mainardes Carneiro, Emilio
Przybysz, Laura Miró Guimarães, Séfora
Jayme, o deputado estadual Plauto Miró
Guimarães, Rodmara Jayme Queiroz,
Regina Anhaia Lorenzo Guimarães

10/03

Caio Fernando Muzzillo
Matilvani Moreira
Edson Antonio Oliveira
Fernando Navarro Marin
José Nei Tkczuk
Rosi Galetto
Silvio Luis Natucci
Rodnei Gomes (Tilim)
Izidro Constantino Guedes
Levi Palharine
Regiane Moreira Rodrigues
Aline S. da Costa de Boer
Karina Pucci, Leo Oda
Rafaella Paola Peixoto
Renata Albuquerque
Cintia Schmidlin

11/03

Elisa Cristina de Carvalho
Edilaine Abujamra
Kauê Fernandes
Jakson A. de Rosa
Edilaine Precome
Hermann José Raposo
Milhomem FIlho
Jacyra Abujamra
Marcelo Karam
Marilene S. Bastos
Nadhine Meira Rios
Ramalho Rozo
Jefferson Rodrigues

12/03

Silmara Imbronizio
Cícero Dallarmi
Gustavo Franco Rodrigues
Lisaura Koubay
Micheli Zadra Prestes
Pedro Menarim Teixeira
Rodrigo A. da Rocha
Siloé Caroline Texeira
Rosani Flores
Wille Henrique Barbosa

