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Em sessão Câmara
aprova proposição

Entre os requerimentos que foram aprovados em discussão única, na sessão
de segunda-feira (9) da Câmara de Castro, dois se destacam por solicitar
informações ao Executivo sobre o atendimento a cães e gatos. O Requerimento
42/2020 pede informações sobre adoção de cães por meio do Centro de
Zoonoses e da pasta de Saúde, e o Requerimento 45/2020 solicita informações acerca da possibilidade de se firmar convênio com clínicas veterinárias
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“visando o controle de natalidade de cães e gatos”.

Divulgação / Sintrops PG

PROTESTO EM CASTRO

Motoristas da VCC param
por meio período

Nova paralisação pode ocorrer a partir de segunda-feira (16)

Quem costuma usar diariamente o transporte coletivo em Castro para ir ao trabalho, estudar, ou para qualquer outra atividade, teve
que encontrar outra solução para se deslocar na manhã de quinta-feira (12). Isso porque os motoristas da Viação Cidade de Castro
(VCC) – empresa responsável pelo transporte coletivo no município – amanheceram em protesto, deixando os ônibus parados até as
12 horas. De acordo com Luiz Carlos de Oliveira, que é presidente do Sindicato dos Motoristas, Cobradores e Trabalhadores em
Empresas de Transportes Coletivos (Sintropas), a paralisação ocorreu porque a empresa descumpriu um acordo coletivo, feito em
fevereiro passado, para reajuste dos salários dos funcionários. A reportagem tentou ouvir também os responsáveis pela VCC, porém,
página 5
o pronunciamento da empresa foi apenas por meio de uma nota pública.

prevenção

Secretaria
de Saúde
intensifica
trabalhos
A Secretaria Municipal de
Saúde, através do Serviço de
Vigilância Sanitária e Epidemiológica, emitiu uma nota técnica
essa semana chamando a atenção
da população para a responsabilidade quanto à prevenção e controle da dengue, e convocando os
moradores para acabarem com
possíveis criadouros do mosquito, que segundo a Vigilância
Sanitária do Município, estão em
sua maioria, nas residências dos
castrenses. Conforme destaca o
material, para se reproduzir, o
mosquito Aedes Aegypti - transmissor do vírus, precisa de locais
com água parada, por isso, o
cuidado para evitar a sua proliferação é fundamental. “A população deve ficar atenta ao acúmulo
de água em locais como calhas,
pneus velhos, garrafas, além de
manter quintais sempre limpos.
Também deve-se tampar tonéis,
depósitos de água, caixas d’água
e qualquer tipo de recipiente que
possa reservar água, para assim,
impedir o nascimento do mosquito”, destaca o comunicado. Ainda
conforme a nota, 85% dos locais
onde são encontradas larvas do
Aedes são recipientes removíveis,
ou seja, que podem ser retirados
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ou esvaziados.

flagrado

novos maquinários

Osmar Blum assina convênio

Divulgação

Homem é preso
por zoofilia
em Palmeira

Divulgação

Divulgação

projeto tem destaque

homem foi levado a Delegacia

prESERVAÇÃO das araucárias

Castrense
concorre
a prêmio

Grupo Heineken confirma
investimento de R$ 865 mi

O Grupo Heineken confirmou novos investimentos no Paraná.
Em cerimônia com o governador Carlos Massa Ratinho Junior,
nesta quarta-feira (11), na unidade da indústria, em Ponta Grossa,
a cervejaria anunciou que vai destinar R$ 865 milhões até 2021
para a ampliação da produção da planta, concentrada em rótulos
como Heineken e Amstel. Serão 600 novos empregos entre diretos
e indiretos. O empreendimento tem o apoio do Governo do Estado
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por meio do Programa Paraná Competitivo.

Divulgação

Graças ao projeto ‘Da Pinha
vem o Pinhão, da nossa consciência a preservação’, idealizado
pela professora Stella Kachinski
no ano passado, a educadora
tornou-se a primeira do município
a concorrer ao prêmio Professor
Transformador BETT. O prêmio
é desenvolvido pela BETT Educar
(considerado o maior evento de
educação e tecnologia da América
Latina), e pela Base2Edu Serviços de Tecnologia Educacional
Ltda. É também conhecido por
reconhecer práticas inovadoras
de professores de todo o país, que
tenham como proposta a transformação das salas de aula em
ambientes criativos.
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Osmar Blum e João Carlos Ortega assinam documento

O prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), assinou na
última semana, no Palácio das Araucárias, com o secretário
de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas,
João Carlos Ortega, convênio no valor de R$ 1,5 milhão para
aquisição de equipamentos. Os recursos foram intermediados
pelo deputado estadual Plauto Miró (DEM).
O dinheiro proveniente do programa Paraná Mais Cidade,
do Governo do Estadual, será repassado diretamente para a
prefeitura sem a necessidade de devolução e será aplicado na
aquisição de uma motoniveladora, uma pá carregadeira, um rolo
compactador e uma retroescavadeira. As máquinas serão usadas
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para a abertura e manutenção de estradas.

fé e coragem

Carlinhos Tropeiro aceita convite
para disputar a prefeitura
página 3

A falta de respeito envolvendo
animais é uma prática vista todos
os dias, porém, esse abuso aos
seres não-humanos se torna cada
vez mais evidente e mais triste. O
último caso que envolveu animais
e a polícia na mesma situação
abalou moradores de Palmeira,
isso porque a PM da cidade
registrou na noite de quarta-feira
(11), mais um caso de Zoofilia na
cidade, dessa vez em flagrante.
A ocorrência aconteceu às
22h15 no bairro Bacila Farajala.
A equipe da Polícia Militar foi
acionada através de denúncia
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anônima.

Município de
Tibagi adere
ao Sisan
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EDITORIAL

SEM ALTERNATIVAS
Enquanto o monopólio do transporte coletivo
impera na cidade de Castro, e enquanto a empresa
reponsável pelo serviço e a Prefeitura não entram em
acordo, o maior prejudicado é o usuário. Prefeitura,
por sua vez, nem mesmo reponde às solicitações
enviadas pela companhia. Viação Cidade de Castro (VCC) alega que não consegue cumprir acordo
pela defasagem do preço da passagem, motoristas
que precisam receber mais e que o acordo foi descumprido, e no meio de tudo isso a população que
precisa estudar, trabalhar, ir e vir, tem que se "virar
nos 30” para se locomover.
E o povo que se prepare, pois corre o risco de
uma nova paralisação na segunda-feira ou de um
novo aumento de tarifas. É a velha história, 'se correr o bicho pega, se ficar o bicho come'.
Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Maçã fruto do amor e do pecado
Divulgação

Divulgação / Ilustração

A maçã é fruto da família das Rosáceas, botanicamente
classificada como um fruto “falso”, porque não se origina do
ovário da flor, mas de outra estrutura vegetal.
A sua certidão de nascimento está escrita no Primeiro Livro
da primeira biblioteca do mundo, a “Bíblia Sagrada” e ganha
destaque como o pomo da discórdia entre o amor e o pecado
de Adão e Eva, que fez o homem sofrer o primeiro golpe da
vida, a perda do paraíso.
Mas, na caminhada da vida científica, segundo a lenda
inventada por Voltair, a maçã “esquentou a cabeça” de Isaac
Newton, que descreveu a gravidade, força universal que atrai
os corpos para o centro da Terra.
Hoje, não andamos sozinhos, somos o conjunto de tudo
que está ao nosso redor.
Com a evolução da psicologia e a sensibilidade anatômica
das “maçãs” do rosto é possível identificar um sorrido amigo e
sincero do ser humano.
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais
Na Guerra
dos
Mundos, nem todos lutam pela sobrevivência!
Resenhas
rápidas
e radicais

Nessa Guerra dos Mundos, os brasileiros se vêem na iminência de ser subjugados por uma ameaça
internacional poderosíssima e nem as armas existentes podem ser úteis. Há uma epidemia que se
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todos lutam pela sobrevivência. As notícias correm, mas ainda somos mais fortes do que nunca!
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Temperatura
28

Umidade

ºC

13 ºC

91%
39%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
14/03

29

ºC

13 ºC

92%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
15/03

30

ºC

15 °C

89%
46%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

16/03

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

31

ºC

17 ºC

84%
48%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 12/03/2020
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ATENDIMENTO A CÃES

Em sessão Câmara aprova proposição
Divulgação

Legislativo pede
informações
sobre
atendimento
aos animais

MARCO HISTÓRICO
O presidente do Sindicato Rural de Campo Mourão, Nery
José Thomé o programa “Descomplica Rural” - que desburocratiza e garante agilidade em licenciamentos ambientais - será
um marco histórico para o país. Thomé reafirma ainda que o
programa representa uma conquista tão grande quanto a liberação dos transgênicos e aprovação do novo Código Florestal.

Da Assessoria
Entre os dez requerimentos
que foram aprovados em discussão única e por unanimidade, na
sessão ordinária da última segunda-feira (9) da Câmara Municipal de Castro, dois se destacam
por solicitar informações ao
Executivo sobre o atendimento
a cães e gatos. O Requerimento
42/2020, de autoria do vereador Maurício Kusdra (DC), primeiro-secretário da Casa, pede
informações ao prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (Patriota) e à
secretária municipal de Saúde,
Maria Lidia Kravutchke, sobre
adoção de cães por meio do
Centro de Zoonoses e da pasta
de Saúde.
“Eu faço esse requerimento
em atenção aos animais que são
mantidos em acolhimento pelo
nosso canil municipal. Muitos
são adotados. Porém, nós temos
uma legislação maior que diz
que precisa existir um cadastro
das pessoas que adotam esses
animais, um termo de responsabilidade”, afirmou. Kusdra lembrou que, em 2019, houve uma
apreensão de animais de rua que
“virou notícia a nível regional,
estadual”. “Os animais já tinham
sofrido bastante dentro de cativeiro e foram adotados. A gente
quer saber se existe esse registro das pessoas que adotaram”,
complementou. De acordo com
o vereador, animais que sofreram
maus-tratos foram adotados por
famílias “onde vai continuar esse
tipo de tratamento”. “Então, a
gente quer a comprovação dessas adoções”, disse.
O Requerimento 45/2020,
de Joel Elias Fadel (PSDB),
solicita informações acerca da
possibilidade de se firmar convênio com clínicas veterinárias
“visando o controle de natalidade
de cães e gatos”, em cumprimento ao disposto na Lei Municipal 1.952/2009 – que dispõe
sobre a política de controle da
natalidade de cães e gatos. De
acordo com artigo 1º dessa lei,
“o controle da natalidade de cães
e gatos em todo o município [...]
será regido de acordo com o
estabelecido nesta lei, mediante
o emprego de esterilização cirúrgica, vedada a prática de outros
procedimentos veterinários”. Em
parágrafo único, o artigo estabelece que “poderão ser sacrificados os animais portadores de
patologias que não possuam cura
clínica, devidamente comprovadas por exame clínico de médico
veterinário, sem sofrimento para
o animal”.
O artigo 5º determina aos
proprietários de animais “encontrados soltos nas ruas, praças,
estradas e logradouros” a aplicação das regras estabelecidas
no Código de Posturas do Município (capítulo III, seção IV).

Divulgação

Em sessão, vereadores votaram dez diferentes requerimentos
O parágrafo único prevê que,
“na condução em vias públicas,
logradouros ou locais de acesso
público de cães das raças ‘Pit
bull’, ‘Rotweiler’, ‘Mastim napolitano’, ‘American staffordshire
terrier’, raças derivadas ou
variações especificadas e outras
especificadas em regulamento, é
obrigatório o uso de focinheira e
enforcador”, sob pena de também serem aplicadas as normas
do Código de Posturas (capítulo
III, seção IV). O artigo 6º preconiza que os animais esterilizados
“pelos meios estabelecidos na
presente lei serão devidamente
tatuados, para posterior identificação”.
Na discussão da proposição,
Joel lembrou que chegou a conversar com o prefeito a respeito
do seu requerimento e, depois,
com Maurício Kusdra. “Essa lei
possibilita que o município faça
convênio com clínicas veterinárias, onde, havendo a castração
de cães e gatos, pelo menos a
gente mantém a população sem o
crescimento natural. E ele [prefeito] gostou da ideia”, contou.
“Só que eu estive na Prefeitura,
na semana passada, e ele falou
que está providenciando, também, os equipamentos do Castramóvel”, ponderou.
De acordo com Joel, caso
a licitação para a compra desses equipamentos demore, ele
defende que seja realizada a castração dos animais. “Se for pra
demorar um prazo maior, que
a gente faça, por exemplo, cem
castrações. Não resolve, mas
é um paliativo. Pelo menos, a
população de cães e gatos não
aumenta”, argumentou.
Mauricio Kusdra parabenizou o colega pela proposição e
contou que pesquisou as legislações de várias cidades “onde é
lei municipal o controle dos animais”. “Os animais são chipados,
outros têm até coleiras”, relatou,
lembrando que a questão dos
animais de rua “é um problema
de saúde pública”. “Não deve
ser vista apenas como caridade”,
afirmou.
Prêmio
Dois requerimentos são de
autoria de Miguel Zahdi Neto
(PTB). O 39/2020 requer Voto
de Congratulações à professora
Stella Kachinski, pelo fato de ela
ter sido selecionada para participar da segunda fase do prêmio

“Professor Transformador”. Já
o 40/2020 solicita ao prefeito
informações sobre a viabilidade
de realização do projeto “Natureza Feliz, Povo Feliz”, no Jardim
Alvorada.
O Requerimento 41/2020,
de Jovenil Rodrigues de Freitas (Pode), pede ao prefeito e
ao secretário municipal de Planejamento e Desenvolvimento
Urbano, Emerson Gobbo, informações quanto à existência de
projetos para cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Professora Elsa Macedo,
na Vila Rio Branco.
O vereador Maurício Kusdra
é autor de outros dois requerimentos, ambos endereçados ao
prefeito e à secretária municipal
de Educação, Rejane Nocera.
O 43/2020 requer informações
sobre a hora-atividade de professores dos Centros Municipais de
Educação Infantil (Cmei’s). Na
discussão da matéria, o vereador
lembrou que a hora-atividade é
um direito legal dos professores
e que está querendo saber qual
o entendimento da Secretaria de
Educação e do Departamento
Jurídico da Prefeitura a respeito.
“Eu recebi uma relação de várias
escolas municipais e Cmei’s
[Centros Municipais de Educação Infantil] e, pela análise que
fiz, as escolas estão cumprindo
com a hora-atividade; os Cmei’s,
não. E o que acontece quando
não tem hora-atividade? Tem que
levar serviço pra casa”, argumentou. “Talvez, exista por parte
do município uma suplementação
financeira, o que é legal. Paga-se
hora-atividade para [que] a professora, ou professor, realize essa
atividade em casa”, disse.
O 44/2020 quer saber sobre
a remuneração dos professores
lotados nas escolas municipais e
nos Cmei’s. “Esse requerimento
vem complementar o da semana
passada em relação aos salários
dos professores da rede municipal”, disse Kusdra, referindo-se
ao Requerimento 31/2020,
aprovado na sessão do último dia
2, pelo qual ele pede ao prefeito
e ao Departamento de Recursos
Humanos da Prefeitura informações sobre a equiparação salarial
dos professores da rede municipal de ensino. “Está havendo
aquela divergência salarial em
que muitos professores recebem
de acordo com o plano de carreira e outros, de acordo com

o piso nacional”, disse Kusdra.
“Meu pedido é para que seja
efetivado, dentro do plano de
carreira do município, o valor do
piso nacional”, afirmou.
O Requerimento 46/2020,
de José Otávio Nocera (MDB),
pede ao prefeito, ao diretor
municipal de Segurança Pública,
Antonio Sergio de Oliveira, e
ao secretário Emerson Gobbo
informações referentes às placas
de sinalização do bairro Morada
do Sol. Outro requerimento de
Joel Elias Fadel, o 47/2020,
pede ao prefeito informações
quanto à existência de projeto
com previsão para construção de
um espaço cultural em praça do
Centro. Por fim, o Requerimento
48/2020, de Gerson Sutil, propõe Voto de Pesar pelo falecimento do advogado, ex-prefeito
e ex-vereador Lauro Lopes.
Comissões
Os projetos de lei 09/2020,
de autoria do Executivo, que
revoga a alínea "E" do artigo 3º,
parágrafo 1º, da Lei Municipal
3.694/2019, e 10/2020, também do Executivo, que altera
dispositivo da Lei 3.354/2017,
que autoriza o Poder Executivo
a suplementar os valores da
Tabela Unificada do SUS (Sistema Único de Saúde), foram
encaminhados às comissões de
Constituição e Justiça (CCJ)
e de Finanças e Orçamento
(CFO) para análise e elaboração de pareceres.
O mesmo destino teve a
Moção de Apoio 01/2020, de
autoria dos vereadores Maurício Kusdra; Fatima Castro
(MDB), presidente da Casa;
Herculano da Silva (PSC), vice;
Paulo Cesar de Farias (PPS);
Antonio Sirlei Alves da Silva
(DEM); Luiz Cezar Canha Ferreira (PSC), Jovenil Rodrigues
de Freitas, Joel Elias Fadel e
José Otávio Nocera. A moção é
endereçada à APP/Sindicato e
demais sindicatos e associações
de servidores públicos civis e
militares do Paraná, “diante
do Decreto 3.808/2020, do
Governador do Estado [...], que
obriga servidores em atividade e
aposentados a cumprirem uma
série de procedimentos burocráticos para confirmar autorização
de descontos de mensalidade
sindical e das associações consignados em folhas de pagamento”.

FÉ E CORAGEM

Carlinhos Tropeiro aceita convite
para disputar a prefeitura de Piraí
Da Redação
Carlinhos Tropeiro, hoje vereador em Piraí do Sul, aceitou o
convite para disputar pelo Democracia Cristã (DC 27), antigo
PSDC, a corrida eleitoral como
candidato a prefeito.
Toda articulação em torno do
seu nome, aconteceu em Curitiba
na manhã de sábado (7), durante
encontro dos presidentes dos diretórios municipais do DC, quando

mais de 500 pessoas marcaram
presença. O partido que ganha
musculatura a partir desse encontro, pretende lançar no estado todo
mais de 150 nomes a prefeito.
Em conversa ao Página
Um News, Carlinhos disse que
o convite partiu tanto do presidente nacional do partido, José
Maria Eymael, como também do
presidente estadual Valter Viana.
Com três mandatos como vereador, Carlinhos ganhou reconheci-

mento ao longo dos anos pelo seu
trabalho de vereança. Também já
participou de duas cavalgadas do
Santuário de Nossa Senhora das
Brotas ao Santuário de Aparecida, em Aparecida do Norte, o
que lhe deu mais notoriedade.
Perguntado do por que aceitar
o convite para disputar a prefeitura de Piraí do Sul, ele respondeu que “hoje o governo de Piraí
do Sul parou no tempo. Em todo
lugar que vou a população me

cobra muito e como vereador
não tem muito o que fazer. Com
a ajuda de Nosso Senhor e Nossa
Senhora quero fazer muito por
Piraí do Sul com a fé e coragem
de sempre”.
O filho de Carlinhos Tropeiro,
João Carlos Filho (Joãozinho Tropeiro), hoje na presidência do
DC em Piraí, disse que a partir
desse convite iniciou-se conversas
com outras lideranças para definir
possíveis nomes para vice.

DESTRAVAR
“O governo teve a coragem
de adotar essas medidas que
vão destravar as amarras que
dificultavam a vida de agricultores, avicultores, suinocultores e
tantas atividades que dependem
de licenciamento ambiental. Em
vez de valorizar a burocracia, o
despachante de papéis, valoriza
o profissional técnico para fazer
esse ajuste tão necessário e há
muito reivindicado”, completa
Thomé a respeito do programa
que será apresentado hoje aos
produtores da região de Campo
Mourão.
RANKING
O Instituto Trata Brasil
divulgou o novo ranking do
saneamento básico das 100
maiores cidades brasileira e
mostra as cinco maiores cidades do Paraná, atendidas pela
Sanepar, entre as 20 primeiras:
Maringá (3º lugar), Cascavel
(7º), Ponta Grossa (9º), Londrina (13º) e Curitiba (17º).
Curitiba desde 2011 é apontada como a melhor capital do
país em saneamento.
CRISE
O deputado Rubens Bueno
(Cidadania) disse que "o meio
político brasileiro precisa urgentemente aparar arestas e estreitar a parceria entre o Congresso
Nacional e Palácio do Planalto
para que o país possa superar
com tranquilidade esse momento
de turbulência". Bueno também
cobrou do presidente Jair Bolsonaro uma postura mais equilibrada e menos belicosa.
BOVO NO PODEMOS
No próximo dia 21, o Podemos faz um encontro regional em
Maringá com o lançamento da
pré-candidatura do economista
José Luiz Bovo a prefeito. O
prefeito de Guarapuava, Cesar
Silvestri, o deputado Diego
Garcia e a presidente estadual
do Podemos Mulher, Carol Arns
(pré-candidata a prefeita de
Curitiba) confirmaram presença
no encontro. São esperados
ainda os senadores Alvaro Dias
e Oriovisto Guimarães.
UNIVERSIDADE
DA CRIANÇA
Idealizado pela deputada
Leandre Dal Ponte (PV-PR),
as ações do programa Universidade da Criança nas cidades
de Chopinzinho e Francisco Beltrão foram destaque durante o
seminário estadual da primeira
infância que reuniu especialistas
internacionais na área.
MAIS PREPARADO
"Ao prever um período de
“20 semanas duras” para o país
após o começo da transmissão
comunitária do coronavírus, o
ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, apontou que
o Paraná é o estado que tem o
melhor sistema de atendimento
à saúde para enfrentar a pandemia. "O Rio de Janeiro aguenta
muito pouco. São Paulo aguenta
um pouco mais. O Paraná é
nosso melhor sistema, a melhor
rede de distribuição. O Acre não
tem nenhum caso. O Brasil é um
continente", disse.

NOTÍCIA-CRIME
O deputado Filipe Barros
(PSL) protocolou uma notíciacrime contra o deputado Alexandre Frota (PSDB-SP) na PGR,
com base na lei de abuso de autoridade. Segundo o documento,
"Frota está usando indevidamente
o poder de parlamentar e membro
CPMI para constranger ilegalmente os cidadãos ao requerer
a quebra de sigilo das contas de
twitter e whatsapp de diversos
adversários políticos e cidadãos”.
ORDEM DO MÉRITO
Filipe Barros foi homenageado ontem com a Ordem do
Mérito da AGU. A medalha de
condecoração é concedida a pessoas ou entidades que tenham
prestado notáveis serviços à
Advocacia-Geral da União em
âmbito nacional ou internacional.
Filipe Barros recebeu a condecoração no grau de Grã-Cruz, juntamente com como o procurador
da República, Augusto Aras, a
ministra Damares Alves (Família)
e o general Edson Leal Pujol.
PEC 133
O deputado Sargento Fahur
(PSD) afirmou que os policiais
militares e civis devem ser tratados com isonomia na questão
previdenciária. "É uma demanda
justa, podem contar com meu
apoio, todos os operadores
de segurança pública do Brasil, inclusive nossos policiais
civis, nossos irmãos, guerreiros,
podem contar comigo ao apoio à
PEC 133".
GARANTIA
O deputado e secretário Ney
Leprevost (Justiça, Família e Trabalho), presidente do PSD de
Curitiba, reuniu ontem o diretório
municipal do partido para garantir o lançamento de sua pré-candidatura a prefeito em 4 de abril.
Também vai decidir sobre novas
filiações, O governador João
Dória (PSDB-SP) orientou Ney
a se desfiliar do PSD e se abrigar
no ninho tucano. O Solidariedade
também já abriu as portas para o
deputado-secretário;
REFORMA TRIBUTÁRIA
Em reunião com a Frente
Parlamentar da Agropecuária, o
deputado Sergio Souza (MDB)
afirmou que será criada uma
comissão especial para analisar
melhor a reforma tributária que
está em tramitação no Congresso
Nacional. "Chegamos a uma conclusão de que o setor agropecuário vai perder muito. Quando o
setor agropecuário perde, quem
vai pagar é o consumidor e quem
vai perder é o produtor rural",
afirmou Souza.
TECNOLOGIA
Em debate na CNI, a deputada Luísa Canziani (PTB) destacou como a tecnologia pode
ajudar na solução dos atuais problemas enfrentados pela população. "Devemos aliar tecnologia,
informação, mão de obra qualificada sempre centrando nas pessoas, inclusive devemos pensar e
propor novos modelos de ensino
para nossas crianças".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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R$ 865 MILHÕES EM PONTA GROSSA

Heineken confirma investimento
Divulgação / Cleucimara Santiago

Cervejaria
aumentará
capacidade
de produção
em 75%
Da Assessoria
O Grupo Heineken confirmou
novos investimentos no Paraná.
Em cerimônia com o governador
Carlos Massa Ratinho Junior,
nesta quarta-feira (11), na unidade da indústria, em Ponta
Grossa, a cervejaria anunciou
que vai destinar R$ 865 milhões
até 2021 para a ampliação da
produção da planta, concentrada
em rótulos como Heineken e
Amstel. Serão 600 novos empregos entre diretos e indiretos. O
empreendimento tem o apoio do
Governo do Estado por meio do
Programa Paraná Competitivo.
De acordo com a empresa,
a capacidade total de produção
será aumentada em 75% após os
investimentos.
“Para nós é motivo de grande
orgulho estar aqui em Ponta
Grossa para anunciar um investimento tão robusto como esse. É
mais uma empresa internacional
acreditando no bom momento
que o Paraná atravessa”, afirmou Ratinho Junior. “Somos
parceiros de quem quer investir,
criar emprego e gerar renda.
Ponta Grossa é referência em
industrialização para o Brasil”,
acrescentou ele.
O governador disse que o
Estado busca facilitar a vida
de quem quer empreender no
Paraná. Ele ressaltou que a

Marcelo Rangel (prefeito de Ponta Grossa), Carlos Massa Ratinho Junior (governador do
Paraná) e Mauricio Giamellaro (CEO do Grupo Heineken no Brasil), confirmam investimento de R$
865 milhões em unidade Heineken Ponta Grossa
cervejaria já recebeu o licenciamento ambiental prévio, do Instituto Água e Terra do Paraná
(IAT-PR), para poder iniciar as
obras. “Esse é o nosso compromisso: criar um ambiente propício para fazer o Estado crescer e
melhorar a vida da população”,
disse o governador, destacando
que a cidade dos Campos Gerais
já pode ser considerada a capital
da cerveja no Brasil.
Haverá ainda, por parte da
Copel, um reforço na transmissão
elétrica para a nova planta.
Presidente-executivo
do
grupo no Brasil, Mauricio Giamellaro disse que a empresa está
antecipando o investimento em
um ano devido ao bom momento
econômico do Paraná. “Investimos constantemente na ampliação de nossas cervejarias. E o

Paraná nos recebeu muito bem,
com muita paixão”, ressaltou.
Crescimento
O prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, afirmou que o
investimento significa mais arrecadação ao município, ampliando
possibilidades de retorno à população em outras áreas. “A indústria cervejeira é uma das que mais
emprega e rende dividendos no
mundo, auxiliando o desenvolvimento econômico do município e
do Estado”, afirmou.
Ele destacou ainda que o crescimento da Heineken tem impacto
em toda a cadeia produtiva, estimulando investimentos de outros
setores como a indústria de
embalagens. “Tudo isso reforça a
segurança da iniciativa privada no
Paraná”, completou Rangel.

Eduardo Bekin, diretor-presidente da Invest Paraná, agência
estadual de atração de investimentos privados, explicou que o
acordo que permitiu a expansão
da Heineken vem sendo costurado desde o ano passado. “Uma
negociação trabalhosa porque
muitos Estados estavam de olho
nesse investimento. Começa
em mais R$ 860 milhões, mas
certamente vai passar de R$ 1
bilhão”, ressaltou.
Novos produtos
Segundo Giamellaro, um dos
grandes objetivos na ampliação da cervejaria no Paraná é o
lançamento de novos produtos,
incluindo a versão sem álcool da
Heineken, que começará a ser
vendida no País no segundo trimestre. “Muito do investimento

ELAS TÊM GARRA.
E O PARANÁ
ACOMPANHA.
O Governo do Estado
acompanha as mulheres
que constroem o nosso
Paraná. Por isso, criou
o Banco da Mulher
Paranaense. E, por isso,
parabeniza todas vocês
neste Mês das Mulheres.

MULHERES PARANAENSES.
ORGULHO DO NOSSO ESTADO.
AVANÇA PARANÁ.
Rosangela Ribeiro,
parceira do Banco da Mulher Paranaense.

será destinado à Heineken 0.0”,
disse o executivo.
O investimento também visa
a expansão de capacidade na
categoria de cervejas mainstream
(segmento médio de mercado).
No último ano, segundo balanço
da empresa, as marcas Amstel e
Devassa ampliaram o volume de
vendas no País, o que justificaria
o investimento.
Segundo ciclo
Essa é a segunda vez que a
multinacional holandesa amplia
investimentos no Paraná desde a
sua instalação, em 1995. Entre
2015 e 2016 o aporte foi de R$
450 milhões para elevar a capacidade de produção em 40% na
planta de Ponta Grossa.
Agora, a ação integra um
grande pacote que vem sendo
aportado em cinco fábricas
da marca no Brasil. Além de
Ponta Grossa, os investimentos
serão na unidade de Alagoinhas
(Bahia) e nas plantas localizadas
no Estado de São Paulo: Araraquara, Itu e Jacareí.
A partir dessa expansão, a
cidade paranaense se tornará a
terceira maior operação do grupo
no Brasil. “Em parceria com a
prefeitura e o Governo do Estado,
queremos continuar crescendo
com a comunidade local, gerando
empregos e contribuindo para
o avanço econômico da região”,
comentou Giamellaro.
Maior mercado
Em fevereiro, a Heineken,
segunda maior cervejaria do
mundo, afirmou em Bruxelas,
na Bélgica, que os volumes de
venda de cerveja do grupo subiram 4,1% no quarto trimestre,

puxados por avanços mais fortes
no Brasil, Camboja e Vietnã. A
empresa também afirmou na
ocasião que o Brasil atualmente
é o maior mercado da marca no
mundo, na frente de Estados
Unidos e da Europa.
A cervejaria diz ter atualmente 22% do mercado nacional.
Segundo executivos da empresa,
o crescimento tem sido mais acelerado desde a aquisição das operações da japonesa Kirin no País
por US$ 1,2 bilhão, em 2017.
Paraná competitivo
O programa Paraná Competitivo, ferramenta que possibilitou a expansão da Heineken, é
um dos principais atrativos para
investimentos do Estado. Ele foi
criado para reinserir o Paraná na
agenda dos investimentos locais,
nacionais e internacionais e contempla uma série de medidas,
como a dilação de prazos para
recolhimento do ICMS, incentivos para melhoria da infraestrutura, comércio exterior,
desburocratização e de capacitação profissional, com objetivo
de tornar o Estado mais atrativo
para novos empreendimentos.
Os incentivos pleiteados pelas
empresas são avaliados de forma
técnica pela Invest Paraná a partir
de um relatório que leva em conta
as prioridades do Estado, como
tipo do investimento, setor econômico, número de empregos gerados, impactos econômicos, sociais
e de meio ambiente, adensamento
da cadeia produtiva e grau de inovação. Após a avaliação técnica,
o processo passa para análise
da Secretaria da Fazenda, onde
é decidida a concessão ou não
dos incentivos, bem como prazo
e carência.

www.parana.pr.gov.br
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MEIO PERÍODO SEM ÔNIBUS

Motoristas
paralisaram
atividades
Empresa não
conseguiu
cumprir
acordo
coletivo

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Quem costuma usar diariamente o transporte coletivo
em Castro para ir ao trabalho,
estudar, ou para qualquer outra
atividade, teve que encontrar
outra solução para se deslocar
na manhã de quinta-feira (12).
Isso porque os motoristas
da Viação Cidade de Castro
(VCC) – empresa responsável pelo transporte coletivo no
município – amanheceram em
protesto, deixando os ônibus
parados até as 12 horas.
De acordo com Luiz Carlos
de Oliveira, que é presidente
do Sindicato dos Motoristas,
Cobradores e Trabalhadores
em Empresas de Transportes Coletivos (Sintropas), a
paralisação ocorreu porque

a empresa descumpriu um
acordo coletivo, feito em fevereiro passado, para reajuste
dos salários dos funcionários.
“O acordo foi fechado no dia
1º de fevereiro, e os salários
deste mês de março já teriam
que vir reajustados, como eles
não cumpriram, nós fizemos
essa paralisação em forma de
protesto”, destacou.
Luiz
Carlos
também
explicou que os membros do
Sindicato não chegaram a conversar com representantes da
empresa, mas segundo ele,
foi dado um prazo para que a
VCC pague a diferença salarial aos funcionários até o fim
da tarde de sexta-feira (13).
“Hoje ao meio dia voltou tudo
ao normal, os ônibus já estão
todos circulando, mas se até
amanhã eles não efetivarem
o pagamento do valor que foi
acordado, na segunda-feira
provavelmente não terá ônibus”, detalhou.
A reportagem tentou ouvir
também os responsáveis pela
VCC, porém, o pronunciamento da empresa foi apenas
por meio de uma nota pública.

Divulgação / Sintropas PG

“

Como eles não
cumpriram,
nós fizemos
essa paralisação em forma
de protesto

Através do material, a empresa
explicou que vem tendo dificuldade para cumprir com o
acordo coletivo, devido à defasagem no valor da passagem,
e que isso estaria acarretando
déficit econômico à VCC. A
nota também menciona as altas
de preço nos combustíveis, e
afirma que a empresa solicitou
autorização para a Prefeitura,
com quem matém contrato de
licitação, para reajustar as tarifas de passagem das linhas,
porém, segundo o comunicado,
até na tarde de quinta-feira não
havia tido retorno.
Leia a nota pública emitida
pela VCC na íntegra:

Nova paralisação pode ocorrer a partir de segunda-feira (16)

NOTA VIAÇÃO CIDADE DE CASTRO
A Empresa vem a público
esclarecer que a dificuldade
no cumprimento do Acordo
Coletivo ocorre devido à
defasagem no valor da atual
tarifa técnica da passagem
do transporte coletivo da
região, gerando um déficit
econômico à empresa que
se perpetua a anos.
Salienta que é notório
a constante alta do combustível e demais insumos
que implicam em necessário
reequilíbrio equilíbrio econômico do contrato público
pactuado entre esta Concessionária e a Prefeitura Municipal de Castro. Atualmente
foi requisitado novo pedido
de reajuste ao ente público
– processo 3575/2020 –
Cód. Ver. U74C – no dia
20/02/2020 o qual ainda
não se obteve nenhuma resposta formal elaborada pelo
respectivo Município.
Diante de tal omissão, novo requerimento

administrativo foi protocolado nesta terça-feira,
dia 10/03/2020, inclusive
salientando a possibilidade
de greve dos trabalhadores.
Ocorre que até a presente
data ainda não obtivemos
novamente nenhuma resposta.
Sendo assim, por meio
desta nota pública, diante
da situação enfrentada
pela população, requer a
administração a análise do
pedido administrativo de
reajuste da tarifa, de forma
condizente, com o contrato
administrativo
assinado
entre as partes e a prestação
do serviço, a fim de colocar
fim a este impasse.”
Castro, 12 de março
de 2020
Representante
da Empresa
Viação de Cidade
de Castro Ltda

COM 52.652 CASOS DE DENGUE NO PARANÁ

Secretaria de Saúde
intensifica trabalhos

Luana Dias
Especial Página Um News
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A Secretaria Municipal de
Saúde, através do Serviço de
Vigilância Sanitária e Epidemiológica, emitiu uma nota técnica essa
semana chamando a atenção da
população para a responsabilidade
quanto à prevenção e controle da
dengue, e convocando os moradores para acabarem com possíveis criadouros do mosquito, que
segundo a Vigilância Sanitária do
Município, estão em sua maioria,
nas residências dos castrenses.
Conforme destaca o material, para
se reproduzir, o mosquito Aedes
Aegypti - transmissor do vírus,
precisa de locais com água parada,
por isso, o cuidado para evitar a
sua proliferação é fundamental.
“A população deve ficar atenta ao
acúmulo de água em locais como
calhas, pneus velhos, garrafas,
além de manter quintais sempre
limpos. Também deve-se tampar
tonéis, depósitos de água, caixas
d’água e qualquer tipo de recipiente que possa reservar água,
para assim, impedir o nascimento
do mosquito”, destaca o comunicado. Ainda conforme a nota, 85%
dos locais onde são encontradas
larvas do Aedes são recipientes
removíveis, ou seja, que podem ser
retirados ou esvaziados.
A nota técnica também informa
que a cidade de Castro possui infestação para o mosquito da dengue
e que cabe aos moradores trabalhar para reduzir os índices, buscando eliminar todos os criadouros
possíveis que estão ao alcance,
removendo mecanicamente e acondicionando corretamente todos os
objetos que possam reter água,
como latas, pneus, potes, tampinhas, garrafas, baldes, dentre
outros. Vale lembrar que devido ao
alto número de casos no Paraná, o
Estado já se encontra em patamar
de epidemia do vírus. O boletim
da dengue divulgado na terça-feira
(10), pela Secretaria Estadual da
Saúde, confirmou 52.652 casos
da doença no Estado, são 8.211
a mais que o informe anterior,

que totalizou 44.441 registros.
O número de óbitos confirmados
também aumentou, passando de
30 para 37.
Em Castro foram registrados
dois casos de dengue neste ano,
porém, em pessoas que acabaram contraindo o vírus em outro
município e o importando para
cá. Também já foram registrados
casos nas cidades de Piraí do Sul,
Telêmaco Borba, Ponta Grossa e
Arapoti. A secretária municipal
de Saúde de Castro, Maria Lidia
Kravutschke informou à reportagem que os agentes de endemias
do município estão intensificando
o ritmo de trabalho, para detectar
possíveis criadouros e orientar o
máximo de moradores possível.
“Nosso trabalho está focado em
visitas nas residências e com maior
ênfase onde há maior potencial de
criadouro da dengue”, destaca.
Parcerias
Visando disseminar mais informações e conscientizar os mais
novos quanto aos perigos oferecidos pelo mosquito Aedes Aegypti,
e quanto a importância de não
deixar criadouros disponíveis para
ele, a Secretaria de Saúde também
vêm desenvolvendo novos projetos. Um deles é em parceria com a
Secretaria de Educação, através do
qual irão instituir ‘Agentes da Dengue Mirim’. “Consiste em crianças
identificadas com colete de agente
de endemias para acompanharem
os profissionais em visitas domiciliares. O objetivo é que as crianças vivenciem na prática, fazendo
vistorias e realizando o trabalho
de prevenção a dengue”, explica a
secretaria Maria Lidia.
Sintomas
Os principais sintomas da
dengue são febre alta e mal-estar
geral, dor de cabeça, acompanhados de manchas avermelhadas pelo
corpo, dor no corpo, dor atrás dos
olhos, dores articulares. Quem
for identificado com estes sintomas deve procurar imediatamente
atendimento médico, para iniciar o
tratamento adequado.

PROFESSOR TRANSFORMADOR

Castrense
concorre
o prêmio

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Graças ao projeto ‘Da Pinha
vem o Pinhão, da nossa consciência
a preservação’, idealizado pela professora Stella Kachinski no ano passado, a educadora tornou a primeira
do município a concorrer ao prêmio
Professor Transformador BETT. O
Prêmio é desenvolvido pela BETT
Educar (considerado o maior evento
de educação e tecnologia da América
Latina), e pela Base2Edu Serviços
de Tecnologia Educacional Ltda. É
também conhecido por reconhecer
práticas inovadoras de professores de
todo o país, que tenham como proposta a transformação das salas de
aula em ambientes criativos.
O projeto de Stella Kachinski
foi desenvolvido com os alunos que
em 2019 estavam na fase Pré II, no
Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Turma do Pererê. Através dele os alunos conheceram mais
sobre a Araucária e sobre o pinhão, e
por meio de parcerias buscadas pela
professora, plantaram novas mudas
da árvore, em áreas particulares da
comunidade do Tronco e do Socavão, e na Fazenda Capão da Onça,
em Ponta Grossa, além disso, realizaram até uma feira gastronômica na
escola, com pratos à base do fruto
do Pinheiro, como popularmente é
conhecida a Araucária.
Na época, Stella explicou que o
projeto foi pensado justamente para
despertar nos estudantes consciência
quanto a preservação da Araucária,
que produz o pinhão e que é fonte
de renda para muitas das famílias
de seus alunos. A ideia também era
fazer com que os alunos disseminassem em casa e na comunidade o que
aprenderam através das aulas e dinâmicas feitas dentro do projeto.
O projeto da professora Stella
também permitiu a aprovação de
uma lei municipal, na Câmara de
Vereadores de Castro, para que o
dia 24 de junho, além de ser considerado o Dia Nacional da Araucária,
em Castro também passe a ser o Dia
Municipal da Araucária. A iniciativa
também prevê que na semana do dia
24 de junho de cada ano, as escolas
municipais e CMEIS desenvolvam
atividades de conscientização quanto
a preservação da espécie.
A Araucária, ou pinheiro do
Paraná, é a árvore símbolo do Estado,
porém, cada vez mais a extração ilegal faz diminuir a sua presença na
área de vegetação paranaense.
Conquistas
Após a inscrição do projeto, professora Stella recebeu o certificado
Professor Transformador 2020 e o
Selo digital Professor Transformador,
além disso, passou a fazer parte da
vitrine digital de Professores e Projetos e de uma comunidade ativa para
conexão com outros educadores e
adeptos da educação criativa e transformadora.
Agora, ela espera o resultado
final da avaliação do projeto, que já foi
aceito para que ela pudesse concorrer
como educadores de todo país, e está
na sua segunda fase. O resultado deve
sair no mês de abril. Os vencedores
do concurso ganharão sete mil reais e
uma viagem para Londres. “Eu estou
bastante confiante, mas antes de
pensar no prêmio eu já estou muito
feliz com o fato de o projeto ter sido
selecionado, e de já estar na segunda
fase. Para mim, como professora,
esse reconhecimento que veio através
do feedback e do selo, por exemplo,
acabam sendo até mais importantes
que o prêmio em si”, finaliza.
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R$ 1,5 MILHÃO PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS MAQUINÁRIOS

Prefeito Osmar Blum assina convênio
Divulgação

Dinheiro vem
do programa
Paraná Mais
Cidade
Da Assessoria
Carambeí - O prefeito
de Carambeí, Osmar Blum
(PSD), assinou na última
semana, no Palácio das Araucárias, com o Secretário de
Estado do Desenvolvimento
Urbano e de Obras Públicas,
João Carlos Ortega, convênio
no valor de R$ 1,5 milhão para
aquisição de equipamentos. Os
recursos foram intermediados
pelo deputado estadual Plauto

Osmar Blum e João Carlos Ortega assinam documento

Miró (DEM).
O dinheiro proveniente do

programa Paraná Mais Cidade,
do Governo do Estadual, será

repassado diretamente para a
prefeitura sem a necessidade

de devolução e será aplicado
na aquisição de uma motoniveladora, uma pá carregadeira,
um rolo compactador e uma
retroescavadeira. As máquinas
serão usadas para a abertura e
manutenção de estradas.
O prefeito ressaltou que
a aquisição das novas máquinas visa ampliar e qualificar
o atendimento da Secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Públicos. “São investimentos
importantes que além de renovar a frota municipal, vamos
contar com equipamentos novos
para agilizar o atendimento e
manutenção e proporcionar aos
nossos produtores contarem
sempre com estradas em boas
condições para o escoamento
da produção”, disse.

SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Município de Tibagi adere ao Sisan
Tibagi agora faz parte do
Sistema Nacional de Segurança
Alimentar (Sisan). A decisão foi
anunciada nesta quarta-feira (11),
durante uma reunião com prefeito
Rildo Leonardi, gerente da Secretaria de Estado de Agricultura e
Abastecimento (SEAB) – núcleo
de Ponta Grossa, Marcelo Hupalo

Divulgação

e representantes da Emater. Com
a adesão, o município conseguirá
receber recursos para a pasta de
agricultura.
Hupalo afirmou que os recursos
começarão a ser repassados ainda
em 2020. “Através da Secretaria da
Agricultura do Estado, um departamento chamado Desan, a gente vai

conseguir colocar bastante projetos
para Tibagi. Tivemos a reunião, foi
muito produtiva. O prefeito vai aderir ao Sisan e a gente vai conseguir
trazer bastante recursos para Tibagi
este ano ainda”, disse.
Ele ainda comentou que o
município fará parte de um novo
programa do Governo do Estado,

chamado “Compra Direta Paraná”.
“A gente vai conseguir que seja instalado aqui. O Estado pagará agricultores para produzirem alimento
para serem entregues em algumas
instituições”, detalhou.
Agora o município criará a lei
municipal, que seguirá para a aprovação da Câmara Municipal.

CORONAVÍRUS

Proﬁssionais
de Saúde são
preparados
Carambeí - Representantes
da Vigilância em Saúde passaram a tarde desta quarta-feira
(11) distribuindo nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e no
Centro Municipal de Saúde, o
Fluxograma Municipal sobre
o Coronavírus que orienta os
profissionais da área da saúde
sobre as medidas que devem ser
tomadas caso haja alguma suspeita de Coronavírus.
O Fluxograma consta três
situações que deve-se tomar
cuidado e ter um atendimento
especializado que será realizado para as pessoas que têm
histórico de viagem para área
com transmissão local ou teve
contato com casos suspeitos e
que apresentam os sintomas de
febre e mais algum sinal ou sintoma respiratório.
Capacitação
A segunda capacitação de
enfermeiras a respeito do Coronavírus acontece na próxima
quarta-feira (18). As enfermeiras das UBS e do Centro
Municipal de Saúde vão passar
por esse curso na UBS Nova
Holanda.

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

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.

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.
BARRACÃO 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.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A empresa AGROPECUÁRIA FLORENTIA LTDA CNPJ:
20.800.188/0001-60, torna público que irá REQUERER ao IAP, a
Licença Ambiental Simplificada para o LOTEAMENTO JARDIM DAS
NAÇÕES, a ser implantado no Lote de Terras nº 32 e 55/A-1 situado
na Rua Tibagi, 230, Bairro Chácara Florentia, Carambeí – PR, CEP:
84.145-000.

Áries: Mudanças e reformas
vão fluir bem no início do dia.
Aproveite um tempinho livre para
separar e doar coisas que não
usa mais. Se você sonha com um
novo emprego ou uma promoção,
mostre serviço.

Libra: Nas finanças, o céu
anuncia uma fase muito positiva
para o seu bolso: você pode lucrar
muito com algo feito em casa nas
horas vagas, pode aumentar seus
ganhos com mais trabalho ou
mesmo com um serviço extra.

Touro: A união faz a força e
você terá certeza disso se somar
forças com os colegas para cumprir suas metas. Uma boa estratégia é se aproximar dos colegas
mais experientes e aprender
tudo que puder com eles. A Lua
estimula o companheirismo e
fortalece os relacionamentos em
geral.

Escorpião: Seu astral será
mais leve e descontraído hoje.
No trabalho, seu poder de comunicação estará em alta e você
vai contagiar todo mundo com
seu entusiasmo. Sua criatividade
também será enorme, então,
dê ideias e sugestões. Pode ter
sorte em jogos e sorteios: faça
uma fezinha.

Gêmeos: Quem sonha em
mudar de emprego e dar novo
rumo à carreira pode ter uma boa
oportunidade nesta sexta-feira.
Mire suas metas mais ambiciosas e lute com determinação para
chegar onde quer. Bom momento
para cuidar da saúde, mudar
velhos hábitos.

Sagitário: Este é um bom
momento para repensar suas
finanças, avaliar despesas e cortar gastos desnecessários. No
campo familiar, você também vai
observar com mais cuidado os
parentes e pode resolver alguns
assuntos importantes para a
família.

Câncer: A Lua traz sorte,
entusiasmo e muita criatividade
para o seu signo. Você terá facilidade para motivar e lidar os colegas e pode ter ótimos resultados
num trabalho em equipe.

Capricórnio: Você vai contar com o apoio dos colegas para
colocar em prática um projeto
importante. Trabalhe em equipe e
estimule os colegas com sua determinação, firmeza e eficiência.

Leão: Assuntos de casa e
família vão exigir atenção e você
pode tomar uma decisão importante para o futuro. Na vida profissional, pode retomar um antigo
emprego ou usar a sua experiência para se destacar no que faz.

Aquário: Você pode contar com o apoio inesperado de
alguém para conseguir uma promoção ou alcançar um objetivo
muito desejado. Seu sucesso no
trabalho pode render uma graninha a mais para o bolso.

Virgem: Charme e simpatia
ajudarão você a conseguir tudo
que quiser hoje. A Lua realça
seu poder de comunicação e você
saberá direitinho o que dizer.
Sucesso garantido para quem trabalha com comércio, telemarketing e atendimento ao público.

Peixes: Você vai querer
superar os seus limites e vai se
interessar por tudo que possa trazer novas possibilidades para a
sua vida. Pense no que quer para o
futuro, defina metas e corra atrás.
Inspire-se em quem já chegou lá,
estude e invista no seu progresso.
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FLAGRADO EM PALMEIRA

Homem é preso por zoofilia
Divulgação

Denúncia
anônima levou
a PM até a casa
do suspeito,
lá os policiais
flagraram o
ato sexual

CABECEIRA DA PONTE DO RIO BARRINHA

Caminhoneiro perde
controle e morre

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Palmeira – A falta de respeito
envolvendo animais é uma prática
vista todos os dias, porém, esse
abuso aos seres não-humanos
se torna cada vez mais evidente
e mais triste. O último caso que
envolveu animais e a polícia na
mesma situação abalou moradores de Palmeira, isso porque a
PM da cidade registrou na noite
de quarta-feira (11), mais um
caso de Zoofilia na cidade, dessa
vez em flagrante.
A ocorrência aconteceu às
22h15 no bairro Bacila Farajala. A equipe da Polícia Militar
foi acionada através de denúncia
anônima. O homem, morador
do local, teria levado uma cadela

PERDEU A DIREÇÃO

Morto ao cair
de um barranco
Telêmaco Borba - Homem
morreu após o carro que ele dirigia cair em um barranco na manhã
de terça-feira (10), em Telêmaco
Borba. De acordo com a Polícia
Civil, o motorista perdeu o controle
da direção do veículo na rodovia.
A polícia informou que o carro
rodou pelo menos quatro vezes
antes de cair em um barranco, que
fica às margens da Avenida Moriá,
no bairro Monte Sinai. Pedro
Quirino de Mello, de 44 anos, foi
parcialmente ejetado e ficou com
parte do corpo para fora do veículo, segundo o Corpo de Bombeiros.
Socorristas foram chamados
para atender o homem, mas ele
não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Homem foi levado para a Delegacia e foi preso por pelo menos três crimes

para o interior da residência com
objetivo de abusar e maltratar o
animal.
Ao chegar no local indicado,
os policiais acabaram flagrando
um senhor, de 67 anos, em ato
sexual com o animal, que estava
amarrado com uma corda. De
acordo com a Polícia, após ficar
ciente de que seria conduzido
para Delegacia o indivíduo ainda
ofereceu dinheiro aos policiais.
“Ele ofereceu R$ 500 para não
ser preso e nem exposto”, contou a Civil.
Diante dos fatos, ele foi

conduzido para 40ª Delegacia
Regional de Polícia. Conforme
informações das autoridades,
ele foi peso por corrupção ativa
– crimes contra administração
pública, prática de abuso e maus
tratos contra animais.
Delegado
Em conversa, o delegado de
Polícia Civil Plínio Gomes Filho,
informou que os casos de maus
tratos aos animais geram um
Termo Circunstanciado, que tem
uma pena inferior a dois anos,
porém como o homem foi enqua-

drado também em outros crimes,
ele permanece preso à disposição
da Justiça.
“Ele está preso na Cadeia
Pública preventivamente, mas
quem decidirá o que acontecerá
no futuro é a Juíza da Comarca.
Ele deve ser julgado” contou.
Plínio relembrou que nos últimos anos outro caso envolvendo
animais também chocou a população. “Prendemos um homem
que estava abusando sexualmente de uma égua. O animal
não resistiu e acabou morrendo”,
contou.

Júri condena dois na região
Tribunal do Jurí condenou
duas pessoas nos últimos dias
na região. Uma condenação
aconteceu em Ponta Grossa, em
um caso onde o sobrinho tentou
matar a própria tia e o outro em
Piraí do Sul, onde o réu responderá por homicídio qualificado.
Ponta Grossa
Tribunal do Júri de Ponta
Grossa condenou por tentativa
de homicídio triplamente qualificado um homem que tentou
matar a própria tia. A pena
fixada foi de nove anos e seis
meses de reclusão em regime
fechado.
O crime ocorreu no dia 5
de dezembro de 2018, quando
o réu atingiu a vítima com golpes de faca. De acordo com a
denúncia, oferecida pela 10ª

Promotoria de Justiça de Ponta
Grossa, o homicídio só não foi
consumado por ter sido prestado pronto atendimento médico-hospitalar à vítima. Ambos
residiam no mesmo local, e o
motivo da agressão foi a recusa
da tia em entregar dinheiro ao
sobrinho para comprar drogas.
Foram consideradas como
qualificadoras o feminicídio,
motivo fútil e o uso de meio que
dificultou a defesa da vítima.
Piraí do sul
Levado a Júri popular na
quarta-feira (11), em sessão
realizada no Fórum da Comarca
de Piraí do Sul, Deylon Cledison
Ferreira foi condenado em conselho de sentença, pelo crime de
homicídio qualificado.
O réu, segundo o Promo-

tor de Justiça, disparou dois
tiros contra a vítima. A acusação pedia, ainda, a condenação
de Deylon por homicídio qualificado pelo motivo torpe, alegando briga entre grupos.
Em defesa, perante plenário,
os advogados Alisson Rentz e
Bruna Ferraz, alegaram legítima
defesa (sendo essa a tese principal) já que as provas colhidas
nos autos não eram suficientes
para condenar o réu pelo motivo
torpe, bem como, argumentaram
ainda a necessidade de se considerar a primariedade do réu.
No julgamento, Deylon foi
condenado pelo homicídio qualificado, porém, pegando a pena
mínima prevista no crime. Os
advogados informaram, ainda,
que irão recorrer da decisão do
júri.

Tibagi – Foi sepultado na
tarde de quinta-feira (12), em
Reserva, o motorista, de 33
anos, identificado pelo Instituto
Médico Legal como Thiago
André Alves, que perdeu a vida
em um acidente de trânsito na
tarde de quarta-feira (11). A
fatalidade aconteceu na BR-376,
cabeceira da ponte do Rio Barrinha, em Tibagi.
De acordo com as informações da Polícia Rodoviária
Federal, Thiago teria perdido o
controle do veículo, ao passar
em uma curva e o caminhão tombou.
Ainda conforme os policiais,

Divulgação

Thiago perdeu o controle
em um curva da rodovia
o veículo, com placas de Reserva,
seguia sentido Ponta Grossa.
O motorista iria descarregar a
carga de soja em Paranaguá.

APÓS 18 DIAS DE INTERNAÇÃO

Jovem que colidiu com
trem não resiste e morre
Ponta Grossa - A assessoria
de imprensa do Hospital Regional de Ponta Grossa confirmou
que o jovem, de 23 anos, que
ficou ferido depois que o carro
foi atingido por um trem, não
resistiu aos ferimentos e morreu
na tarde de quarta-feira (11).
Identificado como Heveraldo
Borato, o jovem sofreu o acidente
no dia 22 de fevereiro, quando o
carro que ele dirigia acabou colidindo com um trem na região da
divisa entre Cristo Rei e Bocaína,
em Ponta Grossa.
Informações do dia do acidente dão conta de que ao atravessar o trilho do trem, Heveraldo
foi surpreendido pela locomotiva.
Na data, as equipes de socorro
tiveram um grande trabalho para
tirar a vítima das ferragens.
O motorista foi encaminhado
para o Hospital Regional com
ferimentos considerados graves e

Divulgação

Equipes tiraram a vítima das
ferragens com ferimentos graves
depois de 18 dias de internação
acabou morrendo.
No dia do acidente, Heveraldo estava acompanhado de
seu irmão, um adolescente de
12 anos. Ele teve ferimentos na
testa e no nariz e foi levado ao
Hospital Municipal, mas não corria risco de morte.

AMEAÇOU A MULHER E SE DEU MAL

Flagrado com arma pela
PM na região do Tronco
Polícia Militar de Castro foi
acionada na noite de terça-feira
(10) para verificar situação
de disparos de arma de fogo
na Estrada Velha do Tronco.
Segundo a PM, um homem de 27
anos, que não teve o nome divulgado, estava com duas armas e
atirou no meio da via pública a
fim de ameaçar a ex-esposa, que
mora no local.
Após a denúncia os policiais
realizaram diligências pelo local

e encontraram o homem, com ele
acharam um revólver calibre 38 e
uma espingarda calibre 24, além
de várias munições.
Diante da situação o rapaz
foi preso em flagrante por disparo de arma de fogo, violência
doméstica e porte ilegal de arma
de fogo. Ele foi encaminhado
para a delegacia local para prestar depoimentos e depois foi para
a Cadeia Pública do município,
onde permanece.
Divulgação

Armas foram apreendidas e levadas para a 43ª Delegacia Regional

CARGA ESPALHA NA PISTA

Carreta de cerveja tomba
na BR-373 em PG
Carreta carregada com garrafas de cerveja tombou na tarde
de quarta-feira (10) na BR-373,
km 183, em Ponta Grossa.
Segundo a Polícia Rodoviária o
caminhão com placas de Concórdia (SC) tombou na pista, espalhando toda a carga no local.

O motorista, de 42 anos,
não sofreu ferimentos e realizou
o teste do bafômetro, que deu
negativo.
Conforme a PRF, a carreta
saiu de Foz do Iguaçu e iria descarregar na Ambev, em Ponta
Grossa.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Daniel Calvo

Um ensaio com muita
luz, produzido pela equipe
Daniel Calvo, para
comemorar os 15 anos
da linda Isabelli! Muita
energia positiva, assim
como será na festa
Divulgação / Fabiana Guedes

Prestigiando a festa de 1
aninho do amigo Lucas, o
lindo Vicente Gonçalves
Simão, com seus pais,
Rosangela Gonçalves
e Mauricio Simão
Divulgação / Fabiana Guedes

13/03

Rejane Nocera
Rodrigo Prioto Carneiro

14/03

Eduardo Stall Fanha
André Miguel Sidor Coraiola
Carlos Eduardo Sidor Kremer
Edson Menarim de Lima
Guilherme Bertolini
Sonny Shinichi Hashiguchi
Liss Miriani
Jocelei Ruthz
Claudio Santana

15/03

Renata Morais dos Santos
Mariane Iank
Deise Oliveira
Michael Van Santen
Eduardo Torres Macedo
Leandro Kiel
Maria Yosico Katano
Paulo Gonçalves
Rubia Carla Dias
Tatiane Ferraz
Vereador Emerson
(Câmara de Carambeí)

16/03

Andressa Cristina Soares
Eugenio Lauber
Adriana Paiva
Adriano Santi
Elisa Maria Braga Belich
Helsinki Carrielo
Terezinha de F. M. Ratuchne
Maria Inez Iank Martins

Isabelle
Muito aplaudida
pela passagem
dos seus 16 anos
no último dia 12,
a belíssima
Isabelle
Marcondes

O sábado (7), foi reservado para se comemorar o primeiro aninho de vida de Lucas
Halat de Oliveira, caçula de Aryane Halat
de Souza e Danilo Renato de Oliveira,
pais também de Melina Halat de Oliveira.
A família reuniu demais familiares e amigos
no Eloy Ferreira Eventos, em Castro, com
decoração de Inventando Arte Festas by
Francine Marochi (Ponta Grossa). A linda
festa contou ainda com maçãs e pirulitos
de Evenise Cunninghan, doces Personalizados no tema da festa de Katyartes Aires,
bolo de corte e doces tradicionais de
Eliane Fonseca, doces também de Elisete
Halat, topo de bolo da KrieKort, som e luz
da Móbille Sound 2000 (leia-se Márcio José
Teixeira), brinquedos da Trem da Alegria,
convites e personalizados em papel da
Core Soluções Digitais. A Cobertura fotográfica oficial da festa recebeu assinatura
de Fabiana Guedes

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Divulgação / Facebook

O concurso para
eleger a Rainha,
Princesas, Madrinha
e para revelar quem
teve o voto popular
para Garota
Country acontece
nesse sábado, às
20 horas, no Teatro
Bento Mossurunga
Divulgação / Fabiana Guedes

Na quinta-feira (12) parabenizamos
a Raquel Rosa que será muito
cumprimentada pela chegada
de aniversário, juntamente
com sua filha Nathalia e toda
sua famiíia e amigos. Felicidades!

Edicléa Aparecida da
Silva Araújo foi muito
cumprimentada no último
dia 11, pela passagem
de seu aniversário.
Felicidades!

Divulgação / Fabiana Guedes

PARA COMEMORAR OS 148 ANOS

Tibagi prepara
programação especial
Da Assessoria

Divulgação / Arquivo Pessoal

Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi está organizando uma
programação especial para
comemorar os 148 anos do
município, na próxima quartafeira (18). A programação tem
como destaque o Desfile Cívico, eventos esportivos, batalha
de rimas com Fernandinho
Beatbox e show de humor com
Hallorino Jr e convidados.
Os eventos começam já neste sábado (14) com mais uma
edição do FutRiso, que dessa
vez trará os ex-jogadores Aloísio Chulapa, Júnior e Chicão
e também contará com a participação do árbitro Margarida.
A animação será no Complexo
Esportivo Homero de Mello, a
partir das 10 horas.
Também no sábado, a partir das 19 horas, o Ginásio
de Esportes Quirão recebe a
Copa AMCG de Futsal, em que
Tibagi enfrentará os times de
Ipiranga e Ortigueira.
O domingo (15) será marcado pela tradicional pescaria
no Parque do Risseti, que
acontece das 9 às 14 horas.

A partir das 14 horas a bola
rola no Complexo Esportivo
Homero de Mello para mais
uma rodada do Campeonato Municipal de Futebol de
Campo.
Na terça-feira (17), a partir
das 15 horas, acontece a grafitagem na Pista de Skate do
Ginásio de Esportes Quirão e a
Batalha de Rimas com a presença de Fernandinho Beatbox.
Na quarta-feira (18), o
dia do aniversário da cidade
começa as 8 horas com hasteamento das bandeiras, na
Praça Leopoldo Mercer. Às
9 horas, tem início o Desfile
Cívico, com saída da Rua
Herbert Mercer, na esquina
com a Rua Frei Gaudêncio,
finalizando na Praça Leopoldo
Mercer. À tarde, a partir das
14 horas, ocorrerá a entrega
oficial das obras de revitalização da Rua Frei Gaudêncio, no
Parque do Passo do Risseti e
encerrando a programação,
a partir das 18 horas, no
Complexo Turístico da Orla
do Rio Tibagi, Hallorino Jr.
traz seu show de humor com
convidados para Tibagi.

