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durante visita ao agroleite

Ratinho destaca 'modernidade'

Governador Carlos Massa Ratinho junior chega na Cidade do Leite
acompanhado do secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; da Agricultura,
Norberto Ortigara; e é recebido pelo presidente da Cooperativa Castrolanda, Frans Borg

O governador Carlos Massa Ratinho
Junior reforçou nesta quinta-feira (15),
na Agroleite, em Castro, a necessidade
de o Paraná agregar tecnologia e industrialização à produção do leite, mantendo
o Estado em uma posição de destaque no
País. Em sua 19ª edição, a feira é uma
das principais vitrines do Brasil de novas

tecnologias para o setor.
“O Paraná vem se consolidando como
uma das maiores bacias leiteiras do País.
Aqui na feira existe o que há de mais moderno. Com acesso a novas tecnologias,
o produtor melhora a qualidade do leite,
a quantidade e também aumenta a sua
renda”, destacou.
página 3

ZERO HORA DE SEXTA-FEIRA

VCC aumenta valor das passagens
Começou a ser praticada na sexta-feira (16), a nova tarifa de ônibus
da Viação Cidade de Castro (VCC),
nas linhas urbanas do município
(circular). A passagem que custava
R$ 3,25, agora é de R$ 3,40.
A informação foi anexada aos
veículos da Viação na quinta-feira
(15), depois de a publicação do
Diário Oficial Eletrônico (DOE)
no site da Prefeitura, ocorrida um
dia antes, na quarta-feira (14). De

Nova opção
de prevenção
ao vírus do HIV
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Promotores
de Castro
palestram
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IMM renova
convênio com
O Governo
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Tibagi Realizou
ConferÊncia
municipal
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acordo com a divulgação do DOE,
a passagem teria valor máximo de
R$ 3,4479 (tarifa técnica), porém,
o operador do sistema ficou autorizado a proceder ao arredondamento
de preço, para menos, de forma a
facilitar o troco.
A última atualização de tarifas
da empresa foi realizada em maio
do ano passado. Atualmente a
VCC mantém 21 linhas diárias em
Castro.

EM CEMITÉRIO

Aprovado crédito para obras
Em sessão sem polêmicas, os
vereadores da Câmara Municipal
de Castro aprovaram três projetos
na tarde desta quarta-feira (14). O
mais importante, de autoria do Poder
Executivo, solicita abertura de crédito
adicional de R$ 615,6 mil para a

realização de obras de construção
de capela mortuária e gaveteiro para
o Cemitério Municipal. A vereadora
presidente, Fátima Castro (MDB),
explicou que esses projetos de créditos
são comuns e enviados para análise dos
vereadores com frequências. página 3

CARAMBEÍ

Licitação prevê mais asfalto
Com o maior programa de pavimentação da história do município, a
Prefeitura de Carambeí está investindo
não só nas áreas centrais da cidade,
mas na estruturação de diversos bairros
e na zona rural. Vila Banana e Jardim
Mangabeira seriam as próximas. página 3
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Deputada Aline enalteceu o Agroleite
Também presente ao Agroleite, a deputada federal Aline Sleutjes lembrou que os esforços na condição de parlamentar para Castro vão além
da bandeira do agronegócio. Em apenas 6 meses, a parlamentar já teria
página 3
encaminhado R$ 11 milhões em emendas para o município.
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EDITORIAL

A NOSSA VITRINE
Um discurso que não é novo, mas que agora vem do
governador e não mais do candidato Ratinho Junior, voltou
a se repetir nessa Agroleite. O da necessidade de o Paraná
agregar tecnologia e industrialização à produção do leite,
mantendo o Estado em uma posição de destaque no País.
E, o local a ser dito isso não poderia ser mais apropriado,
uma vez que estamos falando de uma das principais vitrines
do Brasil de novas tecnologias para o setor, que não cansa
de inovar e se modernizar. Se há a necessidade de avançar
ainda mais, a presença de 259 expositores na feira, 50 a
mais que em 2018, é sinal de bons ventos. O otimismo é
tanto que já se prevê recorde de negócios, ultrapassando a
marca do ano passado de R$ 65 milhões.

A responsabilização dos sócios
nas dívidas empresariais

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

* Nathalia Scalandi Mateos Valverde
Em abril foi editada a Medida Provisória 881/2019, conhecida como MP
da “Liberdade Econômica”,que institui
a “Declaração de Direitos de Liberdade
Econômica”, estabelecendo normas de
proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e disposições sobre a atuação do Estado como
agente normativo e regulador.
Um dos temas abordados nesta
MP diz respeito à alteração do artigo
50 do Código Civil, no qual foram
incluídas hipóteses de desconsideração da personalidade jurídica. Estabelecendo parâmetros objetivos em
relação ao momento em que haverá a
responsabilização de sócios em relação
às dívidas das empresas. A intenção é
consolidar na nova lei a jurisprudência
que já havia sido firmada no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), mas que muitas vezes não era aplicada em instâncias
inferiores.
Anteriormente, não existiam definições objetivas acerca de tais termos,
cabendo aos juízes interpretarem de
acordo com o caso concreto com base
em doutrinas e jurisprudências. Essa
ausência de padronização dava margem
a amplas interpretações dos dispositivos legais por parte dos Magistrados.
O novo texto do artigo 50 do Código
Civil especificou o limite de interpretação sobre o que pode ser considerado
desvio de finalidade e confusão patrimonial. AMP estabeleceu que o desvio de
finalidade refere-se apenas à “utilização
dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesionar credores e para a prática
de atos ilícitos de qualquer natureza”. Já
a confusão patrimonial consiste somente
na “ausência de separação de fato entre
os patrimônios, caracterizada por (i)
cumprimento repetitivo pela sociedade
de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (ii) transferência de
ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e (iii) outros
atos de descumprimento da autonomia
patrimonial”.
A nova lei deixa claro, ainda, que
a “mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de
que trata o “caput” do artigo 50 não
autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica”, bem como
“não constitui desvio de finalidade a

mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica
específica da pessoa jurídica”. Dessa
forma, os sócios apenas poderão ser
responsabilizados nos casos em que
houver, comprovadamente, o desvio de
finalidade, como por exemplo, utilizar a
empresa com o propósito de lesionar
credores ou, ainda, nos casos de confusão patrimonial com base nas diretrizes
introduzidas pela MP.
Desde então, o Tribunal de Justiça
de São Paulo (TJ-SP) começou a aplicar os requisitos previstos pela MP para
definir se sócios devem responder por
dívidas empresariais.Em alguns casos,
com base nas mudanças, os juízes têm
isentado empresários do redirecionamento das cobranças.
Em decisão da 28ª Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça
Paulista, restou decidido que não caberia a responsabilização dos sócios, visto
que a desconsideração da personalidade jurídica seria uma medida excepcional que dependeria de prova robusta
da existência dos requisitos previstos no
artigo 50 do Código Civil.
Vale destacar que a MP 881/2019
também poderá ser aplicada em casos
que tratem de dívida tributária envolvendo grupos econômicos, uma vez
que a fundamentação desses pedidos
tem como base o artigo 50 do Código
Civil.
É importante que o legislador busque limitar a subjetividade das interpretações dos dispositivos legais por parte
do Poder Judiciário. Nesse sentido, as
alterações trazidas pela MP reduzirão
a discricionariedade dos Magistrados,
a fim de proteger o agente econômico,
reduzindo a insegurança jurídica e o
“risco Brasil”.
Por fim, a desconsideração da
personalidade jurídica é importante
instituto na esfera da recuperação/
satisfação de créditos, conferindo eficácia e celeridade nos processos. Dessa
forma,com a introdução de diretrizes
mais específicas, espera-se que haja
maior transparência e segurança para
os processos jurídicos.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Paradoxo da vida moderna

Informe Publicitário

Para melhor compreender uma contradição da vida
moderna, mais verdadeira, é
preciso recorrer ao “selfie”,
neologismo da palavra inglesa
que significa o autorretrato na
tela do “WhatsApp”, que mostra um primata com um celular
ao lado da imagem que representa a sabedoria e o comportamento humano na vida social,
com objetivo de proteger o
homem simples das maldades

sociais.
Pois, como diz o adágio
popular: “A moda mesmo é
andar com os olhos no celular”,
um acessório obrigatório de hoje
em dia, para adultos e jovens que
se conectam e transformam em
um paradoxo da vida moderna,
pois, aproxima as distâncias e
afasta o próximo, ampliando a
solidão que fica atrás da tela de
um microcomputador de ultima
geração.
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

GAFE
Gafes e algumas pérolas
não passaram despercebidas
na abertura da 29ª edição do
Agroleite, na Cidade do Leite.
Primeiro foi o prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel Junior
(MDB), classificar o prefeito
de Carambeí de grande amigo
e ao mesmo tempo errar o seu
nome. Em vez de Osmar Blum,
nominou como Osmar Rickli.
Rickli foi prefeito até 2011.
GAFFE II
A segunda gafe foi dar
números as emendas obtidas
pela deputada federal Aline
Sleutjes a Castro. Mal intencionado, ou apenas desinformado, disse que a pesselista
teria direcionado ao município
R$ 700 mil, o que foi corrigido
pela própria autora que falou
em mais de R$ 10 milhões.
PÉROLA
Também na sua fala, a
deputada castrense não deixou
por menos e demostrou que no
meio político, se aprende muitas jargões. Como o seguinte:
"discurso bom é que nem mini
saia". O dela teria sido um
pouco mais comprido.
NÃO DESCE
O Agroleite mostrou um
lado falho na infraestrutura do
município. Nem todas as aeronaves que gostariam de pousar
em Castro, conseguiram. É
que para a Agência Nacional
da Aviação Civil (ANAC), a
pista de pousos e decolagens

do Aeródromo Major Neodo
Pereira, consta como sendo de
saibro, e na verdade é de asfalto
desde a gestão anterior de Reinaldo Cardoso.
TELÊMACO NA FRENTE
Agora fica a pergunta:
Sabendo que todo ano temos
Agroleite, que a ANAC não
muda a classificação de uma
pista de um dia para o outro,
não deveria ser dada prioridade
para essa obra, e terminar as
reformas, uma vez que Castro se coloca como a segunda
cidade em importância para
a região? Nesse quesito Castro não só acabou perdendo
para Telêmaco Borba, como a
cidade do papel passou a integrar o novo pacote aéreo regional lançado na quarta-feira (7)
por Ratinho Junior, que permitirá decolagens e descidas de
aeronaves da Gol. Aqui, nada!
SUTIL PEDIU
O vereador Gerson Sutil
confidenciou para a coluna
que um dia após 'indicar' na
Câmara Municipal a necessidade de asfalto ligando o
Parque de Exposições até a
entrada do Jardim Bailly (ligação ao Colégio Agrícola), pediu
pessoalmente para o secretário
de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, a necessidade
dessa obra. De pronto, o
secretário teria assinalado que
sim - segundo palavras de Sutil
-, inclusive pedido para que o
parlamentar agilizasse o projeto junto à prefeitura.

* Nathalia Scalanti Mateos
Valverde, advogada da área de
Direito Empresarial
do Lassori Advogados.

19/08 - Dia do Filósofo
17/08 - Dia do Patrimônio Histórico Nacional

Dia Nacional da Construção Social

18/08 - Dia da Revolução Cultural / Dia do Estagiário

Dia Mundial da Libertação Humana

19/08 - Dia Mundial da Fotografia / Dia do Artista de Teatro

Dia Nacional do Ciclista
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20

ºC

7 ºC

Umidade
96%
42%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

17/08

23

ºC

10 ºC

69%
27%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
18/08

23 ºC
10 ºC

56%
31%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
19/08

REDAÇÃO

Temperatura

15 ºC
9 ºC

93%
47%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo
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GOVERNADOR REFORÇOU A NECESSIDADE DE AGREGAR TECNOLOGIA À PRODUÇÃO DO LEITE

Ratinho destaca modernidade na Agroleite
Divulgação / Geraldo Bubniak/AEN

Paraná tem 13%
do mercado
de produção
de leite
*LUANA DIAS
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior reforçou nesta
quinta-feira (15), na Agroleite,
em Castro, a necessidade de
o Paraná agregar tecnologia e
industrialização à produção do
leite, mantendo o Estado em uma
posição de destaque no País. Em
sua 19ª edição, a feira é uma das
principais vitrines do Brasil de
novas tecnologias para o setor.
“O Paraná vem se consolidando como uma das maiores
bacias leiteiras do País. Aqui
na feira existe o que há de mais
moderno. Com acesso a novas
tecnologias, o produtor melhora
a qualidade do leite, a quantidade e também aumenta a sua
renda”, destacou.
O Paraná é o terceiro maior
produtor de leite do Brasil, com
cerca de 13% do mercado nacional, em uma disputa acirrada
com o Rio Grande do Sul pelo
segundo posto. Minas Gerais
ocupa o primeiro lugar.
A cadeia do leite engloba
aproximadamente 90 mil pecuaristas no Estado. Em 2017,
segundo os dados Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), foram produzidos
4,4 bilhões de litros no Paraná.
Em 2018, a produção de leite
rendeu R$ 5,8 bilhões no Valor
Bruto da Produção Agropecuária do Estado, segundo dados
preliminares do Departamento

Tereza Cristina
Para esta sexta-feira (16)

Carambeí - Com o maior
programa de pavimentação da
história do município, a Prefeitura
de Carambeí está investindo não
só nas áreas centrais da cidade,
mas na estruturação de diversos
bairros e na zona rural. A população da região da AFCB, que tanto
esperava pela pavimentação, já
pode comemorar a publicação no
Diário Oficial, de 09 de agosto,
do aviso de licitação referente a
Tomada de Preços nº.14/2019,
para contratação de empresa para
executar obras de pavimentação
de ruas da Vila Banana e Jardim
Mangabeira.
A abertura da licitação
será no dia 28 de agosto, às 9
horas, na sala de licitações do
Paço Municipal. O edital está
disponível no site da prefeitura
– www.carambei.pr.gov.br . O
investimento previsto é de R$
3.047.900,02 para pavimentar
12 ruas. Os recursos são oriundos de uma operação de crédito
da Prefeitura de Carambeí com a
Caixa, por meio do Programa de
Financiamento a Infraestrutura e
ao Saneamento (Finisa).
O prefeito Osmar Blum (PSD)
comemora que mais um passo foi
dado para a realização de uma
das principais obras de sua gestão
que será a pavimentação das ruas
de um dos bairros mais antigos
do município e, principalmente,
atender a reivindicação dos moradores. Blum lembrou que prefeitos prometeram a pavimentação
ao longo de mais vinte anos e não
cumpriram.
Ele ressalta que antes da obra
de pavimentação, foi necessário
resolver uma série de questões
das vilas, como a construção da
rede de esgoto, e a regularização
fundiária dos lotes. “Quem vendeu os lotes e não entregou a
escritura, a prefeitura está regularizando e entregando os títulos
de posse”, concluiu Blum.

estava prevista a presença da ministra da Agricultura, Tereza Cristina,
na Agroleite. Ela deveria participar
do Painel Frente Parlamentar da
Agricultura, um dos eventos integrantes da feira neste ano, mas não
veio. De qualquer forma, o painel
contou com a participação dos
deputados federais Aline Sleutjes,
Zé Silva, Domingos Sávio, Evair de
Mello e Roberto Pessoa.
*COM ASSESSORIAS

Na visita aos estandes, Ratinho Junior, ao lado da deputada Aline Sleutjes, conversa com expositores
de Economia Rural (Deral) da
secretaria estadual da Agricultura
e do Abastecimento, valor menor
apenas em relação às produções
de frango, soja e milho.
O secretário de Estado da
Agricultura e Abastecimento,
Norberto Ortigara, disse que
a expectativa é que o Paraná
possa fechar 2019 com uma
produção estimada em 4,7
bilhões de litros de leite por
ano. “Somente aqui nos Campos Gerais são 600 milhões
de litros por ano, 300 milhões
em Castro, consolidando o leite
como uma riqueza importante
do Estado”, afirmou.
Ortigara também ressaltou a
necessidade de mais tecnologia
no campo e de ampliar a industrialização dos derivados do produto, diminuindo a possibilidade
de sobras. “Ou a gente prospecta
novos mercados, amplia o processamento de derivados como
leite em pó e manteiga, ou vai
sobrar leite, matando os peque-

nos criadores”, afirmou.
De acordo com ele, o Brasil deve ampliar a produção em
7 bilhões a 8 bilhões de litros
nos próximos anos. “Por isso
a importância de atrair investimentos, indústrias para o
Estado”, disse o secretário.
Produção no Estado
Entre as principais regiões
leiteiras do Estado, estão a
Sudoeste, Oeste, e a região de
Castro, nos Campos Gerais,
onde os rebanhos têm alta
produtividade. O município de
Castro é considerado a capital
nacional do leite. Em 2017,
produziu 264 milhões de litros,
liderando o ranking nacional,
segundo o IBGE e, de acordo
com a estimativa do Deral, a
produção tende a crescer na
região. “Somente com tecnologia, muita tecnologia, é que
vamos conseguir ser competitivos e crescer no mercado”, ressaltou o governador.

O preço médio do litro de
leite pago ao produtor, que era
de R$ 1,21 em 2017, passou
para R$ 1,29 o litro em 2018.
Governo
O governo do Estado marca
presença na Agroleite com o
estande da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, parceira
de projetos de desenvolvimento
da cadeia do leite, envolvendo
assistência técnica, pesquisa
e sanidade. Estão no evento,
técnicos da secretaria, do Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural
(Emater), Instituto Agronômico
do Paraná (Iapar) e Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná
(Adapar), para orientar os produtores e dar informações sobre
a atuação da secretaria e das
vinculadas no setor.
Presenças
Participaram da visita os
secretários
Márcio
Nunes

NA AGROLEITE

BANANA E MANGABEIRA

Prefeitura
anuncia
licitação para
pavimentação

(Desenvolvimento
Sustentável e Turismo) e Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística); o
presidente da Agência Paraná
de Fomento, Eduardo Bekin;
os deputados estaduais Alexandre Curi e Gilson de Souza; a
deputada federal Aline Sleutjes;
além de prefeitos, vereadores e
lideranças da região.

Aline Sleutjes discursou na abertura
Ainda na abertura oficial da
Agroleite, diversas autoridades
estiveram presentes, entre elas
a deputada federal Aline Sleutjes
(PSL-PR). A parlamentar, nascida e criada em Castro, afirmou
ter orgulho de ser a primeira
representante do município no
Congresso Nacional em 315
anos de história, de vir de um
berço agropecuário e levar estas
bandeiras até Brasília.
“Falar da Agroleite é falar da
essência do município de Castro.
É falar do sentimento de amor
pela terra. É falar das dificuldades de acordar 3 ou 4 horas da

manhã para ordenhar. Falar da
agricultura é falar da essência do
nosso povo castrense e dos Campos Gerais”, disse.
A presença da deputada
Aline Sleutjes na Agroleite não
foi mero compromisso parlamentar. Desde o início do mandato a
congressista promoveu o evento.
Ela convidou diversas autoridades do Brasil e do exterior. O
evento, inclusive, recebeu uma
reunião da Frente Parlamentar
da Agricultura (FPA), na sextafeira. Os integrantes da frente,
além de debaterem questões
pertinentes ao setor, também

conheceram de perto toda a
estrutura da cidade e as razões
que deram a Castro o título de
Capital Nacional do leite.
Ainda no discurso, Sleutjes
lembrou que os esforços na condição de parlamentar para Castro
vão além da bandeira do agronegócio. Em apenas 6 meses,
a parlamentar encaminhou R$
11 milhões em emendas para o
município. Os recursos contemplam a conclusão da estrada do
Socavão e também beneficiam
áreas da saúde e estradas rurais.
Somando com a região os investimentos passam de 26 milhões.

CÂMARA APROVA

Obras no cemitério terão crédito
Divulgação

Da Assessoria
Em sessão sem polêmicas,
os vereadores da Câmara Municipal de Castro aprovaram três
projetos na tarde desta quartafeira (14). Em votação única, foi
aprovado o Projeto 65/2019, de
autoria do Poder Executivo, e que
solicitava autorização para abrir
crédito adicional de R$ 615,6
mil para a realização de obras de
construção de capela mortuária e
gaveteiro para o Cemitério Municipal.
A vereadora presidente, Fátima
Castro (MDB), explicou que esses
projetos de créditos são comuns e
enviados para análise dos vereadores com frequências. “A Prefeitura
realiza esses pedidos são para que
as secretarias consigam realizar
algum serviço, pagamento ou obra
que não estava previsto no orçamento do ano. Então, eles precisam de autorização da Câmara
para que possam realizar a alteração”, explica.
Já em primeira votação,
estavam dois projetos de autoria do vereador Rafael Rabbers
(DEM) e ambos foram aprovados por unanimidade. Enquanto

Sessão transcorreu na maior normalidade
o primeiro insere no calendário
oficial do Município o “Dia da
Araucária”, uma data simbólica
para relembrar a importância
de um dos símbolos do Paraná,
o segundo realiza uma correção
na grafia da Rua Noel Clodoval
Cunninghann, pois o certo seria
Cunningham.
“Inserimos o dia da araucária
no calendário municipal a pedidos
da professora Stella Kachinski e
seus alunos do CMEI Turma do
Pererê que estão desenvolvendo o
Projeto ‘Da pinha vem o pinhão,
da nossa consciência a preservação'. Já a alteração do nome da
rua, foi um pedido da família do
homenageado que relatou que a
grafia do sobrenome estava da

forma incorreta”, explica Rabbers.
Também estavam na pauta
para votação outros três projetos, mas que acabaram não
sendo votados, pois a Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ) e
a Comissão de Finanças e Orçamento (CFO) solicitaram esclarecimentos do Poder Executivo. O
primeiro solicitava crédito de R$
50 mil para conserto de veículos
que estão danificados, o segundo
cria o programa de fomento ao
desenvolvimento e fortalecimento
da agropecuária e agronegócio e
o último solicitava crédito de R$
40 mil para ser utilizado na premiação da Campanha Nota Fiscal de Serviços e Prêmios.

MAIS TURISMO
Nos últimos 12 meses, o
BRDE destinou R$ 74 milhões
em financiamento a empreendimentos e projetos turísticos
no Paraná. “Os investimentos reforçam a importância do
setor turístico para a economia
do Estado. Nosso objetivo é
que pessoas do mundo todo
possam conhecer as centenas
de atrativos turísticos que o
Paraná tem à disposição”, disse
o diretor Wilson Bley Lispki.

Divulgação

NOVO INSTITUTO
Entre os projetos de lei da
segunda fase da reforma administrativa, enviados pelo governador Ratinho Junior a Assembleia
Legislativa, está a incorporação
da Emater, CPRA e Codapar ao
Iapar. O novo órgão será Instituto de Desenvolvimento Rural
do Paraná, vinculado a Secretaria Estadual da Agricultura.
O projeto deve ser votado na
terça-feira, 20, na Comissão de
Constituição e Justiça.

as forças de segurança, contra
a justiça e contra o Ministério
Público". disse.

CRÉDITO IMOBILIÁRIO
A Caixa Econômica Federal lança na terça-feira, 20,
mudanças no crédito imobiliário com redução de juros do
financiamento de imóveis no
país. "A Caixa vai anunciar uma
coisa que vai mudar a vida dos
brasileiros", Pedro Guimarães
durante live ao do presidente do
Jair Bolsonaro.
RENEGOCIAÇÃO
Bolsonaro e Guimarães
anunciaram que os caminhoneiros poderão renegociar suas
dívidas com o banco em relação a cartão de crédito e outras
despesas, como financiamento
imobiliário. “A Caixa já tem uma
renegociação com 3 milhões de
pessoas, de até 90% de desconto, e 600 mil evitaram de
perder suas casas. Temos um
volume significativo de caminhoneiros que também podem evitar
de perder suas casas a partir de
negociação que já tínhamos e
ampliamos para os caminhoneiros”, disse Guimarães.
DELINQUÊNCIA
PROCESSUAL
"É a lei da “delinquência
processual” que objetiva tutelar
o correto manejo das normas
processuais punindo os que
insistem em mortificar as leis e
a CF. É barbárie o que se pratica hoje no Brasil: “se o povo
aplaude, tudo pode”. Investigar, acusar, defender e verdadeiramente julgar pessoas, são
atos de ciência, construção e
respeito ao próximo, jamais de
ódio, destruição e linchamento.
Essa lei, é um aprimoramento
e confere tutela, inclusive
penal, no manejo da norma
processual" - do advogado
Elias Mattar Assad, presidente
da Associação Brasileira dos
Advogados Criminalistas sobre
a lei de abuso de autoridade.
BALAIO DE GATO
O deputado Sargento Fahur
(PSD) diz que a lei aprovada
é "um balaio de gato" e "uma
aberração". "Acaba com o trabalho policial nas ruas e com o
combate a corrupção. Vai mandar policial para cadeia, que
num momento de ação, de troca
de tiros, não tem como tomar
certos cuidados. Esse projeto,
sim, é um abuso de autoridade
do Congresso Nacional contra

"É UM RETROCESSO"
O deputado Paulo Martins
(PSC) disse a lei de abuso de
autoridade "é um retrocesso no
combate a impunidade no país,
seja a impunidade dos corruptos ou dos criminosos comuns".
"Ela disciplina uma série de
detalhes que pode inviabilizar a
atividade da polícia, como o uso
de algemas. Há outros detalhes
que pode atrapalhar no combate
a corrupção e a criminalidade,
como por a prisão ou punição
para juízes que se negarem a
conceder um habeas corpus".
AUMENTO SALARIAL
O Poder Judiciário já enviou
a Assembleia Legislativa projeto
de lei que prevê reajuste salarial
de 4,94% aos servidores do quadro pessoal e de 6,38% para os
cargos de assistentes de juiz. O
reajuste, conforme, é retroativo a
1º de maio. O TJ justifica que o
reajuste corresponde à reposição
inflacionária medida pelo IPCA,
no período de 1º de maio de
2018 a 30 de abril de 2019.
COOPERATIVA
Produtores de leite do Sudoeste estão fundando uma nova
cooperativa do setor na região.
“O Sudoeste é a maior produtora de leite do Paraná em litros,
com mais de 1,1 bilhão de litros
ao ano, por isso é importante
que os pequenos produtores se
unam para o fortalecimento do
setor e defesa dos interesses de
todos”, afirma o deputado Wilmar Reichembach (PSC) que
apoia a proposta.
SAIO DO MERCOSUL
O presidente Jair Bolsonaro
concordou com a declaração do
ministro Paulo Guedes (Economia) de que caso o candidato da
oposição, Alberto Fernández,
vença as eleições presidenciais
na Argentina e apresente resistência à abertura econômica do
Mercosul, o Brasil deixará o
bloco. "O Paulo Guedes, perfeitamente afinado comigo, falou
que se criar problema, o Brasil
sai do Mercosul, e está avalizado”, disse Bolsonaro.
AUMENTO DO EFETIVO
A deputada Christiane Yared
(PR-PR) vai propor ao presidente
Jair Bolsonaro que substitua os
“radares móveis” por aumento
no efetivo de agentes da Polícia
Rodoviária Federal. “Já que ele
(presidente) insiste em retirar os
radares 'móveis', queremos mais
fiscalização nas estradas, que
esses radares possam ser substituídos por mais policiais rodoviários federais. Queremos aumento
no efetivo”, sugere.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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'CAUSADOR DA AIDS'

Nova opção de prevenção ao vírus
Divulgação

FMS passa a
disponibilizar
em PG novo
método
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Fundação Municipal de Saúde (FMS),
através do Centro de Testagem
e Aconselhamento (CTA) e do
Serviço de Assistência Especializada (SAE), passa a disponibilizar o novo método de
prevenção para o HIV. A Profilaxia Pré-Exposição (PrEP)
consiste na utilização diária
de medicamentos, antes que a
pessoa entre em contato com o
vírus, assim inibindo a infecção
do organismo.
A PrEP é mais uma opção
de prevenção contra o vírus
causador da AIDS, portanto
deve ser usada por pessoas que
não são infectadas com o HIV,
mas buscam mais uma forma
de proteção além da camisinha. “O público prioritário
para receber a PrEP segue as
orientações do Ministério da

Medicação deverá ser tomada diariamente

Saúde, sendo elegíveis os gays,
homens que fazem sexo com
homens (HSH); pessoas trans;
trabalhadores (as) do sexo e
casais sorodiferentes (quando
uma pessoa está infectada pelo
HIV e a outra não)”, explica
o coordenador do SAE/CTA,
Jean Zuber.
A medicação deve ser
tomada diariamente, uma vez

ao dia e de forma ininterrupta
para que haja resultado, caso
contrário pode não haver concentração suficiente do medicamento na corrente sanguínea
para bloquear o vírus. A PrEP
passa ser segura para relações
sexuais sem preservativo após
7 dias de uso contínuo para
relações anais e 20 dias para
as relações vaginais. Esta profi-

EM PALMEIRA

Prefeitura e Senai abrem
inscrições para seis cursos
Palmeira - Inscrições para
seis cursos foram abertas nesta
quinta-feira (15), através de parceria entre Prefeitura de Palmeira,
Secretaria de Indústria e Comércio, e o Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial (Senai).
Os cursos são gratuitos à população e para realizar a inscrição é
necessário doar uma lata de leite
em pó, que posteriormente será
encaminhada a uma instituição de
caridade.
Os cursos oferecidos são os
seguintes: técnicas de panificação
e confeitaria, noções de mecânica de motocicletas, manutenção
mecânica industrial, qualidade no
atendimento, atualização em corte
e costura e fabricação de bolos e
pães naturais e integrais.
Para realizar a matrícula o
interessado deve comparecer no
Senai, localizado na PR 151, na
antiga Estação Ferroviária, munido
de RG, CPF, comprovante de
endereço, comprovante de escolaridade, certidão de nascimento/
casamento, carteira de reservista
(para maiores de 18 anos), título
de eleitor e nome e data de nascimento da mãe. O atendimento
é realizado de segunda a sexta-

feira, das 8 às 17 horas.
Para os cursos é exigido que
o aluno tenha ao menos o ensino
fundamental incompleto e idade
mínima de 16 anos. Confira na
sequência a carga horária de cada
curso e a data de início das aulas.
* Técnicas de panificação
e confeitaria: Duas turmas, com
aulas iniciando em 2 de setembro.
Carga horária: 40 horas;
* Noções de mecânica de
motocicletas: Duas turmas, com
início das aulas em 17 de setembro. Carga horária: 80 horas;
* Manutenção mecânica
industrial: Uma turma, com
aulas iniciando em 2 de setembro.
Carga horária: 40 horas;
* Qualidade no atendimento: Uma turma, com início
das aulas em 2 de setembro.
Carga horária: 40 horas;
* Atualização em corte e
costura: Duas turmas, com aulas
iniciando em 2 de setembro.
Carga horária: 60 horas;
* Fabricação de bolos e
pães naturais e integrais: Duas
turmas, com aulas iniciando em 2
de setembro e em 17 de outubro.
Carga horária: 40 horas.

DO 28º B LOG

5º Esquadrão recebe apoio
No período de 12 a 18 de
agosto, o 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, Centauro dos Campos Gerais,
recebeu o apoio direto de
manutenção do 28º Batalhão
Logístico, sediado em Dourados – MS. Os 10 integrantes
da equipe realizaram manutenção de torre e do canhão 90

mm da Viatura Blindada de
Reconhecimento (VBR) EE-9
Cascavel.
Com o apoio direto recebido, o Esquadrão conseguirá
manter um alto índice de disponibilidade e conservação dos
materiais de emprego militar, o
que garante a operacionalidade
desta tropa mecanizada.
Divulgação / 5º Esquadrão

Manutenção de torre e do canhão 90 MM

laxia previne apenas a infecção
do vírus HIV, podendo então a
pessoa estar suscetível a outros
tipos de Infecções Sexualmente
Transmissíveis (ISTs).
“A PrEP é mais uma estratégia de prevenção às ISTs,
fazendo parte da política atual
do Ministério da Saúde, onde
não se fala mais em uma única
forma de prevenção, mas sim

em uma estratégia combinada.
Essa concepção coloca a pessoa no centro do cuidado, possibilitando que ela escolha mais
de uma forma de se prevenir ao
HIV. Neste contexto, ela precisa conhecer as atuais formas
de prevenção e buscar quais
mais se encaixam no seu estilo
de vida”, diz, Jean.
A divulgação da PrEP no
município está sendo realizada
em uma parceria com o grupo
Renascer, uma ONG que atende
a população LGBT+, trabalhadores do sexo e população em
geral, através de palestras, sensibilização sobre o alto índice de
contaminação do HIV, dinâmicas de grupo, incentivo e encaminhamento aos testes rápidos.
Para receber o atendimento
os interessados devem ir até
a sede do SAE/CTA e fazer a
solicitação. O interessado será
conduzido aos enfermeiros e
assistentes sociais que farão a
avaliação do caso para saber
se o paciente é legível para a
PrEP. O SAE/CTA fica na rua
Joaquim Nabuco, atrás do Shopping Palladium, juntamente
com o Centro Municipal de
Especialidade (CME).

SARAMPO

Carambeí inicia ações para vacinar
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - Com centenas de casos confirmados de
sarampo em alguns estados
do Brasil e recentemente um
registro no Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde
(SESA) está em alerta, reforçando as orientações para que
os profissionais das unidades
estejam atentos e mantenham a
agilidade necessária diante de
possíveis casos de Sarampo.
Nesta semana a 3ª Regional
de Saúde reuniu os Municípios
da região para repassar as
medidas estabelecidas quanto
ao sistema de vacinação contra
o Sarampo. A secretaria Municipal de Saúde de Carambeí
esteve representada no encontro pelas enfermeiras, Gisele
de Paula Machado, Elizete
Stocco, médica Monika Wada
e a servidora Márcia Maria.
De acordo com a enfermeira da secretaria Municipal de Saúde/ Vigilância em
Saúde, Gisele Machado, o
primeiro passo que inicia na
próxima segunda-feira (19) é
realizar a busca da situação
vacinal do sarampo aos profissionais da saúde que precisam ter duas doses da vacina

Orientações já estão sendo repassadas
documentadas, independente
da idade e que estão na linha
de frente contra a doença.
Ela cita que outra ação
imediata será o treinamento
de todas as enfermeiras e técnicos de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde para
conferência da carteirinha de
vacina e posterior definição
dos dias que as doses estarão
disponíveis nas UBS. " Como
a procura será maior não queremos criar uma super lotação
na Sala de Vacinas, que tem
como prioridade atendimento
as crianças de zero a um ano
de idade", justifica Gisele.
A enfermeira comenta que
o objetivo dessa ação não é
gerar pânico mas sim alertar
a população da importância

da vacinação para que não
ocorra no estado do Paraná a
mesma situação hoje presente
no estado de São Paulo.
Ela lembra que o sarampo
é uma doença infecciosa,
transmitida por vírus e que
pode ser contraída por pessoas de qualquer idade. As
complicações decorrentes da
doença são mais graves em
crianças menores de 5 anos.
O vírus é transmitido pela
respiração, fala, tosse e pelo
espirro. As micropartículas
virais ficam suspensas no ar, daí
o alto poder de contágio. " A
única maneira de prevenção é a
vacina, tríplice viral - VTV, disponível nas Unidades Básicas
de Saúde, salienta a enfermeira
Gisele de Paula Machado.

PARA CAPACITAÇÃO DE DETENTOS

IMM renova convênio com governo
Desde o ano de 2012 o
Instituto Mundo Melhor vem
contribuindo com a capacitação dos detentos do sistema
prisional do Paraná. A parceria firmada com o Governo do
Estado através da Secretaria
de Segurança foi renovada na
terça-feira (13), em Curitiba.
O convênio assinado pelo
secretário de Estado da Segurança Pública, Romulo Marinho
Soares, entre o Departamento
Penitenciário
do
Paraná
(Depen-PR) e o Instituto Mundo
Melhor mantém os serviços de
educação realizados pelo IMM
através do Ambiente Virtual de
Aprendizagem (AVA) com 210
cursos online a disposição dos
detentos, contribuindo com a
ressocialização.
Para o idealizador e man-

tenedor do IMM, ex-deputado
Marcio Pauliki, é fundamental
a preocupação com a ressocialização do preso – “é preciso
trabalhar com os detentos para
que quando saírem sejam pessoas melhores e capacitadas. E
o instituto ajuda nesse processo
ofertando cursos de iniciação e
qualificação a distância. Vale
destacar que o AVA está vinculado a Woli Consultoria e Treinamento (Araxá) e os cursos
são certificados pela Unopar”.
Os números dessa parceria público/privada mostra a
importância no processo de
ressocialização dos detentos.
Hoje o IMM está presente em
19 unidades prisionais levando
capacitação profissional aos
detentos. Já foram realizados
mais de 20 mil cursos que

representam quase 9 mil dias
de redução de pena e uma economia para o Estado de quase
R$ 1,5 milhão de reais.
Para o secretário de segurança esse tipo de parceria é
imprescindível para que o trabalho da segurança pública
tenha êxito em todo seu ciclo e
acrescentou que cerca de 54%
da população carcerária são
presos provisórios e 15% pessoas que não têm ensino fundamental completo.
Casa de Custódia para PG
Durante o encontro, Soares
informou ao empresário Marcio
Pauliki que a ordem de serviço
para a construção da Casa de
Custódia, em Ponta Grossa,
será assinada no início do mês
de setembro.

EM TIBAGI

Realizada
11º Conferência
Municipal de
Assistência
Social
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal da Criança e Assistência
Social (SMCAS) realizou, nesta
quinta-feira (15), na Associação
Amigos dos Idosos de Tibagi
(AAMITI), a 11ª Conferência
Municipal da Assistência Social,
que teve como tema “Assistência
Social: um direito do povo, com
financiamento público e participação social”. O evento reuniu
a rede de atendimento e os usuários dos serviços da SMCAS.
A vice-prefeita Helynez Santos
Ribas também marcou presença
na conferência.
A vice-prefeita destaca a
sua satisfação em participar da
conferência. “É muito importante a participação da população nas discussões acerca do
tema, buscando direitos e também entendendo como é possível trabalhar em conjunto com
o financiamento público nos
trabalhos da assistência social.
Quero parabenizar todos os
integrantes da Secretaria Municipal da Criança e Assistência
Social, na pessoa da secretária
Rosalina e a toda sua equipe.
Também parabenizo aos integrantes do Conselho Municipal
de Assistência Social e desejo
muito sucesso”, fala Helynez.
A secretária da SMCAS,
Maria Rosalina Moura e Silva,
ressalta que a participação
popular é necessária e bem vinda
para a criação de políticas públicas de qualidade. “A conferência
é um espaço onde o usuário, as
entidades e toda a comunidade
em geral têm para avaliar todo
o trabalho da assistência social
e também para propor novas
ações para os próximos dois
anos. É muito bom saber que a
população está comprometida,
envolvida, está nos ajudando a
traçar a nossa política, porque
é o nosso público que vai ser
beneficiado”, diz.
Na abertura do evento aconteceu palestra com o assistente
social Uilson José Gonçalves
Araújo. “O foco esse ano, no
trabalho dessa conferência,
é discutir a política de assistência como direito, discutir o
financiamento dessa política e
também a participação popular. Para hoje, vamos trabalhar
nesses três eixos, que vamos
discutir a política, o financiamento, a participação popular,
para que possam entender que
a assistência social é uma política pública, e como política
pública ela é uma política de
direito e não de ajuda e nenhum
favor. Não é um favor político,
não é uma ajuda, porque nós já
rompemos com essa lógica do
assistencialismo, só que para
que ela aconteça é necessário
que exista o financiamento,
porque sem recurso não tem
como operacionalizar a política
pública”, explicou.
José Pinto Ribeiro participa
do grupo de idosos de Caetano
Mendes e resume toda a sua
alegria nos trabalhos. “Eu vou
no grupo e gosto. É muito bem
cuidado, bem tratado. Só gente
boa”, conta animado.
Divulgação
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TROFÉU AGROLEITE 2019

Vibração dos vencedores marca noite
Divulgação

'Oscar do
Leite' teve
11 categorias
distintas

Nutrição: DSM,
Nutron e Vaccinar
Vencedor: Nutron
Indicados Categoria
Ordenhadeira e
Refrigeração: DeLaval,
Gea e Ordemilk
Vencedor: GEA

Da Assessoria
Expectativa,
suspense,
anúncio, vibração. Esse foi o
tom da 18ª edição da cerimônia
do Prêmio Troféu Agroleite. Na
noite desta quarta-feira, 14 de
agosto, às 20 horas, no Memorial da Imigração Holandesa, a
Castrolanda recebeu em clima
festivo os profissionais das
empresas nacionais e multinacionais indicadas ao prêmio,
patrocinadores do Agroleite,
personalidades do setor leiteiro
e autoridades.
Neste ano em que completou 18 anos, o Oscar do
Leite, como é conhecida a premiação, apresentou um novo
regulamento e foi disputado em
11 categorias distintas, cuja
votação se deu pela internet.
São elas: Genética, Nutrição,
Medicamentos,
Bem-Estar,
Sementes, Ordenha e Refrigeração, Máquinas e Equipamentos, Produtor de Leite, Agente
Financeiro, Laticínios e Embalagens.
Além disso, outros dois
prêmios foram entregues pelo
Comitê Organizador em reconhecimento a uma inovação
cujo desempenho reflete um
benefício consistente ao segmento, e Agroleite Honorário,
a uma personalidade, evento e/
ou associação pelo desempenho cujo esforço reflete a sua
contribuição para a cadeia leiteira.
Ao dar as boas-vindas, o
presidente da Castrolanda,

Indicados Categoria
Produtor de Leite:
Agropecuária Harm,
Fazenda Colorado
e Fazenda Melkstad
Vencedor: Fazenda
Colorado
Premiados em noite de gala
Divulgação

Divulgação

CEO da Castrolanda, Thomas
Domhoff, agradeceu a todos

Presidente da Cooperativa
Castrolanda, Frans Borg

Frans Borg, declarou que a
cooperativa é a realizadora
do Agroleite, mas quem faz o
evento acontecer são os parceiros da cadeia produtiva do
leite, que passa por momentos
muito importantes. O presidente mencionou que o Brasil é
praticamente autossuficiente na
produção de leite e que é preciso ter uma outra visão.
“Existe a possibilidade de
a China abrir mercado para o
leite brasileiro e nós teremos
que aprender muito sobre como
sermos competitivos lá fora
com nosso leite. Assim como o

tema dessa edição, precisamos
ter um novo olhar para termos
competitividade nesse mercado
globalizado, uma questão que
exige nosso alerta, uma tarefa
para todos nós em conjunto. O
Agroleite tem essa missão, unir
os elos para buscar formas de
sermos mais eficientes”, frisou
Borg.
Ao finalizar a solenidade, o
CEO da Castrolanda, Thomas
Domhoff, agradeceu todos que
prestigiaram a cerimônia com
sua presença e reforçou o alerta
quanto às novas exigências do
mercado. “O Tratado do Mer-

cosul é bom para exportar, mas
vai nos exigir muito, porque vai
trazer muito da Europa para cá
também e não podemos subestimar isso. É necessário nos
prepararmos para essa concorrência, porque não vai ser fácil.
Sabemos concorrer, mas temos
que aprender a usar as tecnologias e melhorar a qualidade”,
pontuou.
Vencedores do
Troféu Agroleite
Indicados Categoria
Agente Financeiro:
Banco do Brasil,
Sicredi e Sicoob
Vencedor: Sicredi
Indicados Categoria
Bem-Estar: DeLaval,
Gea e Lely
Vencedor: DeLaval
Indicados Categoria
Embalagens: Plastirrico,
Sig Combibloc e
Tetra Pak
Vencedor: Tetra Pak
Indicados Categoria

Genética: ABS, Alta
e Semex
Vencedor: Semex
Indicados Categoria
Laticínios: Italac,
Nestlé e Xandô
Vencedor: Italac
Indicados Categoria
Máquinas e
Equipamentos: Casale,
New Holland e Nogueira
Vencedor: New Holland
Indicados Categoria
Medicamentos:
Biogénesis Bagó,
MSD e Ouro Fino
Vencedor: MSD
Saúde Animal
Indicados Categoria

Indicados Categoria
Sementes: Agroceres,
Dekalb e
Dupont Pioneer
Vencedor: Dupont
Pioneer
Troféu Agroleite
HonorárioHomenageado: Evento
Sommet de
L’Élevage - França
Prêmio Agroleite
Inovação Homenageado: Cargill
Nutron - Solução Reveal
O Troféu Agroleite é uma
iniciativa da Castrolanda para
a cadeia produtiva do leite. É
concedido anualmente com
o objetivo de homenagear e
incentivar os melhores desempenhos e práticas do setor.

PROJETO 'GERAÇÃO ATITUDE'

Palestras apoiam a
formação cidadã
Divulgação

ENTREVISTA

Walter vai valorizar Fiep, Sesi e Senai
Divulgação / FIEP

ADI-CURITIBA
O industrial Carlos Walter,
eleito presidente da Fiep (Federação das Indústrias do Paraná)
para os próximos quatro anos,
conversou com a imprensa logo
a apuração dos votos e a confirmação da sua vitória nesta
quarta-feira, 14, em Curitiba. A
posse de Walter será em 1º de
outubro.
Walter
percorreu
todo
Estado durante a campanha de
menos de dois meses e elencou
as demandas recebidas pelos
representantes do segmento.
“Recebi muitas demandas, entre
elas, mais defesa dos interesses
da Fiep junto aos governos estadual e federal, melhor condição
de infraestrutura e a redução dos
custos tributários que oneram os
nossos produtos”, disse Walter
nesta rápida entrevista.
O novo presidente venceu
uma disputa apertadíssima - a
diferença foi de apenas dois
votos - e defende a unidade da
federação e valorização dos sindicatos e o trabalho do Sistema
S, o que inclui a própria Fiep, o
Sesi e o Senai. “Temos a defesa
intransigente da indústria feita
pela Fiep e por nós da indústria
do Paraná. Isso tem ser feito
sempre por meio dos sindicatos
que são os representantes legítimos da nossa indústria”, completou.
ADI - Como será a atuação
do Sesi e do Senai, por exemplo,
e como será a Fiep daqui para

ões do Paraná, de norte a sul, o
que mostra o empresariado está
unido. Como o senhor avalia essa
participação massiva dos empresários nesta eleição?

Walter - Sem dúvida, foi
uma disputa muito acirrada com
a participação total dos sindicatos aptos a votar. Isso mostra a
importância da Fiep, aos serviços prestados pela entidade que
representa a indústria do Paraná
e que é parceira dos governos
estadual e federal, e a favor da
evolução desse estado e da nossa
indústria.
Presidente eleito Carlos Walter
frente?

Walter - O Sesi e o Senai os serviços que prestam à indústria do Paraná - têm que ser cada
vez mais valorizados destacando
a importância desses serviços
à indústria. Tanto na formação
profissional e apoiamento técnico feitos pelo Senai, o trabalho
pela saúde e segurança do trabalhador por meio do Sesi. Temos
a defesa intransigente da indústria feita pela Fiep e por nós da
indústria do Paraná. Isso tem ser
feito sempre por meio dos sindicatos que são os representantes
legítimos da nossa indústria, nos
seus setores variados e nas suas
regiões que são diversificadas.
ADI - Na eleição de hoje
na Fiep em Curitiba, tivemos
a presença de empresários e
representantes de todas regi-

ADI - Como o senhor viu
esse caminho do processo eleitoral levando a este resultado bastante acirrado?

Walter - Isso mostra, como
já disse, a importância da Fiep e
das propostas colocadas na campanha. Mas, principalmente, a
importância da ação da entidade
na indústria do Paraná. Outro
destaque que temos que ressaltar
é a importância da participação
dos sindicatos que compõem a
Fiep.
ADI - Como foi a campanha?

Walter - Eu fiz uma campanha sem fazer uma ligação
sequer, extra contexto Fiep. Eu
não pedi para ninguém fazer
qualquer ligação a meu favor
que não fosse dentro do contexto
Fiep. Não comentei na imprensa

ou na mídia em geral as questões
internas da Fiep. Nós devemos
satisfação a todo Paraná, devemos satisfação pelo que o Estado
evoluiu com a participação da
entidade. As discussões do processo eleitoral cabem aos sindicatos e nós deveríamos discutir
as nossas questões dentro dos
sindicatos que são os associados
e os aptos a votar. Fiz uma campanha buscando sempre a ética,
o contato direto e o respeito ás
pessoas que compõem a indústria do Paraná.
ADI - Na campanha, o
senhor foi ao interior e conversou
com os industriais, quais são as
demandas desses industriais?

Walter - Eu estou muito
tranquilo em assumir essa missão
a frente da minha diretoria. Não
pretendo administrar sozinho,
mas principalmente, com um
colegiado de líderes e ouvindo
todos os setores da indústria
paranaense.
Nessas andanças, ouvi os
representantes das indústrias
de todas as regiões do estado,
me sinto seguro com apoio que
recebi e que estamos no caminho
certo. Eu recebi muitas demandas, entre elas, mais representação da Fiep, mais defesa dos
interesses da Fiep junto aos
governos estadual e federal,
questões de normatização, regulamentação, melhor condição de
infraestrutura e a redução dos
custos tributários que oneram os
nossos produtos.

Promotores de Justiça realizam palestras
Luana Dias
Especial Página Um News

Os promotores de Justiça
Rafael Muzy Bittencourt, da
Segunda Promotoria de Castro, e Adriana Cordeiro Galvão, da Terceira Promotoria,
estão realizando sequência de
palestras do Projeto ‘Geração Atitude’, para alunos de
escolas estaduais do município de Castro.
A atividade faz parte de
uma das bases – a ‘Geração na Escola’, do Projeto
‘Geração Atitude’, que está
ligado ao ‘Movimento Paraná
Sem Corrupção’. E, as ações
desenvolvidas têm como objetivo principal, o de apoiar a
formação cidadã de estudantes
paranaenses, promovendo a
participação social e o protagonismo juvenil.
Este eixo do Projeto consiste em atividades realizadas
em conjunto com equipes
pedagógicas escolares, juízes
de Direito e promotores de
Justiça, aos quais cabe intervenção presencial na escola,
visando complementar e fortalecer o trabalho iniciado em
sala de aula pelos professores.
O público alvo são estudantes de escolas públicas de
ensino médio, localizadas na
área de atuação dos Núcleos
Regionais de Educação, mas

pode abranger outras escolas
interessadas.
Todas as ações do projeto
buscam disseminar informações e despertar o interesse
dos jovens para temas como:
cidadania, democracia, política, eleições, voto consciente,
funcionamento do Ministério
Público, dos Poderes Judiciário, Executivo e Legislativo,
entre outros.
Palestra
A primeira palestra foi
realizada na sexta-feira (9),
no Colégio Olegário de
Macedo, e, na quarta-feira
(14), foi a vez de a Escola
do São Sebastião, da comunidade do Maracanã.
Os próximos encontros
serão realizados na Secretaria Municipal de Educação,
sempre as 9h30. Nesta sexta-feira (16), o público alvo
são estudantes do Colégio
Amanda Carneiro de Mello, na
quarta-feira (21), a palestra é
para alunos do Colégio Joana
Torres. Já no dia 23 de agosto
o promotor vai palestrar para
alunos do Colégio Professora
Fabiana Pimentel, do Socavão,
e nos dias 4 e 6 de setembro,
para os estudantes do Colégio
Antônio e Marcos Cavanis.
Nos dias 11 e 13 o evento é
para alunos do Colégio Vespasiano Carneiro de Mello.
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NEGÓCIOS DEVEM SUPERAR R$ 65 MILHÕES

259 expositores no Agroleite deste ano
Divulgação / Luana Dias

Pavilhão da
Inovação é
uma das
novidades

Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Termina neste sábado
(17) a 19ª edição da Agroleite. A feira movimenta o
Parque de Exposições Dario
Macedo desde a terça-feira
(13), quando recebeu diversas personalidades para a
abertura oficial. Desde então,
entre 8 e 18 horas, centenas
e centenas de pessoas visitam
a Cidade do Leite, entre os
quais: produtores, empresários brasileiros e estrangeiros,
representantes dos governos,
pesquisadores, investidores,
estudantes, imprensa e população em geral.
A programação diária,
ampla e diversificada, tem
atrativos para todas as ramificações do agronegócio. Além
do tradicional torneio leiteiro
e dos julgamentos, das raças
Jersey, Holandês Vermelho e
Branco, e Holandês Preto e
Branco, do Clube de Bezerras, Copa dos Apresentado-

Cidade do Leite atrai público diversificado

Vacas premiadas chamam atenção pelo porte e beleza

res, categoria Fraldinha, Vaca
do Futuro, Desfile das Campeãs, e Campeã Suprema, tem
também parque de forragens,
workshops, seminários, fóruns,
rota do leite com visita à propriedades, dinâmica de máquinas, painéis (ovinocultura,
agro e mulher cooperativista),
troféu Agroleite, campeonato
de tratores e a trilha do leite,
que proporciona um passeio
‘pela caixa de leite’, mostrando
o processo de produção do ali-

mento.
Uma das novidades desta
edição é o Pavilhão da Inovação, que conta com o apoio do
Sebrae Paraná e visa disseminar a inovação e novas tecnologias voltadas ao agronegócio.
Startups e grandes empresas
estão expondo seus negócios
para obter aproximação com
possíveis investidores.
Neste ano 259 empresas
expõem seus produtos e serviços no evento, 54 a mais que

em 2018. A meta da edição é
superar os números alcançados no ano passado, quando a
feira gerou R$ 65 milhões em
volume de negócios e recebeu
um total de 73 mil visitantes.
O CEO da Castrolanda,
Thomas Domhoff, conversou com a reportagem sobre
a vinda de um número maior
de expositores, e da crescente
parceria do evento com empresas internacionais. Thomas
também citou uma saturação
dos mercados estrangeiros,
o que estaria favorecendo e
possibilitando mais visibilidade a eventos como Agroleite, e ao Brasil como um
todo. “Esse ano a gente viu
umas 50 empresas a mais
aqui, comparando com ano
passado, interessante é que
umas 20 delas vieram depois
da assinatura do tratado entre
o Mercosul e a Europa, e
principalmente, são empresas europeias, porque o mercado europeu está saturado,
o americano também, então
eles estão vindo de novo para
outras regiões, e descobrindo
o Brasil, já tinham descoberto
no passado, saíram, e de novo
estão voltando. Cada vez mais
na Europa há regras restritivas, que estão empurrando o
produtor fora do negócio, os
filhos já não querem suceder
o pai, porque é muita dor
de cabeça cumprir todas as
regras nacionais e europeias.
No caso dos Estados Unidos,
estamos vendo cada vez mais
empresas maiores assumindo
as propriedades, e os pequenos produtores não conseguem mais competir com
essas indústrias grandes”,
ressaltou.
O CEO também destacou
as bases da feira, que segundo
ele, são diferenciais atrativos.
“O que faz da Agroleite diferente é a estrutura e infraestrutura, é o que dá uma certa
segurança para essas empresas, porque são grandes investimentos, viagens também, tem
delegações de cinco, dez pessoas, que acompanham essas
empresas, então elas tem que
ter certeza que quando chegam
aqui tudo estará pronto, certo
e montado. Um fala para o
outro, e estamos nos tornando
o polo principal da América
Latina, em termos de tecnologia na cadeia do leite”.
Por fim, Thomas Domhoff

fez um importante alerta. “No
agronegócio sem dúvida o
Brasil se tornou a menina dos
olhos de investidores, só que
vem com um detalhe que a
gente tem que começar a acompanhar como Brasil, sendo o
país que vai dar comida para
todas essas bocas a mais que a
cada ano nascem: o desmatamento. O consumidor europeu
e o americano são muito criteriosos e as redes sociais estão
mobilizando eles ainda mais,
então, eu espero que nosso
poder público possa fazer uma
campanha para contextualizar
tudo o que está acontecendo
no ramo do agronegócio aqui
no Brasil, para que as pessoas
não comecem a boicotar o país,
simplesmente porque acham
que o preço de tudo isso é o
desmatamento da Amazônia e
das florestas”, finalizou.
Discursos da abertura
enalteceram evento
Na abertura oficial do
evento, realizada na manhã
de terça-feira (12), diversas
personalidades fizeram uso da
tribuna, entre os quais, representantes da Castrolanda,
políticos, representantes dos
patrocinadores e parceiros.
O primeiro a falar foi o presidente da Sicredi Campos
Gerais, Popke Ferdinand van
der Vinne, representando os
patrocinadores desta edição.
Em seguida se pronunciou o
vice-presidente da Castrolanda, Richard Borg. “Nos
orgulhamos como castrenses,
de poder abrir os braços para
acolher aqui, uma quantidade
de pessoas maior que a população do nosso município”,
ressaltou ele, destacando ainda
que o Agroleite, enquanto
evento técnico, oportuniza
a vinda de muitas empresas
nacionais e internacionais, ao
município e estado.
O prefeito de Castro,
Moacyr Fadel também saudou
a feira lembrando números da
produção no município, e o
fato de Castro ter conquistado
o título de Capital Nacional de
Leite. José Roberto Ricken,
presidente da Organização das
Cooperativas do Paraná também enalteceu o evento, apresentando o reconhecimento das
220 cooperativas paranaenses
à Agroleite, “que é hoje o principal evento de leite do estado
e do Brasil”, afirmou. Também
fez uso da palavra a deputada estadual castrense Aline
Sleutjes. Ela, assim como os
demais, exaltou a organização e
desenvolvimento do Agroleite,
que a cada ano alcança números mais expressivos. “Falar de
Agroleite é falar da essência do
município de Castro”, ressaltou

a deputada.
Na sequência quem se
pronunciou foi o secretário
de Agricultura do Estado do
Paraná, Norberto Ortigara.
O secretário afirmou que a
Agroleite é a melhor feira do
Brasil, e que em Castro está a
melhor bacia leiteira do país.
Segundo ele, exemplos daqui
são levados a todas as demais
regiões do estado. Ortigara
também falou das perspectivas
de produção do Paraná e dos
avanços, tecnologia e conhecimento que estão chegando à
‘roça’. “Se a gente continuar
fazendo direito o dever de
casa, nós vamos acrescer, nos
próximos dez anos, de sete a
oito milhões de toneladas de
proteínas animais”, e “se formos competentes, nós vamos
acrescer, de oito a dez bilhões
de litros de leite nos próximos
dez anos à produção brasileira”, destacou. Ele também
mencionou a importância de
se fazer o que chamou de política inteligente, “de atração de
investimento, de consolidação,
de fortalecimento dos investimentos locais para o processamento, para a diferenciação,
para agregar valor, para ser
competente e competitivo com
a Austrália, Nova Zelândia e
quem quer que seja, espaço no
mundo tem”, disse ao final.
Também fez uso da palavra
o embaixador do Reino dos
Países Baixos, Cornelis van
Rij. Com um discurso bastante
técnico, ele também expôs
reflexões relacionadas ao meio
ambiente. “A agricultura e a
pecuária hoje em dia se tornaram atividades econômicas
muito mais complexas, houve
uma revolução na tecnologia
usada no campo e o mercado
está cada vez mais exigente, o
mundo mudou. Desde quando
os primeiros imigrantes holandeses chegaram aqui, a população mundial aumentou mais
de quatro vezes, aumentando
proporcionalmente o impacto
da agricultura e pecuária sobre
o meio ambiente”, “precisamos
que agricultores e pecuaristas,
além de produtores, agora
também se tornem administradores da natureza [...] desse
modo, tanto na Holanda como
no Brasil os agricultores e
pecuaristas podem e devem
assumir um papel maior na luta
internacional contra a mudança
do clima, pelo potencial da
biodiversidade, e manutenção
da estabilidade da água nos
lençóis freáticos”, destacou.
O deputado federal Evandro Roman, o embaixador da
Nova Zelândia Chris Langley,
e o superintendente do MAPA
no Paraná, Cleverson Freitas,
também se pronunciaram.

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DAVI DE PAULA MACHADO torna público que recebeu do IAP, a
Licença de Operação para AVICULTURA – FRANGO DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE SANTA LEOPOLDINA - Castro/PR.

Touro: O desejo de se
envolver com novos assuntos tem
tudo para crescer, mas reserve
tempo para se divertir também.
Uma amizade colorida pode animar as coisas se está só. Cor:
dourado.

Escorpião:A companhia dos
filhos ou de pessoas mais jovens
anima seu coração. Aproveite para
curtir seus passatempos preferidos, desde que não gaste muito.
Pode se apaixonar à primeira vista.
Cor: vinho.

Gêmeos: A carreira tem tudo
para concentrar boa parte da sua
atenção. Se surgir a chance, aproveite o bom momento para crescer
no trabalho! A vida amorosa pede
mais seriedade e menos críticas.
Cor: bege.

Sagitário: Boa parte da sua
atenção deve se concentrar na
família hoje. Talvez seja preciso
ceder em um pouco para se entender com os parentes. O excesso de
apego será seu maior desafio na
vida a dois. Cor: amarelo.

Câncer: O desejo de se divertir
deve animar o dia. Mas, primeiro,
cuide de qualquer tarefa que tenha
ficado pendente. A saúde pode
precisar de cuidados extras. Os
assuntos amorosos estão protegidos! Cor: azul-escuro.

Capricórnio: Astral favorável
para conhecer gente nova e entrar
em contato com os amigos. Mas
pode ter problemas com mal-entendido ou um segredo que veio à
tona. A dois, abra seu coração sem
medo. Cor: creme.

Leão: Astral favorável para
se desapegar do que não usa mais.
Se pensa em mudar de endereço ou
tem planos para iniciar uma reforma
na casa, vá em frente! Há sinal de
briga no romance. Cor: verde.

Aquário: Você vai dar mais
importância a que possui e saberá
valorizar seus bens. Não é a melhor
fase para misturar dinheiro e amizade.
No amor, mostre ao par que valoriza
a estabilidade emocional. Cor: azul.

Virgem: Neste sábado, busque a companhia dos amigos ou de
pessoas próximas para espantar
a solidão. Com quem ama, talvez
seja preciso cautela com o ciúme.
Cor: verde-claro.

Peixes: Você vai esbanjar confiança e não terá problema para correr atrás dos seus interesses. Saia
da sua zona de conforto e a diversão
estará garantida. Tome a iniciativa
para animar o romance. Cor: preto.
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Libra: A saúde pede atenção
e você não deve acreditar em tudo
o que as pessoas dizem. Em casa,
vai sobrar energia para cuidar
das tarefas. O desejo de viver um
romance duradouro deve crescer.
Cor: verde-escuro.

7

Áries: A vontade de se isolar um pouco deve crescer: dedique-se a tarefas que precisam ser
feitas a sós. Seu sexto sentido
estará mais forte. Um caso escondido deve movimentar a conquista.
Cor: prata.
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A DONA DO PEDAÇO
Sábado (17/08)
Téo passa mal e não
consegue revelar a verdade
sobre Jô para Maria da Paz.
Sabrina se oferece para ser
assistente de Vivi. Maria da
Paz confessa a Marlene que
teme descobrir a verdade
sobre Jô. Otávio se desespera ao ver Sabrina em sua
casa com Vivi, e Fabiana o
enfrenta. Jô exige que Régis
a encontre em seu quarto.
Lyris discute com Agno por
causa de Cássia. Agno convida Rock para sair com ele
e Cássia. Gilda descobre que
continua doente e Amadeu
afirma que ficará ao lado da
esposa. A família de Britney
insiste para que ela conte a
verdade para Abel. Cornélia encontra o dinheiro de
Eusébio e planeja apostar na
loteria. Maria demite Fran.
Fabiana chantageia Otávio.
Cássia questiona a amizade
de Rock e Agno. Maria da
Paz flagra Jô e Régis juntos.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
DAVI DE PAULA MACHADO torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA – FRANGO
DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE SANTA LEOPOLDINA
- Castro/PR.

3
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ÓRFÃOS DA TERRA
Sábado (17/08)
Jamil, Hussein e Calpúrnia explicam a Evandro
e Tomás como conseguiram
as provas. Elias e Helena
discutem. Aflito com as desconfianças de Laila, Fernando
procura Gabriel, que o aconselha a deixar o laboratório e
sumir por uns tempos. Laila
confronta Fernando, que confessa ter adulterado o exame
de DNA do bebê de Dalila.
Benjamin grava a confissão
de Fernando. Muna e Ali pensam em contatar Rogério para
ajudar Eva a recuperar sua
loja. Evandro afirma que as
provas libertarão Almedinha.

Jamil e Hussein apresentam
Calpúrnia à família, e todos
agradecem à senhora. Um
informante da polícia alerta
Gabriel sobre a possível libertação de Almeidinha. Gabriel
faz uma proposta a Valéria,
e Camila ouve. Bóris ajuda
Latifa a se preparar para sua
conversão. Bruno e Marie se
amam. Letícia e Benjamin
pensam um no outro. Souza
anuncia a Almeidinha que ele
está livre. Jamil e Laila confrontam Dalila.

CURSO DE REDAÇÃO E
PORTUGUÊS P/ CONCURSOS
Local: Centro de Estudos Professora Mara – Rua Benjamin Constant, n° 77, sala 204. Telefone: (42)
9 9912-8161.

8
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BOM SUCESSO
Sábado (17/08)
Alberto e Marcos aceitam as desculpas de Ramon.
Nana diz ao pai que ele não
está em condições de decidir
sobre a própria vida. Os exames de Alberto demonstram
que a doença está estável.
Patrick fica incomodado com
um possível entrosamento
entre Vicente e Gabriela.
Alberto resolve ir à feijoada do Cacique de Ramos.
Vicente se machuca no treino
de basquete. Nana conta a
Ramon que Paloma e Marcos tiveram um caso. Leo
aconselha Ramon. Francisca
vê Waguinho na companhia
de bandidos e reconhece o
microscópio da escola com
ele. Ramon se depara com
Francisca no meio dos bandidos.

CLASSIFICADOS
COM FOTO, A
PARTIR DE R$ 10
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RESUMO DE NOVELAS

VENDO ARMÁRIO DE AÇO
Vendo armário de aço, usado, em
perfeitas condições, pelo valor de
R$ 180. Com doze espaços, todos
com porta. Ótimo para empresas.
Tratar pelo fone (42) 9 9972-0758.
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NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.100. Fone
(42) 9 9972-0758.

AMARRAÇÃO AMOROSA
Pai Laércio Realiza Amarração
Amorosa Africana Definitiva Sou
Especialista em União de Casais,
Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho WhatsApp 43 99180-8701.
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APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor a
combinar. Mais informações tel.:(42)
3232-4388.

CRÉDITO 180 MIL
Entrada 22 mil+ parcelas compra
de imóveis e capital de giro temos
outros créditos whatsapp (41) 9
9852-3855.

Você vai se surpreender com o resultado!
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ALUGA-SE CASA
Pça. Duque de Caxias, 813 em
frente ao quartel 80m², 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem.
Contato: (42)3232-0433.

TERRENO PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
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VENDE 'GRANDE HOTEL'
Ponto de esquina com 2.200 mts de
área construída. Entrar em contato:
(42) 3232-4388.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
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VENDO URGENTE
CARTA CONTEMPLADA
Crédito 180 mil entrada 18 mil +
pequenas parcelas já tem 16 mil
pago whatsapp (41) 9 9852-3855.

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
SEMINOVOS
Em ofertão, 03 galpões
seminovos de 80m², valor
R$ 7.400,00 cada, mais
16 pilares para retirar e 8
tesouras metálicas. Interessados pelo Tel.: (42) 9
9865-7255.

A forma mais barata de fazer negócio!

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

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

3232-5148

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

Suspenso uso de medidores de velocidade
Divulgação

Determinação
segue despacho
do presidente
da República

À NOITE

Colisão entre motos
mobiliza Siate local
Divulgação

Da Redação

Da Redação

Brasília - Em cumprimento aos despachos do
Presidente da República,
publicados no Diário Oficial
da União de 15 de agosto
de 2019, Seção 1, página
5, a direção-geral da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
expediu decisão administrativa na qual determina a
todos os gestores e servidores da PRF que adotem
as providências necessárias
para o imediato cumprimento
da decisão Presidencial,
devendo ser sobrestado o uso
e recolhidos os equipamentos medidores de velocidade
estáticos, móveis e portáteis
até que o Ministério da Infraestrutura conclua a reavaliação da regulamentação dos

Era perto das 22h40 de quarta-feira (14) quando um acidente
envolvendo duas motos chamou a
atenção das autoridades. De um
lado uma Suzuki 125 e do outro
uma Honda CG 125 colidiram
na rua Pedro Canha Salgado, no
CantaGalo, em Castro. Entre os
condutores, um menor 16 anos e
outro de 23 anos, socorridos pelo
Siate e levados para Unidade de
Pronto Atendimento (UPA).
Policiais militares, assim
como a Guarda Municipal, auxiliaram no isolamento e praticaram medidas admistrativas
aos dois condutores que não
possuíam Carteira Nacional de
Habilitação (CNH). Além das
motocicletas terem sido recolhidas recolhidas ao pátio da Polícia
Militar, um dos condutores teve
lesões consideradas graves.

Equipamentos serão recolhidos nas estradas federais

procedimentos de fiscalização eletrônica de velocidade
em vias públicas.
A decisão também determina que sejam revogados os
atos administrativos internos
que dispõem sobre a atividade
de fiscalização eletrônica de
velocidade em rodovias e
estradas federais bem como
que sejam adotadas as providências para a proposição

Piraí do Sul - Um jovem de
20 anos foi conduzido à Delegacia de Piraí do Sul, após gredir a
própria mãe, utilizando-se de um
taco de bastão. Foi na tarde de
terça-feira (13), por volta das 16
horas, na Rua Gregório Maninardes Moreira, Bairro Benevenuto
Dal Col, em Piraí do Sul. Os
golpes resultaram em lesões na
vítima que tinha 41 anos.

CASTRO

Preso por não
pagar pensão
A Vara de Vamília de Castro
acionou a Polícia Militar para
dar cumprimento a mandado de
prisão a um homem de 35 anos,
pelo não pagamento de pensão
alimentícia. Foi na tarde de terçafeira (13), por volta das 14h30,
na Rua Coronel Jorge Marcondes, na Vila Rio Branco.

EM PALMEIRA

Ladrões roubam
mercado e atiram
para o teto
Palmeira - Dois indivíduos
portando capuzes nas cabeças
e máscaras nos olhos, roubaram
na quinta-feira (15), por volta
das 19h55, um mercado em
Palmeira. Um dos ladrões estava
armado com revólver, aparentemente calibre .22.
Um familiar que denunciou
a ação dos criminosos à polícia,
descreveu que os ladrões chegaram ao mercado e deram voz
de assalto, levando o celular do
solicitante, R$ 60 em espécie,
uma caixa de cerveja da marca
Burguesa, e não contentes ainda
atiraram para o teto do estabelecimento. Quanto a descrição
dos ladrões, eles aparentavam
ter pele clara, serem magros, de
altura média, uns 20 anos. Um
usava blusa vermelha e calça
camuflada e o outro blusa cinza.
Após o objetivo alcançado,
os dois marginais se evadiram
pela rua Nossa Senhora do
Rocio, tomando rumo ignorado.
Foi realizado patrulhamento
pelas imediações minutos após
o fato porém não foi localizado
os autores.

de trânsito pela PRF, para
apreciação da conveniência
e oportunidade da modernização dos seus dispositivos,
primando pela simplificação,
desburocratização e consolidação por temática, contemplando instrumentos aptos a
fomentar o caráter pedagógico e a otimizar a eficiência
das ações para incremento da
segurança viária.

Civil e Federal cumprem mandados
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Foram cumpridos na manhã de terça-feira
(13), mandados de prisão nos
Bairros Órfãs e Boa vista. A operação que envolveu as polícias
Civil e Federal, foi necessária
pelo envolvimento de estrangeiros (colombianos) com a prática
do crime de usura (agiotagem).
Segundo levantado durante as
investigações, os estrangeiros forneciam serviços de empréstimos
através de cartões ou panfletos
para comerciantes da cidade,
uma vez realizado o empréstimo a cobrança era diária, de
juros que chegavam a 1% ao dia.
Além do crime de usura, com

Dinheiro e anotações
pena de até dois anos e multa,
a prática, ainda, normalmente, é
aliada a outros crimes, podendo,

Um dos motociclistas
foi ferido gravemente

SENTIDO CASTROLANDA

Acidente violento em acesso

COLOMBIANOS PRESOS

PIRAÍ DO SUL

Jovem agride
mãe com taco
de beisebol

de nova regulamentação, em
paralelo e aderente à futura
regulamentação do tema pelo
Ministério da Infraestrutura,
nos termos determinados
pelos Despachos do Senhor
Presidente da República.
Ainda, foi determinado que
sejam priorizadas as medidas
de revisão dos normativos
internos que dispõem sobre
a atividade de fiscalização

por exemplo, evoluir para um
crime de extorsão em que a pena
chega a até 10 anos de reclusão
e multa, lavagens de dinheiro e
associação criminosa.
Diante das informações levantadas, os suspeitos pressionavam
a vítima diversas vezes ao dia para
realizar a cobrança, tendo, inclusive, um dos suspeitos, em uma
das oportunidades, ido armado
cobrar a vítima, ameaçando danificar o seu comércio caso o pagamento não fosse realizado.
Ressalta-se que a operação
contou com o apoio da Polícia
Federal, autoridade de fiscalização migratória, que analisará a
situação de cada um dos estrangeiros no país.

Violento acidente envolvendo
Uno Mille, placas AUV 5580, de
Piraí do Sul, e o caminhão carregado de tijolos de Arapoti, placas
AGN 6219, resultou em prejuízos
de grande monta no automóvel,

na manhã de terça-feira (13).
A colisão do tipo traseira,
ocorreu no primeiro acesso a
Castro, já no sentido à Castrolanda. Apesar dos estragos, o
motorista do veículo sobreviveu.
Divulgação

Divulgação

NA TERRA NOVA

Recuperado automóvel roubado
Da Redação
Foi recuperado na manhã
de quinta-feira (15), perto das
8 horas, o veículo GM/Montana ano 2013, placas AVH
6621, furtado um dia antes. Só
foi possível chegar até o automóvel depois que denúncia via

190 (Polícia Militar) levou os
policiais até a estrada da Terra
Nova, onde foi encontrado o
carro abandonado.
Na tarde de quarta-feira
(14), por volta das 16h50, policiais recebiam a informação que
na Rua Alcebiades Marques de
Souza, na Vila Rio Branco, havia

sido roubado um carro. O proprietário parou para deixar um
documento, e não imaginou que
a pick-up aberta, com as chaves
na ignição, seria um prato cheio
para uma pessoa que momentos
antes conversava com ele. Não
demorou, e ao retornar, o carro
já não estava mais no local.

APÓS BRIGA

PM prende droga e pé de maconha
Policiais militares se deslocaram na manhã de sexta-feira
(16) até o Jardim Colonial, mais
precisamente na rua Gilseu Nilo
de Almeida, onde no local teria
ocorrido uma briga envolvendo
pai e filho. A informação que se
tinha é que o próprio filho havia

ameaçado o seu pai.
Com a autorização do proprietário foi realizada buscas
na casa. No quarto do rapaz foi
encontrada munições, além de
mudas de maconha plantadas
em vasos nos fundos da casa,
uma espingarda de pressão

adaptada para calibre 22.
Iniciada diligências pelo
bairro a procura do jovem, o
mesmo foi detido quando retornava à sua residência, sendo
preso e encaminhado para
Delegacia de Polícia Civil de
Castro.

EM PONTA GROSSA

Mulher presa com cocaína e crack
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Na manhã
de quinta-feira (15), a Polícia
Civil de Ponta Grossa realizou
operação de combate ao tráfico
de drogas no Bairro Los Angeles e Centro. Foram apreendidos cerca de 3,8kg de cocaína e
750g de Crack, além de balança
de precisão e outros artefatos
utilizados para embalar a droga.

J.P.S foi presa em casa

J.P.S, de 26 anos, sem antecedentes, acabou sendo presa.
Ela era responsável por receber,
separar e distribuir o entorpecente em Ponta Grossa e outras
cidades da região. O grupo mantinha um apartamento no centro
utilizado tão somente para guardar e preparar a droga. A Polícia
Civil reforça o seu número de
denúncias através do aplicativo
Whatsapp (42) 99827-9684.

TRÊS ARMAS

Policiais fazem apreensão
Ponta Grossa - A abordagem de policiais militares em
Castro, na noite de segunda-feira
(12), resultou na prisão de dois
suspeitos (42 e 44 anos) e na
apreensão de duas armas de fogo
e munições.
A ação realizada na localidade
da Invernada do Matadouro, foi
motivada após denúncias, de que
os suspeitos seriam os autores de
um roubo ocorrido na região de
Campina Alta. As armas de fogo

foram apreendidas nas residências dos dois suspeitos.
Na terça-feira (13), no bairro
Uvaranas, equipe de motociclistas
ao abordar um veículo VW/Gol
que trafegava com dois suspeitos,
acabou em fuga colidindo com o
muro de uma residência. Nesta
ação, um adolescente de 15 anos
foi apreendido, portando arma de
fogo do tipo pistola cal.40 com
a numeração suprimida, além de
carregador e doze munições.

EM AÇÃO DA POLÍCIA

Mãe e filho são presos
Em cumprimento a mandado
de busca e apreensão, policiais
abordaram uma residência na
manhã de quinta-feira (15), na
rua Cristiano Kugler, Jardim Arapongas, e localizaram 14 pedras

de crack, um aparelho celular e
aproximadamente R$ 270,00 em
dinheiro. Um adolescente de 17
anos e sua mãe de 37 anos foram
encaminhados até a delegacia para
as medidas cabíveis.

D+
Sábado, 17 a 19 de Agosto de 2019

por Sandro A. Carrilho
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Sofia

Divulgação

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
No Troféu Agroleite deste ano, a presença da
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

deputada federal Aline Sleutjes (PSL) ao lado do
presidente da Cooperativa Castrolanda, Frans Borg

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

O empresário
Eduardo Vasquez
Estevam, à frente
do sucesso dos
Drinks Dumô,
foi muito
cumprimento
no último dia 13
por mais um
ano de vida

Sofia Dallarmi Carneiro, filha do casal Paola
Demeterco Carneiro e Murilo Dallarmi Carneiro,
comemorou seus 3 aninhos no último dia 13, no Play
House Buffet Infantil e Eventos, em Curitiba, com a
presença de amigos e familiares da capital e de
Castro. Com o tema Mickey e Minnie, e personagens
vivos da Mais Festas que encantaram adultos e
crianças. A filmagem foi de Ricco Films e
cobertura fotográfica by Fabiana Guedes

Beleza
pouca é
bobagem
para Caroline
Tulio Gabriel
que estará
aniversariando
no domingo (18)

Divulgação / Fabiana Guedes
Divulgação

Divulgação / Edison Luiz

Divulgação / Fabiana Guedes

Josiane
Aparecida
e Mario José
Aqsenen, casal
presidente do
Rotary Clube
Centenário.
Ela neste dia 21
será muito
cumprimentada
pela passagem
de seu aniversário.
Parabéns!

O final de semana foi de medalha para Ana Luiza Lessa
Rickli, 8 anos, neta do ex-prefeito de Carambeí, Osmar Rickli.
Em Timbó (SC) ela conquistou o primeiro lugar na ginástica
rítmica, categoria mirim, e agora irá representar o vale do
Itajaí no Estadual ao lado de outras 15 atletas. Ela é
a terceira da foto da esquerda para a direita. Sucesso!

Divulgação

A aniversariante com os pais Paola e Murilo,
e os avós paternos, Elisabeth Dallarmi Carneiro
e Alcides Maximiano Bueno Carneiro
Divulgação / Arquivo Pessoal

Quem aniversariou na quinta-feira (15) foi Fabíola
Machado. Ela comemorou 27 anos e deixou
se fotografar para o Página Um News

Vereadores simpáticos a
Ratinho Junior, fizeram questão
de serem fotografados ao lado
do governador e do secretário
de Infraestrutura e Logística do
Paraná, deputado Sandro Alex.
Na foto Cesar do Povo, Maurício
Kusdra, Sandro Alex, Herculano
da Silva, a presidente da Câmara
Maria de Fátima Castro, Ratinho Junior, ex-prefeito Reinaldo
Cardoso, deputada federal Aline
Sleutjes, Antonio Sirlei Alves da
Silva, além de Rafael Rabbers.
O encontro aconteceu na tarde
dessa quinta-feira (15), na Cidade
do Leite, durante o Agroleite

NESTE FINAL DE SEMANA

1º Beer Stop Weeekend
Durante o evento cervejeiro,
que será realizado no FRESH Live
Market, complexo gastronômico
mais descolado da cidade, o público poderá saborear rótulos de
diversas cervejarias convidadas,
com cervejas a partir de R$ 8
(300ml), além de conhecer de
perto os grandes destaques de
uma cervejaria homenageada. Em
sua primeira edição, o Beer Stop
Weekend terá como principal
participante a cervejaria paranaense Way Beer, uma das grandes
referências do mercado brasileiro
de cervejas especiais.
Só da Way Beer, empresa
presente no mercado há quase 10
anos, serão 10 rótulos disponíveis
durante a ação, com destaque para
a grande variedade de estilos, que

16/08

Celia Carneiro
Silmara de Mello
Késia Marques Priotto
Divanir Gruber

17/08

Marcella Christoforo
Marcus Daniel de Oliveira
Copacheski
Keila Cristina A. da Silva
Marilda Kaiut Kirchof
Caroline Hampf Kachinski

18/08

Gabriel Calvo Marcowizi

Divulgação

irão atender todos os gostos. Entre
as cervejas presentes no menu
da Way Beer, produzidas com
excelência pelo mestre cervejeiro
Alessandro Oliveira, estarão a
Saga APA, Underground IPA, Amburana Lager, Bells Beach Double
IPA, Way Weiss, Sour Me Not Morango, Senhor Banana, Sou feia
mais tô na moda e Red Ale.

Suzana Gonçalves
Sady Ricardo dos
Santos Neto

19/08

Caroline do Rocio
Massuqueto
Daniele Rosa Pereira
Daniele Napoli Mendes
Julieta Signorelli
Larissa Fadel
Marcelo Pakter
Maris Stela Halu
Nádia Joboji
Priscila Strack Sanches
Rosa Maria Garcia

