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Divulgação

na klabin e j.macêdo

Lideranças destacam
impactos dos R$ 9,1 bi
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todos os anos em tibagi

Fiéis peregrinam 12 km
Divulgação

11 mortes

De acordo com balanço do (BPRv), o número de acidentes nas
estradas estaduais durante o feriado de Páscoa caiu 24,69%
na comparação com o mesmo período do ano passado, já o
página 7
número de óbitos subiu de seis para 11.

TRADIÇÃO envolveu 200 peregrinos

Todos os anos, na Sexta-Feira Santa, fiéis do Monge
São João de Maria esperam pela tradicional peregrinação
de 12 quilômetros até o Olho D'agua por onde o monge
passou. Neste ano, cerca de 200 fiéis fizeram o trajeto,
mesmo com o frio que fez no início da manhã.
página 4

em tibagi

Começa
nova fase de
vacinação
A segunda fase da Campanha
Nacional de Vacinação Contra
Influenza para os grupos de risco
começou nesta segunda-feira (22)
em Tibagi. A partir de agora,
pessoas com mais de 60 anos,
profissionais da saúde, professores da rede pública e privada,
portadores de doenças crônicas,
jovens entre 12 e 21 anos sob
medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional, crianças de seis meses a menores de
seis anos, gestantes e puérperas
podem tomar a vacina. página 4

O QUE ACONTECE nO ANNA FIORILLO MENARIM?

EM ponta grossa

Rangel recebe
prêmio 'Prefeito
Empreendedor'

Divulgação

Divulgação

prêmio mais que comemorado

A atenção do governo municipal de Ponta Grossa à inovação e desburocratização rendeu
ao prefeito Marcelo Rangel o
prêmio “Prefeito Empreendedor”, promovido pelo Sebrae
em cerimônia realizada na
tarde desta segunda-feira (22),
página 3
em Curitiba.

MORTES PREOCUPAM

Algumas famílias, após terem perdido familiares ou terem passado por situações complexas dentro do Hospital Anna Fiorillo
Menarim, atualmente administrado pela Cruz Vermelha Brasileira, estão classificando o atendimento da unidade, e em alguns
casos, a falta dele, como negligente. Por exemplo, o fato de não ter médico pediatra para acompanhar a todos os partos que
ocorrem no local, o que inclusive já foi noticiado pelo Página Um, continua a ser uma realidade. Há cerca de 10 dias a reportagem ouviu uma mãe que deu à luz no Hospital e que confirmou que seu parto ocorreu sem a presença deste profissional.
Em outro caso ao qual a reportagem do Página Um teve acesso, uma paciente acabou entrando em óbito, no último mês
página 5
de março, após mais de uma semana de tentativas de atendimento.

Divulgação

Ruas do Bairro
vila rosa, em
Palmeira, recebem
pavimento
página 4

Positivo recicla
mais de 23
toneladas de
material didático
página 4

Militares
salvam seis
banhistas
página 7

caso de polícia

Jovens prestam depoimento
As três adolescentes que
dançavam funk em cima de um
túmulo, em cemitério da Vila
Rio Branco, virou caso de polícia. De posse das informações,

a Polícia Militar localizou duas
das três jovens que apareciam
na imagem e as chamaram,
assim como os seus pais, para
darem depoimentos. página 7

PARANAENSE DE FUTSAL

Novo Caramuru estreia com
vitória na Série Bronze
Com uma equipe formada
por atletas locais, mas contando
com a experiência do técnico Soneca, o Novo Caramuru estreou
na Série Bronze do Paranaense
com goleada frente ao São
Mateus. O jogo foi em casa e
o ingresso 1 kg de alimento. O
próximo confronto será em Ponta Grossa, neste sábado (27),
contra o Pyl de Ponta Grossa.
Depois de pertencerem a elite
de futsal paranaense, Castro
e Ponta Grossa iniciam nova
página 5
caminhada.

Conselheiro
toma posse

Os novos conselheiros tutelares eleitos em 14 de abril, de
forma extraordinária, tomaram
posse em cerimônia na manhã
desta segunda-feira (22), no
auditório da Assistência Social. O
processo preencheu uma vaga de
titular e cinco vagas para suplente.
A titular empossada foi Caroline
página 4
Bach Diedrichs.

sandro alex acompanha

Ratinho lidera
missão na China
Divulgação

governador lidera comitiva

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lidera missão
oficial do Governo do Estado à
China nesta semana. A viagem
acontece entre 21 e 27 de abril
e atende convite feito pelo
embaixador chinês no Brasil,
Yang Wanming, que esteve no
página 3
Paraná em março.

MPF consegue redução de tarifas de pedágio em duas concessionárias
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Chimpanzé, maquiavel e gandhi
* Gaudêncio Torquato

VENDAS
A Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas vai apresentar ao ministro Sergio Moro (Justiça e Segurança Pública)
a proposta de criação de agência para venda de ativos apreendidos de traficantes e criminosos. A ideia é criar um site
de venda de bens apreendidos judicialmente. Há, atualmente,
80 mil bens apreendidos aguardando leilões públicos - 20 mil
serão leiloados neste semestre.
MUTIRÃO
O Ministério da Educação
fez um “mutirão” nos primeiros meses do ano e acelerou
a abertura de novas universidades. Desde janeiro, o MEC
enviou 120 processos de credenciamento de novas instituições ao Conselho Nacional
de Educação. O número é
70% maior do que no mesmo
período de janeiro a abril de
2018 e 2017. A maior parte
dos processos recebe parecer
favorável no CNE e, pouco
depois, é homologada pelo
ministério.

ardo Martins (PSC-PR) vai
apresentar seu parecer no início de maio depois de promover duas audiências públicas
sobre a proposta.
COPEL
O presidente Daniel Slaviero adiantou que a Copel
vai investir R$ 2 bilhões em
2019 - R$ 835 milhões para
distribuição, R$ 827 milhões
em geração e transmissão,
R$ 500 milhões para novas
subestações, obras de média
tensão e o programa Mais
Clic Rural para atender quatro
polos da agroindústria: suinocultores, fumicultores, aviários
e produtores de leite. Mais R$
289 milhões serão aplicados
em manutenção, atendimento
ao consumidor, entre outros.

DETRAN
Nos 100 primeiros dias de
2019, o Detran-PR economizou R$ 12,9 milhões com as
ações que incluem revogação,
revisão e redução de contratos, licitações não viabilizadas,
além de cortes nos gastos com
a folha de pagamento.

JOAQUIM BARBOSA
O PSB voltou a investir
na construção da candidatura
presidencial do ex-presidente
do Supremo Tribunal Federal,
Joaquim Barbosa. A avaliação
é que o ex-ministro pode se
tornar uma alternativa para
eleitores de centro-esquerda
decepcionados com o PT.

FANI LERNER
A primeira secretária da
Criança e Família do Paraná
será homenageada pelo
Governo do Paraná. A Sala de
Gestão do Palácio das Araucárias passará ser denominada de Espaço Fani Lerner.
O secretário Ney Leprevost
(Justiça, Família e Trabalho),
autor da proposta, lembra
que “Fani criou 16 programas
para melhoria da qualidade de
vida de crianças e adolescentes em vulnerabilidade pessoal
e social”.

MINHA CASA,
MINHA VIDA
O governo vai liberar
R$ 800 milhões para evitar
a paralisação das obras do
Minha Casa Minha Vida. A
liberação ocorre após pressão
das construtoras que atuam no
programa e que ameaçavam
parar com as obras em maio.
Os R$ 800 milhões trarão
algum alívio, uma vez que,
segundo as empresas, há R$
550 milhões em desembolsos
atrasados, mas “não afastam
as incertezas para empreendimentos a partir de junho”.

BRDE
Em 2019, o BRDE quer
investir R$ 1 bilhão no Paraná
em apoio a produtores rurais,
cooperativas,
empresas,
empreendedores e comerciantes. Desde janeiro já são R$
124 milhões em operações
de créditos. “O BRDE tem a
missão de, junto com a mão
amiga do governo, ajudar os
que produzem, os que geram
emprego e riquezas, a construir um Paraná melhor”, diz
o diretor Administrativo Wilson Bley Lipski.

EXTINÇÃO
O deputado federal José
Carlos Schiavinato (PP-PR)
apresentou projeto de lei para
“reorganizar ou extinguir” os
cursos universitários que por
dois anos seguidos apresentem
taxas de formandos abaixo de
50%. Schiavinato diz que sua
preocupação é com os custos
dos cursos e com a falta de
“benefícios sociais”.

RELATÓRIO
O relator da Medida Provisória que dificulta a concessão
de benéficos previdenciários
e busca coibir fraudes no sistema, deputado Paulo Edu-

A democracia é um jogo
de cooperação e oposição.
Com jogadas entre contrários.
No certame de cooperação,
as regras são a persuasão,
a negociação, os acordos, a
busca de espaços de consenso.
Já no jogo de oposição, procura-se medir forças, confrontar
o adversário, provocar tensões, desgastar, impor a vontade pela força. Ultimamente,
o jogo das oposições não tem
sido bem jogado, tanto em função da derrota por elas sofrida
no último pleito como pela
reclusão do seu principal jogador, o ex-presidente Lula.
Mas no Brasil, as manobras
divisionistas acabam se superpondo às táticas de cooperação
e é por isso que o país anda
devagar. Veja-se esse início de
governo Bolsonaro. Pela extraordinária vitória obtida por ele,
as reformas – inclusive a Previdenciária – deveriam estar,
a essa altura, em estado bem
adiantado. Ao contrário, caminham devagar, a passos lentos,
quase parando.
E não se pense que esse
andar de tartaruga se deve à
oposição, aos chamados partidos de esquerda, PSOL, PT,
PSB. O confronto mais forte
provém de grupos incrustados nas entranhas do próprio
Governo. Os partidos do centrão, todos com um pé atrás,
olham para onde caminha o
governo, lutam por espaços de
poder e influência. E haja desconfiança. O que se vê é um
jogo de soma zero. Ao avanço
do governo, um recuo da base
parlamentar.
Pinço a concepção do sociólogo Carlos Matus, em seu
ensaio Estratégias Políticas.
Impera entre nós o estilo chimpanzé de fazer política. Que se
baseia no projeto de poder pessoal, de rivalidade permanente,
de hierarquização de forças.
Cada partido quer ser melhor
e com mais força que outro. Já
o presidente Bolsonaro e seu
entorno militar parecem optar
pelo modelo Maquiavel, onde o
personalismo do Príncipe, eixo
do sistema, se subordina a um
projeto de Estado. Construir
um Estado de Direita.
Presenciamos uma luta
entre os dois estilos. De um
lado, os políticos, inspirados
no lema “o poder pelo poder”,
usam a arma do voto no Congresso para atingir o objetivo
de preservar e ampliar territórios. Disparam processos de
tensão, ameaçam o Governo

com retiradas de apoio, buscam coalizões entre eles.
Assim, a natureza política se
assemelha ao instinto chimpanzé, para quem a luta tem
como foco a conservação da
própria espécie (“o fim sou eu
mesmo”). Representar o povo?
Ah, quimera.
Já o presidente Bolsonaro
está mais para o estilo maquiavélico. Seu discurso é claro: ele
não é o projeto - o projeto é o
Brasil, mas construir a Pátria
que o povo quer só será possível com ele. Todos os meios
devem se adequar ao objetivo:
livrar o Brasil das esquerdas,
do PT, do comunismo, das forças que atrasam o país. Ele
só vê amigos nos aliados militares, nos grupos evangélicos,
nos núcleos de direita, nas
massas de apoio e nos filhos.
Todos os outros são inimigos.
Tudo deve ser sacrificado
pelo projeto. Para governar, a
conduta maquiavélica acabará
fazendo concessões ao estilo
chimpanzé dos políticos, com
estes abocanhando fatias de
poder. Basta esperar. O presidente alimenta suas bases
sociais incentivando-as a perfilar ao lado das reformas.
Nas margens da sociedade
reina um clima de expectativas.
Os pobres não têm munição
para fazer guerra. Grudam-se
ao Bolsa Família. Os marginalizados recebem o pão, cultivam laços de amizade entre
si, buscam cooperação. E têm
a honestidade como valor. Os
necessitados são mais afeitos
ao estilo Gândhi. Vivem expectativas, enfrentam dissabores,
as tragédias do cotidiano, as
chuvas destruidoras. Choram
a morte dos seus, depositando
sua fé no divino, indo às igrejas, rezando, implorando aos
céus.
É assim que o país está
fatiado: entre Chimpanzé,
Maquiavel e Gândhi. Os tempos exigem diálogo, elevação
dos espíritos, negociação, convivência, um pacto por causas
coletivas, coisa difícil ante a
onda chimpanzé que se alastra.
Mas o Brasil carece muito
do estilo Gândhi. Assim, os
cidadãos sentiriam mais vergonha de cometer atos ilícitos.
O fato é que a sem-vergonhice
aplaude o estilo chimpanzé.
Sob as bênçãos de Maquiavel.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

EDITORIAL

E A NOSSA SAÚDE?
Há pelo menos três semanas o Página Um vem acompanhando de perto reclamações de usuários do Hospital
Anna Fiorillo Menarim. São pessoas que relatam casos
de omissão e até negligência por parte da empresa que
administra a unidade hospitalar. Ninguém disse que seria
fácil administrar o chamado 'elefante branco', foi assim
com a Beneficiência Cameliana do Sul, com a Daxa, mas
para um município, ou melhor, para um prefeito que diz
olhar com atenção para a Saúde de sua população, principalmente para o hospital, o chefe do executivo dá mostras
que está precisando de óculos. Terceirizar não é sinônimo
de lavar as mãos!

Sandro A.
Carrilho
NA CHINA
Quem está na China nesta
semana, para uma série de
encontros, é a comitiva liderada por Carlos Massa Ratinho Junior. Na companhia
do governador, o secretário
de Estado da Infraestrutura
Logística, Sandro Alex, e
o presidente dos Portos
do Paraná, Luiz Fernando
Garcia. O grupo ficará
baseado em Shangai para
reuniões com representantes
do Fundo de Investimentos
Brasil-China,
interessado
em projetos sobre estrutura
portuária e ferrovia.
E A INDÚSTRIA?
Por falar em China, a
indústria chinesa de embalagens que se instalaria em
Castro, tanto divulgada
pelo prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior (MDB), deve
ter morrido na casca. Não
seria a hora do prefeito
fazer valer a sua palavra e
correr atrás dos R$ 400
milhões de investimentos
anunciados?
MINISTRO NA REGIÃO
Dia 1º de Maio o ministro do Meio Ambiente,
Ricardo Salles, vem aos
Campos Gerais à convite
da deputada Aline Sleutjes.
Será a primeira vez que um
ministro do governo Jair Bol-

sonaro aterrisa nos Campos
Gerais, e para discutir questões que interessam diretamente a agricultores e
ambientalistas. Na pauta, o
Parque Nacional dos Campos Gerais, que engloba as
cidades de Castro, Carambeí e Ponta Grossa.
NOVO CARAMURU
Depois de pertencer a
elite do futsal paranaense, o
Novo Caramuru ressurge das
cinzas e começa a sua trajetória pela Série Bronze. Disputou sua primeira partida e
venceu, e a ideia é não parar
mais. O próximo confronto
será o Pyl de Ponta Grossa,
grande rival dos Campos
Gerais, neste sábado (27).
CRUZ VERMELHA
Prefeito Moacyr devia
olhar com mais atenção para
a administração do Hospital
Anna Fiorillo Menarim, hoje
a cargo da Cruz Vermelha
Brasileira. Além do hospital não contar com pediatra
em tempo integral e com um
médico para atender a UTI e
outras alas, há ainda suspeita
de omissão e descaso por
parte da entidade. As queixas não param de chegar à
redação do Página Um que
por três semanas vem acompanhando os casos, inclusive
alguns óbitos.

* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

23/04 - Dia de São Jorge / Dia Mundial do Escoteiro
Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor
Dia Nacional da Educação de Surdos
24/04 - Dia do Agente de Viagem
Dia Internacional do Jovem Trabalhador
25/04 - Dia da Contabilidade
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
23/04

Temperatura

Umidade

22 ºC
13 ºC

98%
84%

Chuvoso durante o dia à noite.

Quarta
24/04

23

ºC

15 ºC

95%
75%

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

Quinta
25/04

24 ºC
15 ºC

95%
72%

Dia nublado com possibilidade de garoa de manhã e aberturas de sol à tarde.
A noite ocorrem pancadas de chuva

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 22/04/2019
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PARA ATRAIR INVESTIMENTOS

Ratinho lidera missão do PR na China
Divulgação

Mercado chinês
é o principal
destino das
exportações
Da Assessoria
O
governador
Carlos
Massa Ratinho Junior lidera
missão oficial do Governo do
Estado à China nesta semana.
A viagem acontece entre 21 e
27 de abril e atende convite
feito pelo embaixador chinês
no Brasil, Yang Wanming, que
esteve no Paraná em março. O
vice-governador Darci Piana
assume a gestão estadual no
período.
O secretário de Estado da
Infraestrutura Logística, Sandro Alex, e o presidente dos
Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, acompanham

Principal interesse é para o setor de infraestrutura e logística

o governador. O grupo ficará
baseado em Shangai para
reuniões com representantes
do Fundo de Investimentos

Brasil-China, interessado em
projetos sobre estrutura portuária e ferrovia. A missão
paranaense também participa

da 22ª Conferência Mundial
de Dragagem.
O governador destaca que o
objetivo da viagem é apresentar
oportunidades de negócios e
prospectar novos investimentos
chineses para o Paraná, principalmente no setor de infraestrutura e logística.
Ratinho Junior ressalta que
o Paraná e a China já mantêm boa relação comercial. O
mercado chinês é o principal
destino das exportações paranaenses (44% do total exportado em 2018).
O governador também
lembra que o fundo chinês já
investe no Litoral paranaense.
Em 2018 a China Merchants
Port
Holdings
Company
Limited (CMPort), uma das
maiores operadoras globais
de terminais de contêineres,
comprou 90% do Terminal
de Contêineres de Paranaguá
(TCP).

NA KLABIN E J.MACÊDO

Lideranças destacam impactos dos R$ 9,1 bi
Da Assessoria
O investimento de R$ 9,1
bilhões anunciado pela Klabin,
reputado como o maior da América Latina neste ano, e outro
pela J. Macêdo, de R$ 500
milhões, levantaram uma onda
de otimismo entre empresários
e lideranças paranaenses. Os
empreendimentos serão instalados em Ortigueira, nos Campos Gerais, e em Londrina, na
região Norte, mas os impactos
se disseminarão para todo o
Estado e diversas áreas.
Esta é a expectativa de lideranças do Estado, que avaliam
que os investimentos confirmam
a boa condição do Paraná como
ambiente de negócios. “Notícia
tão boa coloca o Paraná na contramão da maioria dos estados
brasileiros”, festeja o presidente
da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Frank
Schiavini (prefeito de Coronel
Vivida), numa referência à unidade anunciada pela Klabin,
para Ortigueira.
“Um empreendimento de
tal porte vai beneficiar todo
o Paraná, pois se reflete não
só na arrecadação de impostos mas também na educação,
na saúde, em todas as áreas”,
avalia Schiavini, ressaltando
o empenho do Governo do
Estado na atração dos investimentos. “Isso não acontece sem
o apoio decidido do governo”,
comenta.
De fato, as negociações
foram feitas em tempo recorde.
Apesar da disputa com outros
dois estados, a Klabin escolheu
o Paraná e prevê a criação de
11 mil empregos durante a
implantação do novo projeto. "É
o maior investimento da nossa
história”, confirma o diretorgeral da Klabin, Cristiano Teixeira. “A escolha recaiu sobre
o Paraná porque o Estado tem
ajudado na transformação da
companhia e estamos certos do
futuro que podemos construir
juntos”, completou o executivo.
Atrativo
O presidente da Federação
das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, lembra que a primeira unidade da Klabin em Ortigueira já
trouxe muito desenvolvimento
para a região, que tinha o mais
baixo IDH do Estado. “O investimento criou um círculo de
crescimento que deverá se repetir agora, incrementando ainda
mais as perspectivas para aquela
região”, avalia.
No site da Fiep, artigo assinado por Campagnolo salienta

que “é mais um sinal de que o
Estado é altamente atrativo para
empreendimentos industriais”.
De acordo com o presidente da
entidade, o projeto da Klabin
será importante para incentivar
a geração de empregos e para a
recuperação do setor industrial
nos próximos anos.
Agronegócio
Para o presidente da Federação da Agricultura do Paraná
(Faep), Ágide Meneguette, o
investimento da Klabin, maior
produtora de papéis e embalagens do país, terá inúmeros desdobramentos positivos para a
economia do Paraná. “A expansão da fábrica na região de Ortigueira será benéfica para o meio
rural, que terá o setor florestal
ainda mais fomentado, e para o
meio urbano, com geração de
emprego e renda”, diz Meneguette. “No caso da J.Macêdo,
em Londrina, serão gerados
milhares de empregos, em um
momento que o país precisa
disso”, afirma.
“Esses dois investimentos
reforçam a enorme contribuição
do agronegócio para as economias do Brasil e do Paraná. E
mais que isso, demostram que o
Paraná é um Estado fértil para
investimentos, que colaboram
para o crescimento da economia”, destaca Meneguette.
Renovação
O presidente da Federação
das Empresas de Transportes
de Cargas do Paraná (Fetranspar), Sérgio Malucelli, também
acredita em forte impacto para
o setor em que atua. Hoje, 32
empresas de transporte de
cargas prestam serviços à Klabin em Ortigueira e Telêmaco
Borba.
“A previsão inicial é que o
novo investimento alavanque
crescimento de cerca de 30% na
estrutura e frota dessas empresas”, diz Malucelli. “Isso resultará em renovação da frota e
mais empregos”, .
A Klabin, segundo Malucelli,
ajuda a elevar a qualidade das
empresas do setor. “As empresas são aferidas na questão
ambiental, no que se refere a
emissões, os caminhões devem
ter no máximo seis a sete anos.
Isso empresta qualidade ao
setor”, destacou.
Malucelli lembra que a
repercussão se estende a todos
os fornecedores da fabricante
de celulose. O impacto se dá em
toda a cadeia produtiva, avalia,
em especial o Porto de Paranaguá, onde a Klabin já mantém
estrutura para exportação.

Exportação
De fato, o diretor-presidente
dos Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia, acredita que o
novo investimento vai turbinar
ainda mais o desempenho da
empresa em exportação de celulose. A Klabin começou a movimentar cargas pelos terminais
paranaenses, em 2016 e, desde
aquele ano até o início de março,
já passaram por lá 2,457 milhões
de toneladas de celulose.
No primeiro trimestre de
2019, a celulose assumiu o
inédito terceiro lugar na pauta
de exportações do Paraná.
“Empresas como a Klabin diversificam as operações portuárias
e são importantes para ampliar
os negócios e gerar emprego em
todo o Litoral”, afirma Garcia,
lembrando que Paranaguá terá
uma nova área destinada à operação de celulose.
Municípios
Comércio, hotelaria, setor
imobiliário são os mais beneficiados por este tipo de investimento, lembra o presidente
da Associação dos Municípios
dos Campos Gerais (AMCG),
Márcio Artur de Matos, que é
prefeito de Telêmaco Borba.
“É importante que as cidades
aproveitem esses impulsos para
melhorar suas estruturas e serviços”, afirma o prefeito.
O presidente da Associação Comercial, Industrial e
Empresarial de Ponta Grossa
(ACIPG), Douglas Fonseca,
acredita que toda a região será
beneficiada. Ele também destaca
a criação do Centro Estadual de
Educação Profissional Florestal
e Agrícola de Ortigueira, uma

parceria entre o Governo do
Estado, Klabin e a prefeitura do
município, e terá capacidade de
receber até 800 alunos.
J. Macêdo
O grupo empresarial vai instalar em Londrina um complexo
industrial de manipulação de
trigo, com apoio do programa
Paraná Competitivo, do Governo
do Estado. Serão cinco plantas,
que gerarão 1,5 mil empregos
diretos e quase 4 mil indiretos.
“Instalada em Londrina desde
1975, a J. Macêdo já conhece a
cidade e todas as nossas potencialidades e isso demonstra que
Londrina foi bem avaliada e que
está no caminho certo”, afirma
o presidente da Associação
Comercial e Industrial de Londrina (Acil), Fernando Moraes.
“Trata-se de um acontecimento que nos deixa esperançosos em relação à nossa capacidade
de atrair outras indústrias, de
gerar mais empregos formais,
fortalecer a economia, tornar
o comércio mais ativo, além de
melhorar a situação fiscal da prefeitura a médio e longo prazos”,
destaca Moraes.
O presidente do Sindicato da
Indústria do Trigo no Estado no
Paraná (Sinditrigo), Daniel Kümmel, comemora o investimento
da J. Macêdo e avalia que isso
vai consolidar a participação do
Paraná no mercado brasileiro. O
Estado já responde por 28% da
moagem das 12 milhões de toneladas consumidas anualmente no
Brasil; 60% do que é processado
aqui são vendidos a outros Estados brasileiros, o que deve ser
ainda mais incrementado pelo
novo investimento.

UNIDADE MUDA REALIDADE DE ORTIGUEIRA
A Unidade Puma em Ortigueira foi inaugurada em 28
de junho de 2016. Produz,
simultaneamente, celulose de
fibra curta (eucalipto), celulose de fibra longa (pinus) e
celulose fluff. Tem capacidade
de produção de 1,5 milhão
de toneladas/ano. Foram R$
700 milhões em impostos na
fase de investimento e R$
300 milhões ao ano a partir
da operação.
O investimento total foi de
R$ 8,5 bilhões. A empresa
tem 1,4 mil empregados.
Entre 2010 e 2016, o
município viu seu Produto
Interno Bruto (PIB) saltar
de R$ 247,6 milhões para
R$ 1,2 bilhão, o que representa variação nominal de
391,96%. Esta evolução se

deve especialmente à implantação da nova fábrica da Klabin na cidade.
Em 2010, Ortigueira
gerava 2.282 empregos com
carteira assinada, de acordo
com dados Relação Anual de
Informações Sociais (RAIS)
do Ministério do Trabalho. Em
2015, graças à construção da
nova fábrica, esse número
subiu para 8.620 empregos.
O salário médio passou de R$
897 para R$ 2.871 no período.
Em 2012, quando começaram as obras da fábrica,
havia 41 indústrias em Ortigueira, volume que subiu para
70 em 2014. O número de
estabelecimentos comerciais
passou de 141 para 154 e de
serviços de 80 para 91.

PROMOVIDO PELO SEBRAE

Rangel recebe prêmio
'Prefeito Empreendedor'
Da Assessoria
Ponta Grossa - A atenção
do governo municipal de Ponta
Grossa à inovação e desburocratização rendeu ao prefeito
Marcelo Rangel o prêmio “Prefeito Empreendedor”, promovido pelo Sebrae em cerimônia
realizada na tarde desta segunda-feira (22), em Curitiba. O
prêmio reconhece prefeitos e
administradores regionais que
implantaram projetos com resultados comprovados com foco no
desenvolvimento dos pequenos
negócios dos municípios.
Rangel recebeu a premiação
na categoria "Política Públicas
para o Desenvolvimento dos
Pequenos Negócios", através da
Sala Digital, plataforma oferecida
pela Sala do Empreendedor, da
Secretaria Municipal de Indústria,
Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP). Lançada em
setembro do ano passado, a ferramenta agrupa serviços no site
da Sala do Empreendedor não
apenas restritos aos ofertados
pelo poder público municipal e
nem apenas ao MEI, mas a todos
os portes empresariais. O órgão
recebe cerca de 1.400 acessos
por mês.
“Esta premiação demonstra
que estamos no caminho certo e
reforça que através dos nossos
municípios podemos oferecer
melhores oportunidades para
os nossos empreendedores.
Nos últimos quatro anos Ponta
Grossa subiu 45% no PIB e
aumentou 34% de ofertas de

Concorreram
36 municípios
e 41 projetos
emprego e muito disto é reflexo
do incentivo ao pequeno, médio
e grande empresário”, pronunciou o prefeito Marcelo Rangel
durante o evento.
Para a Coordenadora de
Fomento ao Empreendedorismo
e Inovação, Tônia Mansani, o
prêmio materializa o trabalho
realizado em conjunto pela Prefeitura Municial e a SMICQP
voltado para os pequenos empreendedores. “A sala do empreendedor digital centraliza todos os
serviços disponibilizados em um
mesmo local, acessível a qualquer pessoa, a qualquer horário
e independente da plataforma.
É um projeto pioneiro e inédito. Uma inovação como vetor
do desenvolvimento de Ponta
Grossa. Simplificar para crescer”, afirma.
Esta foi a 10ª edição do
Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, onde concorreram 36
municípios e 41 projetos selecionados no Paraná. Das oito premiações oferecidas pelo Sebrae,
cada gestor poderia se inscrever
em apenas duas e Rangel foi
finalista em ambas inscritas. O
prefeito municipal concorreu
ainda na categoria “Desburocratização e Implementação da
Redesimples”, através do Alvará
Online.

MIP no morango
O SENAR-PR tem levada a técnica do Manejo
Integrado de Pragas (MIP), que utiliza os próprios
organismos presentes no ambiente para combater
as pragas que causam prejuízo à agricultura, para
diversas culturas. Recentemente, os beneficiados
foram os produtores de morango da região do
Norte Pioneiro. A pedido da secretaria municipal
de Agricultura de Pinhalão, em março deste ano, o
SENAR-PR promoveu a “Oficina de manejo integrado
de pragas do morangueiro”.
A demanda surgiu da necessidade de produtores do
PXQLFtSLRTXHEXVFDPREWHUDFHUWLÀFDomRGH3URGXomR
Integrada de Morango (PIMo), com normas regidas pelo
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), que tem dentre seus objetivos a racionalização
do uso de agroquímicos. O Paraná é pioneiro no MIP do
morango por contar com uma linha de pesquisa na área
de entomologia (estudo dos insetos) na Universidade
Federal do Paraná (UFPR), que busca soluções para
o controle biológico de pragas. E, neste processo, o
SENAR-PR é fundamental, pois colabora para difundir
RV FRQKHFLPHQWRV $ RÀFLQD GD HQWLGDGH FRQWD FRP
uma etapa teórica, na qual são tratados temas como
LGHQWLÀFDomR PRQLWRUDPHQWR H FRQWUROH GDV SUDJDV H
temas práticos, desenvolvidos em uma aula de campo,
QD TXDO RV DOXQRV WrP TXH FROHWDU H LGHQWLÀFDU DV
diferentes pragas presentes no morangueiro.
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CONCESSIONÁRIAS CAMINHOS DO PARANÁ 25,77% E VIAPAR 19,02%

MPF consegue redução de tarifas
Cabe
recurso da
decisão junto
ao TRF4
Da Assessoria
A pedido de procuradores
da força-tarefa do Ministério Público Federal no Paraná
(MPF/PR) em conjunto com
procuradores de Paranavaí,
Ponta Grossa, Apucarana e
Guarapuava que atuam na Operação Integração, desmembramento da Lava Jato, o Tribunal
Regional Federal da 4ª Região
(TRF4) determinou a redução
das tarifas cobradas nas praças de pedágio pelas concessionárias Caminhos do Paraná
em 25,77% e da Viapar em
19,02%. Tais percentuais correspondem ao somatório de
degraus tarifários obtidos em
aditivos recentes que, conforme
apurado pelo MPF, foram obtidos mediante pagamento de
propina a agentes públicos.
Além do vício na concessão
do aditivo, restou também evidenciado que os compromissos
contratuais assumidos pelas concessionárias não foram plenamente realizados, sendo comuns
a postergação e a supressão de
obras inicialmente usadas como
justificativas para o aumento
das tarifas. No ponto, o tribunal
enfatizou que, como as concessionárias “vêm se locupletando
com benefícios indevidos às
custas da coletividade desde o
início da concessão, a redução
tarifária pelo curto período faltante representa um mínimo a
ser por elas suportado”.
As decisões proferidas
na semana passada atendem
a agravos de instrumento que
foram interpostos ao Tribunal
pelo MPF após o Juiz federal
de origem negar liminar sobre a
redução das tarifas e a inibição
de novos aditivos nos contratos.
Estes pedidos foram apresentados na propositura de Ações

Civis Públicas (ACPs) contra as
concessionárias no início deste
ano.
As ações que tramitam na
Justiça Federal do Paraná têm
como fundamento o gigantesco
esquema criminoso identificado
nas investigações da Operação Integração, deflagrada no
âmbito da Lava Jato, e que
apura a prática de crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro,
sonegação fiscal, estelionato e
peculato na administração das
rodovias federais no Paraná.
As irregularidades, segundo o
MPF, teriam se iniciado no ano
de 1999, a partir de quando
as concessionárias passaram a
pagar propinas para manter a
“boa vontade” do governo e dos
agentes públicos na gestão das
concessões.
O TRF4 também proibiu
a celebração de novos aditivos
que beneficiem as concessionárias, no intuito de obstar novos
ajustes que suprimam obrigações já pactuadas (dentre elas
a realização de obras) ou a
prorrogação de prazo dos contratos. As decisões ainda enfatizaram que, segundo consta
das provas produzidas, inclusive
das colaborações premiadas já
homologadas, “os aditivos eram
realizados em um contexto de
corrupção sistêmica onde eram
redigidos e acordados benefícios
em prol das concessionárias,
inclusive com aumento tarifários
desnecessários ao equilíbrio do
contrato. O esquema indicado
pelos colaboradores diz, também, com a rede de empresas
de fachada para pagamento de
propina aos beneficiários”.
A redução nas tarifas deve
ocorrer a partir da data em que
as concessionárias foram intimadas. Cabe recurso da decisão
do TRF4.
Irregularidades nos aditivos
- Na primeira fase da Operação
Integração, que teve foco nas
irregularidades da concessionária Econorte, foram presos
Nelson Leal Jr., ex-diretor do
DER, e Hélio Ogama, ex-diretor da concessionária Econorte.

Ambos, atualmente colaboradores da Justiça, confessaram que
a elaboração dos aditivos ocorria
em um contexto de pagamento
de propinas.
Já na segunda fase da Operação Integração, o aprofundamento das investigações levou
à prisão de dirigentes de outras
concessionárias e também de
João Chiminazzo Neto, então
diretor da Associação Brasileira de Concessionárias de
Rodovias/Regional Paraná, que
promoviam a arrecadação de
dinheiro vivo junto às empresas de pedágio para, posteriormente, realizar pagamentos
de propinas a agentes públicos
incumbidos de fiscalizar as concessões, tanto no DER como na
Agência Reguladora do Paraná
(Agepar).
Vigorando o esquema de
pagamento de vantagens indevidas no DER, em 2000 e 2002,
o Estado do Paraná firmou aditivos contratuais com todas as
seis concessionárias. Esses aditivos foram objeto de dezenas de
ações judiciais, especialmente
porque reduziram investimentos
e elevaram as tarifas em detrimento dos usuários. Em 2012,
análise de auditoria do Tribunal
de Contas da União (TCU)
identificou diversas irregularidades nesses aditivos.
O valor do dano causado
pelas concessionárias é bilionário. Com o pedido de danos
morais coletivos, o valor da
causa somente nas duas ACPs
propostas pelo MPF ultrapassou R$ 7 bilhões.
Irregularidades começaram a ser apontadas pelo MPF
em 2013 – as irregularidades
na administração da concessão
começaram a ser apontadas por
um grupo de trabalho do MPF
em 2013. Na época, foram identificados 13 atos secretos que
beneficiaram as concessionárias,
além de diversas doações eleitorais suspeitas. A investigação
comprovou que tais atos eram
editados como contraprestação
por propinas pagas sistematicamente pelas concessionárias.

TODOS OS ANOS

Fiéis peregrinam 12 km
na Sexta-feira Santa
Divulgação

Tradição envolveu neste ano 200 peregrinos
Da Assessoria
Tibagi - Todos os anos,
na Sexta-Feira Santa, fiéis
do Monge São João de Maria
esperam pela tradicional
peregrinação de aproximadamente 12 quilômetros até
o Olho D'agua, por onde o
monge passou. Neste ano,
cerca de 200 fiéis realizaram a caminhada em Tibagi,
mesmo com o friozinho que
fez no início da manhã. O
evento foi organizado pela
Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal
de Turismo (Setur).
De acordo com a gerente
da Setur, Kellin Ramos, o
evento foi muito bem recebido pelo público e a Secretaria já está planejando a
peregrinação de 2020. “Foi
mais uma edição de sucesso
e tivemos a participação de

muitos peregrinos. Ficamos
muito felizes com a peregrinação porque não houve
nenhum imprevisto, o tempo
colaborou. Foi um ótimo
evento que só nos rendeu
elogios e para o próximo
ano começaremos a organizar antes”, disse.
Os cerca de 200 peregrinos quer participaram
da caminhada contribuíram
com a doação de 1kg de alimento não perecível como
taxa de inscrição. Todos os
alimentos arrecadados serão
entregues nesta terça-feira
à Casa Nosso Sossego, que
abriga idosos em Tibagi.
Desde 2015, a prefeitura, através da Setur, realiza
a romaria. Mas a tradição é
antiga e os tibagianos fiéis já
fazem esse percurso desde
1960, em todas as sextasfeiras santas.

EM PALMEIRA

Conselheiro tutelar e
suplentes tomam posse
Divulgação

Divulgação

Aluno com os balões distribuídos pela Secretaria de Saúde nos CMEI's
Na primeira fase da campanha
foram imunizados 27,21% das
crianças e 29% das gestantes.
Quem faz parte destes grupos e
ainda não tomou a vacina, pode
procurar a Unidade Básica de
Saúde (UBS) mais próxima até o
dia 31 de maio.

Palmeira - Três vias do
bairro da Vila Rosa estão ficando
de cara nova. As ruas Gibran
Bacila, Conrado Erichsen e
Chede Abraão estão recebendo
obras pavimentação asfáltica em
investimento de R$ 515 mil,
com recursos a fundo perdido
junto ao Ministério das Cidades,
Caixa Econômica Federal e com
contrapartida do Município.
As ruas estão recebendo
revestimento
em
concreto
betuminoso usinado a quente
(CBUQ), passeios em concreto,
grama, drenagem, meio fio com
sarjeta, rampa para portadores de necessidades especiais
(PNE) com piso podotátil, plantio de árvores, sinalização horizontal e vertical. A área total das
obras é de 3,8 mil m².
Francine
Albuquerque,
secretária de Obras e Infraestrutura, revelou que a pavimentação asfáltica era uma demanda
antiga dos moradores da região,
além de acompanhar o crescimento urbano nas proximidades. “Essas ruas dão acesso a
grandes loteamentos que surgiram no local e, portanto, quando
os novos lotes forem ocupados,
estas vias ajudarão a desafogar
o trânsito das vias principais”,
disse.
A secretária também aproveitou a oportunidade para destacar o planejamento da pasta.
“Seguimos com o plano da atual
Administração Municipal de
asfaltar 100% das vias urbanas
até o final de 2020”, relatou.

'LOGÍSTICA REVERSA'

Positivo recicla
23 toneladas de
material didático
Da Assessoria

Começa segunda fase de vacinação
Tibagi - A segunda fase da
Campanha Nacional de Vacinação
Contra Influenza para os grupos
de risco começou nesta segundafeira (22). A partir de agora,
pessoas com mais de 60 anos,
profissionais da saúde, professores da rede pública e privada,
portadores de doenças crônicas,
jovens entre 12 e 21 anos sob
medida socioeducativa e funcionários do sistema prisional, crianças de seis meses a menores de
seis anos, gestantes e puérperas
podem tomar a vacina. A campanha faz parte da estratégia do
Ministério da Saúde para evitar
que aconteçam novos surtos da
doença. Em Tibagi, a expectativa
é que mais de seis mil pessoas
sejam imunizadas.

Ruas do
bairro Vila Rosa
estão recebendo
pavimentação
asfáltica
Da Assessoria

EM TIBAGI

Da Assessoria

EM PALMEIRA

O dia 4 de maio será o dia
D, data que marca a mobilização
nacional para vacinação. A Organização Mundial da Saúde (OMS)
define todos os anos quais subtipos de vírus a vacina protegerá,
neste ano são o H1N1, H3N2 e
o Influenza B.

Cerimônia ocorreu nesta segunda-feira
Da Assessoria
Palmeira - Os novos conselheiros tutelares eleitos em
14 de abril, de forma extraordinária, tomaram posse em
cerimônia na manhã desta
segunda-feira (22), no auditório da Assistência Social. O
processo preencheu uma vaga
de titular e cinco vagas para
suplentes.
A titular empossada foi
Caroline Bach Diedrichs, que
recebeu 120 dos 566 votos
registrados na eleição. Ela
também realizou o juramento
dos conselheiros tutelares, no
qual compromete-se a defender, cumprir e fazer cumprir, no
âmbito de sua competência, os
direitos da criança e do adolescente estabelecidos na legislação vigente.
Já os suplentes eleitos
foram Fabiele Novaki, Maurício
Kosteski, Priscila Marcondes,
Dayane Regina Batista e Evilyn
Shayren Parra. Os cargos são
válidos até o final da gestão em
2020.
Mario Antônio Wieczorek, Secretário de Assistência
Social, destacou a importância
do Conselho Tutelar e dos novos
eleitos. “O Conselho Tutelar de
nossa cidade precisa de pessoas com coragem, pessoas
com fibra e comprometidas. Sei

que vocês, novos conselheiros,
também terão a mesma garra e
entusiasmo que os atuais conselheiros têm. Precisamos de
uma atuação forte do Conselho
Tutelar para que os diretos das
nossas crianças não sejam violados”, disse.
Geraldo Nepomuceno das
Neves, secretário de Gestão
Pública e que representou o
prefeito Edir Havrechaki na
cerimônia, falou sobre o compromisso assumido pelos novos
conselheiros. “Espero que
vocês tenham sucesso nessa
nova fase de suas vidas. Marquem seus nomes na sociedade
palmeirense através de boas
ações que com certeza a população ficará agradecida a todos
vocês”, destacou.
Tânia Mara Trindade, presidente do Conselho dos Direitos
da Criança e do Adolescente,
falou sobre o artigo 131 do
estatuto da Criança e do Adolescente. “O Conselho Tutelar é
órgão permanente e autônomo,
não jurisdicional, encarregado
pela sociedade de zelar pelo
cumprimento dos direitos da
criança e do adolescente, ou
seja, vocês foram eleitos pela
sociedade, que depositou um
voto de confiança em vocês
para defender o cumprimento
da lei para as nossas crianças e
adolescentes”, relatou.

O Grupo Positivo é responsável pela concepção, produção
e impressão de milhares de livros
didáticos por meio da Posigraf,
da Editora Positivo e do Colégio
Positivo. Com o lançamento do
projeto Logística Reversa, no
final de 2018, o grupo passa a
ser responsável também pelo
destino final dos materiais,
fechando com responsabilidade
essa cadeia.
A ideia do projeto foi da
estudante do Colégio Positivo
Internacional, Helena Giotto,
que pensou em uma forma de
ajudar o meio ambiente após ler
a frase “Como nossa escola pode
reduzir o impacto ambiental?” no
mural do colégio. Todo o material
coletado é encaminhado para o
processo de reciclagem, virando
matéria-prima que será vendida
para a fabricação de outros produtos.
A receita arrecadada com
a comercialização será dividida
entre os cinco colégios participantes, conforme a arrecadação
de cada um e será destinada a
projetos sociais escolhidos pelos
alunos. O objetivo inicial era
arrecadar 8 toneladas, mas a
expectativa foi superada e, com
a finalização da coleta, no fim de
março, foram recolhidas mais de
23 toneladas de material didático usado. No final deste ano, o
projeto de Logística Reversa será
replicado para todas as unidades
do Colégio, em Curitiba (PR),
Joinville (SC), Ponta Grossa
(PR) e Londrina (PR).
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MORTES E OUTRAS CONSEQUÊNCIAS

Cruz Vermelha é alvo de denúncias
Usuários
acusam unidade
de omissão
e descaso
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Divulgação

Algumas famílias, após
terem perdido familiares ou
terem passado por situações
complexas dentro do Hospital
Anna Fiorillo Menarim, atualmente administrado pela Cruz
Vermelha Brasileira, estão
classificando o atendimento da
unidade, e em alguns casos,
a falta dele, como negligente.
Por exemplo, o fato de não terr
médico pediatra para acompanhar a todos os partos que
ocorrem no local, o que inclusive já foi noticiado pelo Página
Um, continua a ser uma realidade. Há cerca de 10 dias a
reportagem ouviu uma mãe que
deu à luz no Hospital e que
confirmou que seu parto ocorreu sem a presença deste profissional.
Em outro caso ao qual a
reportagem do Página Um teve
acesso, uma paciente acabou
entrando em óbito, no último
mês de março, após mais de
uma semana de tentativas de
atendimento. O marido dela,
Valdir de Bomfim Machado,
relata que cerca de uma semana
antes de a esposa morrer, a
levou à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do município, onde mesmo sem ser examinada, ela teria sido medicada
como se estivesse sofrendo crises de ansiedade. Depois disso,
a mulher de 46 anos, foi levada
ao Hospital, sentindo “muita
dor na barriga e com anemia
profunda”, conforme descreve
Valdir. No local a paciente teria
sido atendida por uma médica
que a examinou e prescreveu
medicamentos e transfusão de
sangue imediata. A profissional,
no entanto, estava finalizando
seu plantão, e o médico que
assumiu os trabalhos acabou
suspendendo tanto os medica-

Fachada do Hospital Anna Fiorillo Menarim

mentos, assim como a transfusão. Na sequência, a paciente
teve seu quadro piorado, sua
pressão arterial não normalizou
mais e ela foi transferida para
o Hospital Regional de Ponta
Grossa. “Lá ela fez endoscopia
e acabaram descobrindo que ela
tinha várias ulceras, ela ainda
passou por duas cirurgias, mas
não saiu mais da UTI e acabou
falecendo”, conta o marido.
Segundo Valdir, a certeza
dos familiares é de que houve
omissão e descaso por parte
de alguns profissionais. Ele
acredita que a morte de sua
esposa poderia ter sido evitada. “Quando eu ainda estava
levando ela para o UPA, ela voltava para casa gritando de dor,
passava mal dia e noite, mas
fizeram descaso com a minha
esposa, não deram importância nenhuma para o caso dela.
Depois, no Hospital, também
não deram a devida atenção a
ela. Isso tudo é muito triste,
porque a cada dia que passa
aumenta a saudade, e, ela era
uma pessoa nova, que poderia ainda estar aqui comigo se
os médicos tivessem tido um
pouco mais de consideração
desde o começo”, destaca.
A reportagem teve acesso a
documentos gerados em função
do atendimento da paciente.
Em um deles consta que, no

dia 29 de março ela apresentava hemorragia digestiva alta
e que necessitava de transfusão
de hemoconcentrado filtrado
e da realização de endoscopia
digestiva alta. No mesmo documento consta a solicitação de
vaga de UTI, e no documento
seguinte, a transferência da
paciente para o Hospital Regional de Ponta Grossa.
Neste caso, pelo menos dos
itens chamam atenção e geram
questionamentos – o fato de
mesmo tendo sido solicitado
uma transfusão imediata, o
procedimento não ter sido realizado em Castro, e o fato de
ela ter ser transferida para a
UTI em Ponta Grossa, já que
o Hospital Anna Fiorillo Menarim/Cruz Vermelha possuir
Unidade de Terapia Intensiva.
A repórter também conversou com uma mulher de
30 anos, que acabou sofrendo
aborto no Hospital, no dia 4
de abril. Segundo documentos
da internação da paciente e
informações de um profissional ouvido pela reportagem, as
chances de o bebê sobreviver
neste caso eram de fato mínimas. No entanto, alguns fatores
e atitudes dos médicos responsáveis pela estadia dela no
hospital, se tornaram alvo de
questionamentos, e inclusive,
resultaram em um processo.

“Também tenho o parecer de
outro profissional que afirmou
que se na primeira vez que
eu procurei por atendimento,
tivesse sido internada para
repouso, teria chance de pelo
menos o bebê ter nascido com
vida”, destaca a entrevistada.
Neste caso, a paciente passou primeiro por um posto de
saúde. Houve solicitação de
exame, e quando voltou ao local
com o resultado, ela estava com
perda de líquido e acabou ocorrendo o rompimento da bolsa
amniótica. Após, ela foi levada
ao Hospital, pelo Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Na unidade, o
médico responsável pelo atendimento a surpreendeu dizendo
que já não poderia fazer mais
nada e segundo ela, disse que
não era Deus para fazer milagres. Na sequência, a paciente
chegou a fazer alguns exames
e teria sido internada e ficado
horas sem a visita do profissional. “Houve uma discussão
porque durante o atendimento
ele ficou mexendo no celular,
segundo ele, para ver o peso
do bebê, através de um aplicativo”, descreve.
Depois do ocorrido, por
sugestão de familiares, o médico
solicitou uma ultrassonografia
para acompanhar a saúde do
bebê, mas segundo a mulher,

ela precisou se deslocar até a
clínica particular do profissional para fazer o exame. “Fui de
ambulância, junto com outras
pessoas, quando chegamos eu
ainda tive que andar por alguns
metros, usando a camisola do
hospital, que não fecha direito e
perdendo sangue”, descreve.
Segundo a paciente, o
médico justificou sua ida a clínica
dizendo que no Hospital Anna
Fiorillo não possui aparelho
para ultrassonografia. “Quando
voltei ao hospital já tinha trocado o plantão, o médico que
passou a me atender disse que
teria que induzir o meu parto
porque eu corria risco de morrer pela infecção de uma bactéria, mas para isso eu teria que
assinar um documento, eu não
aceitei porque durante o exame
eu pude ver que os batimentos
do bebê estavam normais, ele
então me deu tempo para pensar, e passou pela última vez pelo
quarto perto de 20 horas. Perto
das 22 eu comecei a sentir dor
e estava com bastante sangramento, antes de uma da manhã
do dia seguinte eu pedi para a
enfermeira chamar o médico,
minutos depois, ela voltou e
me medicou com buscopan, no
entanto, o médico não apareceu
mais. Quando era quase cinco
horas ela ouviu o coração do
bebê e eu pedi novamente para
chama-lo, e quando era pouco
mais de sete horas eu acabei
abortando”, relatou a paciente,
que pediu para não ter o nome
divulgado.
Ainda segunda a paciente,
quando expeliu o feto, ela estava
sozinha e num quarto normal
de internamentos. Além disso,
mesmo após ter abortado, não
recebeu mais a visita do médico
e acabou recebendo alta sem
prescrição de nenhum medicamento e apenas na presença da
enfermeira. Vale lembra neste
caso que o Hospital Anna Fiorillo
Menarim, conforme anunciado
pela administração municipal,
possui aparelho de ultrassonografia. Porém, segundo informação colhidas pela Página Um,
só está à disposição de pacientes
em dois dias da semana. Também vale constar que, segundo
documentos (do dia 4 de abril)
da internação da paciente, os
medicamentos fornecidos a ela
foram de fato buscopan, e também diazepam.
Além das situações expostas
acima, também há informação
de outras que estariam ocorrendo na unidade, que colocam
a saúde dos pacientes em risco,

ou no mínimo, fogem ao padrão
de outros hospitais. Por exemplo, de acordo com testemunhas
ouvidas pela reportagem, no
Hospital Anna Fiorillo Menarim,
o profissional responsável pelo
atendimento na UTI é o mesmo
que recebe e atende a paciente
que dão entrada em outras áreas
da unidade, ou seja, um mesmo
médico acaba fazendo plantão
em mais uma área ao mesmo
tempo.
Administração
Para tentar ouvir os atuais
administradores do Hospital,
a reportagem entrou em contato com a unidade. Através de
contato telefônico foi informada
de que a responsável (naquele
momento) estava em reunião,
mas não houve retorno da ligação, como solicitado. Também
foram registradas tentativas de
contato através do celular da
diretora da unidade, mas todas
as ligações foram direto para a
caixa de mensagens.
Secretaria de Saúde
A reportagem também
entrou em contato com a secretária municipal de Saúde, Maria
Lidia Kravutschke. Ela explicou
que atualmente cem por cento
da administração do Hospital
é feita pela Cruz Vermelha, e
que à Prefeitura cabe a fiscalização dos serviços, no entanto,
segundo ela, dos casos relatados
na matéria, apenas um havia sido
denunciado ao órgão, por meio
da Ouvidoria Municipal. “Assim
que tivemos conhecimento do
fato, solicitamos explicações”,
destacou a secretária.
Maria Lidia também explicou que, conforme contrato de
locação do prédio e credenciamento de serviços, firmado
entre a administração pública e
a Cruz Vermelha, o município
repassa valores à instituição,
acrescidos de complementação, para garantir os serviços.
“O município repassa o valor
de acordo o número de atendimentos e de procedimentos
realizados lá, e existe fiscalização para certificação de que
realmente esses atendimentos
foram realizados”, explica.
A secretária também ressaltou a importância de a população fazer uso da Ouvidoria
Municipal para denunciar irregularidades e possíveis negligências. “A Ouvidoria serve
para nós como um termômetro.
É a ferramenta que usamos
para avaliar a qualidade dos
serviços”, finalizou.

SÉRIE BRONZE DO PARANAENSE

Novo Caramuru vence
São Mateus na estreia
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A estreia do Novo Caramuru Futsal no Campeonato
Paranaense – Série Bronze – foi
marcada pela vitória da equipe
castrense sobre o São Mateus
Futsal. O time jogou em casa, na
noite de sábado (20), e venceu
pelo placar de 7 a 2.
O início da partida foi bastante equilibrado, o time da casa
teve certa dificuldade apenas
com a marcação do adversário,
mas acabou tendo atuação superior e atacando mais praticamente durante todo o confronto.
A torcida também compareceu
‘em peso’, atendendo as expectativas da equipe. Segundo os
gestores do time, a vitória aliviou

um pouco a tensão gerada pela
pressão da estreia.
No próximo sábado (27) o
Caramuru Futsal irá enfrentar o
time Pyl de Ponta Grossa. O jogo
está marcado para as 19h30, no
ginásio Oscar Pereira, na cidade
vizinha.
Ação social
Conforme já anunciado pela
gestão do time, o Novo Caramuru Futsal também voltou com
a proposta de um projeto social.
Nesta primeira partida dentro
do Paranaense, por exemplo, o
ingresso para assistir ao jogo
era o equivalente a um quilo de
alimento. Ao final, foram arrecadados e doados a APAE do
município,
aproximadamente
350 quilos.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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VAGA PARA
TÉCNICO EM
INFORMÁTICA
A Real Informática está com
vaga para técnico em informática. 01 ano de experiência comprovada em carteira.
CNH – B. Enviar currículo com
foto para: recrutamento@inf
ormaticareal.com.br

PROCURA-SE
Procura-se cachorro da raça
labrador; responde pelo
nome de 'Dunga'; possui uma
mancha branca no peito;
está sem coleira. Desapareceu na terça-feira, dia 16/04,
à noite, no Centro de Castro/PR, próximo ao Colégio Cavanis. Telefone para
contato: (42) 9 9921-7710.
Paga-se recompensa!

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!

BARRACÃO
PRÉ MOLDADO
SEMINOVOS
Em ofertão, 03 galpões
seminovos de 80m² valor
R$ 8.400,00 cada, mais
16 pilares para retirar e
8 tesouras metálicas. Tel.:
(42) 9 9865-7255.
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 1.050.000,00
Entrada 250 mil+
55 x 23.670,00
Whatsapp (41) 9 9852-3855.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!

3232-5148

PROCURO EMPREGO
Procuro emprego como babá,
doméstica, caseira e cuidadora de
idosos. Tel.: (42) 9 9912-5136.

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL
CRÉDITO 308 MIL
Entrada 50 mil
181 x 1.805,00
WHATSAPP (41) 9 9852-3855.

A forma mais barata de fazer negócio!
VENDO
CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (42) 9
9101-1022.

Áries: Você vai se interessar por
tudo que possa abrir a sua mente
ou trazer novos caminhos para sua
vida. Alegria com alguém de outra
cidade ou com assuntos de Justiça.
Mais afinidades com quem ama.

VENDO
PROPRIEDADE RURAL
Área com 26 alqueires na Paina,
Touro: Lua e Júpiter vão acendocumentada. Valor R$ 420 mil.
tuar a sua intuição. O dia pode trazer
Contato: (42)9 9104-2303.
mudanças importantes ou a chance
que você esperava para dar uma reviVENDO
ravolta em sua vida. Na conquista,
TERRENOS RURAIS
seu charme será irresistível.
Vendo terrenos rurais a partir de
1.000 metros quadrados, a 5 minuGêmeos: O céu indica sorte em
tos do centro. Tratar diretamente
parcerias ou em uma nova sociedade.
com o proprietário, pelo telefone
Você também pode fazer acordos
(42) 9 9852-4227.
vantajosos. Sinal verde para assumir
um novo compromisso ou oficializar
TERRENO
a união com seu bem.
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localiCâncer: Os astros anunciam
zação, totalizando 220 m2. Aceito
boas novidades e oportunidades procarro como parte de pagamento
fissionais para você. A saúde pede
R$100.000,00. Tratar pelo telemais atenção. O romance receberá
fone.: 9 9943-8139.
novos estímulos à noite. Na paquera,

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
Súmula de Requerimento de Renovação da Licença de Operação
Wybe de Jager, torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da
Licença de operação para a atividade suinícola instalada na Chácara
Cercadinho, Estrada Capão Alto, Castro – PR.

Libra: Você terá muita habilidade para se comunicar, o que
deve facilitar bastante seu trabalho e qualquer acordo que queira
fazer. Na conquista, converse
para conhecer melhor o alvo.
Escorpião: Deve ter facilidade
para ganhar dinheiro, mas também
pode exagerar nos gastos. Contato
com alguém querido pode alegrar
sua noite. Se já achou seu par, estimule o diálogo e controle o ciúme.
Sagitário: Lua e Júpiter podem
deixar seu humor instável. Fique
longe de gente pessimista. Encare o
serviço e os desafios com todo seu
entusiasmo. Novidades nas finanças
à noite.

busque alguém para namorar.

Capricórnio: Cuidado para
não confiar demais nas pessoas,
pois pode cair nas armadilhas de
gente falsa ou oportunista. Quem
está livre terá mais certeza do que
quer e vai escolher a dedo seu alvo.

Leão: A sorte está ao seu lado.
Não deixe de fazer uma fezinha. No
trabalho, explore a sua criatividade.
Pode pintar um serviço extra à noite.
Você vai esbanjar charme, carinho e
romantismo.

Aquário: Os astros convidam
você a investir nos seus sonhos. Mas
defina prioridades e busque apoio
para transformar ideias em realidade. Pessoas discretas e misteriosas vão atrair você na paquera.

Virgem: Assuntos de família
vão exigir sua atenção ao longo do
dia. Evite fazer drama. Seu coração
pode balançar por alguém do passado, mas avalie bem os prós e contras antes de se envolver.

Peixes: Você vai priorizar a
carreira e vai fará o que estiver ao
seu alcance para se destacar no
emprego. A noite promete bons
momentos com amigos e ótima
popularidade nas paqueras.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Divulgação

ACIDENTES DIMINUEM DURANTE A PÁSCOA

Mortes nas estradas quase dobram
1.551 autuações
de sexta-feira
até o domingo
de Páscoa
Da Assessoria
De acordo com balanço do
Batalhão de Polícia Rodoviária
Estadual (BPRv), o número de
acidentes nas estadas estaduais
durante o feriado de Páscoa
caiu 24,69% na comparação
com o mesmo feriado do ano
passado, assim como o número
de feridos, com redução de
25,68%. Já o número de óbitos
subiu de seis para 11. A fiscalização foi reforçada desde as 14
horas de quinta-feira (18) até
as 23h59 deste domingo (21).
Durante os quatro dias de
operação foram registrados 61
acidentes, sendo quatro atro-

pelamentos, com 55 pessoas
feridas e 11 mortes, além de
quatro prisões por embriaguez
ao volante. As fiscalizações das
equipes policiais nos Postos
Rodoviários e em pontos estratégicos resultaram em 1.551
autuações, 5.038 imagens por
radar (flagrante de excesso de
velocidade) e 1.198 testes etilométricos.
Gravidade
Na sexta-feira (19), três
acidentes em locais distintos
resultaram em oito óbitos. A
primeira situação, por volta
de 3h30, foi uma colisão entre
dois veículos na PR-323, entre
Umuarama e Perobal, em
que seis pessoas morreram.
Uma pessoa também morreu
em outro acidente, na mesma
rodovia, em uma colisão frontal entre dois carros, na cidade
de Paiçandu. Na PR-437, em
Alvorada do Sul, ocorreu a

CASO DE POLÍCIA

CASTRO

Colisão entre
três veículos
na Santa Cruz
Policiais militares deram
atendimento a acidente de trânsito no domingo (21), por volta
das 19h40, envolvendo um veículo Ford/ Escort, um Chevrolet/
Classic e um Fiat/ Elba. O acidente registrado na Rua Roberto
Lesnau, Vila Santa Cruz, resultou
danos em ambos os veículos. O
condutor do Escort, um homem
de 54 anos, apresentando visível
sinal de embriaguez, realizou o
teste de etilômetro, o qual acusou o valor de 0,69 mg/l. Diante
aos fatos, ele foi encaminhado à
delegacia da polícia civil para as
devidas providências.

NA VILA RIO BRANCO

Motorista
alcoolizado bate
e vai preso
Mais um acidente de trânsito na Vila Rio Branco envolveu o setor policial da cidade
na noite de sábado (20), com
a colisão de dois automóveis
Astra. Um dos condutores realizou o teste do etilômetro que
aferiu 1,17mg/l e acabou preso
em flagrante. Foram lavrados os
autos cabíveis e o veículo recolhido ao pátio da 3ª cia.

NO JARDIM ARAPONGAS

Carro é roubado
durante o dia
Foi furtado da Rua Emílio
Kugler, no Jardim Arapongas, um
veículo Gol de cor prata, placas
MCA 8092, ano e modelo 2001,
de Castro. A ocorrência aconteceu por volta das 11h30 de
sábado (20), e até o fechamento
da edição o carro não havia sido
recuperado.

VÃO PARA NO UPA

Irmãos bebem
e acabam
bringando
Dois irmãos após consumirem bebida alcoólica acabaram
entrando em vias de fato. Foi
na noite de sábado (20), mais
precisamente às 20h50, na Rua
João Cheleski. Ambos acabaram
feridos e buscaram atendimento
médico na UPA de Castro, posteriormente, foram encaminhados ao cartório para lavratura do
termo circunstanciado.

morte de um motociclista após
a queda do veículo.
Na comparação com a
Páscoa de 2018, o número
de acidentes caiu 24,69%
(de 81 para 61) e o de feridos foi 25,68% menor (de
74 para 55). Houve também
pequena queda na quantidade
de autuações, de 2,94% a –
foram 1.598 durante o feriado
de Páscoa de 2018 e 1.551
neste ano.
No Litoral, o excesso de
velocidade foi o destaque das
fiscalizações. Na Páscoa de
2018 foram 555 imagens de
radar geradas, contra 684
imagens neste feriado, um
aumento de 23,24%. Neste
ano, foram registrados dois
acidentes na região, 113 autuações e 110 testes etilométricos. No mesmo feriado de
2018 houve cinco acidentes
com oito feridos, 39 autuações
e 12 testes etilométricos.

Jovens que dançavam funk
sobre túmulos depõem
Divulgação

Da Redação
O caso das três adolescentes que dançavam funk em cima
de um túmulo, em um cemitério
da Vila Rio Branco, foi parar na
polícia.
De posse das informações, a
Polícia Militar localizou duas das
três jovens que apareciam na imagem e as chamaram, assim como
os seus pais, para prestarem
esclarecimentos. As adolescentes teriam dito que o vídeo que
viralizou nas redes sociais tinha
sido gravado em 12 de abril.
Um Boletim de Ocorrência
(BO) foi lavrado e encaminhado
para a Polícia Civil para medidas
posteriores. O ato foi considerado crime tipificado por 'vilipêndio a cadáver', que consiste

Jovens responderão
a inquérito policial
de 'tornar indigno um cadáver
com atos ou palavras'. Inquérito
policial deverá ser aberto para
apurar o caso.

EM VIA PÚBLICA

Denúncia leva a polícia a
prender foragido da Justiça
Da Redação
Uma ligação anônima informando que um homem aparentando sinais de embriaguez fazia
ameaças a transeuntes, fez com
que militares detessem o sus-

peito na noite de sábado (20),
na Vila Jeová. O que os policiais
não imaginavam é que se tratava
de um foragido da justiça. Diante
da situação ele acabou preso e
encaminhado à delegacia para
cumprimento de pena.

NA PR-151

Ciclista fica gravemente
ferido em acidente
No domingo (21), por volta
das 17h15, policiais rodoviários
de Piraí do Sul deram atendimento à acidente do tipo abalroamento longitudinal envolvendo
veículo Renault Megane placas BBE 8488, conduzido por
S.C.O, de 56 anos, e a bici-

cleta Monark barra circular, que
trazia M.S.M, com 66 anos. A
colisão aconteceu na PR 151
km 257+500 metros, em Piraí
do Sul. O ciclista sofreu ferimentos considerados graves e
foi encaminhado para hospital
Pirai do Sul.

Excesso de velocidade continua sendo infração de trânsito mais cometida

NO MAR DE MATINHOS

Militares salvam seis banhistas
Divulgação

Da Assessoria
Os policiais Delmir Notte
e Walter Viana da Silva fizeram um múltiplo salvamento
no balneário de Albatroz, em
Matinhos, e retiraram seis pessoas do mar com vida na tarde
de sábado (20). Todas as vítimas receberam atendimento
no Hospital Nossa Senhora
dos Navegantes, inclusive os
próprios policiais, que por
exaustão decorrida do resgate
necessitaram de cuidados.
Os policiais militares passaram na Avenida Beira Mar,
por volta das 15 horas, e se
depararam com um pedido de
socorro. “Uma idosa nos avisou que pessoas estavam se
afogando, mas não tínhamos
noção da quantidade de vítimas. Só deu tempo de tirar
o equipamento, colocar na
viatura e correr para o mar”,
descreve o soldado Delmir.
Só na água eles perceberam dimensão do que estava
ocorrendo: havia seis pessoas
se afogando. Uma das vítimas estava mais afastada do
grupo, e o soldado Ademir
a retirou da água e a deixou
em segurança na areia. Viana
chegou até as demais vítimas
e, com ajuda de um surfista e
de outro banhista, colocou as
pessoas apoiadas numa prancha de surfe enquanto socorria a criança, de 12 anos, que
estava em estado mais crítico.
"Procurei manter a calma
e orientar as vítimas que logo
todos seriam resgatados. A
menina de 12 anos (Brenda)

Só na água os militares perceberam a dimensão do problema
e outro rapaz estavam muito
mal e afundaram na água várias
vezes. O resgate foi muito difícil, mas contamos com a ajuda
do surfista e do banhista com
prancha para manter as pessoas
na superfície até a chegada dos
bombeiros", disse Viana.
Brenda foi levada para a
areia inconsciente, exigindo a
rápida ação da dupla. “Fiz dois
ciclos de massagem cardíaca
até ela retornar à consciência.
Em seguida contamos com o
apoio dos bombeiros, que fizeram o resgate das demais vítimas com uma moto aquática”,
explica o soldado Delmir .
Com o apoio dos guardavidas, as vítimas foram levadas
para o Hospital Nossa Senhora
dos Navegantes. Exaustos e
após engolir muita água, os
policiais militares também
necessitaram de atendimento
médico e de soro para se recuperarem. “Saímos do hospital
perto de 20 horas, ainda cansados, mas com o sentimento

de dever cumprido”, disse o
soldado Delmir.
Ele contou ainda que um
dos rapazes chegou a falar para
os policiais que já tinha desistido de nadar e acreditava que
iria morrer afogado. “Quando
eu e meu parceiro entramos na
água, não pensamos em nada,
nem mesmo que estávamos
colocando as nossas vidas em
risco. O importante foi ajudar
e evitar uma tragédia”, acrescenta.
O soldado Viana acredita
que foi um milagre retirar todos
com vida. "A força da água era
impressionante e chegamos no
momento certo. Se o resgate
demorasse mais alguns minutos provavelmente teria ocorrido uma tragédia. Essa Páscoa
será inesquecível para mim",
disse. Ao todo, foram salvos
duas meninas, de 12 anos, uma
garota de 13, uma mulher grávida, de 18 anos, outra mulher
de 18 anos e o marido da gestante, de 21 anos.

MADRUGADA DE SÁBADO

Carro mata ciclista em cruzamento
Um ciclista acabou morto na
madrugada de sábado (20), por
volta de 0h05, após envolver-se
em acidente de trânsito com um
automóvel.

O acidente ocorreu no cruzamento das ruas Coronel Jorge
Marcondes, esquina com a rua
Rodolfo Zappe, no Jardim Araucária I, em Castro. Segundo relató-

rio da Polícia Militar, a condutora
do Gol colidiu com a bicicleta. O
socorro foi acionado, mas quando
os bombeiros chegaram o ciclista
já tinha entrado em óbito.

INVERNADA DO MATADOURO

Irmãos alcoolizados são agredidos
Três irmãos, todos alcoolizados, foram agredidos na noite
de sábado (20) na localidade de
Invernada do Matadouro. Eles

chegaram a identificar os agressores para a polícia, que não
foram localizados na ocasião.
Uma das vítimas que sofreu

ferimentos considerados graves
foi atendida pelo Siate e encaminhada à casa hospitalar, os
demais foram liberados.
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'A causa da derrota, não está nos obstáculos, ou no rigor das circunstâncias,
está na falta de determinação e desistência da própria pessoa.' Buda

FelicitaçÕes

Divulgação

Divulgação

Selso Luiz Erdman,
querido empresário
do ramo de decorações, leia-se Officinas das Flores, comemora idade nova
no sábado, (27).
Parabéns!

Dani

Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

Divulgação

O vereador
ponta-grossense
George Oliveria em
ritmo de aniversário.
Parabéns!

Nesta terça-feira (23), João Blum recebendo
felicitações de aniversário, ao lado da esposa
Francine Blum. Muitas felicidades!
Divulgação

A empresária
Dani Marchiori,
que responde
pela grife Jorge
Bischoff em
Ponta Grossa,
será alvo
de muitas
felicitações no
próximo dia 24
por mais um
ano de
vida. Muitas
felicidades!

Assoprando velinhas, a
acadêmica de Odonto
Rafa Bittencourt. Parabéns!

A empresária Dani Babinski
Faé assumiu a Loja Santa
Lolla no Shopping Palladium e
recebeu convidados no dia
16 de abril para coquetel
de lançamento da coleção
inverno 2019. Sucesso!

Aracy Zadorosny recebeu do Comando
da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada,
na pessoa do General Márcio, a medalha
do Exército Brasileiro, em solenidade
alusiva ao Dia Exército. No registro, a
homenageada e seu marido Sergio
Zadorsny, ladeados do casal Alecssandra
Ribeiro e o General de Brigada Márcio de
Souza Nunes Ribeiro, Comandante da
5ª Brigada de Cavalaria Blindada
Divulgação

O simpático casal
Jose Bento Ribas
e Rosangela
Ribas. Ela recebe
felicitações pela
idade nova.
Parabéns!

Irmãs

Divulgação / Arquivo Pessoal

Parabenizamos as irmãs
Josélia Rosa e Daiane
Rosa que na sexta-feira
(19) comemoraram
juntas mais um ano de
vida. Homenagens dos
amigos e familiares

23/04

Ariane Gonçalves
Jorge Alberto Kachinski
Jorge Luiz de Oliveira
Katrine Araujo Cruz

24/04

Mariana Marques de Souza
Cintya Laryssa Felix Doin
Enio José de Freitas
Irineu Queiroz
Lukas Matheus
Yeda Maria Schendroski
Simone Bueno
(Câmara de Carambeí)
Rodrigo Ruths
Câmara de Carambeí

25/04

Alessandra Apª de Oliveira
Patricia Petter Mittelstedt
Bruno Cassimiro
Charles de Moura
Clovis Coradassi
Francine Cavagnari
Fernanda Wiltemburg
Gabriel Czelusniak
Gislaine Machado
Janaina Fadel
Julia Galetto Nisgoski
Leonardo Augusto Rodrigues
Lindon Lopes
Rosangela Gonçalves
Tatiane M. Milek

