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Comoção no velório de Felipe Fiorillo

Divulgação

Divulgação / Debora Chacarski

Será cremado na manhã deste sábado (8), no Crematórium Vaticano, em
Curitiba, o corpo do médico Luiz Felipe Fiorillo, de 66 anos, baleado em
frente à sua clínica, na noite de quinta-feira (6). Durante todo o final da tarde
de ontem (7), quando o corpo chegou na Funerária Castro, e também nas
primeiras horas de sábado, era grande o número de pessoas que queriam dar
o último adeus. Segundo o que a reportagem apurou, o médico estaria vindo
de um churrasco na Castrolanda, quando do lado de fora da garagem, por
volta das 21h30, foi surpreendido por criminosos que não fizeram questão de
páginas 7 e 9
esconderem os rostos. O tirou atingiu a nuca do médico.

mercado de automóveis em castro

Duas concessionárias fecham
suas portas em cinco meses

ford fancar deixou o município no início do ano

Fotos Sandro A. Carrilho

servopa fechou filial nesta segunda-feira (3)

A Servopa acaba de encerrar suas atividades em Castro. A unidade fechou as portas na segunda-feira (3), após pouco mais de dez
anos no município. Com o fechamento da empresa, dez funcionários foram demitidos, não houve remanejamentos, mas de acordo com Alexandre
Maschio, até então supervisor de vendas da unidade, todos serão indenizados em breve. Segundo Alexandre, a decisão pelo fechamento da loja
em Castro se deu pela junção de alguns fatores, relacionados principalmente à depreciação do imóvel. No começo do ano, quem também deu
página 5
adeus as suas atividades no município foi a concessionária Ford Fancar.

NACIONALMENTE

Divulgação
Divulgação / Fernando Verginio

Rangel tem reconhecimento

Divulgação

fazenda capão do cipó

COLOMBO É O PRÓXIMO ADVERSÁRIO

Caramuru vence o Pyl

Processo
está na AGU

Recentemente a deputada
federal Aline Sleutjes apareceu
em um vídeo, nas redes sociais,
conversando com o secretário
especial de Assuntos Fundiários,
Luiz Antonio Nabhan Garcia,
sobre uma possível reintegração
de posse da Fazenda Capão do
Cipó. Para a reportagem, ela
confirmou o envio do processo à
AGU, e segundo sua assessoria,
para que “tudo seja visto certipágina 3
nho”.		

No jogo mais aguardado da segunda rodada da primeira
fase do estadual de futsal, Série Bronze, o Novo Caramuru
Futsal fez o dever de casa e venceu o PYL Futsal/Unisecal/
PG por 4 a 3, na noite de quarta (05) e assumiu a liderança
do grupo D. De quebra, os comandados do técnico Soneca
garantiram a classificação antecipada à segunda fase. O
Colombo Futsal / SEMEC é o próximo adversário do Novo
Caramuru em jogo que acontece neste sábado (8). página 4

cláudio Grokoviski, Marcelo Rangel e Tônia Mansani

A ferramenta Sala Digital garantiu ao prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, o reconhecimento do Sebrae no X Prêmio Prefeito
Empreendedor, na categoria “Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios”, regional Sul. A premiação
reconhece iniciativas de gestões públicas que tenham o estímulo
ao desenvolvimento dos pequenos negócios como uma das prioridades, impactando no empreendedorismo local.
página 3

dia do desafio

Castro perde
para a cidade
de Bobures
O Dia do Desafio deste ano,
realizado em 29 de maio, teve
número recorde de participantes no Estado. A informação é
do Serviço Social do Comércio
(Sesc) do Paraná, que em
parceria com as prefeituras
municipais realiza anualmente
o evento. Ao todo, 364 municípios paranaenses participaram
das atividades e registraram sua
participação.
Castro, nesta edição, ficou
atrás da cidade venezuelana
de Bobures. O número total
de castrenses que participou
das atividades neste ano foi
21.303, o que representa 32%
página 4
da população local.

EM TIBAGI, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA TERÃO ATENÇÃO
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Divulgação

sábado

Opérário pega Brasil de
Pelotas fora de casa
página 4

para ponta grossa

carambeí

Pauliki pede a Ratinho
Crianças melhoram a
Programa Escola Segura escrita compondo música
página 3
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AS SEM-RAZÕES DO AMOR

EDITORIAL

Eu te amo porque te amo.
Não precisas ser amante,
e nem sempre sabes sê-lo.
Eu te amo porque te amo.
Amor é estado de graça
e com amor não se paga.
Amor é dado de graça,
é semeado no vento,
na cachoeira, no eclipse.
Amor foge a dicionários
e a regulamentos vários.
Eu te amo porque não amo
bastante ou de mais a mim.
Porque amor não se troca,
não se conjuga nem se ama.
Porque amor é amor a nada,
feliz e forte em si mesmo.
Amor é primo da morte,
e da morte vencedor,
por mais que o matem
(e matam)
a cada instante de amor.

MENOS DUAS
Com a economia ainda patinando, alguns setores não
conseguem se sustentar, seja pela queda nas vendas,
concorrência mais agressiva, proximidade com a vizinha cidade de Ponta Grossa, ou até mesmo mudança
de estratégia. Em Castro, duas concessionárias se
renderam a tudo isso e fecharam suas portas. Fancar
(Ford) no começo do ano e na segunda-feira (3) a Servopa (Volkswagen). Antes, o município que gozava das
quatro mais antigas marcas no País, agora conta apenas com a Kugler Veículos (Chevrolet) e CVL (Fiat).
Vamos torcer que, as que ficaram, continuem firmes e o
castrense que é apaixonado por carros invista por aqui,
pelo bem do comércio e dos empregos.

CARLOS DRUMOND DE ANDRADE
Informe Publicitário

Lei geral de proteção de
dados na saúde: o que muda?

Sandro A.
Carrilho

* Fernando Soares
DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

12 de Junho
Dia dos Namorados
A minha simpatia é
devolver o Menino Jesus para
o Santo Antonio, só depois
de casado e morando
num 'Tripex'

“O destino embaralha as
cartas, e nos jogamos” A.
Schopenhauer.
O dia dos namorados
é uma data que expressa o
carinho e o verdadeiro amor
dos namorados. “O sol nasce
porque obedece a uma lei
universal, se você não acordar cedo nunca conseguirá
ver o sol nascente.” “O Dia
dos Namorados poderá ser o
dia que você procura o amanhã”. A beleza, o bonito de
um namoro era o da moda
antiga, onde damas ficavam
“presas” em casa, apaixonadas, pensando em se casar e
fazendo simpatias ao Santo
Casamenteiro Santo Antonio.
Embora isso possa parecer
coisa do passado, tem clara
tendência a desaparecer, mas
é certo que hoje ainda existe
e está escrito nas versões das

redes sociais, que registram o
namoro de um ex-presidente
que deixou o Planalto no ano
2011, tendo como o espinho a
Lava-Jato e a flor de amanhã,
a namorada Rosângela. Lula
está preso na cela da Polícia
Federal em Curitiba como as
namoradas de outra época,
apaixonado e pensando em se
casar. Até onde se sabe, Lula
brinca com a situação como é
do seu estilo, inventa sempre
desculpas e procura vender
sua tese. Hoje, faz uma reflexão: a prisão da Polícia Federal de Curitiba não tem “sala
íntima” para receber o amor
dos namorados e revela aos
olhos de todos que vai se casar
virgem, a moda antiga. Este
namoro, talvez seja a chave
que irá abrir as portas de um
novo triplex, num futuro próximo para o novo casal.

Nos últimos meses, a Lei Geral
de Proteção de Dados (LGPD), que
entra em vigor em agosto de 2020,
tem chamado atenção por exigir que
empresas adequem o tratamento de
dados pessoais dos clientes a regulamentos específicos. Em um contexto
marcado por informações vazadas
pela internet e a ameaça constante dos
hackers, o projeto é considerado um
marco na história da cibersegurança
no Brasil, trazendo maiores garantias
às instituições e — principalmente —
aos titulares.
No que compete às instituições de
saúde, há maiores prerrogativas para
que laboratórios, hospitais ou clínicas
possam lidar com os dados pessoais
dos brasileiros, o que não os exclui de
adaptarem seus procedimentos. Atualizar e otimizar seus sistemas de segurança é o ponto de partida. A equipe
que compõe o quadro de prestadores
de serviços internos e externos deve
ser atualizada, ressaltando-lhes adequação à política interna de segurança,
que reforça a importância de informar
antes para o paciente qual o uso das
suas informações, bem como conferir
se eles irão consenti-lo.
A solicitação deverá ser feita de
maneira clara para que o cidadão saiba
exatamente o que vai ser coletado,
para que finalidade, se haverá compartilhamento de suas informações e com
quem. Em caso de menores de idade
ou dependentes, os dados somente
poderão ser tratados com o consentimento dos pais ou responsáveis legais.
No caso de envio de dados a parceiros, é preciso que novos formulários
de consentimento sejam solicitados.
O interessante é que os pacientes têm
todo o direito de, sempre que quiserem, pedir a correção dos dados,
acesso a eles, ou, até mesmo, sua
exclusão por parte da instituição. Além
disso, informações relativas a posicionamento político, condições de saúde,
vida sexual e características físicas
devem ser resguardadas por se tratar

de dados sensíveis, sendo proibido seu
uso para discriminação.
Para guardar a correta aplicação
e uso dos dados, talvez seja a hora
de investir em um profissional que
tem ganhado espaço dentro das organizações: o Data Protection Officer
(DPO), responsável por gerenciar
todo o fluxo de informações dentro das
empresas, desde a etapa inicial.
Vale lembrar que novas leis significam um bom tempo para se adequar,
o que, por sua vez, pode significar
eventuais crises de vazamento. Nessas ocasiões, o essencial é contar com
uma equipe pronta para administrar
o momento, contatando os pacientes
afetados sobre o acontecido, além de
corrigir o erro o mais rápido possível.
Além do DPO, ter advogados que
entendem de Direito Digital e crimes
cibernéticos pode facilitar – e muito
– as coisas. Também há medidas
importantes no processo de adaptação, como o mapeamento do fluxo de
dados institucionais, entendendo as
zonas de falha de captação desses.
É um momento de mudança e que
precisa de atenção em vista que, caso
a infração seja realmente comprovada,
a organização envolvida pode receber
advertências simples e multas (equivalentes a 2% do seu faturamento,
inclusive) limitadas ao valor de R$50
milhões. Corre o risco, ainda, de ter
seu acesso aos dados do usuário barrado temporária ou totalmente, assim
como pode responder judicialmente,
a depender da violação. Não deixar
para a última hora é o ideal, mas dá
para se adaptar à nova lei até o ano
que vem. Reafirmo: a informação
do paciente é preciosa, e deve ser
respeitada, seguindo os parâmetros
mundiais. Elevar o nível e o cuidado
é benéfico a todos.
* Fernando Soares é CEO
da CM Tecnologia, startup
de health tech especialista
na Jornada do Paciente.

ALINE
Com um olho em Brasília
e outro em Castro, a deputada
federal Aline Sleutjes (PSL)
promete já nesse segundo
semestre trabalhar forte não só
nas cidades onde obteve votação expressiva, como em outros
municípios. O motivo já seriam
as eleições municipais do próximo ano. Ou seja, estará mais
presente na região.
ALINE E NOMES
Por enquanto a deputada
do PSL não arrisca nomes, e
desconversa quanto a algum
postulante em Castro, mas
foi categórica ao afirmar que
desta vez o seu projeto principal é Brasília. Confirmou
que já vem conversando com
Reinaldo Cardoso, Paulo Bertolini, e que o PSL pode ter
candidatura própria, com ou
sem chapa pura, ou até mesmo
compor com outros grupos.
CONTINUIDADE
Aline sabe que para alcançar a reeleição daqui três anos,
terá que remar muito e abrir
novas frentes, além de eleger
prefeitos e ampliar a sua área
de atuação. Sem Sandro Alex
que hoje ocupa uma pasta no
governo Carlos Massa Ratinho
Junior e Aliel Machado (PSB)
já focando nas eleições municipais em Ponta Grossa, a deputada castrense pode ganhar
ainda mais holofotes.

EM CURITIBA
Acompanhado do seu deputado estadual, Alexandre Cury,
o prefeito Moacyr Fadel Junior
(MDB), que retornou de férias
pelos Estados Unidos há pouco
mais de uma semana, bateu à
porta do governo do Estado na
segunda-feira (2). Na reivindicação que fez ao secretário de
Infraestrutura e Logística do
Paraná, Sandro Alex (PSD),
a situação das estradas. Também na quarta-feira (5) foi à
Camara Municipal conversar
com alguns vereadores.
TURISMO POR AQUI
O secretário de estado da
Comunicação e Cultura, Hudson José Roberto, reafirmou
à reportagem do Página Um
que os municípios dos Campos Gerais, assim como os de
outras regiões, poderão ver
em breve grandes avanços no
turismo. Um dos caminhos,
ainda para esse ano, são os
workshops regionais, em parceria com o Sebrae. Levantar
os problemas e indicar soluções, para atrair e reter o
turista nas cidades, é a meta
central desse programa.
30 ANOS
Hudson José também visitará Castro no mês de outubro,
quando participa das comemorações dos 30 anos do Página
Um. Ele será um dos palestrantes.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta
07/06

Temperatura
22

ºC

9 ºC

Umidade
92%
56%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
08/06

21

ºC

9 ºC

84%
52%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
09/06

20 ºC
11 ºC

82%
51%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Segunda
10/06

19 ºC
12 ºC

95%
49%

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 06/06/2019
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FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ

Processo para reintegração está na AGU
Segundo Aline,
não é possível
prever o tempo,
mas haverá
celeridade para
reintegração
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Recentemente a deputada
federal Aline Sleutjes apareceu em um vídeo, nas redes
sociais, conversando com o
secretário especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antonio
Nabhan Garcia, sobre uma
possível reintegração de posse

da Fazenda Capão do Cipó. A
área, que pertence à União e
vinha sendo usada pela Fundação ABC para projetos de pesquisa agropecuária, está sendo
ocupada por integrantes do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST)
desde agosto de 2015.
No vídeo citado, o secretário Nabhan fala da importância
da área, por abrigar centros de
pesquisa e afirma que, assim
que recebeu a demanda, a
encaminhou à Advocacia Geral
da União (AGU) para que o
órgão proceda com os trâmites,
permitindo a reintegração.
Após a publicação, a reportagem conversou com Sleutjes
sobre o assunto. Ela confirmou

Ponta Grossa - Em solenidade realizada na terça-feira
(4), o Governo do Paraná lançou
a campanha ‘Junho Paraná sem
Drogas’, que vai promover ações
de conscientização e prevenção
ao uso de entorpecentes durante
todo o mês.
Entre os presentes o ex-deputado estadual, Marcio Pauliki, autor
da lei estadual 19.121/2017 que
instituiu o mês como Junho Paraná
sem Drogas, enalteceu o reconhecimento por parte do governo ao
seu projeto de lei – “é uma ação
importante destinada ao jovens nas
escolas e com certeza saímos de
um círculo vicioso para um círculo
virtuoso, onde os jovens tem a precaução, a prevenção, e acima de
tudo incentiva-os para um futuro
melhor através de capacitações
para o mercado de trabalho”.
O governador parabenizou
Pauliki pela autoria da lei e afirmou que o poder público, a família
e toda a sociedade devem trabalhar juntos no enfrentamento do
problema.
“O combate às drogas não é
preocupação apenas de uma pessoa ou entidade. Toda a sociedade
deve estar preocupada em preparar uma geração mais saudável e,
acima de tudo, mais preparada
para os desafios”, enfatizou o
governador.
Durante todo o mês serão
realizadas ações para esclarecer a
população sobre os riscos do uso
e abuso de álcool e outras drogas,
e incentivar a busca de orientação,
esclarecimento e tratamento, disponível na rede pública de saúde.
Escola Segura
Na oportunidade Pauliki
aproveitou para fazer um pedido
ao governador Ratinho para que
o programa Escola Segura seja
implantado em Ponta Grossa.
Segundo o governador o programa em breve será ampliado
e com certeza chegará a cidade.
Hoje o Escola Segura está sendo
desenvolvido nas cidades de Foz
do Iguaçu e Londrina e reúne uma
série de ações e medidas preventivas de segurança para alunos,
pais, professores e comunidade.
O programa, que é uma parceria
entre as Secretarias de Educação
e de Segurança Pública, prevê
a presença de policiais militares
da reserva nas escolas estaduais.
Entre os critérios técnicos de escolha estão localização, índice de criminalidade, número de estudantes
matriculados e funcionamento em
três turnos.

Combate às drogas
não é preocupação
apenas de uma
pessoa ou entidade

importância muito significativa
para Castro, para os Campos
Gerais e para o Brasil, porque
sempre foram celeiro de pesquisas direcionadas ao setor
de leite, entre outros temas
do agronegócio. É para este
fim que a sociedade quer que
essa área seja destinada novamente”, destacou em entrevista.
Ainda segundo a assessoria da deputada, ela foi a
diversos órgãos e conversou
com diferentes autoridades na
tentativa de buscar apoio para
ação de reintegração na área.
“Ainda não dá para saber
sobre o tempo, mas eles prometeram celeridade no processo”, enfatiza.

ADEQUAÇÃO PARA COOPERATIVAS
Projeto de lei do deputado Pedro Lupion (DEM-PR) adequa
a incidência tributária em aplicações feitas pelas cooperativas.
“O que se pretende não é uma imunidade ou isenção tributária,
mas somente adequar a apuração e recolhimento destes tributos,
mantendo a igualdade com as demais empresas, bem como afastar
possíveis autuações fiscais por parte da Receita Federal”, justifica
o deputado no projeto que tem apoio da Organização das Cooperativas Brasileiras.
Divulgação / Nani Gois / Alep

'PREFEITO EMPREENDEDOR'

PARA PONTA GROSSA

Pauliki pede
a Ratinho
Programa
Escola Segura

o envio do processo à AGU,
segundo sua assessoria, para
que “tudo seja visto certinho”.
A deputada também enfatizou
posicionamento favorável, dela
e do governo federal para que
ocorra a reintegração. “Como
disse o Nabhan, os processos foram encaminhados ao
AGU para que seja colocada
em prática a reintegração de
posse. Ele mesmo comentou
a visão favorável do governo
sobre o tema, além da forma
como estão trabalhando para
que aconteça. Sobre a reintegração, desde o momento que
tomei posse tenho lutado para
que isso aconteça. As áreas
da Fazenda Capão do Cipó,
que são da União, têm uma

Rangel é reconhecido nacionalmente
Divulgação

Da Assessoria
A ferramenta Sala Digital
garantiu ao prefeito de Ponta
Grossa, Marcelo Rangel, o reconhecimento do Sebrae no X Prêmio Prefeito Empreendedor, na
categoria “Políticas Públicas para
o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios”, regional Sul. A
premiação reconhece iniciativas
de gestões públicas que tenham
o estímulo ao desenvolvimento
dos pequenos negócios como
uma das prioridades, impactando
no empreendedorismo local. A
Sala Digital foi lançada no final
de 2018 facilitando o acesso a
serviços relacionados para todos
os portes empresariais, contabilizando média de 1.500 acessos
por mês. Em abril deste ano, Rangel já havia sido contemplado com
o prêmio em nível estadual.
“Esta premiação, uma das
mais importantes do país para
qualquer prefeito, nos dá a certeza
de estarmos no caminho certo de
apoio e incentivo ao empresariado
da nossa cidade, independente do
porte. Esta iniciativa é uma forma
de facilitar a vida do pequeno,
médio e grande empresário, uma
ferramenta inovadora que desburocratiza a vida dos nossos
empreendedores. Com isso, Ponta
Grossa vai continuar se destacando
na geração de empregos, geração
de renda e no desenvolvimento da
cidade”, comemora Rangel.
Concorrendo com outros
municípios do Brasil na categoria

Cláudio Grokoviski, Marcelo Rangel e Tônia Mansani
“Políticas Públicas para o Desenvolvimento dos Pequenos Negócios”, a Sala Digital, plataforma
oferecida pela Sala do Empreendedor, da Secretaria Municipal
da Fazenda, se destaca pelo pioneirismo da proposta e oferta de
serviços agregados em um único
ambiente online.
“Sabemos como, na vida do
empreendedor, o tempo é um dos
recursos mais escassos. Com a
centralização de diversos serviços, não apenas os ofertados pela
administração municipal, em um
único lugar, o empresário tem a
oportunidade de resolver diversas
questões de forma simples e ágil,
sem sair de sua empresa ou escritório. O reconhecimento estadual e
nacional para esta ferramenta é um
incentivo para continuarmos pensando em medidas que incentivem
o empreendedorismo na nossa
cidade”, aponta a coordenadora de
Fomento ao Empreendedorismo e
Inovação, Tônia Mansani.
Para o secretário da Fazenda,
Cláudio Grokoviski, o desenvolvi-

mento de plataformas e serviços
que facilitem a vida do empresário é fundamental para estimular
o empreendedorismo em Ponta
Grossa, dado o impacto que representa na economia do município.
“Hoje são quase 15 mil Microempreendedores Individuais [MEIs]
formalizados na cidade, o que
representa uma importante participação na economia. A Sala Digital
é uma excelente plataforma, um
ambiente de fácil utilização para
o empreendedor resolver diversos
problemas burocráticos do seu
dia-a-dia”, avalia Grokoviski.
Na Sala Digital estão disponíveis serviços como impressão
do DAS, transmissão da DASN,
emissão de notas fiscais (serviço
e comércio), obtenção certidões
negativas, simulação de crédito
junto a Fomento Paraná, verificação de oportunidades de compras
públicas, solicitação do Alvará
online, impressão de cartão CNPJ,
entre outros. O link para acesso é
https://saladoempreendedor.pontagrossa.pr.gov.br/

PARA OS MUNICÍPIOS

Ratinho determina redução de taxas
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior determinou uma
redução nas taxas de juros e atualização nas condições de enquadramento dos municípios atendidos
pelo Sistema de Financiamento
aos Municípios (SFM). O sistema
que financia obras de infraestrutura, construções e compra de
máquinas e equipamentos para
prefeituras, terá redução média
de 15% nas taxas fixas de juros.
Em algumas situações a queda
pode chegar a 22,4%.
“As atuais taxas foram definidas em um contexto no qual a taxa
básica de juros da economia era
mais do que o dobro da atual e a
economia do país estava crescendo.
Vamos adequar as condições para
que as prefeituras possam investir e promover o desenvolvimento
local com novas obras de infraestrutura para melhorar a qualidade
de vida das pessoas”, afirma Ratinho Junior, que conhece bem a
situação, porque foi secretário de
Desenvolvimento Urbano.
Critérios
Além da redução de juros, será
alterado o critério usado para definir as taxas. Anteriormente, apenas
municípios com menor número de

habitantes tinham acesso a juros
menores. No novo modelo será
considerado também o IPDM Índice Ipardes de Desenvolvimento
Municipal (base 2015), indicador
que mede o desempenho dos municípios considerando as dimensões
renda, emprego e agropecuária,
saúde e educação.
Assim, cerca de 80 municípios
com IPDM baixo ou médio baixo
(menor do que 0,6), poderão
ser beneficiados com taxas ainda
mais acessíveis, afirma o secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas,
João Carlos Ortega. “A intenção
é proporcionar aos municípios
com menos recursos as taxas mais
baixas, para não pesar no endividamento das prefeituras e contribuir de forma mais objetiva com
o desenvolvimento onde é mais
necessário. É questão de justiça
social”, diz ele.
Prazo de carência
O diretor de Operações do
Setor Público da Fomento Paraná,
Wellington Dalmaz, destaca também o aumento do prazo de carência para projetos de cunho social.
“Aumentamos de 12 para 24
meses o prazo para iniciar o paga-

mento em financiamentos para
construção de escolas, hospitais e
postos de saúde”, afirma Dalmaz.
Tripé
O SFM atua como um tripé
formado pela Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Urbano e
Obras Públicas (Sedu), tendo
como agente técnico operacional o
Paranacidade e a Fomento Paraná
como agente financeiro. O sistema
contabiliza hoje mais de R$ 1,84
bilhão em recursos contratados e
atendeu em torno de 320 municípios de todas as Regiões do
Paraná, nos últimos anos.
O modelo paranaense é considerado exemplar no país, mas
a atualização de processos e das
taxas mostrou-se urgente diante
do acirramento da concorrência
de outras instituições junto ao
público alvo do SFM, de acordo
com o presidente da Fomento
Paraná, Heraldo Neves.
“A queda da demanda por
recursos para investimento em
geral, provocada por incertezas
no cenário econômico e político,
pode ter obrigado as instituições
financeiras a buscar clientes em
nichos nos quais não atuavam
antes”, explica Neves.

AUMENTO DOS
SERVIDORES
O prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos (PSC),
encaminhou proposta de reposição salarial de 5,07% aos
servidores municipais. O índice
é referente à reposição da inflação e segundo o prefeito vai
gerar impacto de mais de R$ 7
milhões na folha de pagamento.
A proposta será avaliada pelos
servidores em assembleia na
próxima semana. Após isso,
o projeto será encaminhado à
Câmara de Vereadores.
DEFESA DAS
UNIVERSIDADES
O senador Flávio Arns
(Rede-PR) defendeu as pesquisas e a formação continuada das
universidades. Arns comentou
que existe uma “campanha” promovida por setores da sociedade
contra as instituições de ensino
superior e enfatizou, no entanto,
que, sem elas, não haveria profissionais como os médicos,
engenheiros e professores, o que
significaria “um vazio no ensino,
na pesquisa e na extensão”.
ENERGIA SOLAR
O prefeito Rafael Greca
(DEM) entregou a instalação
de 439 painéis de energia solar
no telhado da prefeitura de
Curitiba e o uso de lâmpadas
LED. Greca aponta a redução
de 50% o valor da conta de luz,
uma economia de R$ 180 mil
por ano. "Essa fase é o início
do "Centro Cívico Solar", diz o
prefeito.
ESTADOS NA
PREVIDÊNCIA
Vinte e cinco governadores assinaram carta em apelo
ao Congresso para que estados e municípios sejam mantidos na reforma da Previdência
em tramitação na Câmara. Os
governadores argumentam que
obrigar as gestões estaduais e
municipais a aprovar mudanças
em seus regimes previdenciários
por meio de legislação própria
representa “não apenas atraso e
obstáculo à efetivação de normas
cada vez mais necessárias, mas
também suscita preocupações
acerca da falta de uniformidade

no tocante aos critérios de previdência a serem observados no
território nacional”. Os dois únicos governadores que não assinaram o documento foram Flávio
Dino (PCdoB-MA) e Rui Costa
(PT-BA).
DECISÕES
MONOCRÁTICAS
Com o voto do relator Oriovisto Guimarães (Pode-PR),
a Comissão de Constituição e
Justiça do Senado aprovou proposta para restringir a atuação
individual dos ministros do STF
em medidas relacionadas a ações
direta de inconstitucionalidade.
Oriovisto chamou atenção para o
elevado impacto jurídico, econômico e social das decisões monocráticas em ações envolvendo
temas de grande relevância.
"Essa circunstância levaria a uma
disfuncionalidade do sistema de
controle de constitucionalidade,
afetando sua legitimidade e segurança", diz Oriovisto.
NEYMAR INOCENTE
Levantamento do Instituto
Paraná Pesquisas aponta garante
que 62,8% dos brasileiros acreditam que o jogador Neymar
Junior é inocente da acusação de
estupro. O instituto entrevistou
2.071 pessoas em 26 estados e
DF entre os dias 4 e 6 de junho.
A margem de erro é de 2%. De
acordo com a Paraná Pesquisas,
apenas 14% consideram o atacante culpado e 23% não souberam responder.
FIM DO SIGILO
Os senadores decidiram que
o fim do sigilo bancário de operações de instituições oficiais de
crédito com países estrangeiros
serão analisado com urgência em
plenário. O texto será votado na
sessão de quarta-feira (12). Ao
apresentar o projeto, o senador
Alvaro Dias (Pode-PR) criticou o
empréstimo de US$ 800 milhões
concedido pelo BNDES a Cuba
para a construção do Porto de
Mariel. Alvaro Dias argumenta
que a falta transparência a esses
empréstimos podem levar, inclusive, a calote.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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DEPOIS DE VENCER O PYL PELA SÉRIE BRONZE

Divulgação / Fernando Verginio

Novo Caramuru
só pensa na vitória
Colombo é
o próximo
adversário
Da Redação
Depois de vencer de forma
heróica o PYL Futsal/Unisecal/PG
por 4 a 3, na noite de quarta (05)
e assumir a liderança do grupo D,
o Novo Caramuru Futsal tem pela
frente no sábado (8) o Colombo
Futsal / SEMEC no Ginásio
esportivo Leandro Alberti, em
Colombo, a partir das 21 horas.
Já no jogo mais aguardado da
segunda rodada da primeira fase
do estadual de futsal, Série Bronze,
o Novo Caramuru Futsal mostrou
força e de quebra os comandados
do técnico Soneca garantiram a
classificação antecipada à segunda
fase, com duas rodadas de antecedência.
Nem o frio, a chuva ou qualquer outro obstáculo impediu que
os torcedores alvinegros comparecessem em peso no Ginásio
Padre José Pagnacco para incentivar a equipe local que desde os
primeiros instantes optaram por
uma postura ofensiva. Apesar do
ritmo veloz, de constantes trocas
de passes e tentativas de infiltrações, o Caramuru esbarrava na
forte marcação do time pontagrossense, até que aos 15m25s,
Alemão arriscou um chute de fora

da área que desviou no ombro do
fixo Renan e foi morrer no ângulo
superior esquerdo do goleiro Galdino, que nada pode fazer.
Em desvantagem no placar, o
PYL lançou-se ao ataque e aos
17m58s, Wellignton arriscou de
fora da área e a bola explodiu na
trave defendida por PC.
Mas as maiores emoções estavam reservadas para a segunda
etapa. Aos 4m04s, Fussa recebeu
a cobrança do lateral pelo lado
direito e bateu cruzado, o goleiro
PC fez golpe de vista e a bola foi
morrer no fundo da rede, empatando o confronto. Em igualdade
no placar, a seleção do técnico
Bian, cresceu no jogo e passou a
criar as melhores oportunidades
de virar o placar, até que 11m22s,
Lauro recebe de costas para o gol
e com toque de letra deixa Índio
livre pela esquerda que invade a
área e tira de Galdino para recolocar Caramuru na frente.
Só que a felicidade do torcedor
castrense durou apenas 40 segundos. Após cobrança de escanteio
pela direita, Willian recebe sem
marcação na entrada da área e
bate no canto para vencer PC.
Os comandados de Soneca voltaram a ficar na frente do placar aos
14m25s. Em jogada trabalhada,
Lucas recebe na cara do gol e bate
na saída do goleiro, fazendo 3 a 2.
Faltando 4 minutos para o fim, em
cobrança de lateral, Fussa recebe
e quase sem ângulo chuta em direção a área do Novo Caramuru, a

bola bate na canela de Alemão e
entra, igualando o marcador.
Depois do gol sofrido, o técnico
Soneca lançou em quadra Lucas
como goleiro linha começando
uma verdadeira blitz para cima
da equipe laranja e branca. De
tanto pressionar, faltando 2m20s
para o fim, Tiago encontra Juninho na linha de fundo, ele domina,
e quase sem ângulo solta uma
'bomba' mandando para o fundo
das redes e explodindo de alegria
a arquibancada que não parava de
incentivar o time da casa.
Nos dois minutos finais foi a
vez da PYL lançar goleiro linha.
Apesar da pressão, o time castrense segurou o placar e garantiu
mais uma vitória.
Após apito final, as duas torcidas trocaram provocações, mas
nada de mais grave aconteceu.
Na tarde de quinta-feira (06),
o técnico Rogério de Oliveira Pruêncio - Soneca -, analisou positivamente a atuação de sua equipe.
“Sabia que seria um duelo dificílimo por ser um clássico regional
e ambos estavam brigando pela
liderança do grupo, o que dá uma
valorização maior a esta vitória”,
analisa o treinador que pretende
levar os mesmos jogadores para
o duelo contra “Temos que continuar evoluindo, a vitória nos dá
conforto para alguns testes, mas
nada que comprometa a nossa
evolução e na partida de sábado o
nosso pensamento é em conquistar a vitória”, finaliza o treinador.

NESTE SÁBADO

Operário pega Brasil de Pelotas fora
Ponta Grossa - A delegação do Operário Ferroviário viaja
na manhã desta sexta-feira (7)
para Pelotas. No sábado, o time
encara o Brasil de Pelotas, às
16h30, no Estádio Bento Freitas. O jogo é válido pela sétima
rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
Na rodada anterior, o Fantasma venceu a equipe do

Sport-PE pelo placar de 2 a 1, e
está na 11ª posição na tabela. Na
mesma rodada, o Brasil de Pelotas também venceu o Guarani
por 2 a 1 e ocupa o 15º lugar.
Para o jogo contra o time
gaúcho, o treinador Gerson Gusmão não contará com o meia
Rafael Chorão (posterior da coxa
direita) e o atacante Eduardo
(adutor esquerdo).

Em entrevista coletiva, o
técnico falou sobre a equipe
adversária. “Nós conhecemos as
características do Brasil, é um
time de qualidade, velocidade e
principalmente que sabe jogar
muito bem a Série B. A dificuldade será grande, mas fizemos
uma partida muito boa aqui, contra o Sport-PE, e vamos preparados a Pelotas.”

Pessoas em situação de rua tem atenção
Tibagi - Na terça-feira (4),
a Prefeitura realizou reunião
para estabelecer agenda de compromissos entre Poder Público
Municipal e a comunidade em
geral, visando à criação e execução de estratégias unificadas
no enfrentamento aos casos de
pessoas em situação de rua em
Tibagi. Atualmente, cerca de dez
pessoas, a maioria homens, ocupam as Praças centrais do município diariamente, mas possuem

residências e família.
A assistente social do Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS),
Lilian Lorena Scheraiber, ressalta
que a reunião foi o primeiro passo
para uma ação mais efetiva. De
acordo com a assistente social,
a situação de rua é um processo
comum de exclusão social, onde
pessoas que encontram-se em vulnerabilidade social e emocional.
A rede de atendimento a essas
pessoas é formada pelo CAPS,
CREAS, Alcoólicos Anônimos
(A.A), Narcóticos Anônimos

(N.A), CRAS e a as unidades
básicas de saúde.
O encontro contou a presença
da vice-prefeita Helynez Santos
Ribase profissionais da rede de
atendimento a pessoas em situação de rua, alguns moradores
e comerciantes do entorno das
Praças centrais do município. No
entanto, como houve pouca participação popular, ficou definido
que será marcada mais uma reunião na tentativa de envolvimento
maior da comunidade no enfrentamento dessa problemática.

800 inscritos na Caminhada da Natureza
neste ano já passamos dos 800
inscritos. Estamos muito felizes,
está sendo muito gratificante porque é um númeromuito expressivo para Tibagi. É uma alegria
enorme receber todo esse público
aqui”, disse.
A gerente da Setur ainda
recomenda que os caminhantes
cheguem com pelo menos uma
hora de antecedência na Pousada
Rural Longe Vista, ponto de partida da caminhada.
De acordo com a Setur, cerca
de 90% dos participantes são
turistas, que lotaram a rede hoteleira do município com reservas
antecipadas.
O percurso de 12 quilômetros
conta com trechos de mata nativa,

PARA MELHORAR ESCRITA E LEITURA

Alunos de Carambeí
compõem música
Divulgação

Escrita melhora ao participar do universo da música
Carambeí - A composição de músicas foi a alternativa encontrada para melhorar
a leitura e escrita da turma do
3º ano D, da professora Ana
Patrícia dos Santos, da Escola
Municipal José Pedro Novaes
Rosas. Com o tema relacionado as coisas que ligam o
campo e a cidade, os alunos
realizaram várias dinâmicas e
cada um fez uma composição
onde a melhor foi escolhida
por votação, para ser gravada
por todos. O aluno Vitor Gustavo dos Santos Gomes foi
o autor da composição vencedora. A atividade integra o
Programa Agrinho.
Segundo a professora Ana
Patrícia, aproximadamente a
metade da turma estava com
dificuldade de identificação
das letras, composição e escritas de palavras, assim como a
leitura e a atividade proposta
pode também ser integrada ao
Programa Agrinho. A professora relata que os alunos tiveram contato com instrumentos
musicais, disponíveis na escola,
visitaram a Banda-Escola Lyra

dos Campos, em Ponta Grossa
e também tiveram uma aula
com o músico carambeiense
Pedro Rodrigues Valentim, que
trouxe para a sala de aula ensinamentos sobre a música sertaneja de raiz e o violão. Além
dessas atividades a professora
também apresentou aos alunos
o hino de Carambeí, onde eles
realizaram exercícios de procura de palavras e seus significados no dicionário e ainda
interpretação das estrofes.
"Nas atividades práticas
eles puderam conhecer como
funciona uma banda, o som
dos instrumentos e das notas
musicais", comenta com orgulho a professora Ana Patrícia.
Com a escolha da música
vencedora, por votos dos professores da escola, a próxima
etapa será a gravação que
contará com a participação
de toda a turma. O projeto de
composição das músicas integra o Programa Agrinho que
trabalha o tema 'As coisas que
ligam o campo e a cidade e o
nosso papel para melhorar o
mundo'.

Novo Centro deve ser
entregue em dezembro
Palmeira - Iniciado na última
quinzena de maio, as obras de
reforma e adequação dos pavimentos que vão servir para as
instalações do Centro de Atendimento ao Cidadão já estão sendo
executadas. Cerca de 2% da obra
já foi realizada, e o prazo de
entrega é dezembro deste ano.
Para realizar a reforma e adaptação do prédio, Palmeira buscou
junto à Caixa Econômica Federal
e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES), recurso

intitulado do Programa de Modernização da Administração Tributária (PMAT) e da Gestão de Setores
Sociais Básicos, com o objetivo de
atender a demanda crescente no
município por serviços, em especial os de ordem tributária.
O novo espaço para atender o cidadão ficará localizado
no Centro Empresarial, que em
breve será transformado em Centro Cívico, na esquina das ruas
Judith Sotta Malucelli e Luiza T.
Malucelli.

EM TIBAGI

EM TIBAGI

Tibagi - A 12ª edição da
Caminhada Internacional na
Natureza de Tibagi, circuito
Rota do Barreiro, acontece neste
domingo (9) com uma marca
histórica: mais de 800 inscritos
até esta sexta-feira (07), quando
encerraram-se as inscrições pela
internet. Mas quem quiser pode
se inscrever na hora, antes do início do evento, no domingo.
A gerente da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), Kellin
Ramos, comenta que a organização está animada e “surpresa”
com a repercussão do evento.
“Esse ano a gente bateu um
recorde. Durante os 11 anos que
acontece a caminhada, sempre
tivemos um bom público, mas

RESULTADOS

'ATENDIMENTO AO CIDADÃO'

1ª REUNIÃO PÚBLICA

Da Assessoria

Após jogo disputadíssimo, Novo Caramuru vence o clássico regional contra Pyl

riachos, cachoeiras e paisagens
exuberantes. No dia será ofertado ônibus com saída em frente
à Prefeitura Municipal, às 8 horas
e às 8h30, até a Pousada Rural
Longe Vista. O ônibus retorna
para Tibagi a partir da 12 horas,
saindo do Salto Puxa Nervos. E
para quem for de carro, haverá
estacionamento gratuito no local.
No início da caminhada os inscritos receberão um cartão para
que, durante o trajeto, seja carimbado cada vez que passarem por
um dos cinco pontos de controle.
Ao final, quem conseguir concluir
o percurso, terá uma Carteirinha
Internacional, que valerá para dez
provas similares, até mesmo, em
outros países.

R$ 200mil são investidos
em extensão de rede
Tibagi - Já está em fase
de implantação a extensão de
rede elétrica e iluminação, que
leva mais luz e segurança para
comunidades rurais do município. Recebem a extensão as
localidades de Faxinal dos Mendes e Alto do Amparo, sentido
Agudos. É um investimento de
cerca R$ 200 mil, com recursos próprios.
Na manhã desta sexta-feira
(7), o prefeito RildoLeonardi
esteve na sede da Secretaria
Municipal de Planejamento,
Economia e Gestão, para conversar sobre a execução da
obra, que é feita pela Copel.

“Nós trabalhamos dois anos
para colocar o município em
dia, para fazer os projetos,
captando recursos do governo
estadual e federal, que foi
nossa meta no primeiro e
segundo ano. Agora nós sabemos que temos que trabalhar
com nosso recurso próprio e
nós guardamos dinheiro para
isso. Estamos com as contas do
município totalmente em dia e
temos recursos para executar
as obras que são demandadas,
como essa de extensão de rede
de iluminação pública que vão
levar segurança para os bairros
rurais.

Castro perdeu
para Bobures no
Dia do Desaﬁo
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
O Dia do Desafio deste ano,
realizado em 29 de maio, teve
número recorde de participantes no Estado. A informação é
do Serviço Social do Comércio
(Sesc) do Paraná, que em parceria com as prefeituras municipais
realiza anualmente o evento. Ao
todo, 364 municípios paranaenses participaram das atividades e
registraram sua participação.
Castro, nesta edição, ficou
atrás da cidade venezuelana de
Bobures. O número total de castrenses que participou das atividades neste ano foi 21.303, o
que representa 32% da população local, já em Bobures 20.859
cidadãos participaram, apesar de
o número ser menor, representa
34% da população, pelo fato de
lá existir um número menor de
habitantes.
Cidades vizinhas
Nas cidades vizinhas, por onde
circula o Página Um, ocorreram
diversos resultados. Por exemplo,
Carambeí ficou na frente, com
35% da população participando
das atividades, um total de 6.708
cidadãos, enquanto a adversária
Potim teve apenas 10% de participação – 1.890 pessoas. Ponta
Grossa também venceu a adversárias Santarém, enquanto um
total de 202.372 potagrossenses
se exercitaram no Dia do Desafio
(65% da população), na cidade
concorrente foram 34.748, o
equivalente a 12% dos moradores. Palmeira por sua vez acabou
perdendo para Porto Feliz. Na
cidade vizinha foram 8.687 participantes, 27% da população,
e, na cidade adversária 14.890
pessoas participaram das atividades, o que equivale a 30% dos
habitantes. Em Tibagi 30% dos
moradores locais contribuíram
com o desafio (5.839 pessoas),
enquanto que em Ibaretama foram
apenas 6.25 participações (5% da
população). Por fim, na cidade de
Piraí do Sul foram 1.652 participações, o equivalente a 7% dos
moradores locais, já sua adversária, a cidade de Capão da Canoa,
teve 16% da população presente
nas atividades, um total de 7.937
pessoas.

ESTÁ DE ACORDO!

Secretaria
emite nota sobre
obra da capela
A Secretaria Municipal de Planejamento, Economia e Gestão
divulgou uma nota na tarde desta
sexta-feira (7) sobre as obras de
revitalização da Capela Mortuária
do Cemitério Municipal. Confira
o conteúdo da nota na íntegra: “A
obra de revitalização da Capela
Mortuária do Cemitério Municipal também não passou ilesa à
forte chuva e vendaval registrados
no último dia 30 de maio. O forro
em gesso acartonado sofreu instabilidade em sua estrutura metálica, ocasionando descolamentos
de molduras de gesso e trincas
e, com isso, o deslocamento de
luminárias. Imagens arquivadas na
Secretaria de Planejamento, datadas de 23 de maio, conclusão da
obra, comprovam que a empresa
entregou o prédio de acordo com
as especificações previstas em
contrato.
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Castro perde duas concessionárias
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Com saída da
Servopa, Castro
perdeu duas
concessionárias
em cinco meses
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A Servopa acaba de encerrar suas atividades em Castro.
A unidade fechou as portas na
segunda-feira (3), encerrando
um ciclo de pouco mais de
dez anos no município. Com
o fechamento da empresa, dez
funcionários foram demitidos,
não houve remanejamentos,
mas de acordo com Alexandre
Maschio, que era supervisor de
vendas da unidade, todos serão
indenizados em breve.
Segundo Alexandre, a decisão pelo fechamento da loja
em Castro se deu pela junção
de alguns fatores, relacionados
principalmente à depreciação
do imóvel, até então alugado
para a Servopa, e também por
reflexos de queda nas vendas.
“A diretoria tomou essa decisão
por vários motivos. Por exemplo, o prédio onde estávamos
é muito antigo e o proprietário
queria subir o valor do aluguel,
além disso, não queria executar
reformas e se fossemos alugar
outro imóvel com os padrões
exigidos pela Servopa, sairia

“

Ford Fancar deixou município no início do ano

O prédio onde
estávamos é
muito antigo e
o proprietário
queria subir o
valor do aluguel

muito caro, e se continuássemos
no mesmo local, teríamos que
investir em um projeto de prevenção de incêndio, o que ficaria
inviável, sobretudo, em um prédio alugado, mas o fator vendas
também acabou somando na
decisão. A filial de Castro estava
se mantendo, se auto sustentava e não estava trabalhando

VIAS RURAIS

Serviços de recuperação
continuam neste sábado
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro, por
meio da Secretaria Municipal
de Interior, está recuperando
as estradas rurais que foram
danificadas devido ao volume
de chuvas que caiu na semana
passada. Os trabalhos que iniciaram na terça-feira (4) terão
continuidade neste sábado (8)
com equipes nas localidades de
Terra Nova, Santa Leopoldina,
estradas da Ilha, Maracanã,
e regiões do Tabor e Santa
Clara. Serão utilizados cinco

patrolas e oito caminhões para
os serviços de patrolamento
e cascalhamento. Durante a
semana receberam manutenção as regiões do Capão Alto e
Guararema.
O diretor de vias rurais, Neri
Anacleto ressaltou que todas as
localidades onde houve estragos serão atendidas. "Nossas
equipes estão trabalhando uma
hora a mais por dia e os trabalhos continuarão neste sábado,
reiniciando na próxima semana,
até atendermos todos os locais
que precisam", disse.

Servopa fechou filial castrense na segunda-feira (3)

no vermelho, mas as vendas
caíram bastante de um tempo
para cá, mais categoricamente a
partir de 2014, com a volta do
IPI, e, atualmente ainda temos
o impacto de uma crise econômica e política que ocorre em
nosso país”, destacou.
A unidade da Servopa em
Castro chegou a comercializar
60 veículos por mês, mas de
tempos para cá, vinha vendendo
cerca de 20 carros no mesmo
período. O número de funcionários também sofreu queda,
a equipe chegou a ter 23 pessoas, mas reduziu para os dez
que estavam na loja quando
ocorreu o encerramento das
atividades.
A devolução do prédio onde
a loja funcionava ao proprietário
deve acontecer até no dia 15 de

junho. Enquanto isso, funcionários (já cumprindo aviso) estão
fazendo a retirada dos materiais
e utensílios da unidade. Os veículos já foram todos transferidos, e, segundo Alexandre, os
clientes da unidade de Castro
passarão a ser atendidos na
Servopa do Bairro Oficinas, em
Ponta Grossa. “Ainda estamos
encerrando alguns atendimentos aqui, mas de toda forma,
os clientes que eram atendidos em Castro ou compraram
conosco nos últimos anos,
estão sendo direcionados para
atendimento lá também, sem
prejuízos, tanto para receber
os veículos que foram adquiridos, como para revisão ou
quaisquer outros serviços, só
terão que se deslocar, mas a
Servopa continuará pertinho e

NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Reunião discute melhorias
Funcionários da Secretaria
Municipal de Saúde participaram na quinta-feira (6) da
"Reunião de Pactuação pelo
Fortalecimento e Qualificação
da Atenção Primária", promovida pela 3ª Regional de
Saúde, na sede do Senac.
De acordo com o diretor
da Regional, Robson Xavier
da Silva, todos os anos é
feita uma pactuação nacional
com os municípios e estados onde há indicadores que
apontam os níveis de organização do sistema público de
saúde municipal, regional ou

estadual. "Na nossa região,
verificamos aumento da mortalidade materna e infantil,
dificuldade com as coberturas
vacinais e óbitos prematuros,
principalmente de pessoas
com doenças crônicas como
hipertensão, diabetes e câncer,
entre outros. São indicadores
que demandam necessidade
de esforços para melhorar a
atenção básica. Vamos ajudar
os 12 municípios da região a
identificar as dificuldades para
organizar melhor os seus serviços na atenção básica e termos
resultados melhores", disse.

sendo a mesma empresa sólida
que é, com outras dez lojas no
estado do Paraná, só da marca
Volkswagen”, ressaltou.
Antes de encerrar a entrevista, Alexandre Maschio agradeceu a confiança e parceria de
todos os clientes da unidade

Servopa de Castro. “Foram
dez anos de companheirismo, e
não estamos deixando a cidade
por falta de produto, de investimentos ou por incompetência
nossa, mas sim, e principalmente pela depreciação da loja
mesmo”, finalizou.

EM CASTRO

Duas concessionárias
encerram atividades
Com o encerramento das
atividades da Servopa em
Castro, o município passa a
contar com apenas duas concessionárias. Entre os primeiros meses deste ano a Ford
Fancar também fechou as
portas da filial castrense. Na

época, a unidade tinha cerca
de 13 funcionários, ocorreram alguns remanejamentos,
mas a maioria deles foi demitida. Segundo informações,
a principal razão da saída da
Fancar de Castro foi a queda
nas vendas.
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Exportação de suínos cresce 73%
Divulgação / Jonas Oliveira/Arquivo-SECS

Paraná é o
segundo maior
produtor e o
terceiro maior
exportador
Da Assessoria
O Paraná exportou 11,1
mil toneladas de suínos para
o mundo em abril, com valor
de US$ 23 milhões. Esse
volume representa crescimento
de 73,3% em peso acumulado, em relação ao mesmo
mês do ano passado, segundo
o Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento.
O Estado é o segundo
maior produtor e o terceiro
maior exportador de suínos do
Brasil. Esse salto no mercado
internacional em abril ajudou
a engordar também os índices
nacionais. Em abril de 2019, o
Brasil exportou 57,2 mil toneladas e US$ 118,7 milhões, crescimento de 44,8% e 47,8%,
respectivamente, em relação ao
mesmo período de 2018.

Em abril o Paraná exportou 11,1 mil toneladas de suínos para o mundo

Quatro meses
O saldo acumulado das exportações do ano (janeiro a abril) no
Estado também é superior em
relação ao primeiro quadrimestre de 2018, com crescimento
de 10,7%, salto de cerca de 3,4
milhões de toneladas. Os maiores compradores do ano foram
Hong Kong, Uruguai, Cingapura, Argentina e África do Sul.
Os países asiáticos consomem

mais de 50% da cadeia produtiva
da suinocultura paranaense.
Momento positivo
O técnico do Deral, Edmar
Wardensk Gervásio, diz que
os números apontam para um
momento positivo depois de
um primeiro trimestre apenas
regular. “O mercado se abriu
um pouco mais com a crise da
peste suína em países asiáticos,

e o Paraná, com o crescimento
acumulado do quadrimestre,
mostra que pode crescer ainda
mais na segunda metade do
ano”, afirmou.
Esse momento positivo leva
em conta também os números
nacionais já divulgados. O Brasil embarcou 58,1 mil toneladas
de suínos em maio, aumento
de 35% comparativamente a
2018, o que deve se refletir em

novo crescimento do Paraná – o
balanço oficial regional só será
apresentado na segunda quinzena deste mês.
Indústria
O secretário de Agricultura
e do Abastecimento, Norberto
Ortigara, ressalta que há um
esforço da indústria paranaense
em aumentar a produção de
frangos e suínos nos próximos
meses. Ele disse que esse movimento de curto prazo tem a ver
fundamentalmente com a questão sanitária da China.
“Com o problema sanitário da China, o setor de frango
pode crescer em torno de 10%
no Paraná e o setor de suínos em
torno de 20% neste ano. Temos
frigoríficos com capacidade para
triplicar a produção”, destacou.
“O mercado de suínos teve um
2018 fraco, com preços ruins,
e agora houve uma inversão
positiva. Estamos aproveitando
essa oportunidade porque temos
qualidade e capacidade de produzir”.
Abate na china
Para Luiz Eliezer Ferreira,
economista do Departamento
Técnico e Econômico da Fede-

ração da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep), as estimativas internacionais apontam para
o abate de 30% do rebanho chinês em função da peste suína. O
país é o principal mercado consumidor de suínos do mundo.
“Os resultados dos meses
anteriores não foram melhores do que o ano passado, mas
houve um boom em abril em
função da peste. Isso gerou
uma janela de oportunidade
para outros grandes países produtores como o Brasil, então
há mesmo uma perspectiva de
aumento nas exportações para
os próximos meses”, reforçou.
Novo ciclo
Norberto Ortigara disse que
o Paraná tem a pretensão de
ampliar muito a sua produção
e presença no mundo a partir
do selo de área livre de febre
aftosa. “Não à toa que o Estado
e o setor privado fazem esse
movimento para encerrar a vacinação contra febre aftosa nos
bovinos e búfalos. A vacinação
do rebanho bovino ainda inibe
a presença dos suínos paranaenses no mundo. Estamos fora
de 65% do mercado mundial de
carne suína”, afirmou.

A mais importante feira
de tecnologia Digital para
o agronegócio do país
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Tema: Por que a economia deve melhorar e
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DOUTOR FELIPE MORRE AOS 66 ANOS

Depoimentos e comoção na despedida
Divulgação

Dedicação ao
trabalho e
personalidade
são lembrados
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A morte repentina do médio
Luiz Felipe Fiorillo gerou imensa
comoção entre os castrenses.
Desde que as informações sobre o
atentado que ele sofreu começaram
a ser publicadas, muitas pessoas
- pacientes, amigos, familiares e
colegas de trabalho passaram a se
manifestar nas redes sociais. Além
de lamentarem a morte, também
houve muitas manifestações de
apoio e solidariedade à família.
A reportagem ouviu pessoas
que tinham proximidade com Luiz
Felipe ou que foram seus colegas
de trabalho. Todos, ao falarem do
médico, ressaltaram sua personalidade e profissionalismo.
Um dos ouvidos foi o farmacêutico Jose Almeida Fonseca, com
quem doutor Felipe (como era mais
conhecido) conviveu por cerca de
50 anos. A amizade deles começou
nos bancos da escola, quando Luiz
Felipe tinha aproximadamente 15
anos e ainda estudava, na época
no chamado ginásio, atual ensino
fundamental. Jose foi seu professor
durante um tempo, e, anos mais
tarde foi também seu colega, no
Hospital Bom Jesus, de Castro.
“Isso foi mais ou menos no início
da carreira dele, logo que veio trabalhar em Castro”, descreve.
Depois, a amizade e o companheirismo de ambos seguiram, até
chegar nos dias de hoje, e, o farmacêutico fez questão de contar
histórias da convivência, e da personalidade do médico. Por exemplo, segundo Jose Almeida, Luiz
Felipe tinha grande confiança no
seu trabalho, inclusive, teria se tornado um marketeiro ao longo dos
anos, após ter sido diagnosticado
pelo profissional, a partir de seus
exames, com meningite. “Isso há
muitos anos, ele tinha sido picado
por um pernilongo e estava tendo
febre diariamente, mas não sabia o
que estava acontecendo, foi então
que fizemos o exame e vimos que
ele estava com meningite, após, ele
começou o tratamento aqui, concluiu em Curitiba, e se curou. Era
um diagnostico difícil para a época,
e ninguém imaginava o que de fato
ele tinha. Desde então ele passou a
confiar muito e a recomendar o meu
trabalho, o que para mim é motivo
de grande satisfação”, explica.
Das lembranças que Jose
guarda, se sobressaem as de que
Luiz Felipe era extremamente estu-

Luiz Felipe Fiorillo teve seu trabalho de médico destacado
dioso, desde os tempos do Colégio
Vespasiano, quando foi seu aluno,
até depois de médico formado.
Além disso, de acordo com o farmacêutico, doutor Felipe foi uma
pessoa boa, de temperamento forte
e um ótimo profissional. “Ele foi um
dos melhores alunos do grupo, e
mesmo depois, seguia sempre lendo
e estudando. Era um pouquinho
nervoso e explosivo, era emocional,
mas não tinha maldade nenhuma,
e como profissional, ele era excelente. Nós tínhamos bastante proximidade, tanto que o sentimento é
como se estivesse perdendo alguém
da família”, finalizou.
Também conversou com a
reportagem a diretora administrativa
do Hospital Anna Fiorillo Menarim
/ Cruz Vermelha de Castro, Eliana
Reinaldo. Luiz Felipe fazia parte
da equipe na unidade, e, segundo
Eliana, “a equipe multiprofissional
sentirá sua falta”, destaca.
Ela contou que o médico trabalhou no hospital desde que a Cruz
Vermelha chegou em Castro, e que
havia comprometimento no exercício da sua profissão. “Sempre profissional e disposto, colaborando
com o desenvolvimento da maternidade do hospital, que leva o nome
de sua tia”, descreveu ela.
Na tarde de sexta-feira (7), a
reportagem também falou com o
filho de Luiz Felipe Fiorillo, o também médico, Frederico Fiorillo.
Bastante emocionado, ele contou
um pouco sobre a noite do crime
que vitimou seu pai. Segundo ele,
quando ficou sabendo do ocorrido
foi direto à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da cidade,
onde o pai foi atendido primeiro,
ainda acreditando se tratar de um
assalto. “Fui à sala de emergência, ele já estava entubado e com
suporte avançado de vida, mas já

inconsciente, sem resposta verbal
ou motora, um lado meu técnico
teve a observação de que se tratava
de um ferimento grave, na nuca,
mas neurologicamente observava que ele estava num sono, o
que poderia ser bom sinal, mas
chamava atenção o sangramento.
Quando achei que ia me descontrolar, pensei que tinha que manter
a minha condição de serenidade,
e só pedi extrema urgência na
transferência, para uma unidade
maior, ele foi rapidamente encaminhado para Unimed, mas apesar
de todos os esforços não resistiu.
Houve rompimento de um grande
vaso, a cirurgia para tentar conter
o sangramento foi longa, cerca de
duas ou três horas, mas ele acabou
sofrendo paradas e infelizmente
veio a óbito”, destacou.
Frederico descreveu o atentado
como algo cruel, cobarde e onde
não houve chance de defesa para
a vítima. “Eu tenho a aceitação do
fato concreto, como filho e como
médico, o que me falta é a compreensão, a motivação disso foi torpe,
fútil, não entra na cabeça. Mas é
um aprendizado que eu precisava
passar, de agora poder proteger
minhas irmãs, ter preocupação
com elas”, disse o médico
Quando foi questionado sobre
quem foi o pai Luiz Felipe Fiorillo,
Frederico disse, “Ele conseguia
ser várias pessoas numa só, com
personalidade bastante difícil, mas
ao mesmo tempo, extremamente
amorosa, o que levava ele a brigar
muito pelas convicções e crenças
que tinha. Era uma madeira bruta,
maciça, que eu esperava que
ficasse um pouco mais oca, pra
ressoar um som que modificasse
alguma coisa nesse mundo”.
Frederico contou ainda que seu
pai era um “profissional exímio e

competente, um grande médico.
Tinha orgulho do filho médico,
me viu numa situação muito difícil,
me viu renascer, e morreu com a
memória do filho renascido, é isso
que importa”, finalizou.
O também médico e ex-prefeito castrense, Reinaldo Cardoso
também deu seu depoimento sobre
o ex-colega de profissão. “O Felipe
sempre foi bom profissional, competente, ele trouxe muitas coisas
boas na área da saúde para Castro, mas também era empreendedor, tanto na área comercial como
na produção agrícola, ou seja, foi
uma pessoa que contribui muito
como a cidade. É muito lamentável
esse falecimento, assim de forma
tão violenta, o que nos deixa muito
chocado, ninguém merece isso,
é uma perca para Castro, mas
deixo aqui minhas condolências à
toda família peço a Deus que os
de forças para passarem por esse
momento”, disse.
Por fim, a reportagem ouviu a
vereadora e presidente da Câmara
de Castro, Maria de Fatima Barth.
Ela igualmente lamentou a partida
de Luiz Felipe e durante a entrevista, citou um momento da carreira do médio, que segundo ela,
chamou sua atenção, revelando um
lado do profissional que nem todos
conheceram. “Lembrei do doutor
Felipe após a cirurgia que fez no
meu irmão. Ele veio no quarto
onde eu esperava e disse que tinha
sido muito difícil o momento da
anestesia, que o anestesista havia
tentado inúmeras vezes e não tinha
conseguido aplicar. Aí ele pediu um
tempo para que fizessem oração,
porque o nervosismo estava interferindo no procedimento, então a
equipe silenciou e ele fez a oração.
Nesse momento ele receitou um
versículo da bíblia e depois, falou
que Deus ilumina e abençoa o trabalho, conduz nossas ações, basta
a gente silenciar e pedir. Após
fazer a oração, disse para o anestesista retomar o trabalho e imediatamente ele aplicou com êxito a
anestesia. Daí ele disse, deu tudo
certo, seu irmão logo vem para o
quarto. Confesso que fiquei admirada, esse era um doutor Felipe que
eu desconhecia, porque as poucas
vezes que conversamos o assunto
sempre foi a cidade de Castro, a
política, as questões com as quais
ele discordava na administração”,
narrou a vereadora.
Fatima falou ainda do profissionalismo e das convicções do
médico, e dirigiu-se aos seus familiares, também usando um versículo bíblico. “Agora ao pensar em
quais palavras dizer, pensei de também usar um versículo da bíblia,
como ele fez naquele dia, e dirigir
algumas palavras aos familiares
e amigos. A partida de alguém
sempre deixa uma ausência e uma

saudade. É preciso preencher esse
espaço com o espírito de quem se
foi. Jesus partiu e nos deixou o seu
espírito, o Espírito Santo. Assim
também, quando perdemos um pai,
uma mãe, um filho, um irmão, uma
pessoa querida, é preciso manter
as lembranças e o espírito dessa

pessoa, porque o espírito é uma
memória que não morre, é uma
memória sempre atual. O espírito
de cada um de nós permanece nas
memórias sagradas. Doutor Felipe
fará muita falta para o município,
meus sentimentos à família e amigos”, finalizou.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!
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.
VENDE GRANDE
HOTEL OU ALUGA
Ponto de esquina com 2.200mts de
área construída. Entrar em contato:
(42) 3232-4388.

DINEU KRUBNIKI - ME, CNPJ 82.443.383/0001-37 torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para PRODUÇÃO DE
MATERIAL CERÂMICO, SOB O NÚMERO 27842, COM VALIDADE
ATE 10/12/2016 instalada NA RUA JUVENAL FERREIRA DA LUZ,
352, DISTRITO INDUSTRIAL II, PIRAI DO SUL - PR.

RESUMO DE NOVELAS
VERÃO 90
Sábado (08/06)
Dandara e Vanessa discutem. Floriano desconfia da
suposta guru de Álamo. Manu
e João assinam contrato com
a Globo, para emoção de
Lidiane. Jerônimo arma para
afastar Dandara de Quinzinho.
A competição entre Janaína e
Raimundo na tevê acaba em
empate. Dandara comenta
com Patrick que Quinzinho
não gostou da proposta de
Marco Aurélio de levá-la para
uma turnê no exterior. Vanessa
conta a Quinzinho que Dandara se encontrou com Marco
Aurélio. Quinzinho discute com
Dandara. Lidiane cancela as
aulas de dança com Quinzão.
Quinzinho dorme com Vanessa.
Vanessa liga do celular de
Quinzinho para Dandara.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS SANTA CRUZ LTDA. Torna
público que irá requerer ao IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a
Licença Prévia para Extração de Cascalho, instalada na localidade
denominada Serena II – Município de Doutor Ulysses/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
IGUAÇU CELULOSE PAPEL SA CNPJ: 81.304.727/0002-45 torna
público que irá requerer ao iap, a renovação da licença de operação
para fabricação de celulose, papel e embalagens instalada na rod pr
151 km 267,5 Pirai do Sul - Paraná.

SÚMULA DE EMISSAO DA LICENÇA OPERAÇAO
À ALVEZ E BATEZATI LTDA ME , torna público que recebeu junto
ao IAP, a LICENÇA INSTALAÇÃO, para extrair Areia no local denominado Fazenda Imbau de Fora, Município deTibagi.
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Orlando
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Peixes: Você, que se guia
pela intuição, terá o aval dos
astros para pedir um aumento
de salário no seu serviço. Fale
de modo objetivo com a chefia.
Na união, o astral de afeto vai
dominar.

Plano de
aposentadoria
oferecido
por bancos
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Virgem: Poderá bolar ideias
relacionadas à sua carreira.
Escolha uma para concentrar
suas energias, já que o dia de
hoje pede foco. Capriche no
visual para chamar a atenção de
quem paquera.

Peça giratória de
motores
Possui

Engenho
espacial
essencial
ao GPS

P
R

Aquário: O dia será bom
para negociar, fazer propaganda
do seu talento e buscar ajuda
de pessoas influentes para a
realização dos seus sonhos.
No romance, valorize a pessoa
amada.

Reunião via computador comum entre profissionais do “home
office”
Mote

VE

Leão: Talvez um curso
online, ligado à sua área de trabalho, te ajude a tomar decisões
na carreira. O dia favorece encontros com os amigos em casa. Não
tenha medo de compartilhar seus
sonhos com seu par.

A de
futebol
contabiliza
90 minutos

L
E
M
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Capricórnio: Você vai notar
que sua força interior lhe dará
segurança nas decisões profissionais. Caso seu coração esteja
pedindo um amor, poderá conhecer alguém diferente hoje.
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Câncer: Terá que correr
para dar conta do serviço. Não
faltará coragem para tomar decisões. O sentimento que te une a
quem ama é mais forte do que as
diferenças: deixe isso claro.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br

COMPRAR ROUPAS
No dia seguinte ele escreve
Na hora de pagar apresentei
novamente a mensagem e assim
se repete a semana toda. Já irrium par de meias no caixa e
o resto das roupas coloquei
tada a professora deixa Joãozinuma sacola.
nho de castigo depois da aula.
A atendente perguntou:
No dia seguinte está escrito
PALAVRAS
DIRETAS
Só as meias? E essas roupas
no CRUZADAS
quadro "A propaganda
é a
www.coquetel.com.br alma do negócio!". © Revistas COQUETEL
na sacola?
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-Sou idoso!
PARANDO A BICICLETA
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é
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pesquisa móvel de
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Sagitário: Quando estiver
num momento livre, terá respostas para seus problemas no
emprego. Confie na sua intuição.
Um toque de mistério vai te ajudar na paquera. A dois, afaste a
rotina.
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Gêmeos: Mantenha os pés
no chão no trabalho. Poderá se
engajar num projeto que promove o bem. Só gaste sua grana
com o essencial. É possível que
uma pessoa que admira você à
distância declare seu interesse.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Dircinei Alves da Silva Madeiras, CNPJ n° 18.312.205/0001-78 torna
público que irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente
de Jaguariaiva, a Licença de Instalação para Serrarias com desdobramento de madeira e transporte de cargas nao perigosas a ser implantada Estrada Muni cipal HV02, Lote 06-A, Distrito Industrial IV Josef
Bartniczuk, Jaguariaiva, Pr.

IA

Escorpião:O dia vai favorecer quem trabalha com vendas.
Estará esbanjando energia, mas
evite exigir demais de seu rendimento físico. A dois, espere muita
proteção da pessoa amada.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
Dircinei Alves da Silva Madeiras, CNPJ n° 18.312.205/0001-78 torna
público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de
Jaguariaiva, a Licença Prévia n° 42915 válida até 03/06/2021 para Serrarias com desdobramento de madeira e transporte de cargas nao
perigosas a ser implantada Estrada Municipal HV02, Lote 06-A, Dist
rito Industrial IV Josef Bartniczuk, Jaguariaiva, Pr.

ÃO

Touro: Profissionalmente, o
dia será de mudanças. Apresente
suas ideias para a chefia. Fuja
da rotina com a pessoa amada e
busque alternativas de lazer que
garantam descanso ao casal.

ÓRFÃOS DA TERRA
Sábado (08/06)
Jamil não gosta do jeito
como Bruno olha para Laila.
Paul se irrita com o desprezo
de Dalila. Laila recusa a ajuda
de Dalila/Basma para reconstruir a barraquinha de Missade.
Sara se entristece quando Davi
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Libra: Com a diplomacia que lhe é natural, mostre
suas opiniões no seu emprego.
Em família, você vai desejar independência. É possível
que mude de tática no jogo da
sedução.

A DONA DO PEDAÇO
Sábado (08/06)
Maria pede para Rael
procurar Márcio na fábrica
de bolos. Amadeu conta para
a família sobre a doença de
Gilda. Márcio mente para Sílvia e vai a uma balada. Camilo
reclama do trabalho de Virgínia e os dois discutem. Maria
se diverte com Régis. Márcio
e Kim passam a noite juntos.
Cosme repreende Edilene por
chegar tarde em casa. Beatriz
finge dormir quando Otávio
chega. Lyris fica frustrada com
o comportamento de Agno.
Abel procura Britney em sua
casa. Josiane pede para namorar Rock. Rael chega armado
para falar com Maria.
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Áries: Suas atitudes poderão ser vistas como autoritárias
no serviço. A noite favorece o
contato com pessoas de longe ou
um programa que inclua música.
Seu poder de sedução em alta
beneficia a conquista.

se recusa a aceitar seu casamento com Ali. Martin revela
usa história, e todos se emocionam. Paul recepciona Fauze
ao chegar ao Brasil. Helena
sente-se mal, e Letícia a
ampara. Camila questiona Paul
sobre seu comportamento com
Miguel. Ali estranha quando vê
Davi na casa de Sara. Dalila/
Basma descobre que Helena
está grávida de Elias.
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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.
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ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

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.

O D E
A
PA T
R
A T E
I
I D A
C A S
C
B O

VENDO ESTOQUE
DE LOJA DE ROUPAS
COM MÓVEIS
Todo o estoque da loja com móveis,
e o ponto para locação.Interessados
ligar para Mandioca: (42) 9 98342777 ou 9 9810-1999.

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

A forma mais barata de fazer negócio!
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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. Tel.:
(42) 9 9865-7255.

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

3232-5148
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POLÍCIA DESCARTA LATROCÍNIO

Médico morto será cremado na capital
Fotos / Debora Chacarski

Luiz Felipe
Fiorillo levou
um tiro na
região da nuca

SENGÉS

PM cumpre
seis mandados
judiciais

Sandro Adriano Carrilho
sandrocarrilho@paginaum.com
Será cremado na manhã deste sábado (8), no Crematórium
Vaticano, em Curitiba, o corpo
do médico Luiz Felipe Fiorillo,
de 66 anos, baleado em frente
à sua clínica médica, na noite de
quinta-feira (6). Durante todo
o final da tarde de ontem (7),
quando o corpo chegou na Funerária Castro, e também nas
primeiras horas de sábado, era
grande o número de pessoas
que queriam dar o último adeus
ao grande profissional da área
da saúde, pai de Frederico, Fernanda e Alexandra.
Crime
De acordo com informações
obtidas, o crime aconteceu por
volta das 21h30, em frente à
clínica de Felipe na rua General Câmara, próximo à Loja A
Rainha. Ele estaria vindo de um
churrasco na Castrolanda, quando do lado de fora da garagem,
foi surpreendido por criminosos
que não fizeram questão de esconderem os rostos. Um deles,
inclusive, teria saido do carro
e praticado o crime. Ninguém
soube dizer se o médico foi baleado na nuca assim que chegou
em sua casa, anexa à clínica, ou

Da Redação

se chegou a entrar na clínica, e
na saída foi surpreendido pelos
marginais.
PM
Policiais militares foram os
primeiros a chegarem na cena
do crime, encontrando o médico agonizando no chão. Na
sequência, o Siate procedeu os
primeiros socorros, conduzindo
a vítima à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA).
Moradores próximos afirmaram terem ouvido dois disparos
de arma de fogo e um automóvel
fusca, de cor azul, saindo em alta velocidade pela Rua Romário
Martins, na contramão, sentido
a Rua Major Otávio Novaes.
Desde que foram informados do ocorrido, a P2 da 3ª Cia
da PM compareceu ao local e já
iniciou buscas pelos autores.

SEM SUSPEITOS

Levam R$ 3 mil em produtos
Ladrões realmente não hesitam quando querem levar os
pertences alheios. Dessa vez o
furto foi a uma loja, na manhã de
sexta-feira (07). A equipe policial
foi acionada às 8h46, quando
proprietário de loja localizada na
Avenida Horácio Klabin, centro de

Telêmaco Borba, percebeu que as
portas do estabelecimento tinham
sido violadas. Segundo a PM, uma
das entradas foi vandalizada com
uma barra de ferro pequena. Em
levantamento feito com a vítima, a
polícia acredita que R$ 3.000,00
em produtos foram levados.

Quanto a possível subtração
de objetos de valor que estariam
no carro, ou na clínica, a família
informou à polícia que nada foi
levado.
Depoimento do filho
O também médico Frederico
de Brito Fiorillo, filho de Luiz
Felipe Fiorillo, concedeu entrevista à reportagem do Página
Um quando ainda aguardava a
chegada do corpo em Castro,
em frente à funerária. Para Frederico, foi um amigo que trouxe
a notícia que seu pai tinha levado o tiro. Já na UPA de Castro,
viu o pai entubado na sala de
emergência, apresentando grave
ferimento na nuca causado por
projétil de arma de fogo. O filho
descreveu que pelo ângulo que
a bala perfurou, "de cima para
baixo", o seu pai estaria se de-

Ainda era possível ver as manchas de sangue na calçada

fendendo, e talvez por isso a informação dos dois disparos.
Na Unimed
Depois de passar pela UPA,
Luiz Felipe Fiorillo foi transferido em estado gravíssimo para o
Hospital Santana Unimed, onde
passou por cirurgia delicada
para reparar o sangramento.
Foram mais de duas ou três

horas na tentativa de estancar
o sangue, além de duas paradas
cardiacas até vir à óbito.
Para Frederico, seu pai
poderia ser várias pessoas em
um só. "Era uma matéria mais
bruta e maciça, e ao mesmo
tempo muito amoroso. Era um
profissional competente que
tinha muito orgulho do filho
médico", concluiu.

Primos tem celulares roubados
Telêmaco Borba - A PM de
Telêmaco Borba está a procura
do ladrão que roubou casal e subtraiu dois celulares.
A ação criminosa aconteceu
na hora do almoço de quarta-feira

(05), quando casal de primos foi
abordado na Rua Ilha do Surubi,
no Jardim Alegre.
Segundo a equipe policial
eles foram intimidados por um
homem que mostrou sua pistola
na cintura, dando voz de assalto
e levando os aparelhos, ambos da

PONTA GROSSA

Filho bate em
mãe e irmã
Da Redação

TELÊMACO BORBA

Da Redação

Sengés - Aproximadamente
30 Policiais Militares da 3ª Companhia, do Pelotão de Choque e
da Agência Local de Inteligência
do 1º BPM cumpriram seis mandados de busca e apreensão na
manhã desta quarta-feira (05).
As ordens judiciais, expedidas
pela Comarca de Sengés/PR,
foram cumpridas em pontos
distintos, no Distrito de Ouro
Verde.
A operação, precedida de um
trabalho de inteligência policial,
teve por objetivo coibir a incidência de crimes na região, dentre
eles o tráfico de drogas, roubo e
invasão de propriedades.
O 1º BPM esclarece que,
embora não tenham ocorrido
prisões durante a operação,
a Polícia Militar cumpre, em
ações direcionadas como esta,
a missão de preservar a ordem
pública, inibindo a incidência de
novos delitos.
Atendendo às demandas
da população local, equipes da
Patrulha Escolar Comunitária
darão continuidade às ações
ostensivas da PM na região, proporcionando mais segurança e
tranquilidade a todos.

marca Samsung, sendo um deles
modelo J7 Prime na cor dourada
e o outro um J6 Plus, preto.
A informação só chegou a
conhecimento da PM de Telêmaco
as 12h45, conforme boletim de
ocorrência levado a conhecimento
das autoridades por uma parente.

Ponta Grossa - Mãe e filhos
foram parar na 13ª SDP, após
um adolescente, de 12 anos,
agredir a própria mãe e irmã. A
ocorrência foi registrada na tarde
de quarta-feira (05), residência onde os três moram, na Rua
Cirema Becker, Bairro Contorno,
em Ponta Grossa. A mãe teve
ferimentos na boca e na cabeça,
enquanto a outra adolescente
também acabou machucada.

EM UVARANAS

(42) 3232-1001

(42) 3233-4004
(42) 3232-7007

(42) 3233-5005
(42) 3232-2897

Soldado ﬂagra
roubo e
recupera objetos
Ponta Grossa - Rapaz de
20 anos é detido por soldado do
exército na noite de quarta-feira
(05). Isso aconteceu após ser
flagrado roubando uma pessoa
na Rua Humberto de Campos,
bairro de Uvaranas, em Ponta
Grossa.
O jovem portava uma faca e
ao ser surpreendido pelo militar,
saiu correndo. Na fuga, acabou
capturado, e os objetos recuperados. O ladrão e a vítima foram
encaminhados para a 13ª S.D.P.,
para devidas providências.

ALÉM DE AMARRADO

Ladrões roubam
moto de motoboy

(42) 3232-2597

Ponta Grossa - Na madrugada de quarta-feira (5), quando
faria uma entrega, motoboy
acaba rendido e amarrado em
um terreno baldio na rua Lauro
Ferreira Ribas, Jardim Paraíso,
em Ponta Grossa. Além de subtrairem a carteira com documentos, dinheiro, os ladrões levaram
a motocicleta com as pizzas.
Dois teriam sido os homens que
usaram de armas de fogo para
render o trabalhador. A motocicleta roubada é uma Yamaha
YBR 125, da cor preta, com
placa AKN 6671, ano 2002.

D+
Sábado, 08 a 10 de Junho de 2019

Divulgação / Diego Silva

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Foto de Diego
Silva, direto
para a D+

Destaque para a lindíssima
Haykeny Kamile Hobert
que estreou seus 15 anos
no sábado (25 de maio)
Divulgação / Christian Christophoro

Divulgação / Christian Christophoro

Em uma cerimônia
concorrida, Marli Rodrigues de Quadros e Eduardo Alves Rosa (Dudu)
estrearam alianças no domingo (2) na mão esquerda. A cerimônia ocorreu
da sede campestre da
Calpar e foi registrada
por Christian Christóforo.
Felicidades ao casal!

FOTO PASTOR
Sábado, 1º de junho, foi dia de comemorar o primeiro
aninho de vida de Alice Moura Sleutjes, primogênita
do casal Lu Moura e Rodrigo Sleutjes. O registro oficial
do evento coube a by Fabiana Guedes Fotografia
Divulgação

07/06

Titãs em PG

Divulgação

Divulgação

Bruna Ribeiro,
Flavia Pinheiro
Vanessa Ribeiro,
Juliane M. Franco

08/06

Edson Strickert, Fabiana
Aparecida Roberto,
Nicolas Ferreira de Andrade

09/06

Hireno Augusto de Freitas
Marcio Araujo Oliveira
Rosnei Oliveira

10/06

Matheus Moura, Carol
Gaida, Suelem Inácio

A PM fez uma blitz diferente na
terça-feira (4) à noite. Acionada pelo
190, participou em Carambeí da
festa de 5 anos do pequeno Anthony
Carvalho. Ele adorou!

O Pastor da 1ª Igreja do Evengelho
Quadrangular de Castro, Romeu Ribas,
comemorou nessa quarta-feira (5) a
chegada de mais um aniversário.
A homenagem é da família e amigos!

NO MARISTA

O ex-vereador Edson
Strickert recebe no sábado
(8) muitos cumprimentos
por mais um ano de vida.
Felicidades!

'Branco Mello, Sérgio Brito e
Tony Bellotto sobem ao palco do
Teatro Marista, em Ponta Grossa.
A apresentação de Titãs, em caráter acústico, acontece no dia 30
de junho (domingo), a partir das
21 horas. A intenção do grupo é
fazer um resgate de um dos álbuns
mais vendidos do grupo, o Acústico
MTV, que foi lançado em 1997.
Quanto aos ingressos, eles
podem ser adquiridos em Ponta
Grossa na Verbo Livraria (Avenida
Vicente Machado, 779) ou online
pelo www.diskingressos.com.br.
No palco os músicos estarão munidos de violões, piano, guitarra
acústica e contrabaixo. Será uma
noite inesquecível!

