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com 1 ano de vida
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região

Transferido
em UTI Móvel
de Palmeira
Em uso desde o mês de
dezembro de 2019, a UTI
Móvel do município de Palmeira já realizou o transporte de diversos pacientes
em estado de urgência e
emergência. Apesar de
todos os atendimentos já
realizados, na quarta-feira
(26) a UTI Móvel registrou
um caso especial. Um recém-nascido, com apenas
um dia de vida, necessitou
dos serviços neonatais do
veículo para ser transferido
para o Hospital do Rocio,
em Campo Largo. página 4

carnaval

Jovem morre
espancado
em festa

'Imigrantes
Italianos'
vence o
corso em
Tibagi
página 4

'FRATERNIDADE E VIDA: DOM E COMPROMISSO' É O TEMA DESTE ANO

Celebração das cinzas abre
'Quaresma' e 'Campanha'
Divulgação / Renato de Oliveira

A Polícia Civil de Tibagi,
desde o fim da madrugada de
domingo (23) está trabalhando para elucidar o caso de
um jovem espancado. Danilo
Sedlak, de 23 anos, teria sido
espancado na rua antes de enpágina 9
trar em óbito.

gOVERNADOR
rATINHO jUNIOR
RECEBE EM FOZ DO
IGUAÇU GOVERNADORES
DOS ESTADOS DO
SUL E SUDESTE
página 3

Sinal da Cruz simboliza o renascimento
Divulgação

Com o início da Quaresma, ocorrido
na Quarta-feira de Cinzas (26), também começou uma nova Campanha da
Fraternidade. Neste ano o Tema é Fraternidade e Vida: dom e compromisso,
e o lema ‘Viu, sentiu compaixão e cuidou dele’. Conforme explica o religioso
de Sion, irmão Cristiano de Almeida,
o lema foi inspirado no Evangelho de
Lucas, que relata a conhecida Parábola
do ‘Bom Samaritano’.
“Na verdade a Campanha da Fraternidade deste ano tem muito a ver
com a teologia do Papa Francisco e
também foi inspirada nas obras da Irmã
Dulce dos Pobres, a santa brasileira
que foi canonizada no ano passado.
Mas, acima de tudo, é um convite a
sermos como o bom samaritano, que
viu a pessoa caída e necessitando de
ajuda, sentiu compaixão daquele irmão
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e o ajudou", ressalta.

campanha para doação de sangue em castro

Secretaria de Saúde e Hemepar se unem
Divulgação

maestro Nélson Lopes

'tom jobim'

parcialmente

Palmeira terá
Orquestra
Filarmônica

Caixa reabre
após assalto
em Telêmaco

O maestro Nélson Lopes,
regente da Orquestra Municipal
de Palmeira, agora parte para
mais um desafio na cidade, a
criação de uma Orquestra Filarmônica que leva o nome de Tom
Jobim. Ele participa da Associação Menonita de Assistência
Social (AMAS) e juntamente
com o coordenador da entidade, pastor Aroldo Heimbecker,
estão atuando no sentido de
viabilizar a formação de músicos, especialmente crianças
e adolescentes atendido pela
página 7
entidade.

Agência da Caixa Econômica Federal assaltada,
em Telêmaco Borba, voltou
a atender parcialmente na
quinta-feira (27). A unidade
ficou danificada após a situação registrada pela polícia
na madrugada de sexta-feira
(21). A Polícia Militar da cidade lamentou a morte de um
policial e o ferimento de outro
durante troca de tiros no dia
da ação criminosa. Até hoje, a
Investigação não informou se
alguma quantia em dinheiro foi
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levada do local.

Pessoas de toda a região podem doar sangue

NO MÊS DE MARÇO

CTPS passa a ser só digital
Divulgação

cadastro pela internet

A partir de março, a Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) deixa de ter
versão física e passa a ser somente digital. Além de acelerar
a solicitação do documento, a
digitalização da carteira possibilita que o trabalhador tenha
acesso a informação de qualipágina 8
ficação civil.

Neste sábado (29) a Secretaria Municipal de Saúde de Castro,
em parceria com o Centro de
Hematologia e Hemoterapia do
Paraná (Hemepar), irão realizar
uma Campanha para doação de
sangue. Será um dia inteiro de
mobilização para ajudar a salvar
vidas, conforme descreveu para
a reportagem a secretária de
saúde de Castro, Maria Lidia

Kravutschke. A secretária também
explicou que, apesar de a ação
estar programada para ocorrer
em Castro, durante a Campanha
pessoas de toda a região poderão
doar sangue. “É uma parceria
com a Hemepar, mas não se trata
de uma campanha exclusiva para
pacientes de Castro, é uma parceria com foco em ajudar a salvar
página 5
vidas”, destaca.

estradas da região

PRF registra queda no índice
Divulgação

DUAS mortes nas estradas

A PRF encerrou na quarta-feira (26) a Operação
Carnaval 2020. Na região dos
Campos Gerais houve registro
de 20 acidentes com 2 mortes
e 19 feridos. Os principais
tipos de acidente atendidos
pelas equipes da PRF foram colisão traseira e colisão
transversal. Entre as causas se
destacaram a falta de atenção,
velocidade incompatível e ingestão de álcool.
página 9
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EDITORIAL

PEQUENOS VERSOS DO DIA
Cai o mundo lá fora, chuva
forte, barulhenta
Chega-me aos ouvidos,
como cachoeira violenta;

CAMPANHA DA FRATERNIDADE É
INSPIRADA NAS AÇÕES DE IRMÃ DULCE

Vejo uma menina,
toca os muros da rua com
a mão ao caminhar
É minha própria imagem
de quando criança,
fazendo o mesmo a caminho
de nadar;

A Campanha da Fraternidade deste ano, que tem como tema 'Fraternidade e Vida: dom e compromisso', convida os cristãos à pratica
do olhar ao próximo, da caridade, do se importar com as dores do
outro. Em um mundo individualista, de causas distantes e de discursos vazios, olhar para quem está perto e para aqueles que realmente
necessitam de ajuda, tornou-se quase um diferencial, afinal, tem sido
mais fácil demonstrar preocupação com causas mais nobres, grandes,
aquelas que atraem atenção, que merecem crédito. A proposta da CF
2020 é justamente para que os católicos se voltem para aquilo que
está ao seu alcance, esforçando-se para cuidar daqueles que estão a
sua volta, e que muitas vezes imploram por um pouco de atenção e
do olhar caridoso, que deveria ser prática constante de todos aqueles
que se dizem seguidores de Cristo.

Logo ali está o homem
de chapéu
Sorri com vontade, olha pro céu
Me faz pensar em escrever
sobre ele
Um homem, de pé, numa
rua, de chapéu;
Penso em frações, escrevo versões
Não desenvolvo qualquer uma
Relances de um dia, ficções
Pedaços de vida nenhuma.

Lucas Gutierrez

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho
CONVITE FEITO
O presidente do Sidicato
do Comércio Varejista de
Castro, Marioli Simão, entregou pessoalmente ao vicegovernador Darci Piana, nessa
quinta-feira (27), convite para
o evento de lançamento do
Prêmio Tropeiro de Ouro que
acontece no dia 5 de março.

Divulgação

DE

(DEM) segue seu projeto
de ser prefeito de Carambeí, outro nome pertencente
ao mesmo grupo político de
Osmar Blum, o do secretário Municipal de Saúde,
Mário (Marinho) José Avais
de Mello Filho, entrou no
páreo na semana que antecedeu o carnaval. Uma pesquisa
teria feito Marinho se lançar
na disputa. Só os números
teriam sido guardados a sete
chaves.

SEM FUTSAL
O Caramuru Futsal que no
passado chegou a disputar a
Série Ouro do Paranaense, nem
na Bronze participará em 2020.
A falta de um maior incentivo
por parte da atual administração, teria feito a conta da equipe
subir muito. Não é de hoje que o
governo Moacyr descarta incentivos a esportes de alto rendimento. Foi assim com o Vôlei e
continua com o futsal.

EM ALERTA
O primeiro caso supeito de
dengue em Carambei foi descartado essa semana, mas outros
dois já colocaram a Secretaria
Municipal de Saúde em alerta.

Margarina, manteiga
artificial, gordura trans

Comércio se prepara para Páscoa. Tortas Wolf, do empresário
Diego Wolf, aposta nos Ovos de colher para atrair consumidores.

ÚLTIMAS: Patriotas quer
ser o maior partido político
de Castro, independente se o
prefeito Moacyr conseguirá se
candidatar-se a reeleição.

NA DISPUTA
Enquanto Márcio Taques

28/02 - Dia da Ressaca
01/03 - Dia Internacional da Proteção Civil
02/03 - Dia da Oração / Dia Nacional do Turismo

Resenhas rápidas e radicais
O Carnaval
e os novos tempos das versões alternativas!
Resenhas rápidas
e radicais
O carnaval e os novos tempos no mundo nos levam a abraçar ideias estranhas de rebelião. Trata-se de um

Para melhor conhecer a “personalidade” da gordura trans,
é preciso penetrar na sua misteriosa “alma” molecular e fazer
uma regressão atômica para conhecer os seus átomos e os “braços” de ligação do átomo de carbono. Para isso é preciso lembrar alguns conhecimentos da Química Orgânica. Uma “forma”
é a fórmula química que nos conta a quantidade, as forças de
ligação e o arranjo dos átomos na molécula das substâncias. Já
sabemos que a família dos lipídios vive nos vegetais e animais,
sob a forma de gordura. As gorduras produzidas pelos vegetais
são líquidas e insaturadas, porque conservam pelo menos uma
dupla ligação (força) entre os átomos de carbono da molécula,
exemplo: azeite de oliva, óleo de girassol, soja, milho, e outros.
As gorduras saturadas, são aquelas cujos átomos da cadeia de
carbono da molécula, são ligadas entre si apenas por ligação
simples. As gorduras saturadas são produzidas pelos animais,
são sólidas, exemplo banha de porco, sebo de boi, manteiga
de leite de vaca e outras. Mas, em um primeiro momento, o
“espírito” comercial da tecnologia moderna fez nascer a Gordura trans, no “berço” da família dos lipídios, por meio de
uma reação química, que transforma os óleos vegetais líquidos
em gordura sólidas insaturadas. Este processo químico consiste em colocar átomos de hidrogênio nos locais das duplas
ligações, eliminando-as da molécula. Quanto mais hidrogênio
na molécula, mais consistente a gordura, melhora o aspecto
e aumenta o prazo de validade do produto. Tem-se, então a
margarina, uma manteiga industrial e sintética. E não para por
ai: a Gordura trans pode “nascer” nas panelas domésticas,
durante o aquecimento dos óleos para fritura, ou na indústria
que envolve altas temperaturas por longos períodos. Por isso,
nunca será demais, manter um olhar vigilante contra a “maldade” da Gordura trans.
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

fenômeno global, com desfechos violentos, quando, independente de nossas posições sociais, seremos ativados
O Carnaval e os novos tempos das versões alternativas!
por mecanismos psicológicos poderosos, contra Grandes Conspiradores, estejam eles em qualquer lugar do
O carnaval e os novos tempos no mundo nos levam a abraçar ideias estranhas de rebelião. Trata-se de um fenômeno global, com desfechos violentos, quando,
mundo.
Alguns heróis estarão sempre em destaque e exigem o nosso “like”. Como gênios e loucos, mas
independente de nossas posições sociais, seremos ativados por mecanismos psicológicos poderosos, contra Grandes Conspiradores, estejam eles em qualquer lugar
revolucionários,
deestarão
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podem
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que
do mundo. Alguns heróis
destaque e exigem
nosso fantasias,
“like”. Como gênios
e loucos,
mas revolucionários,
de um
superior,
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fantasias,
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cantar
que
a
Terra
é
plana,
a
partir
do
que
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e
até
construir
ou
pilotar
a
invenção
que
vai
provar
que
“terra
redonda
”
é
só
manipulação
de
fatos!
Eles
estudaram e até construir ou pilotar a invenção que vai provar que “terra redonda ” é só manipulação de fatos!
nos convencem também de que a invasão de um espaço com uma escavadeira não revela a intenção de nunca machucar pessoas! Com este heroísmo e pitadas de loucura,
Eles
nos
também
de grande
que amodelo
invasão
de ume transgressor
espaço com
umaQuerem,
escavadeira
não erevela
intenção
nunca
às vezes
sãoconvencem
feridos ou morrem,
mas fornecem
de visionário
persistente.
no fim, atenção
fotos, se avamos
algum diade
imitar
suas
unhas
ou
trejeitos,
quando
seremos
versões
“alternativas”
de
gritos
e
atitudes
provocadoras
sobre
qualquer
tema.
No
fundo,
sabemos
que
são
apenas
atores
precários
machucar pessoas! Com este heroísmo e pitadas de loucura, às vezes são feridos ou morrem, mas fornecem
de revoltas que já não podem mais controlar!
grande modelo de visionário e transgressor persistente. Querem, no fim, atenção e fotos, se vamos algum dia
imitar suas unhas ou trejeitos, quando seremos versões “alternativas” de gritos e atitudes provocadoras sobre
qualquer tema. No fundo, sabemos que são apenas atores precários de revoltas que já não podem mais controlar!
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A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
28/02

redacao@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Temperatura
23

ºC

12 ºC

Umidade
90%
55%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
29/02

24

ºC

13 ºC

89%
53%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
01/03

22

ºC

14 °C

94%
57%

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

02/03

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO
Mensal:
Semestral:
Anual:

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

20

ºC

14 ºC

92%
54%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 27/02/2020
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NESTE SÁBADO

Ratinho Junior recebe governadores
Divulgação

Sustentabilidade
vai permear
as discussões
da reunião

NO PARANÁ
O ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou
quais serão as 54 escolas de 22 estados e do Distrito Federal
vão participar do programa de escolas cívico-militares, a partir de 2020, quatro delas o Paraná: Colégio Estadual Beatriz
Faria Ansay (Curitiba), Colégio Estadual Vinicius de Moraes
(Colombo), Colégio Estadual Tancredo Neves (Foz do Iguaçu)
e Colégio Estadual Professora Adélia Barbosa (Londrina).

Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior recebe neste
sábado (29) os governadores
de São Paulo, João Doria; de
Minas Gerais, Romeu Zema;
do Espírito Santo, Renato
Casagrande; de Santa Catarina,
Carlos Moisés; do Rio Grande
do Sul, Eduardo Leite; e do Rio
de Janeiro, Wilson Witzel. Eles
participarão do sexto encontro
do Consórcio de Integração
Sul e Sudeste (Cosud), que
acontece em Foz do Iguaçu, no
Oeste do Paraná.
Questões como sustentabilidade, bioeconomia e economia
criativa vão permear as discussões da reunião. Com o tema
“A atitude de hoje é a eficiência do amanhã”, o encontro vai
reunir, além dos governadores,
secretários de Estado e equipes
técnicas dos sete estados das
duas regiões.
O evento começa nesta
sexta-feira e contará com 15
grupos de trabalho, reunindo
secretários estaduais e equipes técnicas de cada área para
traçar estratégias conjuntas.
As deliberações de cada grupo
subsidiarão os pontos que vão
integrar a Carta de Foz do

Divulgação

Governadores dos estados do Sul e Sudeste mantêm encontro em Foz do Iguaçu

Iguaçu, documento que será
lançado ao final do encontro,
assinado pelos sete governadores.
Os grupos de trabalho
foram divididos nos seguintes
temas: Fazenda e Planejamento,
Desenvolvimento Econômico,
Agricultura, Turismo, Inovação,
Ciência e Tecnologia; Educação, Meio Ambiente e Infraestrutura, Logística e Transporte,
Saúde Pública, Segurança
Pública, Administração Penitenciária, Gestão e Planejamento,
Controle e Transparência e
Reforma da Previdência.
Palestras
Também estão programadas duas palestras para o
sábado (29) de manhã, uma
delas com o ministro da Justiça
e Segurança Pública, Sergio
Moro. A outra é do economista
Eduardo Moreira, que falará

Da Assessoria
A Secretaria da Saúde do
Paraná informou que ocorreu um
problema na sistematização de
dados no boletim epidemiológico
semanal da dengue divulgado na
quarta-feira (26) e que alguns
números foram alterados.
De acordo com a publicação
atualizada na quinta-feira (27) o
Paraná tem 34.905 casos confirmados da doença; 8.213 casos a
mais que a semana anterior.
O Estado apresenta 95.927
notificações para a dengue, registradas em 329 municípios.
Quanto à informação sobre
a situação endêmica nos município o boletim atualizado nesta
quinta-feira confirma que são 92
cidades em situação de epidemia
e 46 em alerta.
O boletim confirma ainda que
74 municípios apresentam casos
de dengue com sinais de alarme
e 26 apresentam casos de dengue grave.
A Secretaria da Saúde do
Paraná segue realizando ações de
controle e prevenção da dengue
em todo o Estado, por meio do
Comitê Intersetorial de Controle
da Dengue no Paraná, com apoio
de todas as secretariais e órgãos
estaduais; das 22 Regionais de
Saúde, secretarias municipais de
Saúde e entidades representativas da sociedade civil.
A Sesa reforça que a principal medida preventiva e de combate à dengue é a eliminação dos
criadouros do mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da doença.
90% dos criadouros estão
nos domicílios, em recipientes
que acumulam água parada.

74 municípios com
casos de dengue com
sinais de alarme

Documento
Como nas edições anteriores da reunião do Cosud, ao
final do encontro será divulgada a Carta de Foz do Iguaçu,
reunindo as deliberações dos
governadores e dos grupos de
trabalho. A carta será apresentada pelos governadores em

uma coletiva de imprensa, que
será no Parque Nacional do
Iguaçu.
Entre outras questões, nos
documentos divulgados anteriormente os gestores reafirmaram o apoio às reformas
estruturais em âmbito federal e às medidas econômicas
essenciais à retomada do crescimento econômico e ao equilíbrio fiscal da União, estados e
municípios.
Codesul
Paralelamente ao encontro da Cosud, integrantes do
Conselho de Desenvolvimento
e Integração Sul (Codesul),
bloco que reúne os três estados
do Sul e o Mato Grosso do Sul,
irão se reunir para a criação do
Fórum Permanente do Gás. O
objetivo é ter uma agenda regional para discutir os assuntos de
interesse do setor de gás.

CONTRA O CORONAVÍRUS

EM UMA SEMANA

Paraná conﬁrma
mais 9 mil
casos de dengue

sobre economia sustentável e
bioeconomia,
apresentando
inovações, estratégias e ações
para alcançar o desenvolvimento econômico, respeitando
a manutenção de recursos para
as próximas gerações.
Entre os pontos que serão
abordados estão estratégias
para tornar as produções
agropecuária e industrial mais
sustentáveis, como usar a
tecnologia para transformar
pontos críticos em soluções
inteligentes e como fomentar a
economia circular.

ALEP vai tomar medidas de prevenção
Divulgação

Da Assessoria
A Assembleia Legislativa do
Paraná vai tomar uma série de
medidas de prevenção contra
o avanço do novo coronavírus
(COVID-19). As ações foram discutidas nesta quinta-feira (27) em
reunião entre o primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB), o chefe
do serviço médico da Casa, Dr.
Jackson Baduy, a Diretora Administrativa Ivilim Koelbl, e o Diretor de Pessoal Bruno Garofani. O
objetivo é se antecipar a um possível crescimento no número de
ocorrências, já que o Brasil confirmou nesta semana o primeiro caso
em seu território.
O procedimento é necessário,
explica Romanelli. “Nós estamos
tomando medidas preventivas reconhecendo a gravidade do coronavírus. Cuidados básicos, como lavar
constantemente as mãos e utilizar
o álcool gel, ajudam a evitar a
transmissão. A prevenção sempre
é o melhor remédio”, diz.
Entre as medidas está a criação de campanhas, com orientações sobre higienização das mãos
e o aumento da disponibilização
de álcool gel. Cuidados simples
podem evitar na transmissão do
vírus, como cobrir nariz e boca
ao espirrar ou tossir. “Quando
falamos em evitar doenças, a prevenção sempre é a melhor medida.

Debatida medidas de prevenção contra o avanço do coronavírus
Com estas ações, estamos assegurando que o vírus não se espalhe”,
alertou o médico Jackson Baduy.
Outros cuidados também são
importantes, como evitar o compartilhamento de objetos de uso
pessoal, como talheres, pratos,
copos ou garrafas; manter os
ambientes bem ventilados; evitar
contato próximo a pessoas que
apresentem sinais ou sintomas da
doença e evitar contato próximo
com animais selvagens e animais
doentes em fazendas ou criações
também ajudam na prevenção.
O Brasil notificou na quartafeira (26) um caso confirmado
do novo coronavírus. Além da
ocorrência importada da Itália, o
Ministério da Saúde monitora 132
casos suspeitos de infecção. Ao
todo, outros 59 casos suspeitos

já haviam sido descartados após
exames laboratoriais apresentarem
resultados negativos, de acordo
com Organização Mundial de
Saúde (OMS).
Ainda segundo o órgão, já
são 81.109 casos confirmados
em todo o mundo. Na China, país
de origem do vírus, são 78.191
casos confirmados e 2.718 mortes. Outros 2.918 casos foram
confirmados em 37 países e territórios fora da China, incluindo
44 mortes.
Os sinais e sintomas clínicos
são principalmente respiratórios, semelhantes a um resfriado,
podendo causar infecção do trato
respiratório inferior, como as
pneumonias. Os principais sintomas são febre, tosse e dificuldade
para respirar.

NOS TRÊS PODERES

Projeto quer proibir contratação
de disseminadores de fake news
Compartilhar notícias falsas
pelas redes sociais tem sido uma
ação criminosa constante nos últimos anos, que parte de grupos
mal intencionados e influenciadores políticos de todo país. Para
entrar na batalha de combate a
quem contribui para a desinformação da sociedade, o deputado

estadual Requião Filho (MDB)
apresentou na Assembleia Legislativa do Paraná Projeto de Lei
que pretende proibir a nomeação
para cargos públicos de pessoas
que tenham sido condenadas em
razão da prática deste tipo de
crime.
Segundo o texto apresen-

tado, as contratações passariam
a ser vetadas nos três poderes,
no intuito de punir quem produz,
espalha ou fomenta as fake news.
Requião Filho destaca também
que as práticas de compliance têm
sido cada vez mais implantadas na
Administração Pública, e que este
é um compromisso de todos.

PONTA GROSSA
O deputado Aliel Machado
(PSB) reafirma a vontade de
disputar a prefeitura de Ponta
Grossa em outubro. "É uma
decisão que está sendo amadurecida." Aliel Machado já
foi presidente da Câmara de
Vereadores e está no segundo
mandato na Câmara dos
Deputados.
SEGUNDA PONTE
O governador Ratinho
Junior e o presidente da
Itaipu Binacional, Joaquim
Silva e Luna, vistoriam hoje
as obras de construção da
Segunda Ponte ligando Brasil e Paraguai. O Estado é
o gestor da obra financiada
pela binacional. O ministro
Tarcísio Gomes de Freitas
(Infraestrutura) acompanha a
vistoria.
AEROPORTO
Os três - Ratinho Junior,
Joaquim Silva e Luma e Tarcísio Gomes de Freitas - mais
o presidente da Infraero,
Hélio Paes de Barros, inauguram a ampliação do Aeroporto Internacional de Foz do
Iguaçu.
ENCONTRO SUL
E SUDESTE
Os governadores João
Doria (PSDB-SP), Romeu
Zema (Novo-MG), Renato
Casagrande
(PSB-ES),
Carlos Moisés (PSL-SC),
Eduardo Leite (PSDB-RS),
Wilson Witzel (PSC-RJ) e
Ratinho Junior (PSD-PR)
participam do quinto encontro
do Consórcio de Integração
Sul e Sudeste que acontece
em Foz do Iguaçu. Questões
como sustentabilidade, bioeconomia, economia criativa e
até o corona vírus vão permear
as discussões da reunião.
SEM PÂNICO
O secretário Beto Preto
(Saúde) afirmou que o Paraná
vai adotar medidas de contingenciamento em massa para a
prevenção e tratamento contra
o coronavírus. A Secretaria
de Saúde vai seguir orientações do Ministério da Saúde
para tratar possíveis casos de
doenças no Estado. Londrina
largou na frente,e vai adotar o
mesmo protocolo utilizado no
combate à H1N1.
REFORMA PRISIONAL
O Estado vai abrir três
mil novas vagas no sistema
prisional com a construção de
quatro novas cadeias públicas e três novas delegacias.
O investimento soma R$ 81
milhões. As cadeias públicas
serão construídas em Foz
do Iguaçu, Londrina, Ponta
Grossa e Guaíra. As obras
fazem parte de um grande
pacote de reformas, reparos
e construção anunciado pelo
governo.

SOBE
Estreante na campanha
presidencial de 2018, o Novo
foi o partido que mais cresceu
proporcionalmente em menos
de dois anos. Pulou de 19 mil
filiados para 48 mil, aumento
de 154%. A meta da legenda é
reunir 50 mil integrantes ainda
neste ano.
DESCE
Na contramão do Novo, as
siglas que mais apresentaram
desfiliações desde 2018 foram
o PP, com queda de 12% – de
1,44 milhão para 1,27 milhão
-, e o MDB, que perdeu 11%
dos seus integrantes, mas
segue no topo de ranking como
o maior partido do país com
2,13 milhões de filiados. O PT,
segundo na lista dos maiores,
também diminuiu. Tinha 1,59
milhão de filiados em abril
de 2018 e passou para 1,47
milhão em janeiro deste ano.
CANNABIS
O Conselho Federal de
Farmácia regulamentou a atuação dos farmacêuticos na
distribuição e orientação de
pacientes quanto ao uso de
medicamentos à base de Cannabis. "É o primeiro órgão de
saúde que garante o exercício
do profissional nos produtos
de cannabis", afirma Margarete
Akemi Akishi, coordenadora do
grupo de trabalho responsável
pela elaboração da resolução.
UMA SÓ NO PARANÁ
Das 100 pesquisas eleitorais já registradas no TSE, a
pouco menos de oito meses as
eleições municipais, uma é do
Paraná. O Instituto Angulo vai
medir a intenção de voto para
prefeito na cidade de Perobal,
no noroeste do Estado. Das
100 pesquisas registradas,
nenhuma delas é para as grandes capitais.
ASFALTO
O deputado Giacobo (PL)
destacou o asfalto realizado em
Capanema, um investimento de
R$ 500 mil através de emenda
do deputado. "A qualidade
da infraestrutura viária de um
município é fundamental para
a segurança e a comodidade
da população em seus deslocamentos diários."
AINDA É CEDO
O novo líder do PT na
Câmara dos Deputados, Enio
Verri, acha cedo para se falar
em afastamento do presidente
Jair Bolsonaro. “Há uma radicalidade por parte dele contra a democracia nunca antes
vista. Vamos analisar. Ainda
não enxerguei isso (o impeachment), mas pode avançar
dependendo da reunião com
os seis partidos de oposição.
É muito cedo para fazer essa
análise”.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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'TURMA DO GUINCHO' FICOU COM O VICE

'Imigrantes Italianos' vence o Corso
Divulgação

Grupo
estreante no
carnaval foi
o vencedor

COM UM ANO DE VIDA

Recém-nascido é transferido
em UTI Móvel de Palmeira

Da Assessoria
Tibagi - A última noite do
Carnaval 2020 foi marcada
pela vitória do grupo estreante,
Imigrantes Italianos, anunciado
como grande campeão do desfile do Corso. Completaram o
time de ganhadores a Turma
do Guincho, Os Tranqueiras
e Bloco da Lene, que ficaram
em segundo e terceiro lugares
respectivamente. O troféu itinerante Destaque, que premia
o bloco que teve as maiores
notas no quesito Criatividade,
ficou com o grupo Os Piá do
Gordo.
O responsável pelo grupo,
Jocelito Pacher, admitiu receber com surpresa o resultado.
"Todos os concorrentes estavam fortes. Então é díficil.
A gente reconhece que todo

Prefeito e vice entregam cheque de R$ 3 mil ao representante do Grupo Imigrantes Italianos

mundo se esforçou, trouxe alegria e ideias. Eu achei muito
bonito", disse.
O grande campeão levou
R$ 3.000,00; o segundo colocado, R$ 2500,00; o terceiro
colocado, R$ 2000,00, e
quarto colocado R$ 1000,00.
Participaram ainda os blocos

Hermanos de La Manguaça,
Monstros do Barro, Askovada, Pavilhão 9, e Comitiva
do Marfeito, os dois últimos
não concorreram ao prêmio.
Cerca de 500 pessoas participaram do desfile, que aconteceu na segunda-feira (24),
às 20h30 horas. Três jurados,

todos turistas, avaliaram criatividade, ornamentação, disciplina e animação.
Imigrantes Italianos garantiu o prêmio principal com 695
pontos. A Turma do Guincho
fez 690 pontos, Os Tranqueiras fizeram 680 o Bloco da
Lene 665.

EM TIBAGI

Mais de 10 mil pessoas no show do Exalta
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - No sábado (23),
mais de dez mil pessoas lotaram
a Praça Edmundo Mercer para
curtir o show com o grupo Exalta
e também o restante da programação do evento que contou
com shows da Banda Interprise
na Tenda Principal e do Grupo
Arte e Conquista na Tenda do
Samba.
Um verdadeiro mar de gente
assistiu ao show nacional, que foi
recheado de hits como "Fugidinha". O prefeito Rildo Leonardi
acompanhou ao show e destacou
a alegria em ver o grande público
prestigiando a festa em Tibagi.
"Nosso Carnaval é tradicional e
este é um dos nosso melhores
públicos. Fico muito contente de
ver que milhares de pessoas vie-

Palmeira - Em uso desde
o mês de dezembro de 2019, a
UTI Móvel do município de Palmeira já realizou o transporte de
diversos pacientes em estado de
urgência e emergência. Nestes
casos, o veículo e seus equipamentos foram fundamentais para
a segurança durante o processo,
dando sobrevida e estabilidade
aos pacientes.
Apesar de todos os atendimentos já realizados, na quartafeira (26) a UTI Móvel registrou
um caso especial. Um recém-nascido, com apenas um dia de vida,
necessitou dos serviços neonatais
do veículo para ser transferido
para o Hospital do Rocio, em
Campo Largo.
O bebê nasceu na tarde de
terça-feira (25), no Hospital
Santa Casa de Palmeira, através
de parto cesareano. De acordo
com os profissionais que realizaram o atendimento, tudo transcorreu normalmente no processo
da gravidez em geral e durante o
parto.
Na manhã de quarta-feira, o
recém-nascido recebeu a visita de
um pediatra, o qual constatou que
o bebê realizava um esforço respiratório incomum. Diante do quadro, optou-se por transferência,
via Central de Leitos, para um
leito de UTI neonatal, no Hospital do Rocio. O recém-nascido foi

transferido no mesmo dia, próximo ao meio-dia.
Até que a vaga de leito fosse
aberta no Hospital do Rocio,
o bebê ficou na UTI neonatal
de Palmeira, dentro da própria
Santa Casa, sendo monitorado e
recebendo atendimento para sua
estabilização, até o momento de
sua transferência.
Tudo transcorreu bem durante
o transporte e o quadro do recémnascido é estável em Campo
Largo, assim como o quadro da
mãe, que segue internada no Hospital Santa Casa de Palmeira.
A secretária de Saúde de Palmeira, Fabiani Bach Czelusniak,
destacou a importância da UTI
Móvel para o município. “Vimos
nesse atendimento o quanto é
necessário ter esse equipamento
no município e o quanto ele ajuda
a salvar vidas. Foi o primeiro uso
da UTI neonatal, porém o veículo
já foi utilizado várias vezes por
adultos e crianças. Na noite de
quarta-feira, por exemplo, ele foi
utilizado na transferência de uma
senhora infartada”, contou.
A UTI Móvel de Palmeira já
foi utilizada oito vezes, sendo um
atendimento utilizando o neonatal e os outros com os demais
equipamentos. Vale ressaltar que
o veículo é utilizado somente em
situações de urgência e emergência, e não em casos cotidianos.

PALMEIRA

Exalta levou o maior público na Praça Edmundo Mercer
ram até Tibagi para acompanhar
este excelente e grandioso show
com o grupo Exalta e também
participar da nossa programação. Tibagi demonstra, mais uma

vez, que que está preparada para
a festa ", disse.
Além do show, o sábado
contou ainda com matinê para
a criançada durante a tarde,

momento de alegria que se repetiu no domingo(23). A matinê da
melhor idade agitou o público na
tarde de segunda-feira (24). A
Roda de Samba Tiruíla também
animou o fim de tarde do público
que veio a Praça Edmundo Mercer no sábado, domingo e na
segunda-feira (24).
A edição do Carnaval 2020
de Tibagi contou com o patrocínio da Copel Telecom e apoio da
Adega Imperial.

Oficinas da LDO 2021
começam na segunda
Palmeira - Desde o dia 10 de
fevereiro está disponível para os
cidadãos, a enquete on-line onde
a população pode participar, definindo quais são as prioridades do
Município na Lei das Diretrizes
Orçamentárias (LDO) 2021. A
enquete fica disponível até o dia 6
de março e pode ser acessada no
endereço www.palmeira.pr.gov.br,
ou clicando AQUI.
Na enquete, o munícipe deverá
escolher uma prioridade para cada
uma das pastas: Saúde, Educação, Assistência Social, e Obras
e Infraestrutura. Após terminar
a enquete, o participante poderá
direcionar sugestões para as
demais áreas de atuação da administração pública. Na última etapa
da pesquisa o participante deverá
fornecer seu nome, endereço e
e-mail. Alysson José de Araújo,
diretor de Contabilidade e Finanças, explica que “as informações

de contato são necessárias para
que o cidadão tenha um feedback
sobre sua participação”, disse.
Juntas, todas as respostas do
formulário mostrarão quais são as
prioridades do Município de Palmeira dentro da LDO 2021. Os
resultados finais serão apresentados posteriormente.
Além da participação on-line,
os cidadãos podem participar das
oficinas presenciais, sendo segmentas de acordo com a pasta
de atuação, promovidas pelas
Secretarias Municipais de Educação, Saúde, Assistência Social,
Urbanismo, Obras e Infraestrutura, Agricultura e Pecuária, Meio
Ambiente e Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo e Relações
Públicas. Todas as oficinas serão
coordenadas pela Controladoria
Geral do Município; tendo início
na segunda-feira (02), de acordo
com o cronograma atualizado.

APÓS INCÊNDIO DE 2018

Reconstrução da Escola Ida
Albach entra na reta final
Palmeira - A obra de reconstrução da Escola Municipal do
Campo Ida Albach, localizada
na comunidade de Quero-Quero,
teve início em agosto de 2019 e
entra na reta final. A previsão de
conclusão é para meados de abril
deste ano.
Uma nova estrutura foi planejada e construída para atender
as necessidades da comunidade
escolar, substituindo o prédio
antigo, que sofreu um incêndio no
final do ano de 2018. A previsão
é de que os alunos, que atualmente estudam no prédio do Polo
da Universidade Aberta do Brasil
(UAB), logo retornem para sua
escola, agora mais ampla e com
estrutura diferenciada.
Segundo a engenheira civil
da Prefeitura de Palmeira e responsável pelo projeto, Annelise
Breus de Souza, antes do ocor-

rido existiam apenas quatro salas
de aula de alvenaria, porém agora
serão entregues seis. A obra tem
área total de 514,39 m2 e no
momento está 80% concluída,
passando agora para a fase de
acabamento.
Em visita ao local, Carla Patrícia Marcondes de Albuquerque,
secretária de Educação, comentou sobre alegria em ver a finalização da reconstrução, garantindo
aos alunos da comunidade e seu
entorno, o acesso a uma nova
escola em um ambiente já familiar. Ela agradece a compreensão
da comunidade escolar ao longo
de todo processo, até que a nova
sede da escola se tornasse realidade. “Que bom que sonhamos
juntos com uma nova escola e que
juntos teremos nosso desejo realizado. Nossos alunos merecem”,
disse.
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CAMPANHA PARA DOAÇÃO DE SANGUE

Secretaria de
Saúde e Hemepar
se unem em ação
Meta é a coleta
de sangue de
no mínimo 80
pessoas de
Castro e região
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Neste sábado (29) a Secretaria Municipal de Saúde de
Castro, em parceria com o Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar), irão
realizar uma Campanha para
doação de sangue. Será um dia
inteiro de mobilização para ajudar a salvar vidas, conforme
descreveu para a reportagem a
secretária de saúde de Castro,
Maria Lidia Kravutschke.
A secretária também explicou que, apesar de a ação estar
programada para ocorrer em
Castro, durante a Campanha
pessoas de toda a região poderão doar sangue. “É uma parceria com a Hemepar, mas não se
trata de uma campanha exclusiva para pacientes de Castro, é

uma parceria com foco em ajudar a salvar vidas, não importa
de quem, ou onde reside”, destaca.
A Campanha, que está sendo
chamada de ‘Doe Vida’, será
realizada no Centro de Especialidades Médicas da Vila Rio
Branco (Praça Nossa Senhora
do Rosário, s/n), das 8h30
às 11 horas, e das 13 às 16
horas. Estão aptas a doar sangue pessoas que têm entre 16 e
69 anos, que estejam em boas
condições de saúde e com peso
de no mínimo 50 quilos. No
momento da doação é necessário apresentar documento de
identificação oficial com foto
(carteira de identidade ou de
trabalho, carteira de conselho
profissional ou passaporte),
além disso, o doador deve estar
descansado e bem alimentado
(deve-se evitar alimentos gordurosos nas quatro horas que
antecedem a doação).
Vale destacar também quem
faz parte do público que não
está apto à doação. Como impedimentos temporários estão
listados a gripe ou resfriado,
diarréia, cirurgias recentes, gra-

videz, ingestão de bebidas alcoólicas, tatuagens que tenham sido
feitas nos últimos doze meses,
tratamentos dentários recentes
e situações que tenham exposto
o doador ao risco de contaminação por doenças sexualmente
transmissíveis. Também existem impedimentos definitivos,
entre os quais a ocorrência de
hepatite viral após os dez anos
de idade, diabetes insulinodependente, epilepsia ou convulsão, hanseníase, doença renal
crônica, antecedentes de neoplasias (câncer), antecedentes
de acidente vascular cerebral
(derrame) e evidência clínica ou
laboratorial de doenças transmissíveis como hepatite B e C,
Aids e doença de chagas.
De acordo com Maria Lidia,
a meta deste sábado é a coleta
de sangue de no mínimo 80
pessoas. “Porque tem toda uma
logística para a vinda e trabalho
da equipe, e pela grande necessidade de abastecimento nos bancos aos quais recorremos quando
necessitamos de sangue. Lembro a todos que não dói, mais é
importante ter atitude e fazer a
diferença”, ressalta a secretária.
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Divulgação

Pessoas de toda a região podem doar sangue

QUARESMA E CAMPANHA DA FRATERNIDADE

Fraternidade e Vida: dom
e compromisso é o tema
Divulgação / Renato de Oliveira

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Celebração da Quarta-Feira de Cinzas abre Quaresma

Divulgação / Luana Dias

Com o início da Quaresma,
ocorrido na Quarta-feira de Cinzas (26), também começou uma
nova Campanha da Fraternidade.
Neste ano o Tema é Fraternidade
e Vida: dom e compromisso, e
o lema ‘Viu, sentiu compaixão e
cuidou dele’. Conforme explica
o religioso de Sion, irmão Cristiano de Almeida, o lema foi inspirado no Evangelho de Lucas,
que relata a conhecida Parábola
do ‘Bom Samaritano’.
“Na verdade a Campanha da
Fraternidade deste ano tem muito
a ver com a teologia do Papa Francisco e também foi inspirada nas
obras da Irmã Dulce dos Pobres,
a santa brasileira que foi canonizada no ano passado. Mas, acima
de tudo, é um convite a sermos
como o bom samaritano, que viu
a pessoa caída e necessitando de
ajuda, sentiu compaixão daquele
irmão e o ajudou. A Campanha nos chama para olharmos o
próximo com empatia, para vermos as necessidades espirituais
e materiais, sermos capazes de
sentir compaixão, como Cristo
sentiu, e cuidarmos, praticarmos
a caridade”, ressalta.
Irmão Cristiano também
destacou que, como a Campanha tem duração de um ano,
terminando apenas com o início
da Campanha da Fraternidade
de 2021, é importante que as
ações propostas sejam continuadas ao longo dos próximos
meses. “Através da Campanha
somos chamados para despertar
o olhar de misericórdia, porém,
os cristãos, sejam eles católicos
ou não, devem ser tocados pela
ressurreição de Cristo para que
a ação continue a dar frutos, no
período pós-Quaresma e pósPáscoa. Devemos continuar a
despertar esse olhar para prática
da caridade e do cuidado com o
próximo, a exemplo das ações
de Cristo. Se não for possível
mudar o mundo todo, podemos
começar pelo nosso cotidiano,
por nós mesmos e por praticar
esse olhar e as ações da misericórdia no ambiente onde estamos
inseridos”, finaliza.
A Campanha da Fraternidade
é coordenada anualmente pela

Religioso de Sion, Cristiano
de Almeida, explica Campanha
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A cada
ano um novo tema é proposto,
sempre apontando para a necessidade de compromissos do cristão, com causas que façam parte
da realidade e problemas vivenciados pela humanidade.
Celebração das Cinzas
abre Quaresma e Campanha
Uma programação especial marcou a Quarta-feira de
Cinzas (26), nas paróquias e
comunidades de Castro, e abriu
oficialmente para os católicos a
Quaresma e a Campanha da Fraternidade deste ano. A igreja de
São Judas Tadeu, no bairro de
Santa Cruz, ficou completamente
lotada para a celebração.
De acordo com padre Franco
Allen Somensi, que é pároco
da comunidade de São Judas, o
tempo da Quaresma representa
mudança de vida, de reflexão.
"Nós nos retiramos para avaliar a
nossa caminhada e propor pistas
de ação, em vista da ressureição

e da celebração da Páscoa. Em
contrapartida, este tempo também favorece mudança de costumes, em que podemos observar
os pontos negativos em nossa
vida, e transformá-los em pontos
positivos", destacou.
Durante a celebração, o
sacerdote destacou três pilares
relacionados a abertura oficial
da Campanha - oração, compromisso e caridade. De acordo
com o padre, a campanha deste
ano sugere uma reflexão sobre
a defesa da vida. "Nós somos
responsáveis pela manutenção e
cultivo da vida, em todas as suas
esferas. O lema da Campanha foi
inspirado no evangelho da parábola do Bom Samaritano. Ele viu
o necessitado, teve compaixão e
cuidou daquela pessoa que estava
caída", observou.
Na Paróquia de São Judas
Tadeu, a Campanha da Fraternidade começou a ser vivida na
prática. "Não basta apenas celebrar este momento e para isto,
ao longo desta Campanha, toda
a comunidade é convidada a
estudar, conhecer o tema, para
depois partir para a prática",
lembrou padre Franco.
Procissão e Via Sacra
Nesta sexta-feira (28), na
paróquia de São Judas Tadeu,
começou na madrugada a Caminhada da Penitência, e a partir
das 18h30, inicia a procissão da
Via Sacra, que sairá do alto da
rua Iereni Malherbi Sinhori, em
procissão pelas ruas do bairro,
e encerra com a celebração de
missa, na igreja matriz.
* COM RENATO DE OLIVEIRA

TEMPORADA 2020

Caramuru Futsal fora da Bronze
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Após ter animado a noite da
família castrense e ter alegrado
sua torcida imensas vezes, o
Caramuru Futsal não trará
entretenimento para sua cidade
em 2020. A direção do clube
anunciou nas redes sociais que
esse ano não disputará a Chave
Bronze do Campeonato Paranaense.
Na publicação a equipe
agradeceu as empresas parceiras, porém lamentou que
o orçamento do time ainda é
baixo. “Agradecemos ao Sicredi,

Shop Masp, Logwood, Lojão do
Keima, Martins Distribuidora de
Bebidas, Bouwman Tecnologia
Agropecuária, Manutec e AG
Auto Mecânica e WebiFibra que
chegaram e fechar suas cotas de
patrocínios conosco, e a Prefeitura Municipal, juntamente com
a Secretaria de Esportes, que
nos ajudaria com a infraestrutura dos locais de treino e jogo,
mais o transporte dos atletas”.
A diretoria explicou que planejou para essa temporada um
orçamento de R$10 mil mensais, mas foi alcançado apenas 60% do valor. “Pela lisura
que a administração do Novo

Caramuru tem, resolveu-se por
bem dar uma pausa, reavaliar o
projeto, buscar novos parceiros
para que em 2021 voltemos
mais fortes e competitivos para
dar muitas alegrias aos nossos
torcedores”, comunicou a direção.
Em relação aos atletas que já
estavam comprometidos com o
time, o clube liberou os jogadores para procurarem novas equipes. “Esse é um até breve, pois
que nem diz a música de Renato
Russo quem acredita sempre
alcança e nunca vamos parar de
acreditar”, disse os diretores do
clube.
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O PERIGO
ESTÁ NO SEU
QUINTAL.

90% DOS FOCOS DO MOSQUITO DA DENGUE
ESTÃO EM RESIDÊNCIAS E EMPRESAS.
Mais do que nunca, você precisa fazer sua parte pra gente vencer a dengue.

LIMPE
O QUINTAL

NÃO DEIXE LIXO ACUMULADO
NEM ÁGUA PARADA

RETIRE A ÁGUA
DAS BROMÉLIAS

ONDE TEM ÁGUA PARADA, PODE TER DENGUE. FAÇA SUA PARTE.

CONFIRA A BANDEJA
ATRÁS DA GELADEIRA

CUIDE DAS CALHAS,
RALOS E CAIXAS D’ÁGUA
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DENOMINADA DE 'TOM JOBIM', ORQUESTRA POSSUI PARCERIA COM AMAS

Palmeira terá Orquestra Filarmônica
Divulgação

Intenção é criar
grupo de
80 pessoas e
formar uma
grande orquestra
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Palmeira - O maestro Nélson Lopes, que já é regente da
Orquestra Municipal de Palmeira, agora parte para mais um
desafio na cidade, a criação de
uma Orquestra Filarmônica que
leva o nome de Tom Jobim.
Nélson participa da Associação Menonita de Assistência
Social (AMAS) e juntamente
com o coordenador da entidade,
pastor Aroldo Heimbecker, estão
atuando no sentido de viabilizar
a formação de músicos, especialmente crianças e adolescentes atendido pela entidade.
Estes músicos, poderão integrar o conjunto da nova orquestra, que será mantida com
recursos obtidos junto a patrocinadores e incentivadores, sem
qualquer investimento público.
Por isso o nome filarmônica,
uma vez que será mantida por
uma entidade da sociedade
civil organizada, a qual captará
recursos para a manutenção do
grupo.

Maestro Nélson Lopes atualmente é regente
Segundo os envolvidos, a
ideia da criação da orquestra é
discutida desde o ano passado.
“Trabalhamos com as crianças
e adolescentes atendidos pela
AMAS e fomos afinando as
intenções, que eram mútuas e
assim nasceu o projeto que vai
ganhando forma e será aberto
a toda a comunidade, oportunizando a participação dos interessados”, comentou Nelson.
A intenção na etapa inicial,
com a formação de músicos,
é contar com 40 componentes para a formação básica da
orquestra, mas a expectativa é
de chegar a 80 após a terceira

etapa de formação. Chegando
aos 80 componentes, o grupo
passa para a orquestra de
grande porte.
Além disso, o projeto prevê
naipes completos de instrumentos de cordas, violinos, base e
percussão. Nélson explicou que
isso ainda não está acontecendo
devido a dificuldade de se contar com instrumentos suficientes para atender a todos.
Para aqueles que desejarem doar instrumentos, mesmo
usados, que entre em contato com o grupo, pois estará
colaborando para o avanço do
projeto. “Vamos trabalhar, a

princípio, com crianças carentes, e não temos condições de
comprar instrumentos. Então,
quem puder colaborar, pedimos
que façam doações e garantimos que os instrumentos serão
muito bem aproveitados”,
salientou Nélson.
A parceria com a AMAS veio
ao encontro do desejo do maestro, que é formar uma orquestra
contando com instrumentos de
cordas, flautas, oboés, fagote.
A proposta é tocar do erudito
até música popular.
Homenagem no nome
O nome da Orquestra Filarmônica é uma homenagem ao
compositor e maestro Tom
Jobim, prestada pelo também
maestro Nélson Lopes. Ele que
não esconde sua admiração
pela obra musical de Antônio
Carlos Jobim, nascido no Rio
de Janeiro em 25 de janeiro
de 1927, e falecido em Nova
Iorque em 8 de dezembro de
1994, durante uma cirurgia do
coração.
Tom Jobim foi compositor,
maestro, pianista, cantor, arranjador e violonista brasileiro.
Autor, junto com Vinícius de
Moraes, da conhecida música
“Garota de Ipanema”, foi um dos
artistas brasileiros com maior
projeção no exterior, tocando e
gravando com grandes nomes
da música internacional, entre
eles Frank Sinatra.

PRIMEIRO FOI DESCARTADO

Dois novos casos suspeitos
de dengue em Carambeí
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Saiu nesta semana o resultado do exame do primeiro
paciente que apresentou sintomas da dengue na cidade de
Carambeí, na semana passada.
De acordo com o laudo, o
homem não está infectado pelo
vírus, porém, novos casos estão
sob monitoramento agora. De
acordo com a inspetora sanitária e coordenadora municipal de combate a endemias,
Adriana Fernandes de Oliveira,
a coleta de sangue desses dois
pacientes – uma criança e um
homem, foi realizada na quintafeira (27).
“O protocolo é o mesmo do
primeiro caso suspeito. Coletamos o material e encaminhamos para ser analisado no
Laboratório Central do Paraná,
em Curitiba. O resultado leve
cerca de uma semana para ficar
pronto”, explica Adriana.
Mosquitos e larvas
Em Carambeí, só neste

início de ano já foram encontradas mais larvas do mosquito transmissor da dengue
que durante todo o ano de
2019. Isso coloca a cidade
em nível de alerta quanto à
possibilidade de ocorrência
de infecção e alastramento da
dengue. “O município tem o
mosquito, mas por enquanto
não tem o vírus circulante.
Durante 2019 já foi encontrado um número considerável
de larvas do mosquito aqui,
mas em 2020, em apenas dois
meses, nós já extrapolamos o
nível de larvas encontradas no
ano passado. Carambeí está
em risco, infestado em um
grau médio, como a infestação
predial já está em situação de
alerta, pode virar para o grau
vermelho, o que exigiria um
trabalho maior junto à população, com a possibilidade de
um pedido de reforço, junto
ao Exército, por exemplo, e
ajuda comunitária, com associação de moradores, igrejas,
escolas, de forma mais efetiva
em aglomerados”, explica.
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NO MÊS DE MARÇO

Divulgação

CTPS passa a ser
somente digital
Digitalização
visa facilitar
o trabalhador
Da Assessoria
Carambeí - A partir do mês
de março, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)
deixa de ter versão física e passa a
ser somente digital. Para acessar
ou criar sua carteira é necessário realizar o cadastro no site do

Ministério do Trabalho e Emprego
(https://servicos.mte.gov.br/) e
baixar o aplicativo na loja virtual
- Apple Store para Iphone e Play
Store para Android -, ou acessar
o link (https://empregabrasil.
mte.gov.br/carteira-de-trabalhodigi…/). Para aqueles que já tem
o cadastro é só baixar o aplicativo e usar o seu login e senha.
Além de acelerar a solicitação
do documento, a digitalização da
carteira possibilita que o trabalhador tenha acesso a informação de
qualificação civil e de contratos
através da integração de diver-

sos bancos de dados do governo
federal, como também possa solicitar o seu seguro desemprego.
O objetivo da digitalização
é facilitar a vida dos trabalhadores que terão o documento
a mão sempre que for preciso realizar uma consulta.
Para poder realizar o cadastro é necessário informar o nome
completo, CPF, data de nascimento, nome completo da mãe,
telefone celular, e-mail e o estado
de nascimento. A Carteira de Trabalho e Previdência Social não tem
nenhum custo para o trabalhador.

ATÉ 13 DE MARÇO

Vacinação contra Sarampo continua
Carambeí - A campanha de
vacinação contra o sarampo que
segue até 13 de março, imunizou
em Carambeí perto de 280 pessoas do público alvo. A campanha
continua com a aplicação em duas
doses para o público de 20 a 29
anos e para outras faixas etárias
somente uma dose.
Segundo a enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Gisele de Paula, a vacinação,
tríplice viral (sarampo/caxumba/

rubéola), que atinge a população
infantil de um ano de idade é de
110,68%. "Estamos com esse
público totalmente imunizado,
porém, as outras faixas de 10 a
19, 20 a 29 e 30 a 59 anos ainda
há pessoas sem a vacinação”.
A enfermeira alerta que o
Sarampo é uma infecção viral,
aguda, altamente contagiosa, transmitida por via aérea, através da fala,
espirro, tosse e respiração. Pode
acometer todas as faixas etárias

suscetíveis, tendo maior gravidade
nos extremos de idade. A doença
pode levar a complicações como
encefalite, meningite e pneumonia.
Para receber a dose de imunização é necessário a apresentação da carteira de vacinação para
a conferência também de outras
vacinas, principalmente a da febre
amarela que está com uma incidência grande de epizootias (doença
que ocorre em uma população animal) na região.

Para obter a carteira é preciso realizar cadastro no site do Ministério do Trabalho e Emprego

CARAMBEÍ DIGITAL

Dobro de internet para usuários
Carambeí - O programa
Carambeí Digital está disponibilizando 4 megas de internet para
os usuários, dobro do que era oferecido anteriormente. Essa quantidade é o suficiente para poder
acessar serviços de streamings,
como Netflix e Youtube, e redes
sociais sem nenhum problema de
internet lenta.
O programa que existe desde
2015 e atende mais de 130 casas
de Carambeí e permite que moradores usufruam de internet grátis
nas localidades públicas da cidade,
como também na sua própria casa.
Hoje existem 10 torres que cobrem
quase toda a região urbana e a área
rural de Catanduvas.
Para garantir um bom funcionamento da internet para a população
é realizado monitoramento regular
da rede de internet. A Prefeitura de
Carambeí garante que a velocidade
da internet não diminui de acordo

Divulgação

Moradores usufruem de internet grátis
com o volume de usuários.
Se o morador quisesse contratar uma empresa de internet
ele gastaria 75 reais por mês pela
mesma quantidade de internet, o
que resulta em 900 reais ao ano
em um serviço que a Prefeitura está
disponibilizando de graça para a
população. Para poder ter a internet em casa é necessário a aquisição e instalação de uma antena que

irá captar a internet.
Além deste serviço de disponibilização de internet gratuita para
a população, o sistema de torres
também possibilita que a Prefeitura
interligue todos os departamentos
e secretarias para maior eficiência
dos serviços prestados à comunidade, ou seja, é um sistema onde
têm todas as informações e dados
dos trabalhos feitos pela Prefeitura.

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

ALUGA- SE CASA
No final da rua Benjamin Constant,
n° 1024ª, contendo 02 quartos, sala,
cozinha, banheiro, lavanderia a e
abrigo para carro. Mais informações
com o proprietário pelo telefone:
(42) 99997-4454 / (42) 9 9125-4744.
BARRACÃO PRÉ
MOLDADO SEMI-NOVO
Em oferta 01 galpão de 200 mts² por
R$ 15.500 e 01 galpão de 100 mts²
por R$ 7.500 e 08 pilares de concreto sem uso para retirar por R$
3.450. Contato: (42) 9 9935-9235.

VENDO IMÓVEL
COMERCIAL / RESID.
Vendo imóvel Com/Res, na
Rua Heráclio Mendes de
Camargo, 06 (Esquina), próximo à ponde de rodagem
Manoel Ribas e a cerca de
200 metros da Prefeitura.
Dois pavimentos, área total
930 m2, área construída 460
m2. Piso superior: sala comercial, garagem, churrasqueira,
banheiro, Sala e 5 quartos.
Piso inf: 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. R$ 600 mil,
Contato pelo: (42) 9 99732121 / 9 9916-3737.

IMPERDÍVEL, COMPRE
UMA E GANHE OUTRA
Vendo uma escrivaninha usada,
com três gavetas, medindo 1,56
x 0,60, na cor casca de ovo, e
ganhe outra desmontada (sem
gavetas). As duas com pés de
ferro. Retirar do local. Valor de
R$ 150. Interessados contatar
(42) 3232-5148.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A empresa Transportes Begnini Ltda, CNPJ 80.645.922/0002-76 torna
público que irá requerer ao IAP a renovação de Licença de Operação
nº15002, para Transportes Rodoviários de Cargas, exceto produtos
perigosos com ponto de abastecimento, lavagem e conserto de veículos pesados, na Rod PR 151 KM 310 Centro CARAMBEI – PR.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente Edital, de acordo com o Estatuto da entidade, o Sindicato Rural de TBAGI, convoca os produtores rurais associados para
a Assembleia Geral Extraordinária à realizar-se no dia 17 de MARÇO
de 2020, no auditório do Sindicato (Rua Herbert Mercer nº 1317),
nesta cidade de Tibagi, Estado do Paraná, em primeira convocação às
17:30 (dezessete horas e trinta minutos) com a presença da maioria
dos associados em condições de voto, ou em segunda e última convocação às 19:00 (dezenove horas) com qualquer número de associados
em condições de voto, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apresentação, discussão e aprovação da proposta de criação da
“anuidade rural” que objetiva a manutenção e a sustentabilidade do
Sistema Sindical Rural no Estado do Paraná, para ser lançada já a partir
do exercício de 2020; 2. Em caso de aprovação, autorização para a
FAEP lançar e administrar a cobrança na área de abrangência deste
Sindicato;
_______________________________________
Guilherme Frederico de Geus
Presidente – Sind. Rural de Tibagi

SINDICATO RURAL DE ARAPOTI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA

SINDICATO RURAL DE ARAPOTI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato Rural de Arapoti, Sr. Dirceu Antonio
Osmarini no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados da instituição para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
no dia 04 de março de 2020, no auditório do Sindicato, sito à rua
Emiliano Carneiro,1332 nesta cidade. Em primeira convocação às 09
horas, com a presença da maioria dos associados. Segunda e última
Convocação às 09h 15 min., com qualquer número de associados em
condições de voto para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

O Presidente do Sindicato Rural de Arapoti, Sr. Dirceu Antonio
Osmarini no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados da instituição para a Assembléia Geral Extraordinária à realizar-se
no dia 04 de março de 2020, no auditório do Sindicato, sito à rua
Emiliano Carneiro,1332 nesta cidade. Em primeira convocação às 10
h 30 min, com a presença da maioria dos associados. Segunda e última
Convocação às 10h 45 min., com qualquer número de associados em
condições de voto para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

3. Leitura da Ata anterior;
4. Prestação de Contas do exercício de 2019;
5. Escolha dos nomes para compor o Grupo de Negociação objetivando a Convenção Coletiva de Trabalho para o exercício
2.020/2.021
6. Assuntos Gerais;

1. Apresentação, discussão e aprovação da proposta de criação da
“anuidade rural” que objetiva a manutenção e a sustentabilidade do
Sistema Sindical Rural do Esta do Paraná, para ser lançada já a partir
do exercício de 2020;
2. Em caso de aprovação, autorização para a FAEP lançar e administrar a cobrança na área de abrangência deste Sindicato;

Arapoti, 07 de fevereiro de 2020

Arapoti, 11 de fevereiro de 2020

Dirceu Antonio Osmarini
Diretor Presidente

Dirceu Antonio Osmarini
Diretor Presidente

Áries: O diálogo será mais
fácil com amigos, colegas e pessoas da sua convivência. Viagem
curta e passeio podem passar por
perrengues. Atividades comerciais, compra, venda e cobranças
estão favorecidas.

Libra: Este pode ser um
dia divertido e de muito entretenimento, de convites para festa
e comemorações. O trabalho
poderá se arrastar. Procure não
demorar em suas tarefas, mas
faça tudo bem feito.

Touro: Dia favorável para
resolver assunto de justiça ou
exigir os seus direitos. Saúde é
um ponto que vai exigir cuidados. Procure melhorar sua alimentação atenção aos resfriados.
Se for preciso vá ao médico e
siga o tratamento. Trabalho pode
te sobrecarregar, mas não deixe
nada para depois.

Escorpião: Hoje, procure
ficar mais perto dos amigos e das
crianças. Só tenha cuidado com
algumas amizades que podem
não ser tão sinceras quanto gostaria. Mas com sua esperteza vai
saber distinguir uns dos outros.
Pode ter despesas com a casa e
a família, mas serão compensadoras.

Gêmeos: Dia será bom para
se isolar e ficar com seus pensamentos. Isso vai refazer suas energias e forças para enfrentar o que
precisa. Favorecidos os estudos e
melhoras de seus conhecimentos.
No trabalho, os pequenos projetos podem dar certo, mas seja
prudente em suas decisões.

Sagitário: Hoje os astros
pedem que se organize e leve
tudo com seriedade. Os concorrentes na profissão podem fazer
melhor ou mais barato que você.
Coloque-se na posição mental
de vencedor e já será um deles.
Pague as contas em dia para ter
tranquilidade.

Câncer: No trabalho, o dia
permite desembarações e resolução de mal-entendidos. Troque
ideias e pode receber informações importantes. Pode chegar
um dinheiro que não esperava.

Capricórnio: Evite pedir
favores hoje, se envolver em
fofoca e intriga que sempre conturbam qualquer ambiente. O
trabalho renderá ótimos frutos e
a grana virá na hora certa.

Leão: Na família, o ambiente
está conturbado pelo excesso de
trabalho e ocupação. Maioria não
está tendo muito tempo disponível para o outro. Mas a sua liderança e o seu papel firme e forte
será um exemplo para todos.

Aquário: Não é hora de
lamentar o que passou e sim de
olhar pra frente e se empolgar
com projetos. Aproveite as experiências vividas como escada para
um futuro promissor. O setor das
finanças está beneficiado.

Virgem: Valorize quem está
próximo a você e invista nas amizades que valem a pena. Hoje
será necessário controlar melhor
as despesas e não gastar com
que não precisa. No trabalho, só
assuma responsabilidades que
estejam ao seu alcance.

Peixes: Os astros lhe
sorriem, você está com sorte e
tudo se abre como uma cortina,
mostrando a luz, a justiça, o
progresso e as realizações mais
importantes. É um momento feliz
para viajar, para se comunicar
com pessoas de longe.
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PARCIALMENTE

Caixa reabre após assalto em Telêmaco
Divulgação

Depósitos e
pagamentos
poderão
ser feitos
nos caixas
eletrônicos

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Telêmaco Borba - Agência da Caixa Econômica Federal assaltada, em Telêmaco
Borba, voltou a atender parcialmente na quinta-feira (27).
A unidade ficou danificada
após a situação registrada
pela polícia na madrugada de
sexta-feira (21).
A Polícia Militar da cidade
lamentou a morte de um policial e o ferimento de outro
durante troca de tiros no dia
da ação criminosa. Até hoje, a
Investigação não informou se
alguma quantia em dinheiro

Agência está contribuindo para investigação da polícia

ESTRADAS DA REGIÃO

PRF registra
queda no índice
A PRF encerrou na data de
quarta-feira (26) a Operação
Carnaval 2020. Na região dos
Campos Gerais houve registro de
20 acidentes com 2 mortes e 19
feridos. No ano passado foram 24
acidentes, 2 mortes e 31 feridos.
Os principais tipos de acidente
atendidos pelas equipes da PRF
foram colisão traseira e colisão
transversal. Entre as causas se
destacaram a falta de atenção,
velocidade incompatível e ingestão de álcool.
As duas mortes ocorreram na
quarta-feira (26), a primeira em
Ventania, na BR 153, km 163, às
10h05, em que um Toyota Etios,
com placa de Ibaiti/PR, durante a
realização de uma curva, perdeu
o controle, invadiu a faixa contrária e colidiu frontalmente com um
caminhão Ford Cargo de Joinville/
SC, resultando na morte do condutor do Etios; a segunda morte
se deu na BR 376, km 426, às
11h20, na região de Tibagi, em
que um veículo Hilux de Telêmaco
Borba/PR rodou e invadiu a faixa
contrária colidindo frontalmente
contra uma caminhonete Ranger
de Cândido de Abreu/PR e, na
sequência, partes dos veículos
atingiram o para-brisa de um
ônibus. Esse segundo acidente
vitimou uma passageira da Hilux,
lesionando gravemente outras
5 pessoas. Os dois acidentes
ocorreram durante chuva forte o
que colaborou com a perda de
controle do veículo por parte dos
motoristas.
Outro fator relevante foram os
dois atropelamentos que ocorreram por falta de atenção do pedestre. O primeiro deles no domingo
(23), em Guamiranga, quando
um pedestre, de 63 anos, cruzou a rodovia, inadvertidamente,
para ver um acidente que acabara
de ocorrer; e outro, na noite de
quarta (26), em Candoi, em que
a pedestre, de 16 anos, cruzava
a rodovia, retornando para o veículo de seus pais, em frente ao
SAU da Concessionária. Ambos
os acidentes resultaram em lesões
graves para os pedestres.
Durante os seis dias de operação houve reforço com policiais
vindos de outros Estados, bem
como de outras áreas internas da
PRF.
Divulgação

Caixa Econômica Federal, mas
a comunicação ressaltou que
as informações sobre eventos
criminosos são repassadas
exclusivamente às autoridades policiais. Eles adiantaram
apenas que estão contribuindo
com as investigações.
A agência informou tam-

foi levada do local.
De acordo com a Caixa,
o atendimento foi retomado
entre 10 e 15 horas, porém
os atendimentos nos caixas
com atendentes continuam
suspensos.
A redação do Página Um
News tentou contato com a

bém que depósitos e pagamentos nesses próximos dias
poderão ser feitos nos caixas
eletrônicos. Os demais serviços funcionarão normalmente.
Lembre o assalto
O tiroteio aconteceu por

Homem leva tiro e busca ajuda
Divulgação

Vítima procurou ajuda e equipe médica avisou a polícia
encontrado.
Informações extraoficiais
dão conta de que a vítima,
que não teve o nome divulgado é natural de São Paulo e
morador de Ponta Grossa. Ele
estaria em Castro visitando a

namorada.
Ainda conforme informações, ele é conhecido no meio
policial com uma extensa ficha
criminal. A hipótese do crime
pode ser investigada como
acerto de contas.

CARNAVAL DE TIBAGI

Jovem morre espancado em festa
Tibagi – O carnaval deixou
histórias e o que fica na memória
infelizmente não são só coisas
boas. A Polícia Civil de Tibagi,
desde o fim da madrugada de
domingo (23) está trabalhando
para elucidar o caso de um
jovem espancado no município.
Danilo Sedlak, de 23 anos, teria
sido espancado na rua antes de
entrar em óbito.
Segundo informações, o

rapaz chegou a ser socorrido,
mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital horas
depois. A polícia da cidade relatou que o crime aconteceu por
volta de 5h45 na rua Frei Gaudêncio.
Equipes da Defesa Civil
foram acionadas para prestar
os primeiros socorros à vítima
que apresentava diversas lesões,
principalmente
na
cabeça.

Danilo foi levado ao hospital da
cidade, mas horas depois teve
complicações e morreu.
O corpo foi encaminhado ao
Instituto Médico Legal (IML)
de Ponta Grossa para realização
de exames de necropsia e já foi
liberado aos familiares. A Polícia Civil investiga o caso e tenta
localizar os autores, mas ainda
não há mais informações sobre
o andamento dos trabalhos.

AQUAPLANAGEM

Um morto e cinco feridos em BR
Uma pessoa morreu e outras
cinco ficaram feridas em acidente
com dois carros na BR-376, em
Tibagi. A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) informou que os
veículos bateram na manhã de
quarta-feira (26).
Segundo os policiais, um
veículo que seguia sentido norte
saiu da pista e bateu de frente
com um carro que trafegava no
sentido contrário, no quilômetro
425 da pista.
Uma mulher de 59 anos não
resistiu aos ferimentos e morreu
no local. De acordo com a PRF,
as outras cinco vítimas sofreram
ferimentos graves.
O corpo encaminhado para o
Instituto Médico Legal, de Ponta
Grossa, foi identificado como

Divulgação

Colisão frontal aconteceu durante a chuva
sendo de Inês Guachineski da
Silva.
Conforme as autoridades, o
carro que saiu da pista pode ter
aquaplanado, pois chovia muito

PM em luto
Welinton Rafael Moreira,
de 30 anos, policial militar
morto durante a operação que
buscava os assaltantes, foi

atingido por um tiro no peito
e chegou a ser socorrido, mas
não resistiu aos ferimentos e
veio a óbito no hospital pouco
tempo após dar entrada na
emergência. Welinton era
casado e pai de uma menina.
A morte dele comoveu amigos
e colegas de trabalho na Polícia Militar.
A PM do Paraná decretou
luto de três dias pela morte
do policial e fez a seguinte
publicação: “A perda de um
irmão de farda, que sempre
demonstrou profissionalismo,
competência e bom ânimo a
todos que desfrutaram de sua
presença, partindo tão cedo
e tão jovem no cumprimento
de sua missão, sem dúvida
alguma nos deixa perplexos
e enlutados. Neste momento
nos unimos em oração com
a família Policia Militar,
pedindo que Deus possa dar
alento ao coração da família
para que esta perda possa
ser compreendida com a
esperança do conforto de
Deus”, dizia a nota enviada
pela PMPR.

MENOR DE 17 ANOS

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Polícia Civil de Castro
abriu inquérito e investiga mais
uma tentativa de homicídio na
cidade. Dessa vez, a vítima foi
um homem de 34 anos que procurou atendimento hospitalar na
noite de quarta-feira (26). Ele
teria levado um tiro na perna.
De acordo com a Polícia
Militar, acionada pela equipe
médica da Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, o fato
ocorreu na vila Operária,
durante a noite.
No local, o rapaz contou
aos policiais que um homem
teria efetuado o disparo contra
ele e passou as características
do autor do crime.
A PM fez buscas pelo atirador, mas ele ainda não foi

volta das 2 horas do dia 21 de
fevereiro na Avenida Paraná,
no centro da cidade. Homens
invadiram a agência e moradores relataram que ouviram
disparos de arma de fogo por
cerca de 10 minutos.
Durante o assalto, imóveis
próximos da agência, como
comércios e um hospital, chegaram a ser atingidos pelos
disparos das armas de fogo
utilizada pelos criminosos.
Segundo a polícia, os
ladrões estavam fortemente
armados com fuzis e escopetas. A polícia chegou a
localizar durante a manhã o
carro usado pelos bandidos
na fuga e abriu inquérito para
investigar o caso. Várias equipes e o helicóptero da PM
também fizeram buscas por
toda a região na tentativa de
encontrar o bando, mas até o
momento ninguém foi preso.

no momento do acidente.
A CCR Rodonorte, concessionária que administra a via,
informou que o trânsito ficou
lento na rodovia.

Pego com 206 kg de droga
Palmeira – Adolescente que
não teve o nome divulgado foi
detido após bater o carro que dirigia na BR-277, em Palmeira, na
manhã de quarta-feira. As informações são da Polícia Rodoviária
Federal (PRF).
De acordo com a PRF, o
jovem de 17 anos transportava no
veículo 206 quilos de maconha.
A polícia informou que essa foi
a terceira vez, em menos de um
ano, que o menor é detido por
estar transportando drogas.
Além da droga apreendida, o
jovem estava dirigindo um veículo

com alerta de furto desde setembro do último ano 2019. O carro
teria sido roubado em Barretos,
no estado de São Paulo.
O motorista perdeu o controle do carro, saindo da pista e
batendo contra algumas árvores.
Para a polícia, o criminoso
relatou que estava levando a droga
de Ponta Porã, no Mato Grosso
Sul, para Curitiba.
Diante dos fatos, o adolescente foi encaminhado para a
Delegacia de Polícia Civil de Palmeira para as medidas pertinentes ao caso.

CARROS SÃO DANIFICADOS

Pátio de veículos da Civil
de Telêmaco pega fogo
Telêmaco Borba - A noite
de quarta-feira (26) foi de susto
em Telêmaco Borba. Um incêndio atingiu o pátio de veículos da
Polícia Civil e de acordo com a
polícia, cinco carros foram danificados pelo fogo.
Informações dão conta de
que o local continha cerca de
140 veículos e 200 motocicletas
apreendidas. Segundo a Polícia

Civil, o fogo teve início por volta
das 23h30, e as chamas foram
controladas pelo Corpo de Bombeiros em cerca de uma hora.
O local é cercado por muros
e não tem câmeras de segurança. A polícia informou que
há suspeita de incêndio criminoso e que vai investigar o caso,
mas até o momento ninguém foi
preso.

SALÁRIO DE ATÉ R$ 17 MIL

Concurso terá 3 mil vagas
O governo do Estado vai lançar na próxima terça-feira (3), os
editais para o concurso das Polícias Civil, Militar e também do
Corpo de Bombeiros do Estado
do Paraná para 3 mil vagas. A
organização do concurso ficará
sob a responsabilidade da Fundação da Universidade Federal
do Paraná (Funpar). Os salários
variam de R$ 1.895,72 a R$
13 mil. O lançamento do edital
será feito no Quartel General da
Polícia Militar do Paraná, com a
presença do governador Carlos
Massa Ratinho Junior.
O concurso da Polícia Militar
vai contemplar 2.400 vagas para
soldado com a exigência de ter o
ensino médio completo. O salário
de cargo de soldado de 2ª classe
da PM PR possui vencimento
básico de R$ 1.895,72, e a de
soldado de 1ª classe é de R$
4.180,07. O concurso da polícia
civil abrirá 400 vagas, distribuídas para os cargos de Delegado,
Papiloscopista e Investigador
de Polícia. Investigador exige

formação em qualquer curso de
graduação de nível superior e
Carteira Nacional de Habilitação
(CNH) categoria B ou superior.
O salário é de R$ 5.478,49. O
cargo de papiloscopista também
exige nível superior. A remuneração inicial do cargo é de R$
5.752,41, após aprovação no
concurso público. Já a função
de delegado exige formação em
Direito e a remuneração inicial
chega a R$ 17,9 mil. Para o concurso dos Bombeiros, a remuneração inicial em R$ 4.180,07,
após o curso de formação.
Os concursos para soldados são compostos por cinco
etapas, sendo elas: prova objetiva; exame de capacidade física;
exame de sanidade física, avaliação psicológica; e pesquisa social
e documental. Na prova objetiva,
normalmente os candidatos precisam responder a 40 questões
de múltipla escolha mais uma
redação.
* ASSESSORIA DE IMPRENSA

D+
Sexta-feira, 28 de Fevereiro a 02 de Março de 2020

por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Steffany

10

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

A bela Steffany
da Paz Fontoura
foi muito
festejada na
terça-feira (25),
por mais um
ano de vida.
Os parabéns
também
mereceu
destaque no
da semana

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

Divulgação / Christian Christophoro

Divulgação / Fabiana Guedes

Quem aniversaria
nesse 1º de março
é o policial militar
Nelson. Ele
comemora 44
anos de vida e
recebe nossos
parabéns!

Divulgação / Daniel Calvo

No sábado, 22 de fevereiro,
Dieynica Bianca de Almeida
e Álef de Souza Araujo
casaram-se em linda cerimônia
conduzida pelo Padre Roberval
Mulhstedt na Capela do
Sacrário da Igreja Matriz de
Sant' Ana, em Castro. Ela, filha
de Nair do Rocio de Almeida
e José Dejair Rodrigues e ele,
filho de Leila Mariano e Sinval
de Araújo Campos. Familiares
próximos e amigos íntimos foram
recepcionados na Chácara
Recanto da Paz, com buffet
assinado pela Zander Eventos
e cerimonial de Michel Zander.
Filmes e fotografia oficial do dia
by Fabiana Guedes Fotografia

Divulgação /Edilson Luiz

Sendo muito
cumprimentada
neste dia 28 pela
passagem de mais
um aniversário,
Juliane Machinski.
No clique,
recebe o carinho
da irmã
Alessandra
achinski de
Oliveira

Divulgação / Fabiana Guedes

Destaque
para Julia
Hykavey, filha
de Juliana
Hykavey, que
festejou entre
familiares e
amigos os tão
aguardados
15 anos.
A festa
aconteceu no
Restaurante
Eloy Ferreira.
Parabéns!

Divulgação / Fabiana Guedes

No dia 2 de março
será a vez de
Roberto Simão De
Carli comemorar
mais um ano de
vida. No clique, com
sua esposa Francine
Gomes Silva De
Carli e seu filho
Francisco

Gabriela Sleutjes Teixeira,
na sexta-feira (21)
comemorou ao lado dos
pais Danielle e Ricardo
Cotrim Teixeira, seus lindos
11 anos. É destacada
aluna do Colégio Master/
Positivo. Parabéns!

28/02

Divulgação / Vaticano

Divulgação / Fabiana Guedes

David Ribeiro Stall Fanha
Suelem Ávila

Trocaram alianças no sábado (22) o apaixonado
casal Nicolas e Bruna. Mais um trabalho
realizado pela equipe Daniel Calvo Fotografia

Encontro dos bispos parananeses com o Papa Francisco,
em Roma. Entre eles, Dom Sérgio Arthur Braschi

1º de março está reservado
para muitos cumprimentos
a Adriano de Quadros, que
completa mais um ano de
vida. Na foto, recebe todo o
carinho da sua esposa, Tabata
Jonker de Quadros

29/02

Emmilyn Karpinski

01/03

Fabio Kubis
Gabriela Fadel Gobbo

02/03

Silvana Oliveira

No dia 5 de março a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), o Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro) e o Sindicato Rural de Castro irão lançar o Prêmio Tropeiro de Ouro.
O evento será realizado no Memorial da Imigração Holandesa (Moinho da Castrolanda), a partir das 19h30. Nesta primeira edição, que tem como patrocinadores a Cooperativa Castrolanda, a Fomento Paraná e o
Sicredi, serão reconhecidas cinco diferentes categorias. Agronegócio, representada pela Chácara Marujo; Comércio, que tem como representante a Caramcar; Indústria, cuja empresa indicada foi a Watanabe; Prestador
de Serviços, representada pelo Escritório Contábil Tiago, e Personalidade, cujo nome indicado foi o de Frans Borg.
A proposta do Prêmio é reconhecer e motivar empresas, profissionais e personalidades que atuam em Castro, trabalhando, gerando trabalho, e contribuindo com o desenvolvimento econômico do município.
Os ingressos estão à venda nas entidades realizadoras do evento e com seus diretores e colaboradores. A confirmação de presença deve ser feita até no dia 3 de março. Cada ingresso custa R$ 60 e inclui o consumo
de bebidas não alcoólicas.

