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medo faz colégios suspenderem aulas e concurso ser adiado

'Coronavírus' cancela eventos
de aniversário em três cidades
Há três semanas o coronavírus era só uma ameaça distante para
os brasileiros, como tantas outras, chegava a afetar os negócios,
algumas viagens pontuais, e a rotina de brasileiros que vivem no
exterior, porém, ainda não havia chego assim tão perto de quem
está deste lado das fronteiras. No dia 25 de fevereiro, no entanto,
o primeiro caso de uma pessoa infectada foi notificado aqui no
país. No dia seguinte o Ministério da Saúde confirmou que um
brasileiro havia contraído o Covid-19. Isso há exatos 19 dias, e
desde então, esse número não para de crescer, até na tarde de
segunda-feira (16), quando 234 casos já haviam sido registrados,
sendo que oito deles estão no Paraná, além disso, outros dois mil
pacientes estavam sendo monitorados por suspeita da doença.
O vírus, que inicialmente era uma preocupação para a Ásia,
e mais tarde para a Europa, agora já tem diversos infectados na
América, está presente e atuante no Brasil, e, chega cada vez
mais perto da rotina de uma grande parte da população. Inclusive,
para evitar a sua propagação, prefeituras de Castro, e da região,
cancelaram as festividades de aniversário das cidades, que aconteceriam a partir dessa semana e nos próximos dias. A medida já foi
página 5
tomada em Castro, Tibagi e Telêmaco Borba.

Divulgação

'luciane dal santos marcon'

Empresária é homenageada em
jantar da Câmara da Mulher

LOCAL

Funcionários
da VCC adiam
greve após
diálogo

Divulgação / Cleucimara Santiago
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Governador Ratinho adota medidas para reforçar cuidados

em tempos de coronavírus

Paraná adota ações
e reforça controle
Marioli Simão, Luciane Dal Santos Marcon, Jocimara de Oliveira Van Mierlo e Claudia R. Colpi

na ÚLTIMA RODADA

Operário venceu
o Londrina fora
Pela última rodada da primeira fase do Paranaense, o
Operário Ferroviário vence o
Londrina fora de casa e termina
página 4
com 20 pontos.

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de
Negócios de Castro, integrante
do Sistema Fecomércio, SESC,
SENAC, realizou nas dependências do Buganville Palace
Hotel, na noite de quinta-feira
(12), jantar festivo em comemoração ao Dia Internacional
da Mulher. Luciane Dal Santos

Matriz Sant' Ana ganha
dois novos diáconos
página 4

Marcon, recebeu o prêmio ‘Empresária Destaque do Comércio
de Castro do ano de 2019’.
Durante o evento foi apresentado um vídeo sobre a trajetória
da homenageada Luciane Dal
Santos Marcon, marcada pelo
trabalho e excelência, visão empreendedora, comprometimento
e ética.
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Divulgação

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou uma
série de medidas que estão
sendo adotadas pelo Estado
para reforçar os cuidados contra
a proliferação do coronavírus
no Paraná. O decreto estadual
assinado na segunda-feira (16)
é focado na prevenção e busca
atenuar a disseminação da doença, diminuindo a circulação
de pessoas e evitando aglomerações. Em coletiva de imprensa,
o governador destacou que o
Paraná tem apenas seis casos
da doença e que todos são importados. “Não é para pânico.
As medidas adotadas têm como
objetivo amenizar a proliferação
do vírus”, destacou Ratinho
Junior. "Queremos evitar que o
contágio evolua para uma escala
em que não tenhamos controle”,
página 3
acrescentou.

'veterenos de castro'

Casa de leis
aprova lei de
utilidade

Divulgação

preço do álcool em gel

Procon vai
monitorar
Devido à disseminação do
novo coronavírus e da crescente
preocupação da sociedade com
a doença, o Procon de Castro
vai monitorar os preços do álcool em gel e das máscaras de
proteção nos estabelecimentos
página 5
comerciais.
Divulgação

PREÇOS tendem a aumentar

Projeto de Gerson aprovado

O projeto de L ei nº
02/2020, que declara de Utilidade Pública a Associação de
Veteranos de Castro, de autoria
do vereador Gerson Sutil (sem
partido), foi aprovado em segunda discussão, durante sessão ordinária realizada nesta
segunda-feira (16). A AVEC
é uma associação esportiva
de fins não econômicos, que
presta serviços de assistência a
comunidade desde a sua fundapágina 3
ção, há 30 anos.

Polícia investiga degolamento e feminícidio em Reserva
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EDITORIAL

PANDEMIA, SEM PÂNICO
Não só o castrense, mas de uma forma geral o Campos Gerais começa a
sentir na pele os efeitos do coronavírus. São eventos sendo adiados, escolas suspendendo aulas, concursos públicos sem data para acontecer, fruto do
medo de um vírus altamente contagioso e especialmente agressivo que não
perdoaos mais idosos, e já mostrou ser letal. No Paraná são apenas seis casos
confirmados, segundo as autoridades do Estado, mas o trabalho para evitar
que o coronavírus se alastre está sendo feito de maneira ordenada. O que não
pode acontecer é o caos substituir a sensatez. Focar na prevenção, diminuindo
a circulação e evitando aglomerações, ajuda e muito. Sabemos que o coranavírus vai passar, o que se deseja é que ele não não deixe sequelas.

O pânico se instala
A vida é um eterno recomeço.
Fosse escolher a lenda que mais
se assemelha à sua vida, provavelmente o povo brasileiro colocaria
a história do castigo de Sísifo
entre as preferidas. Sísifo, que
viveu vida solerte e audaciosa,
conseguiu livrar-se da morte por
duas vezes, sempre blefando. Rei
de Corinto, não cumpria a palavra empenhada, até que Tânatos
veio buscá-lo em definitivo. Como
castigo, os deuses o condenaram
impiedosamente a rolar montanha
acima um grande bloco de pedra.
Quase chegando ao cume, o bloco
desaba montanha abaixo.
A maldição de Sísifo é recomeçar tudo de novo, tarefa que há
de durar eternamente.
O povo se sente no estado de
eterno recomeço. Padece das previsíveis tragédias provocadas por
chuvas, com mortes que sobem no
ranking das catástrofes; angustia-se
nas filas do INSS; vê o dinheiro
sumindo do bolso com a economia
em recuo; e, agora, passa a temer
com a foice da morte, que aparece
aqui e ali escondida na forma de
um vírus, de nome coronavírus,
que não escolhe vítimas, atacando
ricos e pobres. O mundo todo está
tomado de pavor.
O pânico que começa a se
alastrar deflagra uma cadeia de
eventos e situações inesperadas.
O corpo social é ferido de todos
os lados. Suspensão de aulas, com
efeitos sérios sobre o cronograma
da vida escolar; diminuição de
aglomerados e mobilizações de

* Gaudêncio Torquato

ruas e ambientes fechados, apesar de grupos com a síndrome do
touro (arremetem com a cabeça e
pensam com coração) não se incomodarem com isso; isolamento
em casa ou em estabelecimentos
hospitalares em quarentena, com
semanas perdidas de trabalho;
paralisação parcial de setores
vitais da produção e dos serviços,
perdas monumentais para a economia; débâcle das bolsas mundiais e da brasileira, que já perdeu
cerca de 1 trilhão de reais com a
desvalorização das companhias ali
presentes; falta adequada de respostas à pandemia, seja por insuficiência das estruturas de saúde
governamentais e privadas, seja
por ausência de planejamento para
enfrentar a crise.
Ao fundo desse panorama de
desolação, enxergam-se paisagens
de destruição, pequenas e grandes
catástrofes: afundamento de barcos
nos rios, quedas de barreiras nas
rodovias e desabamento de casas;
escândalos envolvendo governantes, políticos e empresários; ameaça de novos impostos; tensões
acirradas entre os três Poderes;
politicagem que se acentua em ano
eleitoral, entre outros.
Os efeitos são catastróficos,
pois o sistema de vasos comunicantes acaba contaminando os
poros da alma nacional, inviabilizando aquele espírito público,
fonte primária do fervor pátrio,
que Alexis de Tocqueville, há
quase 200 anos, constatou no
clássico A Democracia na Amé-

rica: “existe um amor à pátria que
tem a sua fonte principal naquele
sentimento irrefletido, desinteressado e indefinível que liga o coração do homem aos lugares onde o
homem nasceu. Confunde-se esse
amor instintivo com o gosto pelos
costumes antigos, com o respeito
aos mais velhos e a lembrança do
passado; aqueles que o experimentam estimam o seu país com o
amor que se tem à casa paterna”.
Que amor à Pátria pode existir
em espíritos tomados pelo pavor,
pela violência de tiros a esmo,
mortes por balas perdidas, marginalidade comandada de dentro das
prisões? Que espírito público pode
vingar no seio das massas quando
grupos polarizados teimam em
querer dividir o país em duas bandas, impulsionando os eixos da
discriminação e bradando contra a
liberdade de imprensa?
Brasileiros motivados a emigrar
para realizar o sonho de uma vida
melhor na América do Norte voltam à terra, expulsos, algemados,
estampando frustração. Emigrar
foi para eles a opção de milhares nesses tempos bicudos. Hoje,
retornam à casa sob angustiante
interrogação: o que vou fazer?
Onde e quando chegaremos
ao andar da estabilidade? Por que
a economia não melhora o nosso
viver? Um fato: as margens embolsam seu dinheirinho no início de
cada mês e, ao final, contam migalhas. Para piorar, com esta crise
nas bolsas, viver sob a ilusão de
ganhos inflacionários já não mais

faz a cabeça do poupador.
A verdade é que o fator econômico dá o tom das nossas
vidas. Consequentemente, os serviços sociais ficam com poucos
recursos. O processo de reformas
nunca chega ao fim. Mudanças na
política? Quem sabe? Poderemos
ver mais um levante em outubro
próximo. Parecido com o que
vimos em 2018.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.
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ganhamos a Libertadores e o Mundial de Clubes! Fale disso na hora que você for humilhado pelas torcidas dos outros clubes, pois estudos indicam que 98% das pessoas
mal, mas ainda nos resta os jornais daqueles anos que ganhamos a Libertadores e o Mundial de Clubes! Fale disso
que curtem Luan Santana, também gostam das “ótimas e educadas” piadas do Faustão e agora estão torcendo para o Flamengo, mas alguns deles não sabem quem foi
na hora
quede você
forapenas
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vitórias. Bata
com a cabeça
parede, que
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vai embora
e tudopessoas
isso vai passar!
curtem Luan Santana, também gostam das “ótimas e educadas” piadas do Faustão e agora estão torcendo para o
Flamengo, mas alguns deles não sabem quem foi Zico, o Galinho de Quintino, apenas aproveitam o caminho
multicolorido das vitórias. Bata com a cabeça na parede, que logo o vírus vai embora e tudoDiretor
isso vai
Geralpassar!
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RATINHO FORA
Dos integrantes da comitiva presidencial de Bolsonaro,
que esteve em visita aos EUA na
semana passada, treze, mais o prefeito de Miami, deram positivo para
o coronavírus. Governador Carlos
Massa Ratinho Junior foi um dos
sete que não apresentou o COVID
19. Quanto ao presidente, um novo
resultado é para sair hoje.

GERSON APLAUDE
O vereador Gerson Sutil (sem
partido), parabenizou a decisão da
presidente e disse que "foi a mais
correta, coerente, e sensata que a

ÚLTIMAS: Câmara volta a se
reunir na quarta-feira (18), para
votar as contas de Moacyr referente
a 2017 e 2018. Serão duas extraordinárias. Será que aprovam?

18/03 - Dia Nacional da Imigração Judaica / Dia do DeMolay

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Terça
17/03

Clima

Temperatura

Umidade

27 ºC
17 ºC

96%
54%

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

18/03
REDAÇÃO

EMÍLIA IRÁ PARAR
Também em Castro, a Escola
Emília Erichsen irá suspender
as aulas a partir do dia 19, com
retorno dentro de 14 dias. A nota
foi divulgada em redes sociais,
pela diretora Maria Helena de
Albuquerque. Não está descartada novas medidas.

CONCURSO ADIADO
A Câmara Municipal de Castro suspendeu o concurso público
que realizaria neste domingo
(22). A portaria que oficializa a
determinação tomada pela presidente, vereadora Maria de Fátima
Castro, será editada hoje (17).
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presidente tomou nessa noite".

POR OUTRAS VIAS
Aproveitando a janela partidária, o presidente da Câmara de
Carambeí, vereador Diego Silva
trocou o PR pelo DEM de Márcio Taques. Outra mudança significativa foi a saída do secretário
Marinho, da pasta da Saúde, do
próprio DEM para ingressar no
PSD. A pergunta que ficou no ar
foi o porque de Marinho se filiar
pelo site nacional do partido e
não pelas vias normais.

Quarta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Mensal:
Semestral:
Anual:

ESTADO DE GREVE
Em tempos de coronavirus, um
assunto que interessou empresa
e usuários da Viação Cidade de
Castro foi a suspensão da greve
de funcionários que começaria
nesta terça-feira (17), em Castro.
Novos diálogos entre representantes da empresa e do Sindicato
dos Motoristas, Cobradores e
Trabalhadores em Empresas de
Transportes Coletivos (Sintropas),
teriam motivado o adiamento que
tem validade por 30 dias.
SEM SHOWS
Castro, Tibagi e Telêmaco
Borba, cidades que comemoram
seus aniversários neste mês, suspenderam os eventos alusivos as
datas por conta do coronavírus.
Decisão acertada! No caso de
Castro, os tão aguardados shows
não tem data para acontecer. A
notícia foi dada por Moacyr Elias
Fadel Junior, dentro de seu carro,
de uma forma nada ortodoxa para
um prefeito.

Resenhas rápidas e radicais

CASTRO E REGIÃO

Sandro A.
Carrilho

26

ºC

18 ºC

97%
54%

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 16/03/2020
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EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS

PR adota ações e reforça controle
Divulgação

Paraná tem seis
casos e todos
importados, diz
Ratinho Junior
Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou uma série
de medidas que estão sendo adotadas pelo Estado para reforçar os
cuidados contra a proliferação do
coronavírus no Paraná. O decreto
estadual assinado na segundafeira (16) é focado na prevenção
e busca atenuar a disseminação da
doença, diminuindo a circulação de
pessoas e evitando aglomerações.
Em coletiva de imprensa, o
governador destacou que o Paraná
tem apenas seis casos da doença
e que todos são importados. “Não
é para pânico. As medidas adotadas têm como objetivo amenizar
a proliferação do vírus”, destacou
Ratinho Junior. "Queremos evitar
que o contágio evolua para uma
escala em que não tenhamos controle”, acrescentou.
Secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto explicou que
a intenção é postergar ao máximo
a transmissão local (comunitária) no Paraná, fazendo com que
o pico de casos seja atenuado.
“São medidas não medicamentosas e não farmacológicas para
que tenhamos a possibilidade de
mitigar a quantidade de casos no
Paraná”, explicou.
Desde o início dos casos, na
China, uma equipe do Estado está
trabalhando em cima do planejamento de combate ao vírus, reforçando ações de prevenção e de
retaguarda. “O sistema de saúde
do Paraná está preparado para
eventuais aumentos no número de
casos”, ressaltou Ratinho Junior.
Segundo Beto Preto, o Estado
terá entre 200 ou 300 leitos de
UTI a mais em relação ao estoque
atual, que chega perto de 2.000
unidades, caso haja necessidade
de reforçar as internações. De
acordo com ele, a secretaria vai
cancelar as cirurgias eletivas (não
emergenciais), liberando outros
leitos para a população.
Medidas
Entre as ações, ficou definido
que as aulas na rede estadual de
ensino do Paraná serão paralisadas por tempo indeterminado a
partir da próxima sexta-feira (20).
Até lá, serão feitas campanhas
educativas e de orientação com os
mais de 1 milhão de alunos que
passam pelas 2,1 mil escolas. O

UTFPR

Aliel é escolhido
patrono de
formandos

Intenção é postergar ao máximo a transmissão local, diz secretário Beto Preto
mesmo vale para as universidades
estaduais.
A normativa estadual recomenda a suspensão de grandes
eventos, públicos e particulares,
que reúnam mais de 50 pessoas.
A determinação começou a valer
nesta segunda-feira (16). O
governo orienta que as entidades
religiosas façam a adesão a esta
medida.
Outra medida é o fechamento,
a partir desta semana, de museus,
bibliotecas, teatros e centros culturais do Estado do Paraná por
tempo indeterminado. Fica suspensa ainda as visitas em hospitais, penitenciárias e centros de
socioeducação.
Servidores
Ficou estabelecido ainda que
todos os funcionários públicos
estaduais que pertencem ao chamado grupo de risco, ou seja,
com mais de 60 anos, portadores
de doenças crônicas, gestantes,
lactantes ou que regressaram
de locais com surto reconhecido
deverão realizar trabalho remoto
(home office) por 14 dias. O
mesmo vale para os servidores
que, mesmo fora do grupo de
risco, apresentarem qualquer sintoma da doença.
O decreto estabelece, dentro
da viabilidade técnica e operacional, e sem qualquer prejuízo
administrativo, que o Executivo
pode conceder o regime de trabalho remoto ou escalas diferenciadas de trabalho e adoções de
horários alternativos nas repartições públicas.
Férias
Consideradas áreas essenciais
no controle ao coronavírus, ficam
suspensas, a partir da segundafeira (23), as férias e licenças,
de servidores da Secretária de
Estado da Saúde, da Secretaria
de Estado da Segurança Pública
e da Coordenadoria Estadual de
Proteção e Defesa Civil.

Os estagiários, por sua vez,
ficam dispensados, sem prejuízo
na remuneração. Em relação aos
empregados de empresas terceirizadas que prestam serviço ao
Estado, será analisada a necessidade da permanência ou ainda
a possibilidade diminuição do
número de prestadores de serviço.
Outras medidas
O governador determinou
também que as secretarias da
Saúde, Segurança Pública e
Agricultura e Abastecimento,
organizem uma força-tarefa para
atuar nas divisas do Paraná com
outros estados para orientação e
averiguação da movimentação de
pessoas.
“Vamos unir Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal e agentes de saúde.
Fazer um filtro nas divisas, não
proibindo o trânsito, mas averiguando nos ônibus e nos carros
se existem pessoas com febre. É
uma metodologia que está sendo
construída aos poucos”, explicou
o governador.
A Coordenação da Região
Metropolitana de Curitiba (Comec)
ficará encarregada da profilaxia e
expedição de recomendação no
âmbito do transporte público coletivo. Como haverá um reforço na
utilização, o Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar) analisará
a possibilidade de direcionar sua
linha produção para fabricação de
álcool em gel a ser adquirido pela
Administração Direta e Indireta do
Estado.
O produto será disponibilizado em dispensadores fixados
em áreas de circulação e no acesso
a salas de reuniões de órgãos e
entidades ligadas à administração
pública estadual.
Hospitais
Beto Preto ressaltou que o
Estado fechou parcerias com hospitais particulares, Federação das

Orçamento
Ratinho Junior explicou que
para garantir o sucesso da forçatarefa, o orçamento do Estado
também passará por contingenciamento, dando suporte para
que os esforços financeiros sejam
redirecionados para a prevenção e
combate do Covid-19.
“A Secretaria da Fazenda já
tem um grupo de trabalho organizando medidas para colaborar com
setor produtivo para fazer com que
o impacto do fluxo de pessoas no
Estado seja diminuído”, afirmou.
Judiciário
O Governo do Estado também
passou a integrar a Comissão Temporária Institucional de Prevenção ao Coronavírus (Covid-19),
criado nesta segunda-feira (16)
pelo Poder Judiciário. O representante do Poder Executivo será
o chefe da Casa Civil, Guto Silva.
Fazem parte desembargadores do
Tribunal de Justiça, representantes
da Ordem dos Advogados do Brasil – seção do Paraná, do Ministério Público do Paraná, médicos e
a Associação dos Magistrados do
Paraná.
Casos
A Secretaria de Estado da
Saúde atualizou os casos de coronavírus no Paraná nesta segunda-feira (16). São seis casos
confirmados até o momento, cinco
em Curitiba e um em Cianorte.
Todos seguem em isolamento
domiciliar, sem alterações no quadro clínico. 38 outros novos casos
estão sob análise e 32 suspeitos
foram descartados.

Casa de leis aprova lei de utilidade
pública para 'Veterenos de Castro'
Da Assessoria

O deputado federal Aliel
Machado (PSB) participou na
sexta-feira (13), da Colação de
Grau dos formandos dos Cursos Superiores da Universidade
Tecnológica Federal do Paraná
(UTFPR), Campus Ponta
Grossa. O parlamentar foi convidado para ser o patrono das
turmas dos cursos de Engenharia de Produção, Engenharia
Elétrica, Engenharia Eletrônica,
Engenharia Química e Tecnologia em Automação Industrial.
Ao todo 78 alunos receberam a Colação de Grau na
cerimônia, realizada no Centro de Convivência do Campus. Participaram do evento o
Diretor Geral, Antônio Augusto
de Paula Xavier, pró-reitores,
professores homenageados e
familiares.
Para o deputado, esse é um
momento importante para a
vida dos acadêmicos e futuros
profissionais.

O projeto de Lei nº 02/2020,
que declara de Utilidade Pública a
Associação de Veteranos de Castro, de autoria do vereador Gerson
Sutil (sem partido), foi aprovado
em segunda discussão, durante
sessão ordinária realizada nesta
segunda-feira (16).
A AVEC é uma associação
esportiva de fins não econômicos,
que presta serviços de assistência a
comunidade desde a sua fundação,
há 30 anos. Através da prática de
atividades esportivas, especialmente o futebol, a AVEC incentiva
o lazer e contribui para a qualidade
de vida das pessoas, pois entre as
diversas possibilidades de práticas
corporais, o esporte tem o seu
papel de destaque na integração
social e manutenção das condições
físicas, considerados dois fatores
essenciais na associação saúde e
envelhecimento.
"Mesmo com os benefícios
comprovados, muitas vezes a
falta de oportunidade de praticar

esporte faz com que alguns idosos
levem uma vida mais sedentária
e por consequência, mais monótona. A atividade física de qualquer
natureza é um modo de mostrar
que ainda são capazes de se desafiarem", disse o vereador Gerson
Sutil ao fazer uso da tribuna. Gerson enfatiza que a entidade tem
como finalidade principal promover ações de caráter filantrópico e
de assistência social, voltadas para
o alcance dos seguintes objetivos:
reunir para prática de Esporte pessoas com mais de 45 anos; promover a inclusão de prática regular
de atividade física para idosos;
gerar convívio social e lazer entre
associados e a comunidade.
Atualmente a AVEC possui
em torno de 60 sócios ativos,
que além de criar novos hábitos e
tornarem-se mais motivados, estabelecem novos vínculos, assim,
forma-se uma corrente do bem,
pois as famílias dos sócios passam
a desfrutar de maior qualidade de
vida, e se algum membro necessita de auxílio para compra de

Divulgação

Santas Casas de Misericórdia e
Hospitais Beneficentes do Estado
do Paraná (Femipa) e a Federação
dos Hospitais e Estabelecimentos
de Serviços de Saúde no Estado
do Paraná (Fehospar) que permitirão ampliar o número de leitos de
UTI disponibilizados a quem contrair o vírus.

AUTORIA DO VEREADOR GERSON SUTIL

Da Assessoria

FUNDÃO NO SUS
O deputado Luiz Carlos Romanelli (PSB) defendeu o uso
do fundo eleitoral, estimado em R$ 2 bilhões, no combate a
pandemia do coronavírus que chegou ao Brasil. Já são 200
casos confirmados no País - seis deles no Paraná. "Para enfrentar a pandemia do coronavírus, o correto é usar o dinheiro previsto no fundo eleitoral para a campanha de 2020 no SUS,
repassando diretamente para os estados e municípios”, disse
Romanelli. Esse dinheiro,deve se somar aos R$ 5 bilhões já
aprovados no Congresso Nacional e destinados ao Sistema
Único de Saúde.

alimento, medicamentos, consultas ou procedimentos cirúrgicos,
a AVEC se mobiliza para ajudar
no que for necessário. Para estas
pessoas a qualidade de vida se
baseia na capacidade de viver
plenamente, e isso inclui, principalmente, a saúde física. Praticar
algum esporte evita dores, mal-estar e diversas doenças, intervindo
em problemas que, muitas vezes,
geram dependências e desconfortos. Vale ressaltar, continua Gerson, que anualmente a Associação
promove ações que beneficiam
crianças e famílias carentes do
município. “O trabalho voluntário
tem se tornado um importante fator
de crescimento das organizações
não-governamentais, e o altruísmo
e solidariedade são valores morais
socialmente constituídos, vistos
como virtude do indivíduo, e esta
Associação através de seus membros tem estendido ajuda à quem
precisa, contribuindo para uma
cidade mais justa e solidária e me
sinto honrado em ser o autor deste
projeto” conclui Gerson.

PREJUÍZO
Estudo do Instituto Ipsos
revela que a pirataria no Brasil gera prejuízo de R$ 4
bilhões por ano à industria
audiovisual. O levantamento
mostra que 78% dos consultados informaram ser muito
fácil achar conteúdo pirata
ma internet.
ZERAR TAXAS
O governo federal se reúne
com agências de turismo e
companhias aéreas para tentar
zerar taxas de remarcação. O
objetivo é chegar ao acordo de
que remarcações de viagens
possam ser feitas sem taxas.
SUSPENSÃO
A Azul decidiu suspender os voos para 11 cidades
brasileiras, quatro delas no
Paraná: Pato Branco, Toledo,
Ponta Grossa e Guarapuava,
PREVENÇÃO
Como prevenção para
evitar a proliferação do coronavírus, os prefeitos Chico
Brasileiro (Foz do Iguaçu)
e Leonaldo Paranhos (Cascavel) suspenderam as aulas
nas escolas e creches municipais. Chico Brasileiro chegou a pedir aos empresários
que deem férias coletivas,
onde for possível, já que sem
escolas e creches os pais não
terão onde deixar os filhos
para poder trabalhar.
PREVENÇÃO 2
O prefeito Rafael Greca(
DEM) decidu suspender
as aulas na rede pública de
ensino municipal a partir da
próxima segunda-feira (23)
até o dia 12 de abril, em
decorrência da pandemia de
coronavírus. Estudantes que
faltarem nesta semana (de
16/3 a 20/3) também terão
faltas abonadas.
VAI MAL
Segundo uma recente
pesquisa do instituto FSB, o
prestígio dos parlamentares
federais não anda muito bem.
O levantamento mostra que
apenas 11% dos brasileiros
classificam como “ótimo” ou
“bom” o trabalho de deputados e senadores. A maioria,
44%, diz que o desempenho
está entre péssimo e ruim.
VAI BEM
A mesma pesquisa revela
que o presidente Jair Bolsonaro está em sintonia com
boa parte dos eleitores nas
“pautas conservadoras”. O
levantamento
entrevistou
dois mil eleitores de mais
de 16 anos nos 27 estados.
Grande parte dos entrevistados é favor das propostas
de Bolsonaro como a milita-

rização das escolas, o veto de
projetos culturais financiados
com dinheiro público e a campanha de abstinência sexual
entre adolescentes.
REEMBOLSO
O deputado Luciano Ducci
(PSB) apresentou projeto de
lei que garante o reembolso,
sem ônus, aos consumidores
que compraram passagens
aéreas, hospedagem, cruzeiros e pacotes turísticos, no
caso de pandemia mundial ou
epidemia nos locais de destino. A proposta prevê que
o passageiro possa remarcar
as passagens ou hospedagens
num período de 24 meses ou
requerer o reembolso, no caso
de cancelamento dos vôos.
INDICAÇÃO GEOGRÁFICA
O Paraná tem sete produtos com indicação geográfica
reconhecidos pelo Inpi e protegido pelas leis de propriedade
e direitos industriais. O selo
impede a reprodução de produtos típicos em outras regiões do Brasil. São eles: café
de Norte Pioneiro, erva-Mate
de São Mateus do Sul, goiaba
de Carlópolis, queijo da Colônia Witmarsum, mel do Oeste
do Paraná, uvas de Marialva,
melado de Capanema.
FRONTEIRAS FECHADAS
O presidente do Paraguai, Mario Abdo, mandou
fechar as fronteiras para conter o avanço do coronavírus.
O presidente da Argentina,
Alberto Fernández, também
mandou fechar a fronteira do
país da plata. Abdo defendeu
a proposta no Fórum para o
Progresso da América "para
que a medida seja regional".
O grupo é formado pela
Argentina, Brasil, Colômbia,
Equador, Paraguai, Peru e
Guiana e Chile. Na América
do Sul, somente O Brasil e a
Venezuela mantém as fronteiras abertas.
DE MOLHO
O deputado Toninho Wandscheer (Pros) está em casa
com uma gripe forte. Se impôs
a um isolamento de 30 dias.
FESTA ADIADA
A 3ª Festa de Peão de
Boiadeiro de Castro em
comemoração aos 316 anos
da cidade, foi adiada seguindo
a recomendação do Ministério da Saúde que orienta
o adiamento de eventos com
aglomeração de pessoas. O
prefeito Moacyr Fadel (MDB)
pede a compreensão da população “pela saúde e proteção
de todos”.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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148 ANOS

Tibagi adia eventos de aniversário
Divulgação

Decreto
nº 704/2020
oficializou
a decisão
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi informou, através do
decreto nº. 704/2020, que
os eventos comemorativos do
aniversário de 148 anos de
Tibagi, celebrado nesta quartafeira, 18 de março, foram adiados por tempo indeterminado
devido à pandemia do Coronavírus ou COVID-19 no país. A
medida foi tomada depois de
uma conversa do prefeito Rildo
Leonardi, com secretários na
manhã desta segunda-feira
(16). De acordo com o chefe
do executivo, a decisão visa
proteger a população de uma
possível chegada ou propagação
do vírus no município. “Acreditamos que o mais importante é

Determinação se deu após conversa entre o prefeito Rildo Leonardi e secretários

suspender qualquer atividade
que ocasione aglomeração de
pessoas para resguardar a
saúde da população, principalmente idosos e pacientes com
doenças crônicas, que estão
mais expostos ao vírus. Pedi-

mos cautela e orientamos a
população que permanecam em
suas casas, não se exponham.
Todo cuidado neste momento
será necessário. O nosso objetivo é trabalhar de maneira
proativa, para que possamos

POR CAUSA DO CORONAVÍRUS

UEPG antecipa recessos acadêmicos
A Reitoria da Universidade
Estadual de Ponta Grossa convocou reunião extraordinária
do Conselho Universitário para
essa terça-feira (17), às 9h30.
Informações quanto a antecipação dos recessos acadêmicos e a recomposição de carga

horária previstos no calendário
2020, serão debatidas.
Até o momento estão suspensas todas as atividades
acadêmicas presenciais de 16
a 28 de março. A suspensão
abrange a graduação, a extensão, a pós-graduação e a pes-

quisa, para que se mantenha o
distanciamento social recomendado pelas autoridades sanitárias. Ficam mantidas apenas
as atividades administrativas
essenciais, desde que não haja
aglomeração, conforme escala
estabelecida pelas chefias.

preservar ao máximo a saúde
do tibagiano”, alertou.
O decreto ainda determina
que as demais secretarias têm
autonomia para decidir sobre a
suspensão ou não de suas atividades. Já a Secretraria Muni-

cipal de Educação e Cultura
(Semec), também, espera uma
recomendação do Governo do
Estado sobre o calendário escolar, que segue normalmente até
que haja uma orientação para
que as atividades sejam suspensas.
O secretário municipal de
Saúde, Wilson Silva, reforçou
que a Secretaria Municipal de
Saúde de Tibagi (SMS), já
elaborou a primeira versão do
plano municipal de contingência do Covid-19. Neste plano,
foram definidas as principais
ações a serem tomadas pelo
município para buscar conter a
disseminação da doença.
Segundo Silva, são medidas
de precaução universal contra
doenças respiratórias, como
lavagem das mãos, proteção
do nariz ao espirrar ou tossir,
usar lenços descartáveis e evitar ambientes aglomerados e
fechados.
Festa adiada
A programação para come-

morar os 148 anos de Tibagi,
que teve início no sábado
(14), com a realização do 3º
FutRiso e a tradicional Pescaria no Parque Passo do Risseti, no domingo (15), ainda
traria para Tibagi, Fernandinho BeatBox, na terça-feira
(17), para uma batalha de
Rimas durante a grafitagem
da Pista de Skate do Ginásio
Quirão. Na quarta-feira (18),
dia do aniversário da cidade,
o Desfile Cívico, a entrega
oficial das obras de revitalização da Rua Frei Gaudêncio e
o show com Alorino Jr. e Convidados encerrariam as comemorações. O prefeito garantiu
que os eventos acontecerão
em outras datas.
O hasteamento das bandeiras, marcado para às 8
horas da manhã do dia 18,
será mantido, mas desta vez,
no Palácio do Diamante,
somente com a prenseça de
funcionários e autoridades
locais, para uma celebração
simbólica.

BISPO DOM SÉRGIO PRESIDIU CELEBRAÇÃO

Sant' Ana ganha novos diáconos
“A esperança não decepciona”. Citando este trecho da
Carta de São Paulo aos Romanos, o bispo dom Sergio Arthur
Braschi iniciou sua homilia no
sábado (14), na celebração que
ordenou dois novos diáconos
permanentes na matriz Sant’Ana,
de Castro. Antônio Geraldo Kluczkowski e Ricardo Aparecido
dos Santos, conforme o bispo,
representam o renovar da esperança na mais antiga paróquia da
diocese, ao atender o chamado
a servir como diáconos. “Jesus
demonstra as atitudes que vocês
terão de ter nessa missão: acolhida, respeito ao jeito do outro,
tudo para preparar o coração
para o anúncio da Boa Nova”,
afirmou dom Sergio, lembrando
que a Paróquia Sant’Ana em
seus 246 anos de história, muito
antes de Ponta Grossa, já “pulsava e evangelizava. Deus caminha conosco e não decepciona”.
Diácono Antônio Geraldo
Kluczkowski é produtor rural,
morador do Bairro Aparição.
Estava com a esposa, Zélia, e os
cinco filhos. O diácono Ricardo
Santos tem 42 anos, é administrador de empresas, casado
há 20 anos com Ederly e é pai
de um casal. Moram no quilômetro 1 da estrada Castro a
Tibagi, em Castro. Familiares e
amigos foram cumprimentados
pelo bispo e pelo pároco, padre
Martinho Hartmann, pároco da
Paróquia Sant’Ana, que acolheu
a todos, explicando as funções
de um diácono, a quem se referiu
como sendo ‘o fermento que faz
crescer o corpo eclesial’, termo
usado pelo Papa Francisco em
setembro de 2019.
Logo depois da leitura do
Evangelho, os dois, então, candidatos foram chamados à frente do

altar, e, ao se perfilarem diante de
dom Sergio, responderam ‘eis-me
aqui’. Padre Mário Dwulatka,
coordenador da Escola Diaconal
Santo Estevâo, respondeu positivamente à indagação do bispo se
ambos eram dignos da missão.
Dom Sergio descreve o serviço
diaconal na Igreja, ressaltando que
eles serão ministros de Cristo, a
serviço, com alegria, a Deus e aos
seres humanos. Antes de serem
admitidos à Ordem dos Diáconos, os dois manifestam ao povo o
propósito de receber o ministério,
ao que, a cada pergunta, Geraldo
e Ricardo afirmam ‘sim, quero’.
Também prometem reverência e
obediência ao bispo, de joelhos,
e com as mãos entre as mãos de
dom Sergio, em ato que simboliza
igualmente a unidade da Igreja.
Depois das promessas, os dois
tocaram o Evangelho e receberam
a vestes dos padrinhos de ordenação. Foi entoada a ladainha, com
ambos os diáconos deitados, e
imposta as mãos, pelo bispo sobre
a cabeça dos dois neo-diáconos.
Em seguida, todos os padres e diáconos presentes fazem o mesmo,
orando. Já paramentados com
a estola diaconal e a dalmática,
ambos receberam de dom Sergio
o evangeliário. “Recebe o Evangelho de Cristo, que tens missão de
proclamar. Crê o que lês, ensina
o que crês e vive o que ensinas”,
orienta o bispo. Geraldo e Ricardo
foram abraçados por todos os
demais concelebrantes e por seus
familiares.
O diácono Pompílio Ferreira
Filho falou em nome do Conselho Nacional dos Diáconos,
dando as boas-vindas aos colegas. O casal Joaquim Ferreira e
Joana Lima Ferreira, representando o Conselho Pastoral também prestaram homenagem aos

FORA DE CASA

Operário vence Londrina
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário venceu o Londrina
por 1 a 0, na tarde de domingo
(15), no Estádio do Café, pela
última rodada da primeira fase do
Campeonato Paranaense. Com o
resultado, o alvinegro encerrou a
primeira fase em quarto, com 20
pontos.
O gol do Fantasma foi marcado aos 39 minutos do segundo
tempo. Da intermediária, Lucas
Batatinha chutou forte e balançou as redes. Nas chances do
adversário, Rodrigo Viana fez

grandes defesas.
O alvinegro iniciou o jogo com
Rodrigo Viana, Sávio, Douglas
Nascimento, Sosa, Peixoto, Fabio,
Cleyton, Rafael Chorão, Pablo,
Douglas Coutinho e Jefinho. No
segundo tempo, entraram Lucas
Batatinha, Jimenez e Hector Bustamante para saída de Douglas
Coutinho, Pablo e Rafael Chorão.
Pelas quartas de final do estadual, o Operário enfrenta o Cianorte. A partida de ida será na
casa do adversário e a volta no
Estádio Germano Krüger.

neo-diáconos, agradecendo pelo
‘sim’ dado e destacando que a
vocação é um precioso dom de
Deus e um encontro pessoal com
Jesus. A comunidade presenteou
o dois com quadros de Senhora
Sant’Ana. Padre Martinho afirmou que a Igreja estava em festa
pela ordenação, que começou,
segundo ele, muito antes da celebração, com visitas a doentes,
pobres e famílias para levar a
Palavra de Deus e conforto espiritual. ”Para esses dias de ação
missionária foram convidados
todos os diáconos da diocese, com
o intuito de propagar a vocação”,
agradecendo Ademir Lazarini,
Ernesto Cesar Solek, Luiz Afonso
Freytag e Vítor José Witsmiszyn,
que ajudaram na missão.
O diácono Ricardo falou em
nome dos ordenandos. “Agradeço a Deus por confiar tamanha riqueza a nós que somos
tão frágeis. Que Ele possa nos
guiar para que a nossa missão
seja profícua”, enfatizou. O neodiácono agradeceu a amizade
e o apoio recebido dos padres
Martinho e Álvaro Nortok – vigário na Paróquia Sant’Ana – o
esmero da Escola Santo Estevâo
e seus formadores e a presença
de diáconos e padres, com quem
disse esperar contar em oração.
“E também agradeço a todos os
católicos que rezaram por nós
nesses seis anos e, claro, a todos
das nossas famílias, pelo incentivo e apoio”, acrescentou.
A celebração foi a segunda
das 17 cerimônias programadas
para acontecer até outubro deste
ano. A próxima celebração, será
na Paróquia Nossa Senhora de
Fátima, em Telêmaco Borba, no
sábado (22), às 15 horas, quando
dom Sergio vai ordenar nove
novos diáconos permanentes.

EXTERNAS

'Sero' cancela
participação
em competições
Tibagi - Como medida
de prevenção ao Coronavírus
(COVID-19), a Secretaria Municipal de Esportes e Recreação
Orientada (Sero) decidiu cancelar a participação de Tibagi em
competições esportivas fora do
município por tempo indeterminado. A medida já vale para este
fim de semana, em que acontece
uma etapa da Liga Sul Norte Pioneiro de Futsal, em Carambeí.
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CORONAVÍRUS ESPALHA MEDO ENTRE A POPULAÇÃO

Vírus cancela eventos na região
Castro
suspende
Festa do Peão
por conta
da Covid-19
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Há três semanas o coronavírus era só uma ameaça
distante para os brasileiros,
como tantas outras, chegava
a afetar os negócios, algumas
viagens pontuais, e a rotina
de brasileiros que vivem no
exterior, porém, ainda não
havia chego assim tão perto
de quem está deste lado das
fronteiras. No último dia 25
de fevereiro, no entanto, o
primeiro caso de uma pessoa
infectada foi notificado aqui no
país. No dia seguinte o Ministério da Saúde confirmou que
um brasileiro havia contraído
o Covid-19. Isso há exatos
19 dias, e desde então, esse
número não para de crescer,
até na tarde de segunda-feira
(16), 234 casos já haviam
sido registrados, sendo que
oito deles estão no Paraná,
além disso, outros dois mil
pacientes estavam sendo
monitorados por suspeita da
doença.
O vírus, que inicialmente
era uma preocupação para
a Ásia, e mais tarde para a
Europa, agora já tem diversos
infectados na América, está
presente e atuante no Brasil,
e, chega cada vez mais perto
da rotina de uma grande parte
da população.
No Paraná os pacientes
cujos testes deram positivo
para o vírus são das cidades
de Curitiba e Cianorte, e
estão em isolamento domi-

ciliar. Existem, porém, casos
suspeitos sendo monitorados
em diversas cidades paranaenses, inclusive oito deles
em Ponta Grossa e um em
Carambeí. Também existem
suspeitos de contaminação
pela Covid-19 nas cidades de
São José dos Pinhais, Foz do
Iguaçu, Cascavel, Umuarama,
Maringá, Londrina, Matinhos,
Almirante Tamandaré, Araucária, Alto Paraná, São João
do Caiuá, Cambé, Porecatu,
Guaíra, Marechal Cândido
Rondon, Mercedes, Palotina,
e, nas cidades de Curitiba
e Cianorte, onde já existem
registros confirmados. No
município de Castro circulam
informações não oficiais de um
caso que estaria sendo monitorado como suspeito, porém,
a reportagem entrou em contato com a Terceira Regional
de Saúde, de Ponta Grossa,
com a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa) e com a Secretaria Municipal de Saúde, e
consultou o boletim atualizado
do vírus, emitido pelo Sesa, e
nenhuma das entidades confirmou que existam casos suspeitos no município.
O fato é que, mesmo não
existindo casos confirmados,
na cidade ou na região, os
riscos da Covid-19 e o rápido
alastramento do vírus pelo país
estão mudando a rotina das
cidades nos Campos Gerais.
Em Castro, por exemplo, a
Prefeitura suspendeu temporariamente a 3ª Festa do

Peão de Boiadeiro, que iria
acontecer essa semana para
comemorar o 316° aniversário da cidade. Através de um
vídeo, que começou a circular na segunda-feira (16)
nas redes sociais, o prefeito
Moacyr Fadel explicou que
a decisão foi tomada após
recomendação do governo do
Estado. “Hoje recebemos o
aviso que o governador decretou estado de calamidade no
Paraná, suspendendo os eventos com mais de 500 pessoas,
com isso nós estamos adiando
o nosso rodeio, a data vai ser
determinada posteriormente
[...] mas não estamos cancelando, estamos adiando para
uma data que será definida
posteriormente”,
explicou
Fadel.
Na cidade de Tibagi ocorreu o mesmo. As festividades
que estavam programadas por
conta do aniversário de 148
anos do município também
foram adiadas. O prefeito da
cidade, Rildo Leonardi, também fez um pronunciamento,
na segunda-feira (16), anunciando a mudança. “O mundo
todo está em alerta e apesar de
ainda estarmos fora da área de
risco, decidimos tomar algumas medidas para evitar ao
máximo a chegada, o contágio
ou a propagação deste vírus
em nosso município. Estamos às vésperas do aniversário de 148 anos de Tibagi,
comemorados neste dia 18,
e tínhamos programado uma

Educação
As universidades e faculdades particulares de Ponta
Grossa e de outras cidades
do estado estão suspendendo
temporariamente as aulas

Estamos adiando
para uma data
que será definida
posteriormente

Tomamos a
decisão de adiar
esses eventos dos
dias 17 e 18

Com tristeza que
tomei a decisão,
mas é questão de
responsabilidade

Prefeito Moacyr, Castro

Prefeito Rildo, Tibagi

série de eventos para celebrar
esta data, depois de muita
conversa, com a Secretaria
Municipal de Saúde e com
as demais pastas, tomamos a
decisão de adiar esses eventos
dos dias 17 e 18 de março
incluindo o desfile [...] em
breve divulgaremos as novas
datas dos eventos”, destacou
o prefeito.
A medida também foi
tomada na cidade de Telêmaco Borba, que programava
a Expo Telêmaco 2020 para
comemorar os 56 anos do
município. O anúncio também
foi feito nesta segunda-feira
(16), através do site da Prefeitura local. Através de uma
nota, o órgão informou que o
prefeito Márcio Matos havia
assinado um decreto cancelando a realização do evento,
para atender recomendações
da Secretaria Municipal de
Saúde. “É com tristeza que
tomei a decisão, mas isso é
uma questão de responsabilidade. Eu queria uma festa
bonita para nossa cidade, mas
eu tenho de pensar na saúde de
nossos cidadãos. Como venho
acompanhando a progressão
deste vírus, que ainda não tem
controle, eu decidi cancelar”,
afirmou Márcio.

“““

Prefeito Márcio, Telêmaco

para evitar a propagação do
coronavírus. Em alguns casos,
o anúncio já foi feito como antecipação das férias coletivas, que
geralmente ocorrem na metade
do ano, em outros, a suspensão é tratada como temporária,
podendo durar de uma semana
até um mês. Na rede municipal
de ensino de Ponta Grossa as
aulas também serão facultativas
a partir de amanhã. A medida
vale até o dia 1º de abril.
Em Castro as aulas serão
mantidas normalmente, pelo

menos por enquanto, conforme explicou a secretária
da pasta, Rejane de Paula
Nocera. “O período é de
alerta, mas a princípio as
aulas serão mantidas, até
segunda ordem. Vamos
seguir o calendário da rede
estadual, e por enquanto
não há orientação para suspendermos, mas se houver
necessidade com certeza
paramos”, destacou.
* COM INFORMAÇÕES

EM CASTRO

Procon vai monitorar
preço do álcool em gel
Divulgação

Procura pelo produto aumenta em toda a região
Da Assessoria
Devido à disseminação do
novo coronavírus e da crescente preocupação da sociedade com a doença, o Procon
de Castro vai monitorar os
preços do álcool em gel e das
máscaras de proteção nos
estabelecimentos comerciais.
A ação quer evitar que
estabelecimentos que comercializam os produtos mencionados, usem da situação de
vulnerabilidade da população
diante do momento delicado
e abusem do preço na venda
desses produtos. O Procon
orienta ainda, que consumidores que presenciarem situações de nítido abuso no preço

desses produtos, devem formalizar reclamação junto ao
órgão.
O diretor do Procon,
Thiago Maciel Ribas, destacou
que os consumidores, ao realizarem a compra de tais produtos, devem guardar a nota ou
cupom fiscal da compra para
proceder a reclamação.
Ribas destaca que o Procon está à disposição dos
consumidores
castrenses
para sanar eventuais dúvidas
quanto ao tema por meio dos
canais de atendimento como
facebook Procon - Castro/
PR, pelos telefones 21225111 e 2122-5113, além de
presencialmente na Rua Padre
Dâmaso, 80, Centro.

NOTA REFORÇA CUIDADOS QUANTO O COVID-19

Diocese de PG emite nota sobre
cuidados para evitar propagação
Da Assessoria

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Ponta Grossa - O coordenador da Ação Evangelizadora
da Diocese de Ponta Grossa,
padre Joel Nalepa, emitiu
comunicado
reforçando
a
importância dos cuidados básicos de higiene na luta contra
a propagação do Coronavirus
(Covid-19). “O que a Secretaria estadual de Saúde orienta
é que todos lavem sempre as
mãos, usem álcool em gel,
lenços descartáveis, etiqueta

de cuidado para tossir, evitar
levar as mãos ao rosto, entre
outros procedimentos. Vale
lembrar e reforçar também as
medidas de combate à Dengue em todo o Paraná. É preciso esforço e ação de todos,
eliminando os criadouros do
mosquito e a transmissão da
doença”, alerta.
Padre Joel lembra que,
até o momento no Paraná, a
Diocese não orienta ou pede
o cancelamento de eventos,
encontros, reuniões ou outras

atividades. As orientações
para toda a Igreja estão contidas em uma carta, assinada
por todos os bispos do Brasil.
A íntegra do documento com
as ’Orientações dos Bispos
para a Prevenção da Dengue
e do novo Coronavírus’, emitido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está
disponível no link: https://
cnbbs2.org.br/2020/03/
orientacao-dos-bispos-paraa-prevencao-da-dengue-e-donovo-coronavirus.

APÓS NOVO ACORDO ENTRE VCC E SINDICATO

Funcionários da VCC suspendem
estado de greve por 30 dias
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Funcionários da Viação
Cidade de Castro (VCC) suspenderam o estado de greve,
após novos diálogos entre
representantes da empresa e
do Sindicato dos Motoristas,
Cobradores e Trabalhadores em
Empresas de Transportes Coletivos (Sintropas). Na manhã de
quinta-feira (12), os motoristas

e cobradores da VCC paralisaram atividades, porque segundo
o presidente do Sindicato, Luiz
Carlos de Oliveira, a empresa
não teria cumprido um acordo
coletivo, feito em fevereiro passado, para reajuste dos salários
dos funcionários.
Em conversa com a reportagem, Luiz Carlos afirmou que se
a empresa não pagasse a diferença salarial aos funcionários
até na sexta-feira (13), a partir

de segunda-feira (16), os profissionais entrariam em greve
geral, porém, após as novas
negociações, um novo acordo
entrou em vigor. “A VCC entrou
em contato com o Sindicato e
pediu 30 dias para acertar toda
essa situação, enquanto isso,
suspendemos a greve e aguardamos, mas o prazo termina
no quinto dia útil do próximo
mês”, explicou o presidente do
Sindicato.
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'LUCIANE DAL SANTOS MARCON'

Empresária é homenageada em jantar
Divulgação / Cleucimara Santiago

Aprendizado de
Luciane iniciou
no armazem
de seu pai
CLEUCIMARA SANTIAGO
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora de
Negócios de Castro, integrante
do Sistema Fecomércio, SESC,
SENAC, realizou nas dependências do Buganville Palace Hotel,
na noite de quinta-feira (12),
jantar festivo em comemoração
ao Dia Internacional da Mulher.
Luciane Dal Santos Marcon,
recebeu o prêmio ‘Empresária
Destaque do Comércio de Castro do ano de 2019’.
Durante o evento foi apresentado um vídeo sobre a trajetória da
homenageada Luciane Dal Santos
Marcon, marcada pelo trabalho
e excelência, visão empreendedora, comprometimento e ética.
Luciane, natural de Prudentopolis, fez os seus estudos em Ponta
Grossa e Guarapuava. Casou com
Giovani Marcon, do qual tem dois
filhos. Em 2005, o casal transferiu residência para Castro com o

José Marioli Simão, presidente do SindiCastro; a empresária e homenageada da noite,
Luciane Dal Santos Marcon; Jocimara de Oliveira Van Mierlo, presidente da Câmara da Mulher
Empreendedora e Gestora de Negócios de Castro; Claudia Regina Colpi, coordenadora estadual
da Câmara das Mulheres Empreendedoras e Gestoras de Negócios do Paraná

desafio de expandir os negócios
da família. Ofício que aprendeu
muito antes ao trabalhar no armazém de seu pai, na sua cidade
natal. Em Castro, o casal foi carinhosamente acolhido, e construiu
o Supermercado Dal Santos.
Hoje com 130 colaboradores no
município, o empreendimento

não para de crescer, sempre oferecendo novidades, promoções,
gerando progresso, emprego e
renda. Motivo pelo qual Luciane
foi escolhida ‘Empresária Destaque do Comércio 2019.
Emocionada, a homenageada destacou em sua fala que ao
chegar em Castro, isso há 15

anos, não conhecia ninguém e foi
a 'Câmara da Mulher' que abriu
as portas e trouxe amigas e companheiras de luta. Agradeceu a
indicação, a família e sua equipe,
destacando que “o sucesso de
toda uma empresa é fruto do trabalho em equipe. Tenho orgulho
de tê-los conosco”, ressaltou a

empresária que fez questão de
frisar que o mercado Dal Santos
completa 31 anos no dia 13 de
março.
Prestigiamento
Claudia Regina Colpi, coordenadora estadual da Câmara
das Mulheres, veio de Curitiba
para prestigiar o evento. Ela destacou que a Câmara da Mulher
em funcionamento, permite
observar a mobilização e interesse das empreendedoras em
busca de oportunidades, para
que suas empresas cresçam e
conseqüentemente a economia
dos municípios, do estado e do
país, também venham a crescer.
Com o aumento da mulher no
empreendorismo, o sistema Fecomercio enaltece que a cada ano as
mulheres que fazem a diferença no
setor do comércio de bens, serviços e turismo, contribuem para a
economia do estado do Paraná.
Atualmente, o Paraná conta
com 21 Câmaras da Mulher. Cada
uma indica uma homenageada e
todas recebem reconhecimento
em suas cidades e em evento que
acontecerá em Caiobá.
A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios
de Castro tem o apoio do Sindi-

cato do Comércio Varejista de
Castro.
Participantes
Na concorrida solenidade foi
registrada as presenças do presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Castro - SindiCastro, Sr José Marioli Simão, que
na oportunidade representou
também o presidente em exercício do Fecomércio Sesc-Senac,
Darci Piana, vice-governador do
Paraná; Augusto Beck, diretor
municipal de Industria, Comércio, Turismo e Cultura de Castro; Jocimara de Oliveira Van
Mierlo, presidente da Câmara
da Mulher Empreendedora e
Gestora de Negócios de Castro;
Anderson Gomes de Castro,
presidente da Acecastro; Ana
Maria Trappel, gerente executiva do Senac Castro; Camila
Tullio, gerente executiva do
Sesc Ponta Grossa; Claudia
Regina Colpi, coordenadora
estadual da Câmara das Mulheres Empreendedoras e Gestoras
de Negócios do Paraná; Fátima
Barth Antão Castro, presidente
da Câmara Municipal de Castro; Leila Rejiane Dobis Grik,
diretora do Sicredi, entre outras
autoridades e convidados.

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

LANCER GT
R$ 49.900,00
Um carro esportivo, diferenciado, completo de
tudo. Esse é o Lancer GT,
ano 2013/14, na cor preta,
automático e troca de marchas no volante (borboleta).
Estilo Fórmula 1. Com
câmera de ré, teto solar,
kit multimídia com gps
integrado e estofamento
em couro. Com spoiller na
frente, laterais e traseira, e
rodas esportiva. Carro para
pessoas exigentes. Preço à
vista: R$ 49.900,00. Tratar
no (42) 9 9972-0758.

VENDO IMÓVEL
COMERCIAL / RESID.
Vendo imóvel Com/Res, na Rua
Heráclio Mendes de Camargo,
06 (Esquina), próximo à ponde
de rodagem Manoel Ribas e a
cerca de 200 metros da Prefeitura. Dois pavimentos, área
total 930 m2, área construída
460 m2. Piso superior: sala
comercial, garagem, churrasqueira, banheiro, Sala e 5 quartos. Piso inf: 3 quartos, sala,
cozinha e banheiro. R$ 600
mil, Contato pelo: (42) 9 99732121 / 9 9916-3737.
BARRACÃO SEMI-NOVO
Em oferta 01 galpão de 200 mts² por
R$ 15.500 e 01 galpão de 100 mts²
por R$ 7.500 e 08 pilares de concreto sem uso para retirar por R$
3.450. Contato: (42) 9 9935-9235.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

Áries: A Lua realça seu
lado mais ambicioso e o desejo
de melhorar de vida será um
grande incentivo para você
investir mais na carreira. Nas
finanças, você sabe que o
dinheiro não cai do céu e vai
lutar com unhas e dentes.

Libra: Ótimo astral para
quem planeja se mudar ou iniciar uma reforma em casa. No
trabalho, talvez queira dar uma
geral nos armários e descartar
coisas que não usa mais. Sua
experiência pode fazer a diferença.

Touro: Você terá muita
facilidade para aprender e vai
se interessar por tudo que possa
abrir a sua mente para um futuro
melhor. Inspire-se no exemplo de
pessoas sábias e bem-sucedidas
para se dar bem também. Nos
assuntos do coração, há chance
de romance com uma pessoa de
outra cidade ou com colega.

Escorpião: Trabalhar em
equipe e trocar ideias com os
colegas vai tornar o seu serviço
ainda mais produtivo hoje. Você
terá ideias supercriativas e vai
saber direitinho como argumentar para defender as suas propostas e opiniões. Uma postura
mais descontraída vai facilitar as
paqueras.

Gêmeos: Os astros incentivam você a encarar suas preocupações e buscar soluções
definitivas para os problemas:
bom momento para colocar em
prática as mudanças que até
agora só pareciam sonhos. Confie na sua intuição e deixe os ressentimentos para trás.

Sagitário: No campo das
finanças, o céu indica uma fase
muito lucrativa para você: o
dinheiro virá do trabalho, por isso,
trate de arregaçar as mangas e
usar todos os seus talentos - vale
até arrumar um segundo emprego
para engordar o bolso e conquistar um futuro mais tranquilo.

Câncer: Trabalhar
em
equipe será uma ótima opção
para o seu signo hoje. Una-se
aos colegas e lutem juntos para
atingir as metas em comum. Se
depender dos astros, a sintonia
com amigos e parceiros só vai
aumentar.

Capricórnio: A realça
todos os pontos fortes do seu
signo e você vai mostrar ainda
mais seriedade e comprometimento no trabalho. Aposte no
seu carisma para entender bem
com as pessoas e conquistar o
que deseja.

Leão: Você vai priorizar o
trabalho e terá ótima disposição
para colocar as tarefas em dia.
Os astros avisam que seu empenho será notado e pode render
boas oportunidades para crescer
na carreira.

Aquário: Você pode precisar
de mais silêncio e sossego para se
concentrar nas tarefas e cumprir o
seu trabalho. Os alertam que você
aposte na discrição e evite comentar seus planos, pois nem todos
vão merecer a sua confiança.

Virgem: Seu paraíso astral
promete aumentar seu entusiasmo na vida, deixando sua
alegria contagiante e fazendo
com que você consiga motivar
todo mundo. Na vida profissional, procure se unir a quem tem
ideias e objetivos.

Peixes: Você pode se
associar a alguém para transformar um sonho em realidade:
conte com os colegas e amigos
para concretizar seus projetos.
Notícias de uma pessoa querida trarão muita alegria ao seu
coração.
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Divulgação

DOIS HOMICÍDIOS NO MESMO DIA

Polícia investiga
degolamento
e feminícidio
Dois casos
chamam a
atenção da
polícia pela
forma nada
comum que
aconteceram

envolvendo elas ganham maior
repercussão. Justo o mês que
é lembrado como um pedido
de igualdade de gênero, com
protestos ao redor do mundo
inteiro, acaba sendo o mês,
conforme a polícia, onde os
dados de violência de gênero
aumentam muito e mostram
que ainda há um longo caminho a ser percorrido, até que
o feminícidio saia dos holofotes.

L UCIANA W ESTPHAL
ESPECIAL P ÁGINA U M N EWS

Justiça
Familiares de Leonira
Castorina dos Santos, de 42
anos, pedem Justiça e querem encontrar o assassino da
mãe que morreu protegendo
a filha. De acordo com a polícia da cidade, no sábado (14)
o ex-marido da filha de Leonira, não aceitando o fim do
relacionamento, foi até a casa
da mulher a fim de tirar a vida
da ex-companheira. Depois
de alguns minutos de discussão o homem, armado com
um revólver, começou a tiros.
Leonira entrou na frente da
filha para protegê-la e pedir
que o homem fosse embora,
porém, acabou sendo baleada, não resistindo aos ferimentos e morrendo ainda no
local. O caso aconteceu no
Bairro São Francisco.

Reserva - Policiais e
moradores da cidade de
Reserva tiveram um final de
semana bastante conturbado,
após o registro de dois homicídios, ambos registrados no
mesmo dia. No sábado (14),
um homem ao tentar matar a
ex-mulher, acabou atirando na
mãe dela; já em outro caso, um
homem acabou sendo degolado no meio da via pública.
O setor de Investigação
da Polícia abriu inquéritos
e os dois casos estão sendo
revisados.
Para salvar a filha
No mês em que comemoramos o 'dia da mulher',
casos policiais dos noticiários

Conforme a polícia, logo
em seguida, o assassino fugiu.
Equipes realizaram diligências
atrás do suspeito, mas até o
fechamento desta edição ninguém havia sido preso.
Degolado
Enquanto a Polícia Civil
da cidade ainda instaurava
inquérito devido a morte de
Leonira, por volta das 14
horas, Rosnei de Souza, de
37 anos, foi morto na Rua
Antônio Lopata, no Bairro
Jardim Paraná.
O que chocou a cidade e
os policiais é que ao encontrarem o corpo, perceberam
que a vítima teve o pescoço
degolado. As primeiras informações dão conta de que a
motivação da morte de Rosnei teria sido uma confusão
também de caráter familiar.
O setor de Investigação
da cidade ainda não comentou detalhes sobre o caso ou
até mesmo se as mortes têm
relação uma com a outra. Por
enquanto o que foi repassado
é que o inquérito sobre os
dois casos foi instaurado, e
que testemunhas serão ouvidas e imagens de câmeras de
segurança de estabelecimentos próximos aos locais do
crime serão analisadas.

BR-277 EM PALMEIRA

Motorista de Gol sai bastante ferido
Divulgação

Palmeira - Mais um acidente foi registrado no final de
semana na BR – 277, em Palmeira. De acordo com a Polícia
Rodoviária Federal (PRF) a
colisão envolveu um carro e um
caminhão.
No relatório dos policiais, um
veículo Gol teria tentado acessar
a rodovia e acabou obstruindo a
passagem de um caminhão que já
estava na BR. Com isso, ocorreu
uma colisão transversal.
O condutor do carro não teve
o nome identificado, apenas a
idade de 23 anos foi repassada.
Ele sofreu lesões graves e foi
levado para um hospital de Palmeira. Conforme registros da
PRF, ele não possuía CNH. Já,
a passageira, de 22 anos, sofreu

Polícia Civil da cidade instaurou inquérito e investiga os dois casos

COVARDIA

MACONHA, CRACK E COCAÍNA

Ex-companheiro
ameaça mulher
e depois foge

Abordagem de rotina
resulta em apreensão
Divulgação

Droga foi apreendida e trio preso em flagrante
Abordagem de rotina das
equipes policiais de Castro
resultaram na apreensão de
uma considerável quantidade
de drogas ilícitas.
A situação ocorreu na rua
Lereni Malherbi Sinhori, no
bairro Santa Cruz, na tarde
de sexta-feira (13).
Os policiais abordaram
três homens segundo a PM,
cada um deles com uma pedra
de crack. Indagados sobre
a procedências da droga, os
homens revelaram que havia
mais da substância guardada,
foi então que a equipe seguiu
em busca do esconderijo e

localizou, em um segundo
endereço, maconha, cocaína
e crack.
Nesse local foram encontrados 496 gramas de crack,
15 gramas de cocaína e
3,440 quilos de maconha.
Diante dos fatos, o trio,
de 21, 24 e 31 anos, foi
preso e encaminhado para a
delegacia de polícia.

Os casos de violência doméstica contra as mulheres não
param. Todos os dias os boletins
de ocorrência da Polícia Militar
divulgam pelo menos uma situação em que 'elas' são colocadas em risco por seus maridos,
filhos e parentes. O último caso
registrado pela PM, aconteceu
na tarde de domingo (15), na
localidade do Abapan.
A equipe policial foi acionada por familiares da vítima
devido a uma briga de casal. No
local, o ex-companheiro estava
ameaçando a mulher com um
revólver calibre 32, dizendo que
ia matá-la. Quando o suspeito
notou a presença policial, fugiu
do local, jogando a arma em um
matagal próximo.
Os policiais realizaram diligências na região, porém não
encontraram o suspeito, já a
arma foi apreendida logo em
seguida e encaminhada a Delegacia de Polícia local.
Divulgação

Situação ocorreu
no bairro
Santa Cruz

REANIMAÇÃO DE VITIMA

Acidente grave deixa
feridos na BR-376

Arma foi encontrada em
matagal próximo ao local

Divulgação

FATALIDADE NA ESTRADA

Colisão entre
carros deixa
dois mortos
Motorista do carro ficou gravemente ferido
lesões consideradas leves e uma
criança, de 2 anos, que também
estava no automóvel, não ficou
ferida.

O motorista do caminhão, de
45 anos, não sofreu ferimentos,
realizou o teste do bafômetro e
como deu negativo, foi liberado.

DROGA ESTAVA PELA CASA

Guarda apreende pés de maconha
Ponta Grossa - Equipe
da Guarda Municipal de Ponta
Grossa realizou grande apreensão de droga na noite de domingo
(15). A situação foi registrada
na rua Salto São João, no bairro
Gralha Azul.
De acordo com com o que
apurou-se, a equipe foi acionada
durante a noite para acompanhar o Conselho Tutelar em uma
denúncia, onde um adolescente
estaria em uma casa em uma
situação inadequada. Conforme
os policiais ao chegar no local,
os guardas não encontraram o
adolescente, mas o proprietário
da casa foi abordado.
No entanto, na residência,
os guardas municipais encontraram um pote com maconha em

Divulgação

Droga foi encaminhada para a delegacia local
cima do sofá. Durante revista,
eles localizaram mais três potes
com a droga, além de dois pés
de maconha no quintal da resi-

dência.
Diante da situação o homem
foi preso em flagrante e levado
para a delegacia.

Todos os feridos são da Hilux
Na manhã de sábado (14)
Equipes do Corpo de Bombeiros, Samu e da CCR Rodonorte
se mobilizaram para prestar
atendimento em um grave acidente registrado na BR-376,
próximo ao pedágio de Witmarsum, já no território de Palmeira.
Segundo informações da
própria Concessionária CCR
RodoNorte que administra o
trecho, todas as vítimas com
ferimentos considerados graves
e moderados ocupavam uma
caminhonete Hilux.
Um homem de aproximadamente 45 anos precisou ser
levado pelo Siate ao Hospital
HGU, de Ponta Grossa, e uma
mulher, de idade não cinformada, foi encaminhada ao Hos-

pital Universitário Regional dos
Campos Gerais (HURCG).
Além dos dois pacientes,
outra vítima que já havia sido
dada como morta, foi reanimada na pista pelos socorristas.
Ela foi encaminhada às pressas
pelo resgate aéreo para uma
unidade hospitalar da região.
Informações não oficiais
apontam que o acidente pode
ter sido ocasionado por uma
carreta Scania, com placas de
Ponta Grossa.

Vitíma que havia
sido dada como
morta foi reanimada

Piraí do Sul – Instituto
Médico Legal, de Ponta Grossa,
identificou os corpos das duas
pessoas que morreram durante
colisão de dois carros na PR –
090, em Piraí do Sul, na tarde
de domingo (15). A Polícia
Rodoviária Estadual atendeu a
situação e contou que a fatalidade foi registrada no quilômetro 189 e envolveu um UP
e um Gol. O UP, com placas
de Ventania, estava com quatro
ocupantes, um homem de 34
anos e duas mulheres com idades de 23 e 47 anos que sofreram ferimentos moderados. Já
uma criança de sete anos foi
levada a um hospital da região
apresentando lesões consideradas graves. As vítimas foram
encaminhadas para o Pronto
Socorro de Ventania.
Já os ocupantes do veículo
Gol, com placas de Curitiba,
sofreram ferimentos graves,
não resistiram e faleceram
ainda no local do acidente.
Os corpos do motorista de 34
anos, Cristiano Aparecido de
Macedo, e a passageira de 44
anos, Márcia Vieira de Macedo,
foram encaminhados ao IML de
Ponta Grossa e depois liberado
à família para os processos de
sepultamento.
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Bianca Martins, assessora
de Comunicação da
Prefeitura de Tibagi,
recebe parabéns de
aniversário nessa
quarta-feira (18)
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Fátima Barth Antão Castro, vereadora e presidente
da Câmara Municipal de Castro; a pedagoga Risalva
Maria Barros Silva e Jocimara de Oliveira Van Mierlo,
presidente da Câmara da Mulher Empreendedora e
Gestora de Negócios de Castro, em evento em
homenagem ao Dia Internacional da Mulher
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Divulgação

iv

A Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de
Negócios de Castro realizou no dia 12, jantar festivo,
em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.
Na ocasião a empresária Luciane Dal Santos
Marcon recebeu o prêmio ‘Empresária Destaque
do Comércio 2019’. Na foto a homenageada
com o filho Rafael e o marido Giovane Marcon
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Homenagem

'Um dos maiores erros que o homem comete é tentar medir
a inteligência de Deus pela sua.' Carlos A. Baccelli

Divulgação / Facebook

Majestades da 3ª Festa de Peão de Boiadeiro
de Castro, eleitas no sábado (14). Antonielly Maria
Bachmam (Rainha), Isabella Canha Lima (1ª Princesa),
Juliane Emily de Matos (2ª Princesa e Garota Country),
Francine Rodrigues dos Santos (Madrinha dos Peões)
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Sandro Alex de
Oliveira, secretário
de Infraestrutura e
Logística do Paraná;
Marcelo Rangel,
prefeito de Ponta
Grossa e o
governador do
Paraná, Carlos
Ainda em tempo de
Massa Ratinho
parabenizar Lourival Schmidt
Junior, brindam
pela recente passagem de
investimento de R$
aniversário. No registro ao lado
865 milhões em
de sua esposa, a vice-prefeita
unidade Heineken
de Ponta Grossa, Elizabeth
Ponta Grossa
Schmidt. Felicidades!
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Quarta-feira (18)
também será a
vez de Olivério
Carrilho
receber vivas
pelo seu
aniversário.
Na foto, em
Balneário
Camboriu

Dia 19 é o
dia de festejar
o aniversário
de Acir
Esturaro.
Parabéns!
Divulgação

No dia em que Tibagi
comemora 148 anos, 18
de março, o ex-prefeito
José Tibagy de Mello
também recebe parabéns
pelo seu aniversário.

17/03

Everson Amâncio
Felipe Hampf Mendes
Célia Moreira
Selma Apª Rodrigues Garcia
Jaime Oliveira

18/03

Olivério Carrilho
Amaury B. Backer Gomes
Camila Diogo
José Tibagy de Mello
Gilmar Zampieri
Matheus S. Ribeiro
Bianca Martins

