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EDITORIAL

FIQUE EM CASA!
Neste fim de semana as capas dos jornais filiados à Associação dos Diários do Interior
– Paraná (ADI-PR) são rigorosamente as mesmas. Todos os veículos se uniram em prol da
vida e contra o coronavírus, numa campanha similar a que aconteceu na Argentina. O objetivo é tentar conscientizar as pessoas sobre a importância de respeitar as regras sanitárias
impostas para que esta pandemia possa se dissipar o quanto antes.
São milhares de pessoas que recebem informação com credibilidade pelos jornais filiados a ADI-PR que, com esta campanha, demonstra estar preocupada com a sociedade em
geral e não apenas com seus próprios interesses.
A ideia de unificar as capas é também uma forma de pedir às pessoas que se conscientizem sobre o perigo que uma pandemia como essa pode acarretar se as medidas adotadas
pelas autoridades competentes não forem seguidas à risca. No caso do coronavírus, embora
cerca de 80% dos afetados pela doença não apresentem sintomas diferentes de uma gripe,
ainda assim restam 20% que, sim, podem até mesmo morrer em decorrência dessa doença
silenciosa. As mortes em larga escala na Itália e na China demonstram claramente isso.
Não se trata de alarmismo exagerado, mas de tentar despertar na sociedade o senso de
urgência pelo bom senso e pelo respeito às regras, algo que infelizmente o cidadão brasileiro insiste em não executar, trazendo prejuízos não apenas econômicos.
Neste momento o confinamento é a solução mais adequada para não ser infectado.
Fique em casa que ele, o coronavírus, vai embora o quanto antes para que todos possam
retomar a rotina de seu dia a dia.

Sandro A.
Carrilho
ALINE PROPÕE
Se era para agir, a deputada
federal Aline Sleutjes não demorou e na terça-feira (17) protocolou emenda ao MPV 924/2020
cancelando o valor de 2 bilhões de
reais do Fundo de Financiamento
de Campanha Eleitoral para acrescer ao Ministério da Saúde para o
Enfrentamento da Emergência da
Saúde Pública. "Isso é ajudar o
Brasil, isso é cuidar das pessoas!",
enfatizou a parlamentar.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

'É de cair o queixo'
O progresso científico

Divulgação

ÚLTIMAS
* O prefeito Moacyr Fadel
insiste em fazer a festa do Peão
em outra data. Poderia ele destinar o dinheiro dos shows para a
saúde de Castro? Poderia! Mas
ele quer?
* Em duas sessões extraordinárias realizadas na noite de
quarta-feira (18), o Plenário da
Câmara Municipal de Castro aprovou, por unanimidade, as contas do
Executivo Municipal referentes aos
exercícios de 2017 e 2018.

SUSPENSOS
Por meio da Portaria 26/2020,
a vereadora Fatima Castro (MDB),

Informe Publicitário

DE

presidente da Câmara Municipal
de Castro, determinou regras a
serem cumpridas em função do
enfrentamento da emergência
de saúde pública decorrente do
Coronavírus/Covid-19. A Portaria foi publicada no Diário Oficial
Eletrônico (DOE) do município
na quarta-feira (18). Por mais que
quisessem ter sessão, pelo menos
seis vereadores, com mais de 60
anos, estariam impedidos.

EM ISOLAMENTO
Dois dias após, na noite
de quinta-feira (19), na data
em que Castro completou 316
anos, a deputada entrou na
lista de pessoas com suspeita
de contrair o Coronavírus. Até
terça-feira (24), ela permanece
isolada em seu apartamento.

Não deixe de ler!
www.paginaum.com

Assim como o Condor, vários supermercados estão adotando
medidas extremas para conter a ação do coronavírus. Se de um lado
eles fazem sua parte, boa parcela da população corre às compras
e estocam comida, produtos de higiene, esperando o pior. Um ato
errado nesse momento onde o melhor remédio é ficar em casa. A
rotina mudou, é certo, mas nesse momento é preciso cautela.

O livro que conta a história da evolução do homem das cavernas, em uma das suas páginas mostra que quando o homem deixou a posição curvada para andar na posição “ereta” e levantou a
sua cabeça e seus olhos pela primeira vez e viu o Sol, a Lua e as
estrelas, neste momento nasce a religião e a ciência, cuja função é
preparar o ser humano para vida. A ciência e o espiritual são duas
formas que dão sentido a vida. Os fenômenos paranormais são
eventos sobrenaturais e mesmo com o olhar científico é uma tarefa
difícil de ser explicada. A ciência só acredita no evidente, naquilo
que se pode provar por experiências, dá preferência a razão sobre
a emoção é está aberta para o debate e mudanças. Não aceita algo
como imutável. No século XX a ciência começou a ficar poderosa
e as pesquisas não pararam de crescer. Com a tecnologia espacial,
o futuro será da astrofísica e os astronautas serão a nova geração
do futuro. O homem vai viver no espaço e colonizar o Planeta
Marte. As palavras do padre Miguel, em suas aulas de psicologia,
foram bem ditas: “A ambição do ser humano é infinita, depois de
conquistar a Terra, quer conquistar o universo.”
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

Resenhas rápidas e radicais
Resenhas
rápidas
radicais
Sem
alunos, estou
com as enotícias
da TV e das Redes Sociais e algumas

O meu plano final: um bate-latas mais humano, crente e solidário!
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A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

O meu plano final: um bate-latas mais humano, crente e solidário!

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Temperatura
24

ºC

15 ºC

Umidade
95%
62%

24

ºC

14 °C

95%
54%

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

23/03

REDAÇÃO

Clima

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

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

21/03 - Dia Internacional Contra a Discriminação Racial
Dia internacional da Síndrome de Down
Dia Universal do Teatro
22/03 - Dia Mundial da Água
23/03 - Dia Mundial da Meteorologia

22

ºC

13 ºC

93%
56%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 20/03/2020
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ISOLAMENTO POR CINCO DIAS

Com suspeita de coronavírus, Aline se isola
Divulgação

Recolhida em
apartamento,
Aline dá
conselhos
Da Redação
Desde a a sexta-feira (20),
a deputada federal Aline Sleutjes
permanece isolada em seu apartamento em Brasília, com suspeita
de ter contraído o Coronavírus. Ela
recebeu atendimento médico na
Capital Federal na noite de quintafeira (19).
A informação de que Aline preferiu permanecer recolhida em seu
apartamento foi confirmada pelo
chefe de gabinete da parlamentar,
Marcelo Colere, que ao lado de
outros funcionários de gabinete, também permanecem recluso. Segundo
ele, a deputada para acalmar os familiares, amigos e eleitores publicou no
grupo de whatapp de trabalho que
agora passa bem e esta em isolamento. Aline permanecerá por cinco
dias recolhida e, a partir de terçafeira (24), será realizada uma nova
avaliação do seu quadro clínico.
Mensagem de Aline
"Amigos, boa noite, estou no
hospital neste momento [19/2020],
em Brasília, não me autorizaram voltar, estou com alguns sintomas, preciso ficar em isolamento até que saia
o resultado do exame que acabei de
fazer, até cinco dias. Na Câmara e

Deputada Aline Sleutjes no seu apartamento, em Brasília
Senado estamos com muitos casos
confirmados e meu ambiente de trabalho é nada saudável, ar condicionado, noite e dia, sem ventilação, sol
e aglomerado", escreve a deputada.
Ela salienta na mensagem que
o governo vem sendo atuante para
contornar a propagação do vírus e
que será um grande desafio e dias
difíceis. "O governo está tomando
muitas medidas e nós estamos

votando todas para ajudar a vencer este grande desafio. Serão,
semanas, talvez meses difíceis,
precisamos nos unir, nos cuidando,
isolando nossos idosos, todos que
não precisam sair de casa, não
saiam, não vão em lugares fechados
e aglomerados", explica e orienta a
deputada.
Aline recomenda ainda que
sejam observados alguns cuidados

entre ele, hidratar o organismo
e cuidar dos idosos e crianças.
“Tomem bastante líquido, se alimentem bem e cuidem das crianças
e jovens, pois elas muitas vezes são
assintomáticas, mas infectam todos
ao seu redor. Sobre viagens, deslocamentos só se forem imprescindíveis”, recomenda a deputada.
A parlamentar acredita que
para evitar a circulação do vírus o
governo dever fechar rodovias entre
outras ações. "Possivelmente teremos fechamento dos aeroportos e
rodoviárias”, ressalta. Em relação
aos alimentos, pede cautela e bom
senso. "Sobre alimentos tenham
calma, não encham carrinhos sem
necessidade, pois o que levar a
mais pode faltar na casa do seu
irmão", orienta.
A deputada destaca que caso
alguém esteja bem, evite procurar
unidades de saúde, postos e hospital. "Se não tiver se sentindo mal
e com sintomas, não vá às Upas,
hospitais e postos, porque estará em
risco de se contaminar inclusive com
outras doenças", recomenda.
"O governo está tomando muitas medidas e nós estamos votando
todas para ajudar a vencer este
grande desafio. Serão, semanas,
talvez meses difíceis. Precisamos
nos unir, nos cuidando, isolando
nossos idosos, todos que não precisam sair de casa, não saiam, não
vão em lugares fechados e aglomerados. Tomem bastante líquido, se
alimentem bem e cuidem das crianças e jovens, pois elas muitas vezes
são assintomáticas mas infectam
todos ao seu redor.

DESDE SEXTA-FEIRA

Prefeito Blum decreta situação de emergência
Da Redação
O Prefeito de Carambeí, Osmar
Blum Chinato, decretou nesta sextafeira (20), situação de emergência
em saúde pública, em razão da Pandemia Mundial de Covid-19, para
intensificação das ações e combate.
Com a medida, nenhum paciente
poderá ser movimentado enquanto
estiver cumprindo seu período de
isolamento ou quarentena, sendo
proibido seu transporte para outras
cidades, conforme prevê portaria nº
356, de 11 de março de 2020, emitida pelo Ministério da Saúde. Será
possível a contratação emergencial
de obras, prestadores de serviços e
fornecedores de bens, relacionados
ao enfrentamento da pandemia.
Está proibida a circulação de
ônibus intermunicipais, nos limites
territoriais do Município. Também
está proibida realização de missas,
cultos e demais rituais ou liturgias
no interior das igrejas ou de espaços fechados em que possa ocorrer
a aglomeração de pessoas, e de clubes de serviços culturais ou sociais,
associações e entidades com ou
sem fins lucrativos.
Estão suspensas as atividades
de casas noturnas, casas de shows,
“pubs”, “lounges”, locais de “happy
hour e qualquer espécie de feira” e
demais estabelecimentos que não
tenham como atividade exclusiva a
prestação de serviços de refeição
para o público.
O decreto recomenda que as
empresas suspendam ou adotem o
trabalho remoto para pessoas com
idade acima de 60 anos, gestantes e
demais integrantes do grupo de risco
pelo período de 14 dias, prorrogáveis, sem prejuízo dos vencimentos.
Serviços públicos
As aulas nas escolas municipais
e CMEIs estão suspensas por tempo
indeterminado. No Paço Municipal
o atendimento também foi suspenso,
com exceção do serviço de emissão
de nota fiscal de produtor rural. A
maioria dos departamentos está realizando atendimento remoto e funcionários trabalham no sistema de
escala, plantão ou home office.
A Secretaria Municipal de Saúde
divulgou nota informativa com as
medidas que são necessárias para
o enfrentamento do CoronavírusCovid19 no município. A secretaria
ressalta que deverão ser seguidas
todas as orientações repassadas do
Ministério da Saúde e da Secretaria
Estadual de Saúde (SESA).
O que muda
1- Todas as equipes de saúde

devem seguir o Protocolo de
Manejo Clínico do Novo coronavírus
(COVID-19) na Atenção Primária à
Saúde, Fluxogramas e Plano de Contingência do Município COVID-19.
2- Os atendimentos eletivos
da clínica municipal de fisioterapia
encontram-se cancelados.
3- Os programas do Grupo da
pressão e Diabetes-HIPERDIA, que
possuem carteirinha de tratamento
no município, terão seus cartões
revalidados sem a consulta médica
e postergada uma nova data da
mesma. Nos casos destes pacientes
apresentarem complicações serão
agendados em regime de urgência.
4- Gestantes: As consultas de
gestantes serão mantidas conforme
agenda da Unidade de Saúde onde
se realiza o pré-natal.
5- As receitas dos medicamentos
de uso contínuo deverão ser mantidas de acordo com a organização da
equipe da unidade de saúde.
6- Ao Centro Municipal de Saúde
será destinado preferencialmente, ao
atendimento dos casos de urgência e
emergência, tanto dos pacientes crônicos quanto aos pacientes oriundos
de traumas externos, bem como aos
casos suspeitos da nova Pandemia
Coronavírus- COVID-19.
7- A partir do dia 20/03/2020
será iniciado a primeira fase da
Campanha de vacinação contra a
Influenza para os idosos e para os
profissionais da área de saúde em
todas as UBS de saúde do município.
8- A partir do dia 20/03/2020
as Unidades Básicas de Saúde
dos bairros funcionarão seguindo
protocolo de enfrentamento da
atual Pandemia de Coronavírus no
mundo, atendendo normalmente
em livre demanda. Em casos de
extrema urgência como: Pacientes
com Diabetes Mellitus descompensados, pacientes com problemas
cardíacos descompensados terão
prioridades no atendimentos. As
consultas eletivas estão canceladas.
9- Será mantido o atendimento
aos pacientes que fazem controle na
UBS Nova Holanda com a infectologia.
10- As consultas eletivas de
puericultura da UBS Nova Holanda
deverão ser canceladas.
11- A pesagem do Bolsa Família e do Leite das Crianças deverão
ser canceladas.
12- As visitas dos agentes de
combate à endemias estão mantidas. Deverão ser realizadas as visitas domiciliares somente nas áreas
externas dos imóveis, mantendo
ainda uma distância segura de um
metro e meio (1,50 m) de distân-

cia do proprietário para repasse de
informações e quanto a prevenção
das doenças causadas pelo vetor
Aedes aegypti e a eliminação de
criadouros.
13- As visitas dos agentes de
comunitários de saúde estão mantidas. Deverão realizar os trabalhos
somente nas áreas externas dos
imóveis, mantendo uma distância
segura de um metro e meio (1,50
m) de distância do proprietário para
repasse de informações e coleta de
dados da pessoa ou paciente.
14- Os testes rápidos deverão
ser realizados (conforme a necessidade).
15- As UBS e o CMS deverão
restringir o número de pessoas no
seu interior, determinando que as
pessoas fiquem em local arejado ou
aberto.
16- O agendamento das coletas
de preventivos serão canceladas.
17- Os atendimentos odontológicos serão realizados na Odonto
Criança sob o critério de urgência
e emergência. A triagem será realizada nas Unidades Básicas de
Saúde de cada bairro referenciadas
pela Auxiliar de odontologia e referenciadas via telefone com horários
agendados.
18- Os atendimentos psicológicos eletivos estão suspensos. Estão
mantidos atendimentos psicológicos individuais de urgência em
saúde mental.
19- Os exames laboratoriais
dos pacientes do grupo Hiperdia
(Hipertensão e Diabetes) deverão
ser liberados diretamente no laboratório Ffama pelo menos 1 semana
antes da data prevista para a consulta médica que está agendada no
cartão da pressão ou do diabetes.
20- A marcação de exames eletivos no setor de agendamento de
exames estão suspensas.
21- O projeto de liberação de
medicamentos/excepcionais
que
estão cadastrados com a servidora
Roseli Galdino serão mantidos.
Porém, o local onde o processo de
liberação ocorrerá está sendo modificado e em breve será divulgado.
Os atendimentos serão nas 3ª e
5ª feiras. Devido a decretação de
emergência frente a Pandemia de
Coronavírus novos cadastros estão
suspensos neste momento.
22- É de responsabilidade da
Secretaria Municipal de Saúde
emitir documento oficial de caso
suspeito e confirmação de caso de
COVID-19.
Educação
Na área da educação as aulas
estão suspensas por tempo indeter-

minado. O atendimento ao público
também está suspenso, o que inclui
cadastro para vagas nos CMEIs,
cadastro para Natação e Tênis,
fonoaudiólogo, transporte escolar e
demais atendimentos. A Biblioteca
Pública Municipal e o Tele Centro também estão com as portas
fechada. Eventos culturais foram
cancelados.
As provas referentes ao teste
seletivo, edital nº25/20, estão suspensas, nova data será informada
em Diário Oficial, com sete dias de
antecedência.
Adminstração e Jurídico
O atendimento da Secretaria
Municipal de Administração e Negócios Jurídicos que inclue ainda os
departamentos de Recursos Humanos, Compras e Licitações realiza
atendimento remoto, com trabalhos
home Office.
Os canais para contato são
Departamentos Jurídico, Compras
E Licitações, fone 3231 8397,
email: compras@carambei.pr.gov.
br. O Departamento de Recursos
Humanos, atende pelo fone 3231
8351 e email rh@carambei.pr.gov.
br. O setor de protocolos atendimento pelo fone 3231 8365 protocolo@carambei.pr.gov.br. Mesmo
procedimento adotado pelo Departamento de Informática - 3231
8366,
informatica@carambei.
pr.gov.br. Já o Almoxarifado atende
pelo fone 3231 1042.
Esporte
O calendário de eventos foi cancelado. As escolinhas foram paralisadas e ginásios, quadras esportivas
e áreas de lazer foram interditadas.
A orientação vale para atividades de
projetos e eventos esportivos, desenvolvidos por associações, entidades
e demais setores.
Social
Todas as atividades do Centro
de Convivência do Idoso foram
suspensas. O CRAS Novo Horizonte atende em regime de Plantão
Domiciliar, mesma medida adotada pelo CREAS Central e Setor
Administrativo. A Unidade de Acolhimento Institucional seguem em
regime de escala 12x36. O Serviço
de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos - AASEC/Esco-Lar e
Padre Theodorus estão com o atendimento suspenso.
* As áreas de Tibutos, Meio
Ambiente, Obras e Serviços Públicos e Desenvolvimento, Indústria e
Comércio, você confere no site da
Prefeitura de Carambeí.

HOSPITAL DA CRIANÇA
O deputado Ricardo Barros (PP) trabalha pela antecipação da conclusão das
obras do Hospital da Criança
em Maringá para reforçar
o atendimento de pacientes com o novo coronavírus.
“Estamos pedindo ao Estado
que quite os RS 25 milhões
restantes para que o hospital possa ajudar na epidemia
em atendimento a Maringá e
região, disse.

Divulgação

UMA ORDEM!
O ex-ministro da Saúde
também falou sobre a importância do isolamento social como
uma importante medida a ser
utilizada para coibir a disseminação do coronavírus. “Pessoa
com alta imunidade é contaminada, não desenvolve sintomas,
mas transmite mesmo assim. É
um inimigo invisível, pois não
conseguimos monitorar essas
pessoas," diz Ricardo Barros.

versidades. Circulação de ônibus
metropolitanos e interestaduais.

ADIADO
O lançamento da pré-candidatura de Ney Leprevost (PSD)
a prefeitura de Curitiba foi adiada
de 4 de abril para 7 de maio.
TESTE RÁPIDO
Startup paranaense está
produzindo um lote de testes
para diagnosticar o coronavírus.
A Hi Technologies, especializada
em exames laboratoriais, vai
liberar o primeiro lote a partir
da semana que vem. O exame e
resultado são rápidos, basta uma
amostra do sangue e o resultado
sai em até 15 minutos, ao custo
médio de 130 reais.
FECHOU GERAL
O prefeito em exercício Chico
da Aramon (PMN) anunciou o
fechamento do comércio de Santo
Antonio da Plantina a partir de
segunda-feira (23) por período
de 15 dias, o que pode ser prorrogado. A determinação exclui
panificadoras, supermercados,
farmácias, mercearias, postos
de combustíveis, petshops, açougues, agropecuárias, correios e
quitandas. É a primeira cidade
do Norte Pioneiro a tomar essa
medida de fechar o comércio.
CONCURSO
A Polícia Militar publicou o
edital de concurso para duas mil
vagas para o cargo de soldado 2ª
classe, com remuneração inicial
de R$ 1.933,63 a R$ 4.263,67.
As inscrições poderão ser realizadas no período de de abril a 4 de
maio no site da Funpar e a taxa
de inscrição é de R$100,00.
FECHOU II
O Estado decretou medidas
válidas para todo o Paraná a fim
de conter os avanços do novo
coronavírus (Covid-19). São
elas: fechamento de academias
e shoppings por tempo indeterminado. Suspensão das aulas de
escolas públicas, privadas e uni-

FECHOU III
"Hoje é um dos dias mais
tristes de minha vida. Jamais
imaginei que uma pandemia me
levasse a assinar medida tão
forte, mas extremamente necessária: o fechamento do comércio
de Londrina. É medida que visa
evitar contaminações e salvar
vidas. Peço e agradeço a compreensão de todos londrinenses,
que esse vírus logo logo será
derrotado e Londrina, o Brasil e
o mundo voltarão à normalidade
- do prefeito Marcelo Belinati
(PP).
CONTRATAÇÃO
O secretário Beto Preto
(Saúde) confirmou a contratação imediata dos aprovados
em concurso público que serão
incorporados mais de 250 profissionais na área. Ao total são
362 novos servidores convocados só neste mês.
METAS FISCAIS
O Senado aprovou o projeto
de lei que reconhece a situação
de calamidade pública no Brasil.
A medida vale até o dia 31 de
dezembro de 2020. Com isso,
o governo federal não precisa
mais cumprir as metas fiscais e as
despesas possam aumentar além
da meta e que mais verbas sejam
destinadas a medidas contra o
alastramento do coronavírus.
RECURSOS EXCLUSIVOS
A Secretaria da Fazenda
liberou R$ 100 milhões para
aquisição de equipamentos,
insumos, novas enfermarias, leitos de UTI e a manutenção dos
serviços essenciais nas cidades.
Todo esse recurso é para uso
exclusivo ao enfrentamento contra o novo coronavírus.
ÁLCOOL EM GEL
O presidente Tecpar, Jorge
Callado, informou ao deputado
Michele Caputo (PSDB) que o
órgão vai produzir solução de
álcool em gel para atender hospitais e serviços estratégicos no
enfrentamento do novo coronavírus. A decisão foi tomada depois
de um pedido ao governador
Ratinho Júnior. A produção deve
iniciar nos próximos dias.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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TELAS ESTÃO NA IGREJA SÃO JUDAS, EM CASTRO

Via Sacra tem obras de pintor premiado
Divulgação

Toda a história
do calvário
é contada
passo a passo
Da Assessoria
Entre as mais diversas imagens sacras que estão hoje no
interior da Paróquia de São
Judas Tadeu, em Castro, a
igreja, que completou em 2020
48 anos de sua criação, guarda
em suas paredes um importante
acervo cultural/religioso. Espalhada por 14 estações, toda a
história do calvário é contada
passo a passo, desde o instante
da condenação até o ato do
sepultamento de Cristo, através
de ilustrações do artista plástico Orlando Mattos, fixadas em
quadros. Autodidata, o artista
que nasceu em Castro em 31
de março de 1917 e morreu em
1922, em Diadema (SP), onde
morava desde a década de 60,
deixou registrado em telas, o
mais importante capítulo da his-

Ilustrações fixadas em quadro
tória do Cristianismo, conhecido
como a 'Via Sacra'.
Nascido em um sítio, no
interior de Castro, trabalhou no
corte de lenha para a estrada de
ferro São Paulo/ Rio de Janeiro.
Já na infância, registrava os
trabalhadores rurais marcados
pela lida pesada e a fisionomia
séria. "Consegui, por conta
própria, estudar até os 12 anos
de idade, inclusive na arte. No
sítio, aprendi a laçar, tirar leite,
fazer queijo, virei um moleque

Orlando Mattos
em lombo de cavalo", contou o
artista, durante entrevista para
uma rede de TV, da época.
"Todo o artista vive em uma
outra dimensão e tudo aquilo
que ele faz será julgado depois
de 30, 40 depois", emendou.
Determinado por conhecer
outros mundos, além das cercanias do pequeno sítio onde
morava, Orlando Mattos tratou
de buscar mudanças. E o caminho encontrado foi através do
Serviço Militar. Forjando idade,

acabou entrando para o Exército
e seis meses depois, já galgava
o posto de cabo. "Arrebentou
a Revolução e eu terminei meu
serviço de militar em Pirassununga (SP). E foi em São Paulo
que conheci o que era asfalto",
declarou.
Nas décadas de 50 e 60,
sobressaiu-se na imprensa
como chargista e caricaturista.
Ilustrador consagrado, teve seus
trabalhos publicados em diversos veículos de comunicação

do país, entre eles a Folha de
São Paulo e a já extinta revista
O Cruzeiro. Como artista plástico e pintor, Orlando Mattos
foi muito premiado e teve suas
obras expostas por todo Brasil
e também no Canadá, Itália,
Iugoslávia, Inglaterra e Japão.
Ainda em Castro, Mattos
participou com suas obras, na
década de 70, de várias exposições. Citado diversas vezes
por jornais castrenses de sua
época, o artista também foi
matéria especial nas páginas da
extinta revista VUP, na edição
de número 4, em outubro de
1976, que circulou em Castro e
na região.

Obras de Orlando
Mattos foram expostas
em todo Brasil
Na paróquia
Padre Franco Allen Somensi,
pároco da comunidade São
Judas Tadeu, destaca a importante doação do acervo do
artista. "É muito valioso para

nós, enquanto paróquia, sermos
guardiões de uma obra dessa
magnitude. Nós estamos em
processo de construção de uma
nova igreja matriz e a idéia é
estarmos preservando esta obra
e a colocando num lugar de destaque, no novo espaço, e, isto é
um privilégio para nossa paróquia, mantermos este acervo tão
valioso, que é patrimônio histórico de Castro, e, que nossa
comunidade guarda com muito
carinho e responsabilidade",
aponta.
Já a respeito de que a Via
Sacra de Orlando Mattos mostra
nos painéis apenas 14 estações,
omitindo a cena da ressureição, o
sacerdote explica que as estações
lembram todo o sofrimento, perseguição, crucificação e a morte
de Jesus na cruz, e, são relatos de
toda a história do Cristianismo.
"Já a ressureição de fato, nós a
vivenciamos no nosso dia a dia e
não seria uma pintura ou ilustração que iria retratar toda a magnificência desse momento. E isto
(a ressureição), nós exprimimos
também durante a celebração da
missa, quando fazemos memória
de Cristo", sentencia.

Classificados a partir de R$ 2,00
3232-5148

(42)

SÚMULA DE
REQUERIMENTO
DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S.A. inscrita no CNPJ:
00.198.057/0002-28 Inscrição Estadual 902.95307-82,
torna público que irá requerer ao IAP, a Licença de
Operação para um Tanque
Aéreo de Abastecimento
de Óleo Diesel implantado na Estrada Municipal
Ouro Verde Km 01, nº 01
Fazenda Mocambo, Município de Sengés, Estado do
Paraná.

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.

A forma mais barata de fazer negócio!

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O

Diretor

Presidente

da

FUNDAÇÃO

ABC

PARA

ASSISTÊNCIA

E

DIVULGAÇÃO TÉCNICA AGROPECUÁRIA, em atenção à decisão da Diretoria
Executiva da Fundação ABC e considerando que (i) a comunidade internacional luta
contra a contaminação e propagação do coronavírus (COVID-19); (ii) a Organização
Mundial da Saúde - OMS reconheceu a pandemia do coronavírus (COVID-19); (iii) as
autoridades competentes (Governo Federal, Governo Estadual e Ministério da Saúde,
dentre outros) já emitiram atos normativos com diversas determinações quanto à
prevenção de contaminação pelo coronavírus (COVID-19); (iv) tais atos normativos
recomendam com mais ou menos intensidade que todos os cidadãos evitem reuniões,
aglomerações e contato social; (v) toda a sociedade nacional e internacional está atenta
e ativa na contenção da propagação do coronavírus (COVID-19) com o propósito de
conter a contaminação à partir da adoção de isolamento social; (vi) o cuidado e o zelo
da Diretoria da Fundação ABC com a saúde e a vida dos seus colaboradores e
associados bem como suas famílias e amigos e, ainda, a responsabilidade social
perante toda a comunidade, comunica o CANCELAMENTO da Assembleia Geral
Ordinária da Fundação ABC designada para 26 de março de 2020, às 14 horas, no
auditório da Fundação ABC, situado na Rodovia PR 151, Km 288, na cidade de Castro,
no Estado do Paraná.
A referida Assembleia Geral Ordinária será oportunamente redesignada tão logo
as condições sanitárias e de saúde o permitam, preferencialmente dentro do prazo
previsto no artigo 10º do Estatuto Social da Fundação ABC (último dia do mês de abril).

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. inscrita no CNPJ:
07.609.453/0004-01 Inscrição Estadual 528.00232-31 torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para um Tanque
Aéreo de Abastecimento de Óleo Diesel implantado na Avenida
Antonio Cunha nº 1.529 Fazenda Caetê, Município de Curiuva,
Estado do Paraná.

Castro, 20 de março de 2020.

Andreas Los
Diretor Presidente
Fundação ABC

CONTRA O CORONAVÍRUS

Prefeito Edir decreta
medidas de combate
Palmeira - Em reunião com
o secretariado na manhã de
terça-feira (17), o prefeito de
Palmeira, Edir Havrechaki, em
conjunto com sua equipe, determinou medidas e orientações
para o enfrentamento do Coronavírus (SARS-Cov-2) que causa a
doença denominada Covid-19.
Conforme decreto 13.542,
ficam estabelecidas medidas
como: recomendação para suspensão de eventos públicos ou
particulares, de qualquer natureza, com reunião de público
acima de 50 (cinquenta) pessoas.
Presença facultativa do aluno nos
Centros de Educação Infantil e
nas Unidades escolares, entre os
dias 17 e 20 de março de 2020,
e suspensão das aulas em toda a
rede pública municipal de ensino
a partir do dia 23 de março de
2020. Fica recomendado que as
mesmas medidas sejam aplicadas igualmente em toda a rede
de ensino particular ofertada no
Município.
Além disso, as concessões
de licenças ou alvarás para realização de eventos privados, com
público superior a 100 pessoas
não serão emitidas a partir de 18
de março de 2020, devendo tais
eventos serem reprogramados
oportunamente, após manifestação oficial do Município de Palmeira.
Os restaurantes, bares,
lanchonetes e demais estabelecimentos que promovam aglomeração de pessoas deverão
seguir as recomendações da
Vigilância Sanitária.
No serviço público, a administração poderá conceder o
regime de trabalho remoto ou
escalas diferenciadas de trabalho
e adoções de horários alternativos nas repartições públicas,
se necessário. Os servidores
públicos acima de 60 (sessenta)
anos, com doenças crônicas,
problemas respiratórios, gestantes e lactantes, deverão realizar
trabalho remoto, mediante atestado ou recomendação médica.

Servidores regressos de localidades em que o surto tenha sido
reconhecido, deverão realizar
trabalho remoto por 14 dias,
caso o trabalho remoto não seja
possível o servidor será afastado
de suas atividades sem prejuízo
na remuneração.
Os objetivos das medidas são
limitar a transmissão humano
a humano, incluindo as infecções secundárias entre contatos próximos e profissionais de
saúde, prevenindo eventos de
amplificação de transmissão;
identificar, isolar e cuidar dos
pacientes precocemente, fornecendo atendimento adequado às
pessoas infectadas; comunicar
informações críticas sobre riscos
e eventos à sociedade e combater
a desinformação; e organizar a
resposta assistencial de forma a
garantir o adequado atendimento
da população na rede de saúde.
Serviço Público Online
O Município de Palmeira
orienta a população para que,
quando possível, utilize os serviços online em vez dos serviços
presenciais. A exemplo do serviço
de Protocolo onde solicitações
como alvará inicial para abertura de empresas, transferências
de responsabilidade, alvarás de
construção ou demolição, além
de denúncias, sugestões e reclamações podem ser feitas digitalmente através do endereço www.
palmeira.pr.gov.br/servico-deinformacao-ao-cidadao, no site
da prefeitura.
Além disso, os carnês do
IPTU também devem ser emitidos de maneira online através do
site da prefeitura, na aba "Tributos Web".
"A orientação é para que as
pessoas fiquem em suas residências, e evitem ao máximo interações físicas ou aglomerações. Por
isso, os serviços que podem ser
realizados pela internet devem
ser priorizados neste momento",
explica a secretária de Saúde,
Fabiani Bach Czelusniak.
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Civil restringe atendimento presencial
Divulgação

Polícia alerta
população para
sair somente
se necessário

Carteira de identidade
O Instituto de Identificação
irá suspender o atendimento
para emissão e entrega de Carteiras de Identidade a partir do
dia 24 de março, por 30 dias,
podendo ser prorrogado conforme a necessidade.

Da Assessoria
Polícia Civil do Paraná
(PCPR) está orientando a
população para que fique em
casa e só vá à delegacia em
casos urgentes. Desde quintafeira (19), as medidas visando
conter a transmissão do novo
coronavírus estão sendo adotadas, de modo que isso não
cause grandes impactos à
sociedade que necessita dos
serviços de polícia judiciária.
Atendimento
O atendimento presencial
em delegacias da PCPR será
restrito e limitado, a fim de evitar aglomeração de pessoas.
Somente serão realizados atendimentos presenciais para con-

Atendimento nas delegacias será restrito e limitado a fim de evitar aglomerações

fecção de Boletim de Ocorrência
em casos graves e urgentes:
- homicídio, feminicídio e latrocínio;
- violência doméstica e contra
crianças e adolescentes;
- estupro, sequestro e cárcere

NO MESMO DIA

Ponta Grossa
registra casos
de violência
doméstica
Ponta Grossa – Casos de
violência doméstica são os que
mais se repetem no noticiário
policial. Todos os dias registros
deste tipo de violência estão no
boletim dos militares. Os últimos
aconteceram em Ponta Grossa e
de acordo com a PM, os três no
mesmo dia, quinta-feira (19).
O primeiro ocorreu na rua
Miguel Berger Filho, no bairro
Oficinas, por volta das 13 horas.
No local, um homem de 39 anos
ameaçou a esposa de morte.
Já o segundo caso aconteceu
na rua José Salles Rosa, no bairro
Cará-Cará, por volta das 20h30.
De acordo com a PM, um rapaz
de 19 anos agrediu a esposa.
E, o terceiro crime ocorreu
na rua Piracanjuba, também no
bairro Cará-Cará, às 22 horas.
Conforme relatório da PM, um
homem de 50 anos agrediu a
esposa e os dois filhos, de 17 e
22 anos.
Todos foram presos em flagrante e encaminhados para a
delegacia local para as medidas
pertinentes ao acontecido.

TERRENO BALDIO

Árvore pega
fogo e assusta
moradores
Na noite de quinta-feira (19)
os castrenses se assustaram com
um vídeo, que rapidamente, foi
repassado via WhatsApp, sobre um
local no centro da cidade pegando
fogo. Pelas imagens não dava pra
entender o que estava acontecendo.
A redação do Página Um News
entrou em contato com o Corpo de
Bombeiros, que falou que não foi
um incêndio perigoso.
O vídeo começou a ser repassado pela rede social por volta das
21 horas. O registro dos militares
descrevia fogo em terreno baldio na
rua Benjamin Constant, no antigo
Restaurante Oriental.
“Fomos acionados por populares sobre o incêndio, mas chegando no local detectamos que o
que estava pegando fogo era uma
Palmeira. Provavelmente foi de
propósito, no entanto as chamas
não estavam colocando em risco
a vizinhança. Controlamos e fogo
e finalizamos a ação. Ninguém fez
nenhuma denúncia ou abriu boletim
de ocorrência, ou seja, o incêndio
não será investigado”, explicou o
Corpo de Bombeiros.

PCPR (www.policiacivil.pr.gov.
br/Servicos).

privado;
- roubos de veículos e cargas.
Também serão lavrados autos
prisão em flagrante, bem como
atendidos casos em que possa
ocorrer o perecimento da prova,
demandando imediata intervenção policial.

Serviços online
Os registros de Boletins de
Ocorrência (BO) referentes
a casos de furtos, desaparecimento de pessoa, perda ou
extravio de documentos e objetos deverão ser realizados pela
internet, através do portal da

Polícia prende casal foragido
Eles contaram também, que
o homem havia arrancado há
poucos dias a tornozeleira
eletrônica que usava devido a
um antigo crime. Indagados
pelo assalto, o homem confessou apenas o crime, já a
mulher se manteve em silêncio.
Diante da situação, os
dois foram levados para a
Delegacia de Sengés onde
permanecem até segunda
ordem.

Roubo
Conforme a testemunha, na
data do crime os companheiros
pediram uma corrida de táxi.
Saíram de Sengés com destino
a localidade de Ouro Verde,
porém, na metade do caminho
a dupla deu voz de assalto,
levando dinheiro, celular e um
rádio comunicador.
Além do roubo, o motorista também foi amarrado em
uma árvore em uma plantação
de pinus.

RECURSOS CONTRA MULTAS

PRF prorroga prazos para 90 dias
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) prorrogou de 30 para
90 dias todos os prazos relacionados ao processamento de
multas aplicadas pela instituição.
Os prazos estendidos se referem
a serviços com apresentação de
defesa de autuação, interposição de recurso, identificação de
condutor infrator e regularização
de veículos com documentação
retida, entre outros.
Em vigor desde quarta-feira
(18), a medida foi motivada pela

pandemia do novo coronavírus.
As novas datas são válidas para
os prazos com vencimento posterior a 13 de março de 2020.
Todas as notificações serão
reenviadas com o novo prazo.
As novas notificações serão
emitidas com prazo estendido,
enquanto durarem as ações de
contenção relativas à pandemia.
O prazo para apresentar um
veículo regularizado após uma
autuação da PRF, que era de
cinco dias, passa também para

90 dias. Somente após esse
prazo a PRF poderá autuar o
proprietário por desobediência,
infração de trânsito de natureza
grave.
Uma parte significativa dos
serviços administrativos prestados pela PRF está disponível à
distância. Usuários podem apresentar recursos, indicar condutor
que cometeu infrações, imprimir
boletos e registrar acidentes sem
vítimas, por exemplo, através da
internet e dos Correios.

BALEADO EM CASA

Tentativa de homicídio em Telêmaco
Da Redação
Telêmaco Borba - Polícia
Civil de Telêmaco Borba abriu
inquérito e investiga uma nova
tentativa de homicídio na cidade.
De acordo com as autoridades,
a vítima, que não teve o nome
revelado, foi alvo de disparos de

arma de fogo enquanto estava
em sua casa.
Em relatório, os policiais
contaram que o homem foi baleado na madrugada de terça-feira
(17) em uma residência na rua
Rio Iguaçu.
Os familiares da vítima, disseram as autoridades que três

homens chegaram na casa e
atiraram contra ele, sem se pronunciar. Um dos tiros acertou o
tórax do rapaz, que precisou ser
levado com urgência o hospital.
Recuperado do ferimento, a
vítima contou aos policiais que
não sabe dizer autoria e nem
motivação do crime.

COM UMA BARRA DE FERRO

Homem preso por agredir esposa
Tibagi – Homem foi preso
em Tibagi acusado de violência
doméstica, na noite de quarta-feira
(18). De acordo com a polícia foi
o hospital que alertou os militares
sobre o ocorrido, uma vez que a
vítima chegou e pediu socorro.
“Recebemos uma ligação do
Hospital Luiza Borba Carneiro
relatando que havia dado entrada
para atendimento médico uma

vítima de violência doméstica e que
segundo ela o agressor estaria em
sua casa”, disse os policiais.
A equipe então se deslocou
até ao endereço onde em contato
com o acusado, o mesmo se propôs a acompanhar a equipe até
a delegacia policial. Depois do
depoimento, o homem foi até o
hospital juntamente com as equipes policiais e lá a vítima contou

Atividades acadêmicas
As atividades acadêmicas
presenciais na Escola Superior
de Polícia Civil ficam suspensas
até segunda ordem.
Eventos
Fica suspensa a realização
de eventos culturais e comemorativos, bem como de coletivas
de imprensa nas unidades da
PCPR.
Visita a detentos
Visando a proteção de
detentos, seus familiares e servidores de unidades carcerárias
administradas pela PCPR, as
visitas ficarão temporariamente
suspensas. Salvo a visita de
advogados.
Durante a suspensão das
visitas, não serão recebidos alimentos e outros produtos trazidos por familiares e terceiros.

FLAGRADOS PELAS CÂMERAS

EM PIRAÍ DO SUL

Piraí do Sul - Trabalho em equipe das policias
Civil de Sengés e Jaguariaíva
resultou na prisão de um
casal na tarde de quinta-feira
(19) em Piraí do Sul, procurado desde janeiro deste
ano. O casal teria assaltado
um taxista na data de registro
do crime.
Na ocorrência, a PM
relatou que encontrou os criminosos através de denúncia
anônima, em Piraí do Sul.

Alvarás
Os alvarás do Fundo Estadual de Segurança Pública
emitidos pela PCPR, com
vencimento a partir de 16 de
março de 2020, ficam automaticamente prorrogados por 30
dias. Porém, isto não isenta o
usuário do pagamento da taxa
devida, devendo obter a guia
de recolhimento no portal da
PCPR (www.policiacivil.pr.gov.
br/Servicos).
Os processos em trâmite
para concessão de alvarás
sobre produtos e atividades
controladas pela Delegacia de
Explosivos, Armas e Munições

serão considerados “alvarás
provisórios” a título precário,
até o retorno do atendimento
normal.

à Polícia que seu marido chegou
totalmente embriagado e após
discussões a agrediu com uma
barra de ferro.
A mulher estava com lesões
nas pernas, costas, braços. Ela
também quebrou um dente.
Diante dos fatos a equipe deu voz
de prisão ao autor, sendo encaminhado até a delegacia de Polícia
Civil para providências.

Ecoponto do Jardim Bailly
é alvo de vandalismo
O ecoponto do Jardim Bailly
foi alvo de vândalos mais uma
vez. Parte do muro que está
sendo construído no local pela
Secretaria Municipal de Obras,
Serviços Públicos e Meio
Ambiente foi derrubado na
madrugada de terça-feira (17).
A Guarda Municipal vai analisar as imagens das câmeras de
segurança para tentar identificar
os responsáveis.
O diretor de Obras da secretaria, Vinicius Gutsman, disse
que essas ações trazem prejuízo

ao erário público e para a população em geral. “Essa não é a
primeira vez que o local é alvo
de vandalismo e as pessoas que
fazem isso não têm consciência
de que estão prejudicando a
todos os cidadãos”, disse.
A construção do muro iniciada há dez dias visa trazer
mais segurança e organização
para a unidade de coleta. A Prefeitura de Castro vai analisar as
imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os
responsáveis.

PROCON E VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Empresário é autuado por
venda ilegal de álcool em gel
Da Assessoria
Na quinta feira (19), após fiscalização realizada pelo Procon e
Vigilância Sanitária, foi autuado
em flagrante um comerciante, proprietário de uma loja de um dos
shoppings de Ponta Grossa que
estava vendendo álcool gel fracionado, retirado de galões de 5 litros.
Segundo informações levantadas,
ele vendia o frasco de 70 ml, por
R$ 7,90. Os frascos apreendidos, no total de 77, estavam sem
rótulos, portanto, sem qualquer
informação sobre natureza, características, qualidade, segurança,
desempenho, durabilidade, preço
ou garantia do produto, bem como
não havia qualquer menção sobre
possível nocividade ou periculosidade do produto. Foi verificado
que a nota fiscal apresentada pelo
comerciante referente à compra de
um dos galões de álcool em gel, não
correspondia à marca ostentada no
rótulo, não tendo ele confirmada
a procedência do produto, sendo
assim, o mesmo foi autuado por
crimes contra o consumidor, com
situação agravante em razão de
terem sido praticados em período
de calamidade pública e por crime
contra a saúde pública, por vender
produto de procedência ignorada.
Vale lembrar que os crimes praticados contra a saúde pública, dentre
eles falsificar, corromper, adulterar
ou alterar produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais, nestes
incluídos o álcool gel, bem como
vender, ou de qualquer forma,
distribuir ou entregar a consumo
esses produtos, são considerados
hediondos, cuja pena pode chegar
a 15 anos de reclusão. A Polícia
Civil está atenta e irá verificar, jun-

tamente com o Procon e Vigilância Sanitária, qualquer denúncia
referente à práticas abusivas pelos
comerciantes, que venham a lesar a
boa fé e a saúde dos consumidores
neste período crítico que estamos
enfrentando. As denúncias poderão
ser feitas via WhatsApp, no número
(42) 99827-9684 e através dos
números 181 e 197.
Segundo informações do
Nagib Nassif Palma, delegadochefe da 13ª Subdivisão Policial
(SDP) de Ponta Grossa, a respeito da autuação em flagrante
do empresário, o juiz criminal
concedeu liberdade provisória ao
mesmo mediante o pagamento de
10 salários mínimos de fiança e
determinou o seu “afastamento
das atividades de gerência e administração da sociedade empresária
que indicado como responsável” e
proibiu-o “de manter contato com
a pessoa que o venha a substituir
nas atividades das quais afastado,
também com qualquer funcionário e/ou preposto afeto ao objeto
social da sociedade que, ao que
consta, até o momento era responsável.” Importante decisão,
reconhecendo a gravidade da conduta que estava sendo praticada
pelo empresário, que foi devidamente coibida pela fiscalização
dos órgãos municipais e sua posterior prisão em flagrante.
Divulgação
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UM PACIENTE SENDO MONITORADO

Divulgação / Luana Dias

Coronavírus muda
rotina das pessoas
Cidade já
registra menor
movimento
nas ruas desde
a quinta-feira
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
O surgimento da suspeita
da presença do coronavírus em
Castro fez com que o prefeito
Moacyr Fadel decretasse estado
de emergência, e em apenas um
dia, mudou expressivamente a
rotina da cidade. O anúncio, do
primeiro paciente sendo monitorado com suspeita da covid-19
no município, foi feito na quartafeira (19), durante o feriado de
aniversário da cidade.
Por meio de um pronunciamento nas redes sociais, Moacyr
Fadel e a secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke,
informaram que uma pessoa
que havia estado em São Paulo,
estava sendo monitorada em casa
por suspeita de ter contraído o
vírus, “o material já foi coletado,
encaminhado para análise para
um laboratório de referência
em Curitiba, determinado pelo
estado, e aguardamos o resultado para confirmação, ou não.
O paciente encontra-se isolado
em casa”, explicou a secretária,
durante o pronunciamento.
Na sexta-feira (20), a reportagem entrou em contato com

Maria Lidia, que informou ainda
não estar disponível o resultado
do exame feito a partir da coleta
do material do paciente, segundo
ela, depende do laboratório, e,
ainda não é possível falar em
uma data específica. De acordo
com a secretária o paciente, que
não foi especificado se é homem
ou mulher, tem 63 anos de idade,
e sua saúde é estável. Maria
Lidia também explicou que até
na sexta-feira não havia surgido
novos casos suspeitos no município, porém, esclareceu que isto
não é motivo para a população
não tomar todas as medidas de
precaução possíveis para evitar a propagação do vírus, que
se alastra cada vez mais pelo
estado. “O reforço é em relação
a todos as orientações já repassadas pelos órgãos oficiais, como
o Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde e para que as pessoas fiquem de olho nos decretos
municipais e informativos, além
disso, tudo aquilo que já vem
sendo falado e que é importantíssimo, a higienização, se manter
em casa, evitar aglomeração, evitar contato com idosos e evitar ir
às unidades básicas de saúde se
não for realmente muito necessário”, destacou.
Estado de emergência
No mesmo pronunciamento,
feito na quinta-feira (19), o prefeito de Castro Moacyr Fadel, ao
se referir ao primeiro caso suspeito de contaminação pelo vírus
no município, também informou
estar decretando estado de emer-

gência, e explicou que a medida
dava liberdade para a contratação de mais médicos, para a
compra de remédios, máscaras e
outros produtos necessários para
o enfrentamento da pandemia.
“Também estamos decretando a
proibição da entrada de qualquer
tipo de ônibus intermunicipal,
isso será fiscalizado pela nossa
guarda municipal e também pelos
nossos agentes de saúde, vamos
também mandar para casa todos
os servidores acima de 60 anos,
públicos ou não, o que também
será fiscalizado pela nossa guarda
municipal, pelos nossos fiscais
que estarão na rua”, informou.
Na sexta-feira (20), um novo
decreto assinado pelo prefeito foi
publicado, através dele suspendeu-se a realização presencial de
cultos, liturgias, missas, reuniões,
celebrações ou outras práticas
em locais como templos igrejas
e quaisquer outros ambientes e/
ou logradouros públicos, em todo
município.
O decreto também se refere
aos horários e linhas de ônibus
do transporte municipal, determinando uma tabela a ser seguida
com novas instruções de linhas
(decreto n° 161/2020, site da
Prefeitura). Segundo este item,
os veículos não poderão circular com passageiros além de sua
capacidade, além disso, prevê a
disponibilidade de álcool em gel,
assim como a circulação com janelas abertas.
As aulas da rede municipal
também estarão suspensas a
partir desta segunda-feira (23),

Portões do Lacustre lacrados pela primeira vez em anos
e pelos próximos 15 dias, assim
como, canceladas as atividades
esportivas, escolinhas e atividades com grupos de terceira idade.
Também foi determinado o fechamento temporário de espaços culturais, e, os profissionais de saúde
foram escalados para trabalharem
em ações preventivas.
Filas para evitar
aglomeração
Em alguns estabelecimentos
comerciais e financeiros, desde
a quinta-feira (19), estão sendo
adotadas medidas como a formação de filas ao lado de fora das

unidades para evitar aglomeração
de clientes em seu interior. Nas
filas, no entanto, alguns usuários
acabam se aglomerando para
conversar, tornando a medida
pouco ou nada eficaz. Vale lembrar que, sobretudo para os casos
em que há sintomas de contágio
pelo vírus, a recomendação dos
especialistas é para que as pessoas mantenham um metro de
distância umas das outras.
Números no Estado
No Paraná até na tarde de
sexta-feira (20) eram 36 casos
confirmados de contágio pela

Covid-19. A Secretaria de Estado
da Saúde (Sesa) confirmou 13
casos apenas no último boletim
- 10 de Curitiba, dois de Londrina e um de Guaíra. Segundo
as informações, os pacientes são
oito mulheres e cinco homens
com idades entre 25 e 59 anos.
Outros seis casos de Curitiba
possivelmente serão confirmados. Os pacientes realizaram os
testes em laboratórios privados,
ainda não habilitados pelo Lacen.
Ainda de acordo com o boletim,
há 137 casos descartados e 202
casos suspeitos, totalizando 375
notificações.

LOCAÇÃO DE ÁREAS E COMERCIALIZAÇÃO DE PATROCÍNIOS

Agroleite tem prazos prorrogados
A organização do Agroleite
anunciou na manhã de sexta-feira
(20) a prorrogação do prazo
para o início das locações de
áreas e comercialização de cotas
de patrocínio para o dia 15 de
abril.
A medida adotada atende ao
decreto do Governo do Estado do
Paraná para o enfrentamento da
emergência de saúde pública de

importância internacional decorrente do coronavírus COVID-19.
Para garantir a segurança de
todos adotou a política de home
office e o atendimento nesse
período está sendo exclusivamente online.
Por hora, a organização
alerta e estabelece a suspensão
de qualquer reunião, evento ou
afins nas empresas e demais

recintos da Cidade do Leite.
20ª edição
O Agroleite 2020 será realizado de 11 a 15 de agosto na
Cidade do Leite e Parque de
Exposições Dario Macedo, em
Castro. A última edição teve a
presença de 75 mil pessoas, 259
expositores e movimentou R$ 78
milhões em negócios.

COPA CENTRO-SUL-SULDESTE

Castro BCR/Leões do Iapó é vice
Da Assessoria
O Castro BCR/Leões do Iapó
conquistou o vice-campeonato na
Copa Centro-Sul-Sudeste, disputada em Araçatuba (SP) de
10 a 15 de março reunindo equipes de São Paulo, Rio de Janeiro,
Mato Grosso do Sul, Paraná e
Brasília.
O paratleta Tiago Rafael
Tabor foi vice-cestinha da competição com 128 pontos, em
seis partidas. Outro destaque
também foi Marcelo dos Santos Bueno, eleito ‘all star’, um
dos que forma o quinteto ideal
da competição, por votação dos
técnicos e capitães das equipes

envolvidas.
De acordo com o técnico
Josias Machado, houve uma
grande evolução da equipe que
no ano passado ficou em sétimo
lugar nesta copa disputada em
Niterói, no Rio de Janeiro. “Me
sinto realizado com o trabalho
feito aqui em Castro, porque
era a única equipe formada com
maioria de pratas da casa. O
trabalho que fazemos aqui está
no caminho certo. Agradeço a
Secretaria de Esportes e a Prefeitura pelo apoio incondicional”,
disse.
A próxima disputa da equipe
será em maio, na cidade de
Marechal Cândido Rondon, pelo

Campeonato Paranaense 2020.
Josias destaca ainda que está
à procura de mais pessoas com
deficiência física para integrar a
equipe de rendimento do Castro
BCR. Os interessados podem
entrar em contato pelo telefone
99958-2147.
Divulgação
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Das tropas ao mercado
internacional, passaram-se
mais de três séculos
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CAPITAL NACIONAL DO LEITE TRANSFORMA-SE E ADQUIRE NOVA IDENTIDADE

Castrenses falam o que pensam sobre sua cidade
Para celebrar o aniversário da cidade a reportagem do Página Um News deu voz ao castrense e, na tarde de quarta-feira (18), saiu às ruas para perguntar:
Como você vê Castro hoje? Dez pessoas, de diferentes idades e ocupações foram ouvidas. Confira a resposta de cada uma delas:
Divulgação

“Eu vejo em Castro alguns aspectos muito positivos, por exemplo, a
saúde avançou, o Parque Lacustre
é uma obra antiga, mas que merece
destaque; mas é uma cidade que não
foi planejada para tantas pessoas, e
que hoje sofre a falta desse planejamento, principalmente no trânsito;
mas o crescimento também é algo
positivo, e no meu ponto de vista,
Castro precisa mesmo de incentivo
para a vinda de novas empresas. A
maior política social de um governo,
seja local, estadual ou federal, é a
geração de emprego, e isso falta em
Castro, precisa da geração de umas
três a quatro mil vagas.”

“Quando eu cheguei aqui era
muito diferente, melhorou muita
coisa, e ainda temos bastante o
que melhorar. Como comerciante
eu defendo que temos que mexer,
por exemplo, no centro comercial
da cidade, na minha opinião, está
um pouco defasado, a única rua do
comércio, a Dr Jorge, não recebe
investimentos, precisa ampliar
mais e melhorar a estrutura. A
cidade é bonita, eu me considero
castrense, mas aqui precisamos
de mais atenção, deixar mais atrativo o centro, e muita coisa de que
precisamos,aqui não encontramos,
mesmo assim, eu dou nota nove.”

Claudio Cesar Ferreira
da Silva, 48 anos

Imad Safaoui,
61 anos

“Eu moro há bastante tempo
aqui, e muita coisa mudou, algumas coisas para melhor, mas na
questão da segurança, parece que
a cada dia fica pior, nem mesmo no
interior é tranqüilo, não dá pra sair
a noite, não da pra ficar na rua,
sobretudo, é ruim para as mulheres, não nos sentimos seguras em
quase nenhum lugar; mas também
existem aspectos positivos, como a
saúde e a infraestrutura.”
Shayene Martins
Ferreira, 23 anos

“É uma cidade calma e que
tem bastante história para ser
contada, e para ser conhecida,
afinal, é a cidade mãe do Paraná.
Eu diria que vale a pena conhecer,
mas que precisaria investir mais
em turismo. Eu gosto daqui, não
conseguiria trocar por uma cidade
maior, tem o que fazer, tem pontos
turísticos para passear, tem pessoas boas.”
Leonardo Charão,
21 anos

“A cidade de Castro é muito
boa para morar, em vista do que
era antes, hoje está muito bonita.
Para quem mora no interior como
eu, está melhor, porque hoje em
dia somos muito mais assistidos
na questão da segurança do que
era antigamente, antes a polícia
não ia muito para o nosso lado.”

“O município é bom e tem
potencial para crescimento, mas
infelizmente esbarra em questões burocráticas, da Prefeitura e
Estado. A burocracia do patrimônio
histórico, por exemplo, de alguma
forma atrapalha o crescimento do
comércio no município, e isso trava
a geração de emprego aqui."

Miguel Rodrigues
de Almeida, 70 anos

Gesse Bueno,
46 anos

“A cidade é muito boa, mas falta
um pouco de apoio e incentivo para
nós que trabalhamos com recicláveis. Se não fosse o nosso trabalho
a cidade estaria muito mais suja,
mas precisamos de mais apoio.”
Jose Antonio de Oliveira,
61 anos

“É uma cidade que precisava
de mais coisas para fazer, porque
não tem onde ir, poucas opções
de lazer, precisava de coisas mais
interessantes para os jovens, mais
opções de eventos culturais.”
Ariane Fernanda Lima,
15 anos

“Castro é uma cidade legal.
Eu gosto do clima de cidade do
interior, e pelo fato de ser pacata e
gostosa de viver, ainda existe mais
calma no dia a dia."

“É uma cidade muita boa para
viver, por enquanto bem pacata
e tranqüila. Por nada eu saio de
Castro para viver em outro lugar."
Sonia Neuza Guimarães

Fernanda de Paula,
19 anos
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O que melhorou e piorou em Castro?
Reportagem traz
histórias de quem
conhece Castro
como ninguém

Divulgação / Cleucimara Santiago

Luana Dias
Especial Página Um News

P1N – De todas as crises
econômicas, ou crises que afetaram a economia do país, e
consequentemente do município,
qual foi a pior até agora, desde a
sua primeira gestão?

Nesta edição especial do
aniversário de Castro, o Página
Um News traz uma entrevista
com o vereador Antonio Sirlei
Alves da Silva. Ele, que tem 71
anos de idade e oito gestões
como vereador na cidade, irá falar
sobre o município, as mudanças
que acompanhou ao longo dos
38 anos em que atua como
parlamentar, o que melhorou, o
que piorou, e o que esperar dos
próximos anos, na cidade que se
desenvolve a cada ano mais, no
Centro Oriental do Paraná.

Página Um News – O senhor
foi eleito pela primeira vez como
vereador no ano de 1982. Naquela época quais eram as principais
características de Castro?
Antonio Sirlei Alves da
Silva – Era difícil estudar, se
alguém queria fazer uma faculdade tinha que no mínimo ir para
Ponta Grossa, em termos de
educação era tudo muito difícil,
e era uma época bem devagar,
porque não tínhamos a agricultura que temos hoje, nem os
avanços da pecuária, o comércio
era menor e a cidade também.
De 1975 para cá, começaram
a plantar soja, que era o prato
do dia, e começava também a
produção do leite, assim como
do calcário, ainda nem era usado
o termo agronegócio, mas era o
jardim de infância desse setor na
cidade, na época o que tínhamos
eram muitas granjas de frango
aqui na região, que exportavam
para fora do Brasil.
P1N – Que mudanças ocorridas no município ao longo
desses anos mais lhe chamaram
atenção?

AS – O que me chama atenção,
entre outras coisas, é a quantia de
moradias que foram construídas
ao longo desses anos, por meio
do governo, as chamadas casas
populares. Acredito que hoje Castro deve ter cerca de 1.800 dessas
casas, além disso, no meio rural, as
estradas foram muito melhoradas,
claro, hoje a estrada da zona rural
precisa de mais atenção do que
precisava há dez atrás, porque os
caminhões e máquinas hoje são
maiores, e essa manutenção é
difícil. Outra mudança interessante
que ocorreu foi a criação do transporte escolar para o meio rural,
por volta de 1991, antes disso,

das, mas existem pontos críticos e
importantes para o transporte do
município, onde é preciso investir
mais. Houve uma evolução muito
grande, no sentido de se produzir
mais e de se colocar caminhões
mais fortes e pesados nas estradas, e isso exige muito mais
das nossas estradas, e isso não é
despesa, é investimento.

Sirlei Alves da Silva: 38 anos como parlamentar

existiam as escolas isoladas, para
onde as professoras e alunos iam
à cavalo e lecionavam para alunos
de diferentes idade e turmas, numa
mesma sala de aula, eu inclusive,
tive a oportunidade de ter aulas em
uma escola desse modelo. Nessa
época quando chegava a época de
carpidas, as crianças tinham que
deixar de ir para a escola para
ajudar os pais na lavoura, isso
também foi uma grande mudança;
a educação, o acesso, e a forma
como os alunos são educados
também mudou. A saúde também
passou por transformação, hoje em
dia quase todas as comunidades,
inclusive do interior, têm seu posto
de saúde próprio, o que é muito
positivo.
P1N – O que mudou para melhor, e o que mudou para pior?

AS – Muita coisa mudou para
melhor, por exemplo, hoje quase
todas as casas têm luz elétrica,
água e esgoto, a luz inclusive
chegou no interior da cidade. As
pessoas também começaram a
comprar carro, eu lembro de uma
época em que nem rádio se tinha,
a TV não existia, hoje todos têm
telefone e acesso a internet, e as
pessoas que vivem na zona rural
tem quase os mesmos recursos
de quem vive na cidade. Um problema que existia e que continua
a existir é o fato de no interior
os moradores não terem oportunidade de emprego, por conta
disso, muitos jovens precisam
vir para a cidade, e isso também
gera mudanças ruins, porque aqui
nem sempre eles têm ocupação
e moradia digna, e é algo que

não dá para impedir, tem é que
criar condições para que essas
famílias possam continuar em
suas propriedades. No entanto
aí, podemos citar outra mudança
negativa: cerca de seis meses de
trabalho pesado, em um plantio
em área de alqueire e meio, de
lavoura de milho, onde tudo é feito
com trabalho manual e contando
com a sorte do tempo bom, com a
venda se ganha hoje apenas cerca
de quatro mil reais, ou seja, não
é mais viável, não tem condições
de se manter na área rural como
pequeno produtor, sobretudo,
concorrendo com as máquinas.
Os investimentos nas áreas
de pecuária, agricultura e suinocultura também mudaram muito,
assim como a oferta e o acesso à
educação, mas aumentou também
a concorrência, as pessoas precisam se dedicar realmente muito
para conquistar seus espaços.
Outra mudança negativa é acesso
fácil que hoje todos os jovens têm
às drogas.

AS – Uma época muito difícil
foi mais ou menos em 1987, no
tempo do governo Sarney, faltava
quase tudo para todos. Imagine
que era preciso fazer fila para
pegar leite aqui em Castro, havia
uma tabela de preços para a venda
dos produtos, era caro, mas para
o comerciante não havia quase
nada de lucro. De manhã você
comprava um produto por um
preço, a tarde já era outro, quem
era empregado, quando recebia
no final do mês, seu salário estava
totalmente desvalorizado. E, os
comerciantes ainda tinham que tomar cuidado com as fiscalizações,
que apareciam do nada.
P1N – Qual foi a melhor fase
para a economia local?

AS – Acredito que a situação
melhor que eu consigo lembrar
foi há cerca de 20 anos, quando o governo criou cartões de
crédito para a população. Nessa
época aumentou muito o poder
de compra de todos, o problema
é que o próprio governo acabou
criando uma situação que tem
consequências negativas até hoje,
porque nem todos souberam usar
esses créditos. O povo não estava
preparado para essa nova fase.
Por exemplo, a pessoa financiava
facilmente um carro novo, mas de
repente não tinha dinheiro para
abastecer, nem para comprar
pneu e muito menos para pagar
a prestação, e por conta dessas
condições tem gente que ainda
enfrenta as conseqüência até hoje.
O reflexo negativo ainda pode ser
sentido.

P1N – Hoje, em 2020, a
infraestrutura do município está
como o senhor imaginava que
estaria quando deu início ao seu
primeiro mandato, em 1982?

P1N – O senhor já acompanhou a gestão de vários prefeitos
em Castro, o que diria do trabalho
de cada um deles?

AS – Não. Um exemplo simples, hoje você encontra a maioria
dos funcionários da Prefeitura
usando uniforme, naquele tempo
você não diferenciava um funcionário público de outra pessoa.
As estradas também mudaram
muito, ainda é preciso melhorar
bastante, e sabemos que não há
recursos para resolver todos os
problemas relacionados às estra-

AS - Rivadávia Menarim: uma
das principais preocupações dele
foram as estradas, além disso,
também construiu o Hospital
Anna Fiorillo Menarim e fez vários
ginásios de esportes e canchas
cobertas, inclusive o Pagnacco.
Ele tinha um sonho de fazer daquilo um projeto onde funcionaria
uma escola e um ginásio, para que
os alunos pudessem passar o dia

todo ali.
AS - Reinaldo Cardoso criou
o transporte escolar, no interior
inclusive, e fez os lagos do Parque Lacustre. Ali no Parque era
um banhado cheio de sapos, a
Rua Mariana Marques era uma
estradinha, e as ruas em volta
alagavam. Das 1.800 moradias
populares de Castro, acredito
que umas 1.500 foram construídas nas gestões dele.
AS - Claudioni Braga era
muito voltado para o meio rural
e às estradas. Ele entendia bem
e era profissional dessa área, tem
um pouco de moradias que ele
fez na Vila Santa Cruz também,
e alguns asfaltos, que duram até
hoje, quer dizer, de muita qualidade, mas seu foco sempre era
mais as estradas mesmo.
AS - Moacyr Fadel é voltado
muito para as coisas que o povo
quer, pontuais. O que ele tem
feito bastante agora nos últimos
tempos são os asfaltos, lógico
que tem um empréstimo muito
grande que foi feito, e que ele
está fazendo o asfalto em parte
com esse dinheiro, não tem nada
de diferente nisso.
P1N – Do que Castro precisa
agora para se desenvolver de
forma sustentável e segura?

AS – Ouvimos muito falar na
trazida de mais indústrias, mas
para isso precisamos de matériaprima, e a matéria-prima produzida aqui está sendo industrializada,
o leite, o milho, entre outras. Eu
entendo que tem que investir mais
no que nós já temos, naquilo que
o município já oferece, através
da melhoria na infraestrutura,
para aumentar a exploração. Por
exemplo, se o governo investe
em estrada, o produtor rural faz
a parte dele, gerando emprego e
renda, ou seja, tem que investir
no que é nosso.
P1N – O senhor também
acompanhou diversas mudanças
climáticas, e viu muitas conseqüências da exploração que o
homem faz da natureza, inclusive
em Castro. Na sua opinião, o
município cuida adequadamente
do meio ambiente?

AS – Como referência de
meio ambiente vamos citar o nosso Rio Iapó. Há muito tempo não
vemos mais enchentes grandes do
Rio, apesar de que vem chovendo
menos, mas tudo indica que não
ocorrem mais enchentes porque
não existem mais banhados, ou
seja, foram feitas muitas valetas
às margens do Rio, e isso fez
com que enxugasse grande parte
do Iapó, consequentemente, os
peixes estão desaparecendo, nem
a Piracema não está ocorrendo

mais corretamente, se não enche
o Rio, o peixe não sobe, algumas
espécies nem são encontradas
mais aqui, no fim, há um grande
desequilíbrio, então, não estamos
cuidando tão bem.
P1N – O senhor também foi
professor de Geografia e História
e passou uma década e meia nas
salas de aula. Como o senhor vê
a educação em Castro hoje?

AS – Eu penso que nessa área
deveria haver mais investimento
do governo, principalmente em
mais professores, e dar mais
condições a eles, além de mais
investimentos na escola como um
todo. É impossível fazer uma aula
de qualidade em uma sala com
quarenta alunos ou mais e eu vejo
que existem muitos alunos para
poucas salas, um sonho é que
cada sala tivesse até 25 alunos,
e melhor ainda, se os alunos pudessem ficar o dia todo na escola
para aprenderem também a lidar
com artes, por exemplo, para
descobrir vocações, se pensarmos, isso é um investimento dos
governos na população, ainda há
muito o que melhorar.
P1N – Ao seu lado na Câmara de Vereadores estão uma
única mulher, que é a presidente
da Casa, vereadores jovens, e
vereadores já bastante experientes e que já ocuparam aquelas
cadeiras em outros anos. Como
o senhor avalia o atual grupo de
vereadores da Câmara Municipal
de Castro?

AS – Na Câmara hoje nós
temos alguns bem maduros, temos
os jovens e os intermediários,
eu vejo, no sentido geral, muita
vontade de alcançar o melhor para
todos. A nossa função principal enquanto vereadores é acompanhar o
trabalho que faz o prefeito, falando
de outra maneira, seriamos os
fiscais da gestão do prefeito, e não
podemos fazer nada que aumente
despesas ou que diminua receita,
porém, nós somos bastante cobrados do povo por conta disso. Nós
podemos indicar, requerer, fazer
projetos, mas quem executa de
fato é o Executivo, nesse sentido
há muito boa vontade.
P1N – O que esperar de Castro para os próximos anos?

AS – Eu acredito e penso que
tudo deve melhorar, porque hoje a
tecnologia não tem fronteiras, e se
nós temos aqui produção e gente
que se dedica, a cidade vai crescer
sem barreiras, se compararmos
Castro com o que era 20 anos
atrás, e tudo o que já melhorou,
podemos acreditar que ainda
vamos conquistar muita coisa. A
nossa cidade é a melhor do mundo, temos de tudo, e podemos
melhorar, depende só de nós.

Castro 316 Anos
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Castro é primeiro na produção de leite
No quesito a
estado, o Paraná
é vice-líder e só
perde para Minas

Divulgação

não somente para os castrenses
e produtores, mas para o Brasil
e o mundo". Entende Rabber que
"para muitos a Agroleite pode ser
apenas uma exposição, para nós
a feira é um divisor de tecnologia,
pois contamos com as melhores
empresas e melhores tecnologias.
Por isso, temos essa essência de
produzir, buscar e fazer sempre o
melhor”, continuou Ronald.

Luciana Westphal
Especial Página Um News

Um presente comemorado
todos os anos, a base de muito
suor, é o ranking que coloca Castro como o maior do país na produção de leite. De acordo com a
Pesquisa da Pecuária Municipal
(PPM), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE),
a Capital Nacional do Leite produziu em 2018 o total de 292
milhões de litros de leite.
A produção castrense fez com
que o Estado passasse de terceiro
para segundo maior produtor de
leite do Brasil, com 4,4 bilhões
de litros produzidos. Conforme
pesquisa mais recente, divulgada
no ano ano passado, o líder nacional é o estado de Minas Gerais,
que cresceu 1% e produziu 8,9
bilhões de litros e, em terceiro
lugar, está o Rio Grande do Sul,
com 4,2 bilhões de litros de leite

devido a força que a Cooperativa
Castrolanda possui no setor leiteiro, característica que vem de
muitos anos de trabalho, inclusive
é precursora, as tecnologias e
condições da cadeia utilizadas em
Castro proporcionam que a cidade
ocupe esse lugar de destaque.
“Aqui ninguém produz leite
olhando somente para os lucros.

Todos temos a consciência de
produzir e cuidar de toda a cadeia, de observar os animais, os
colaboradores, meio ambiente e
principalmente a ambiência para
os animais”, descreveu o produtor, lembrando também sobre a
Agroleite, que acontece todo ano
na cidade e que no seu ponto de
vista é um divisor de tecnologia,

Temer sancionou
O presidente Michel Temer
sancionou uma lei federal que
conferiu a Castro, o título de
Capital Nacional do Leite. O ato
foi publicado no Diário Oficial da
União em dezembro de 2017. Na
época, a cidade já era a maior
produtora paranaense de leite e
já liderava também em produtividade, de acordo com informações
do Sistema Ocepar.
Segundo os números do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), a produção total do município chegou
a 255 milhões de litros, o que
corresponde a 5,39% do total
estadual, com produtividade média de 7.478 litros de leite por
vaca ao ano.

leite”, diz.
Na comparação com 2018,
quando o Estado ocupava a terceira posição no ranking brasileiro, a
produção paranaense teve queda
de quase 1%. Já a produção do
Rio Grande do Sul caiu cerca de
3%. Por outro lado, com relação

à produtividade, o Paraná cresceu
3%. Carambeí e Castro, por exemplo, produzem quatro vezes mais
do que a média brasileira, que é de
dois mil litros ao ano por animal
– os dois municípios paranaenses
produzem, respectivamente, 9 mil
litros e 8, 3 mil litros por vaca

ao ano.
“No Paraná, que possui 1,4
milhão de cabeças de gado leiteiro,
a produtividade por animal é de
3,2 mil litros ao ano. Junto aos
demais estados do Sul, o Paraná
tem as maiores produtividades do
Brasil”, concluiu o secretário.

Sul do Brasil é consolidado como a ‘Meca’ do leite

produzidos.
No quesito cidades, Castro
chega a superar Patos de Minas
(MG), produtor de 193 milhões
de litros, quase 100 milhões a menos. A vizinha Carambeí também é
destaque e alcança a terceira colocação nacional, com 180 milhões
de litros.Para o agropecuarista e
produtor de leite, Ronald Rabbers,

Polo de proteínas
Em entrevista para o site
oficial do Estado, o secretário
estadual da Agricultura e do
Abastecimento, Norberto Ortigara, enfatizou que os números do
IBGE confirmam o esforço dos
produtores paranaenses e consolidam o Paraná como grande polo

produtor de proteínas animais.
“Produzimos no ano passado 5,6
milhões de toneladas de carne
e 4,4 bilhões de litros de leite,
voltando a ocupar a segunda
posição no ranking nacional,
mas também consolidando o
sul do Brasil como a ‘Meca’ do

festa do peão de boiadeiro

Castro elege majestades e Garota Country
Divulgação / Christian Christophoro

Luciana Westphal
Especial Página Um News
Castro conheceu na noite de
sábado (14) a Rainha do Rodeio
da 3ª Festa do Peão de Boiadeiro
de Castro, que aconteceria em comemoração ao aniversário de 316
anos da cidade, mas foi adiada devido a pandemia do coronavírus.
A candidata Antonielly Bachmann
conquistou os jurados e garantiu
o título, além do direito de representar a cidade no evento que nao
tem data para acontecer.
Mais do que a beleza, os
oito jurados avaliaram quesitos
como postura, elegância, estilo
e simpatia, assim como plástica
corporal, desenvoltura e capacidade de comunicação.
“Representarei o título de
Rainha do Rodeio da 3° Festa

Divulgação / Christian Christophoro

Mais do que a beleza, os jurados, avaliaram quesitos
como postura, elegância, estilo e simpatia
do Peão de Boiadeiro de Castro
com muito orgulho, honra e dedicação. Jamais esquecerei esse
momento mágico. Obrigada a

todos que apostaram em mim”,
disse a rainha Antonielly.
Além da Rainha do Rodeio,
outras cinco premiações foram

Vencedora Antonielly
realizadas. O título de primeira princesa ficou com Isabella
Canha Lima; segunda princesa

para Juliane Emily de Matos;
madrinha dos peões, Francine
Rodrigues dos Santos e a preferida dos internautas, Juliane
Emily de Matos, que alcançou
o título de Garota Country.
O concurso foi disputado
por 16 jovens castrenses
e agradou a expectativa da
organização. “Estamos satisfeitos com o interesse das
jovens que se inscreveram
para o concurso. O evento
foi um sucesso”, descreveu
um representante da organização.
Para concorrer no concurso era preciso residir no
município e ter entre 18 e 30
anos completos até a data da
inscrição. Todas as escolhidas foram presenteadas pelos
patrocinadores do concurso.

Amandio Kraemer Neto
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A. Carrilho

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

Divulgação

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Estreou seus 15 anos no domingo (15), a
gatíssima Lara Fadel Fanha. Pela sua beleza,
ela tornou-se a Garota D+ da semana

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

O sábado (14), foi reservado para se comemorar os 15 anos da bela Maria Luiza Tomoe Kayano, uma das filhas
do casal Joselia Adacheski Kayano e Edson Kayano, na sede social do Castro Clube de Campo (antigo Clube União
e Progresso). No clique, a debutante recebe o carinho dos pais e também dos irmãos Hellen, Vinicius e Leonardo. A
mãe, Joselia, também será muito cumprimentada no próximo dia 23 pela passagem de seu aniversário. O registro
oficial da festa ficou por conta da Amma Filmes, de Ponta Grossa, e Fabiana Guedes Fotografia, de Curitiba

Izadora

Divulgação / Fabiana Guedes

Em ritmo de contagem regressiva para seus 15 anos,
a bela Izadora Napoli Schneider, em recente ensaio
fotográfico com Fabiana Guedes. Para os
cliques, a debutante foi produzida por Duda Risden

19/03

Ana Carolina Kachinski
Camila Addison Pavei
Elisa Gianisella
Margareth Risden
José Silva Lima
Maria José R. G. Martins
Selma Bauer
Rafael Doria de França
Karine Machado
(Câmara de Carambeí)

20/03

Jefferson de Oliveira Fernandes, Bárbara Zappe Rupel,
Leonardo Biassio Rolim
Nelsi Soares, Marcela C. Valenga Rosa, Rafael Besten
Vitória Toledo de Aragão
Janaina Iglesias Gabriel
Rogério Souza de Oliveira

21/03

Valdemar Júnior Seifarth
Lucimar Chiquito Salgado
(Preta), Ecli Ávila Filho
Ale Gomes
Maria Helena Lauber
Cristina Kapp

22/03

Ítalo R. de Paula Filho
Kelen C. Correa, Walter Goltz
Thiago Oliveira
Eduardo Tomazon

23/03

Silvia Prestes, Célio van Mierlo, Helga Rosemari
Guilherme Ribeiro Machado
Konstance J. Kremer
Sandra Mara Rogoski
Bruna Sens

Família

Em recente visita a Castro, para rever os
amigos, o casal Emelly Jacobi e Gustavo
Berwig, com sua linda Isadora Jacobi Berwig

Momento família do casal Fernanda
Galetto e Wilson Poletti com seu Bruno
Divulgação / Fabiana Guedes
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Madrinha e tia da aniversariante, Suely Aparecida
Adacheski participou ativamente da festa de Malu,
com sua família. No clique, os filhos Sabrina Iora e
Fabiano Carneiro. Sabrina, com seu esposo Alcindo
Iora e as filhas Camila e Valentina; Fabiano
com sua esposa Rafaela Moura

