Na redação : R$ 3,00

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

Castro-PR, Terça-feira, 24 a 26 de Março de 2020 * Ano XXX * Nº 3334

www.paginaum.com

Tibagi realiza força tarefa no combate ao Covid-19
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Divulgação / Cleucimara Santiago

MEDIDAS MUDAM A ROTINA DO CASTRENSE

Pessoas somem das ruas
dr jORGE xAVIER DA sILVA, às 20 horas de segunda-feira (23)

Primeiro a proximidade do coronavírus fez a
cidade adiar as festividades de aniversário. Depois
a suspeita do primeiro caso no município colocou a
cidade em situação de emergência, fazendo com que
o prefeito decretasse a suspensão das celebrações
religiosas e de todos os tipos de aglomeração de
pessoas. Agora porém, não é só mais no cotidiano

EM CASTRO

Depen
suspende
visitas

da cidade que a pandemia do coronavírus irá mexer.
Como era de se esperar, começará a afetar diretamente a economia, assim como já ocorre em boa parte do mundo. Nesta segunda-feira (23), o prefeito
Moacyr Fadel assinou um decreto que determina a
suspensão de algumas atividades e estabelecimentos
comerciais, que não são considerados essenciais,

experiência

Divulgação

Castrolanda tem
novo diretor

entre eles: galerias e lojas de comércio varejista e
atacadista; cinemas, locais de eventos; restaurantes,
bares, pubs e lanchonetes; casas noturnas, lounges,
tabacarias; clubes, associações recreativas e similares; academias de ginástica; comércio ambulante e
quaisquer outros serviços privados de atendimento
página 5
ao público.

POR 15 DIAS

Com novo decreto comércio fecha
Divulgação

sUPERLOTAÇÃO na carceragem

As unidades prisionais do
Paraná suspenderam por 15
dias as visitas para toda a população carcerária do estado. A
decisão foi anunciada na sextafeira (20), de acordo com o
Departamento Penitenciário do
Paraná (Depen-PR). O objetivo
é evitar a disseminação do temipágina 7
do coronavírus.

Seung Hyun

A Cooperativa Castrolanda anuncia a
chegada de Seung Hyun Lee para ocupar o cargo de diretor executivo a partir
desta segunda-feira (23). Com sólida
experiência profissional, o novo diretor
terá a responsabilidade de desenvolver os
página 5
negócios da Castrolanda.

lojas fechadas e multa pesada para quem desobedecer

O prefeito de Carambeí, Osmar
Blum Chinato, assinou na segundafeira (23) o decreto 21/2020, que
amplia as medidas de enfretamento ao
coronavírus e determina o fechamento
do comércio a partir da data da publicação, pelo prazo de 15 dias corridos,

podendo ser prorrogado.
A medida atinge desde casas noturnas, casas de shows, “lounges”
e locais de “happy hour”, qualquer
espécie de feira, bares, comércio em
geral, academias de ginástica, lojas de
conveniências, entre outras. página 4

castro

Prestes aplica conceito
em novos projetos
página 6
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EDITORIAL

SEMANA CRUCIAL
Enquanto o Brasil todo se assuta coma a pandemia do coronavírus,
agora é o comércio que fecha suas portas para conter esse vírus letal.
Mais que a economia em jogo, essa semana é considerada crucial para
evitar que o COVID-19 avance fortemente e faça mais vítimas que as
34 mortes oficiais registradas até ontem (23) no país. Mesmo com
toda a informação em torno da questão, tem gente que se arrisca, principalmente os mais idosos que igonoram a questão e vão às compras,
ou ainda caminham pelas ruas como se nada tivesse acontecendo. Já foi
provado que o coronavírus é silencioso e não perdoa nem a pessoa mais
saudável. O alerta continua. O melhor negócio é ficar em casa!

Vamos vencer a batalha? Depende
Deu a louca no presidente
Jair Bolsonaro. A entrevista
coletiva para a qual convocou 9 ministros nada mais foi
do que uma de suas tentativas
para transmitir a ideia de que o
país tem piloto, que não está a
deriva, e é ele quem manda em
matéria de ataque ao Covid-19,
e não o ministro da Saúde, Luiz
Mandetta. Foram hilariantes as
cenas da máscara, que sempre
escapulia das orelhas quando
Sua Excelência tentava recolocá-las depois de tirá-las para
falar. Contrariou as indicações
médicas para sua manipulação.
O que revela apenas a intenção
de convencer plateias de que é
uma pessoa prevenida.
As revelações dos ministros,
fora uma ou outra informação do ministro Paulo Guedes, planaram sobre as nuvens
das generalidades. O evento,
enfim, foi uma peça circense
mal ensaiada. Uma pantomima.
E não contribuiu para a maré
de improvisação que assola
pedaços do território, às voltas
com carência de equipamentos
essenciais para enfrentamento
do coronavírus. Merece consideração o esforço do ministro
Mandetta para pôr em ordem a
estrutura da saúde, mas o porte
do país e a agilidade como o
vírus se propaga atrapalham a
eficácia das ações.

A mensagem desesperadora
de uma brasileira chegando no
aeroporto de Guarulhos, vinda
de Verona, resume a situação:
“guarda, acabo de chegar da
Itália, país que é o centro da
epidemia na Europa e vocês
nem medem nossa temperatura”? “Não, senhora, não
temos equipamento para fazer
isso”. Projeções de consultorias apontam que o Brasil, logo,
logo, chegará aos 20 mil contaminados. Meados de abril.
Temos de considerar, para
efeito de combate à pandemia,
a precária situação das margens
sociais, cercadas de carências:
saneamento básico, proximidade de barracos e favelas,
transportes abarrotados, estabelecimentos hospitalares sem
equipamentos e condições de
atendimento às demandas, entre
outros fatores. Mas a questão
de fundo, a permear a boa ou a
má aplicação das orientações, é
o ethos nacional, a maneira de
ser, pensar e agir do brasileiro.
Por nossas plagas grassa a
desconfiança, estiola-se a crença
nas autoridades, quebram-se
a todo o momento os elos da
cadeia normativa. “É para fazer
isso conforme prescreve a lei?”
Mesmo tendo um olho no malfeito, o transgressor não quer
saber. Pratica o que acha mais
conveniente. E o bom senso não

* Gaudêncio Torquato

é respeitado? Apenas quando
não fere o que a pessoa acha
seu direito. Por isso mesmo, o
advérbio talvez é mais apreciado
do que a certeza impressa na
cultura anglo saxã: sim, sim ou
não, não. (Experimente perguntar a um brasileiro quantas horas
trabalha por semana. Resposta
tende a ser: “trabalho mais ou
menos 40 horas”).
Em suma, há um mais ou
menos induzindo a execução
das orientações dadas para
combate ao coronavírus. A
margem de manobra exibe uma
curva entre 30% a 50% ao que
deve ser feito de acordo com as
recomendações. Ora, se o presidente da República, no mais
alto pedestal das autoridades
do país, é o primeiro a descumprir regras, por que eu, simples
cidadão, devo ser reto como
uma régua? Esse argumento
circula no sistema cognitivo
nacional. (Lembrando: Bolsonaro se referiu ao coronavírus
como “histeria”, “exagero da
mídia”, “fantasia” e enxergou
até uma luta clandestina de
grupos que querem desestabilizar seu governo).
Dessa forma, a flexibilidade, nata no ethos nacional,
como podemos ler em grandes
autores, como Sérgio Buarque
de Holanda, Gilberto Freyre,
Darcy Ribeiro, poderá ser um

empecilho para o governo Jair
Bolsonaro chegar a bom termo.
As relações com o Congresso
continuam tensas e não há no
horizonte sinais de melhora. O
entorno presidencial foi acometido da doença da onisciência que baixa nas cortes. Tudo
que emana do pensamento do
soberano vem adornado com o
véu divino. Não pode ser contestado.
Pergunta de pé de página:
“mas o Brasil poderá ser eficaz no combate ao coronavírus,
mesmo sob o estardalhaço da
linguagem bolsonariana?” Resposta: a depender do grau de
conscientização da população.
Para tanto, devemos nos livrar
do enquadramento a que fomos
jogados na moldura dos quatro
tipos de sociedade no mundo: o
primeiro é a sociedade inglesa,
onde tudo é permitido, salvo o
que for proibido; o segundo é
a sociedade alemã, onde tudo é
proibido, salvo o que for permitido; o terceiro é a totalitária,
ditatorial, onde tudo é proibido,
mesmo o que for permitido; e o
quarto tipo é a brasileira, onde
tudo é permitido, mesmo o que
for proibido.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
ENTUPIDA
As live de Pedro Baninski
deve estar incomodando o
prefeito Moacyr Fadel. No
programa matinal da Antena
Sul FM, que foi ao ar nessa
segunda-feira (23), o chefe
do executivo pediu sugestão
para os demais integrantes
que conduziam o programa,
"como eu poderia dar uma
entupida nesse Baninski".
Na mesma hora ele foi interpelado e arrematou: "eu não
disse o nome".
SECO
Para os de fraca memória, no ano passado o prefeito Moacyr criou uma das
situações mais inustidas, ao
ameaçar por telefone que
iria quebrar os dentes de
um cidadão por ele ter feito
críticas à sua pessoa. Como
o cidadão não atendeu a
ligação, o prefeito deixou
mensagem de voz no celular. A ameaça virou caso de
polícia!
ISOLADO
Quem está passando
suas férias dentro de um
apartamento em Balneário
Camboriu é o presidente

da Acecastro, Anderson
Gomes, e família. Mar, por
enquanto, só da janela ou
do outro lado da rua.
CONFUSÃO
A busca por alcool em
gel, em Ponta Grossa,
gerou briga na tarde dessa
segunda-feira (23). Após
algumas pessoas passarem
mais de três horas a espera
do produto, a organização
da Chesi Química colocou
os maiores de 60 anos entre
os primeiros a receber o
produto. Precisou que os
fiscais da prefeitura fossem
lá organizar a venda.
MULTA
Em tempos de coronavírus, prefeituras e câmaras
se apressam para aprovar
medidas de combate. Em
Carambeí, por exemplo, o
empresário que descumprir,
poderá pagar multa de R$ 5
mil ao dia.
ÚLTIMAS: * Cooperatica Castrolanda tem novo
diretor executivo a partir
dessa semana. * Em Castro
já são dois os suspeitos de
contrair o coronavírus.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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MEDIDAS DE PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVÍRUS

Tibagi realiza força tarefa no combate
Divulgação

Três álvaras
foram cassado
no domingo
pela Vigilância
Tibagi - Durante o fim de
semana, Tibagi deu mais um passo
no combate e prevenção ao Coronavírus, ou Covid-19. O município
publicou o decreto n°721/2020
que regulamentou o funcionamento
do comércio local. A Prefeitura,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, e com apoio da Defesa
Civil, Vigilância Sanitária e Polícia
Militar realizou uma blitz pela sede
e distritos, divulgando o decreto,
pedindo para que a população
fique em casa e também realizando
orientações sobre a doença.
O secretário municipal de
Saúde, Wilson Silva, afirma que
as medidas estão sendo adotadas
para conter a disseminação do
vírus. Ele conta com a colaboração de todos para isso. “Fizemos
ação de conscientização para a
população, pedindo o isolamento
social, para que possamos quebrar
a cadeia de transmissão. Percorremos toda a sede do município e
também as localidades rurais dos
distritos de São Bento e Caetano
Mendes. Acredito que a população
aceitou bem as orientações, mas

Véiculos com sirenes alertavam população a ficarem em casa
ainda vemos pessoas pelas ruas
que estão resistentes a adotar as
medidas de prevenção”, afirma.
O decreto determinou “que
lojas de comércio varejista e atacadista, restaurantes, bares, lanchonetes, pizzarias, sorveterias,
barbearias, salões de beleza,
manicure, clínica de estética, massagista, inclusive domiciliar, venda
de assados, distribuidora de bebidas, carrinhos de lanches, locais
de eventos, casas de espetáculos
e similares, clubes, associações
recreativas e similares, academias de ginástica, áreas comuns,
playgrounds, salões de festas
e piscinas, do comércio ambulante, estabelecimentos e empreendimentos de turismo, pontos

INICIATIVA PRIVADA

NO ÂMBITO DA CÂMARA

Resolução
Nº 01/2020
estalece novas
medidas de
prevenção
Palmeira - A Câmara Municipal de Palmeira, por intermédio de seu presidente, editou
a Resolução nº 01/2020 de
23/03/2020,
estabelecendo
novas medidas de prevenção ao
contágio pelo Novo Coronavírus.
As atividades da Câmara
Municipal deverão ser realizadas
internamente, sem atendimento
presencial ao público externo,
em sistema de rodízio estabelecido para cada departamento,
estando os servidores à disposição para convocação da administração a qualquer momento.
Estando suspenso o atendimento presencial, os interessados deverão encaminhar os
requerimentos para análise através de e-mail e poderão entrar
em contato pelo telefone (42)
3252-1648 para obter informações e sanar dúvidas, ou através
do site www.palmeira.pr.leg.br.
Quando for necessária a
entrega de documentos físicos
ou qualquer forma de comparecimento presencial, será realizado agendamento através do
telefone (42) 3252-1648, de
modo a não ocasionar aglomeração de pessoas nas repartições públicas.
Os interessados poderão
entrar em contato por meio dos
seguintes e-mails: Secretaria
da Câmara: camaramunicipal@
palmeira.pr.leg.br;
Departamento Financeiro: financeiro@
palmeira.pr.leg.br;
Departamento de Compras e Licitações:
compras@palmeira.
pr.leg.br e licitacaocamarapalmeira@outlook.com; Departamento Jurídico: procuradoria@
palmeira.pr.leg.br.
No site www.palmeira.pr.leg.
br poderão entrar em contato
no link de Acesso à Informação
(https://www.palmeira.pr.leg.br/
acesso-a-informacao) ou pela
Ouvidoria
(https://www.palmeira.pr.leg.br/ouvidoria-1).
As demais informações, principalmente com relação à realização de sessões e matérias
legislativas, continuarão sendo
publicadas no site da Câmara
(www.palmeira.pr.leg.br) para
acompanhamento de todos os
interessados.

e atrativos turísticos, públicos e
privados, hotéis, pousadas e similares, ressalvando unicamente a
manutenção das pessoas que já
estiverem hospedadas na data em
que este Decreto entrar em vigor e
estiverem impossibilitadas de sair
do Município e Rodoviária Municipal ficarão fechados a partir de
domingo (22), pelo prazo de dez
dias corridos, podendo ser prorrogado”, elenca o documento.
Os estabelecimentos poderão
funcionar com atendimentos e
entregas domiciliares, desde que
respeitem normas sanitárias.
“Estabelecimentos
que
desenvolvem atividades essenciais
seguem funcionando normalmente, como serviços de saúde,

assistência médica e hospitalar,
distribuição e venda de medicamentos e gêneros alimentícios,
tais como farmácias, açougues,
padarias, mercearias, feiras de
produtores ao ar livre, mercados
e supermercados, sendo proibido
o consumo de produtos no local,
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e gás, postos de combustíveis e suas lojas
de conveniências, sendo proibido
o consumo de produtos no local,
tratamento e abastecimento de
água, coleta, captação e tratamento de esgoto e lixo, serviços
de telecomunicações e imprensa,
processamento de dados ligados
a serviços essenciais, segurança
pública e privada, serviços funerários, clínicas veterinárias e lojas
de suprimentos animal, para alimentos e medicamentos, oficinas
mecânicas, borracharias e serviços de guincho, varrição de rua,
serviços de construção civil, privada e pública, somente quando
de obras ou reformas destinadas
a evitar que o bem se deteriore
ou que facilitem o seu uso”, ainda
cita do decreto.
Cumprindo as medidas do
decreto, no domingo (22) a Vigilância Sanitária cassou o alvará
de três estabelecimentos que
estavam funcionando de forma
incorreta, depois de tomadas as
medidas inciais de abordagem e
notificação.

Novo decreto determina medidas
Palmeira - Nesta segundafeira (23), o chefe do executivo,
prefeito Edir Havrechaki, autorizou a publicação do decreto
13.551/2020 que determina
novas medidas a serem adotadas pela iniciativa privada para o
combate ao coronavírus, causador da covid-19.
Com o novo decreto fica determinada a suspensão total dos serviços e atividades não essenciais
e que não atendam as necessidades inadiáveis da população. Em
seu pronunciamento nas redes
sociais, o prefeito informou que
seguindo orientações do Ministério da Saúde e do Governo do
Estado, “optamos por restringir
a abertura do comércio, ficando
abertos apenas os serviços e
atividades essenciais. A medida
fica válida a partir desta segundafeira, dia 23.
A fiscalização quanto ao

Divulgação

APOSTAS ESPORTIVAS
O segmento de canais virtuais de apostas esportivas vê
com otimismo o mercado brasileiro. A lei sancionada em 2018
pelo ex-presidente Michel Temer
(MDB) está em via de aprovação dois anos depois, a arrecadação estimada com esse novo
mercado pelo governo chega na
casa dos bilhões. Empresas do
segmento já começam a fazer
investimentos em forma de contratos de patrocínio com o meio
esportivo.

REDE PRIVADA
Segundo o Ministério da
Saúde, o Brasil tem uma oferta
de 55.101 leitos de terapia
intensiva, dos quais 27.445
são do SUS, mas 78% do total
de leitos já estão ocupados. O
ministério quer otimizar a utilização das unidades ociosas
e também pretende recorrer
ao uso de leitos não ocupados
da rede privada. A OMS recomenda a existência de 1 a 3
leitos de UTI para cada 10 mil
habitantes.

GARANTIA DA ECONOMIA
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) anunciou a criação do Comitê de Apoio e
Defesa do Emprego e Empresas em Cascavel. O comitê
será responsável por ações de
recuperação de renda dos trabalhadores neste período de
crise. "Vai funcionar na Secretaria de Desenvolvimento. Um
grupo de profissionais da prefeitura, com Acic, Amic, CDL
e OAB vai analisar os reflexos
da conjuntura. Vamos dar toda
a estrutura, para garantir a economia e produção", disse.

PRORROGAÇÃO
O Congresso Nacional já
avalia o cancelamento das eleições de 4 de outubro e prorrogar
o mandato dos atuais prefeitos e
vereadores para mais dois anos.
Parlamentares que participam do
movimento alegam que a crise do
coronavírus inviabiliza a campanha eleitoral. Se isso acontecer,
os prefeitos e outros parlamentares que saem temporariamente
do páreo para disputa municipal
também continuarão no cargo.

Divulgação

cumprimento do disposto neste
Decreto será realizada de forma
ostensiva pela Coordenadoria
de Vigilância Sanitária e Polícia
Militar.
Instituições que descumprirem as medidas estabelecidas
pelo Município de Palmeira rece-

berão responsabilização civil,
administrativa e penal conforme
já previsto na portaria interministerial nº 05 de 2020 do Governo
Federal. Considerando ainda
demais medidas administrativas
ou judiciais aplicadas, na forma
da legislação vigente.

EM PIRAÍ DO SUL

77 estabelecimentos fiscalizados
Piraí do Sul - A Prefeitura
de Piraí do Sul acirrou o cerco ao
combate e prevenção ao coronavírus. A Comissão de Fiscalização
que tem poderes deliberativos já
fez a orientação e fiscalização em
77 estabelecimentos comerciais
entre sexta a noite e sábado. O
decreto 1640/2020, prevê a suspensão do funcionamento dentro
do território do Município de Piraí
do Sul, pelo prazo de 20 (vinte)
dias corridos, a partir de 20 de
março de 2020 de vários estabelecimentos comerciais ficando
liberado somente os essenciais e
com algumas restrições de atendimento. A Comissão de Fiscalização é composta pelos seguintes
servidores: Luiz Maurício Moreira
De Lima — Presidente da comissão e fiscais Henrique De Oliveira
Carneiro e Francisco Orlando
Venante. A comissão poderá requisitar o auxílio da força Policial existente no Município, da Vigilância
Sanitária e da Defesa Civil.
Segundo o presidente da
comissão Luiz Maurício Moreira
De Lima salienta que o trabalho
vem sendo realizado para levar
orientações do decreto de suspensão de atividades sujeitas à aglomeração de pessoas no âmbito
do Município de Piraí do Sul, em
complemento ao Decreto Muni-

EXTRAMUROS
Começou a vacinação contra a gripe em todo o Paraná. O
secretário Beto Preto (Saúde) recomendou aos prefeitos que neste
ano adotem estratégias diferenciadas, chamada de extramuros,
com a instalação de pontos de vacinação fora das unidades de
saúde. “Seguimos as orientações do Ministério da Saúde e o atual
cenário epidemiológico do coronavírus”, informa. As prefeituras,
em alguns casos, estão vacinando os idosos casa em casa.

cipal n.º 1639/2020. “A fiscalização ocorreu entre a noite sexta
até a noite de sábado. Foram
77 estabelecimentos visitados
de todos os ramos possíveis do
comércio piraiense entre sexta e
sábado a noite. Na noite de sexta
focamos nos bares, restaurantes,
casas noturnas. Tivemos a escolta
da polícia Militar para que pudéssemos fazer o trabalho tranquilamente. Já hoje sábado, durante o
dia focamos nos estabelecimentos
de alimentos entre eles, mercearias, mercado, supermercados,
farmácias. A noite saímos novamente e visitamos hotéis e fizemos
ronda em toda a cidade para ver
se os estabelecimentos estavam
fechados. Ficamos gratos pela
compreensão dos comerciantes
neste momento tão difícil.”, explica
o presidente da comissão.
Maurício salienta que foram
repassados, orientações importantes para que a saúde de todos
possa ser preservada. “Pedimos ao
comércio de atendimento essencial
para que deixem de fácil acesso,
álcool em gel para utilização de
funcionários e clientes. Também
pedimos para façam higienização,
quando do início das atividades
e durante o período de funcionamento. Pedimos um cuidado
especial, após cada uso de todas

as superfícies de toque, tais como
carrinhos, cestos, cadeiras, maçanetas, corrimão, mesas e bancadas, preferencialmente com álcool
em gel.”, descreve Luiz Maurício.
Ele fala ainda que todas as medidas em relação ao comércio é para
evitar a aglomeração de pessoas,
pois notamos que com o comércio
ficando aberto alguns membros da
comunidade estavam agindo como
se nada estivesse acontecendo, e
assim, colocando em risco a própria vida e de toda a sociedade.
Todas as superfícies de
toque, tais como carrinhos, cestos, cadeiras, maçanetas, corrimão, mesas e bancadas, devem
ser limpas com álcool 70%.
O fiscal recomenda que população permaneça em suas casas, e
que, caso seja necessário o deslocamento para qualquer local, em
decorrência de eventual urgência
ou necessidade, que sejam tomadas as precauções. “Evitem aglomerações nos estabelecimento e
locais que forem por necessidade.
Seja solidário, não compre em
excesso adote a compra solidária,
em favor de vizinhos, parentes,
amigos. Nestes dias de prevenção
evite a exposição, principalmente,
de idosos, crianças e outras pessoas consideradas grupo de
risco.”, orienta Luiz Maurício.

FORMA VIRTUAL
A Assembleia Legislativa
do Paraná passa a operar de
forma virtual. O 1º secretário, deputado Romanelli (PSB)
reforça que o legislativo não
pode interromper os trabalhos,
visto que muitos projetos deverão ser votados no período do
enfrentamento da crise causada
pelo coronavírus. “O parlamento não pode parar. Temos
matérias importantes para
serem votadas. Isso exige que
os deputados, que representam
a população, estejam exercendo
os mandatos e transmitindo o
desejo dos paranaenses, mesmo
que de forma remota”, disse.
SEGUNDA INSTÂNCIA
A comissão especial da
Câmara dos Deputados, que
analisa proposta sobre a prisão após segunda instância
tem audiências públicas por
videoconferência agendadas
para esta terça-feira (24) e
quarta-feira (25). Os debates atendem a requerimentos
apresentados por diversos parlamentares que defendem que
a comunidade jurídica nacional
contribua para aperfeiçoar a
discussão sobre o tema.
MUITO ESTRESSE
O ministro Luiz Henrique
Mandetta (Saúde) afirmou
que entre abril e junho o país
deverá enfrentar “60 a 90 dias
de muito estresse” no sistema
de saúde. O Brasil não tem
enfrentado grandes dificuldades em atender os casos graves
do Covid-19. Mas esse quadro
deve mudar em breve, segundo
o ministro. O governo tem tentado, às pressas, aumentar o
número de leitos de UTI disponíveis, especialmente nos estados mais afetados até agora.

UNIFICAR
Serão R$ 2 bilhões do fundo
eleitoral no combate ao novo
coronavírus, cancelar as eleições
municipais deste ano promoveria a unificação das eleições em
2022, algo debatido há alguns
anos em propostas que tramitam
no Congresso com objetivo de
economizar dinheiro. E, claro,
evitaria todo o tumulto e os riscos que a pandemia trará às convenções e campanhas eleitorais.
FROTA COMPLETA
O prefeito Rafael Greca
(DEM) em reunião com o presidente Jair Bolsonaro e o ministro
Luiz Henrique Mandetta (Saúde)
garantiu que Curitiba terá frota
completa dos ônibus no período
de combate ao coronavírus. O
prefeito também deu uma recomendação para quem for utilizar
o transporte público em Curitiba:
“Se você ver que o ônibus está
cheio, espere o próximo. Não
vai ter espera demorada. Vai
ter oferta plena, como fazemos
todos os dias”, completou.
PENALIDADES
O governador Ratinho
Junior afirmou que quem não
colaborar com as autoridades
sanitárias estará descumprindo
as regras de para combater a
disseminação do coronavírus e
autorizou as punições contidas
na portaria criada pelo governo
federal. São elas, a infração de
determinação do poder público,
com pena de um mês a um
ano e multa, e desobediência
da ordem legal de funcionário
público, com pena de 15 dias a
seis meses e multa. Esta última
pena é aumentada de um terço
caso o infrator seja funcionário
da saúde pública. Poderá haver
sanção maior caso o crime seja
considerado mais grave.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Com novo decreto comércio fecha
Divulgação

Proprietário
que descumprir
será multado
em R$ 5 mil

prometer o serviço de saúde
nas unidades báscias de saúde
(UBS), pois está sendo feito
remanejamento.
Mesmo assim, está buscando
a contratação de outros quatro
médicos, solicitação essa que
estaria no Departamento Jurídico

da Prefeitura. Quanto as agentes
de endemias, por conta do coronavírus elas estão impedidas de
entrar nas residências. As orientações são feitas do lado de fora
do portão das residências.
* Com Redação

* Da Assessoria
Carambeí - O prefeito de
Carambeí, Osmar Blum Chinato,
assinou na segunda-feira (23) o
decreto 21/2020, que amplia
as medidas de enfretamento ao
coronavírus e determina o fechamento do comércio a partir da
data da publicação, pelo prazo
de 15 dias corridos, podendo ser
prorrogado.
A medida atinge os seguintes
segmentos: casas noturnas, casas
de shows, “lounges” e locais de
“happy hour”, qualquer espécie
de feira, bares, comércio em geral
- atacadista e varejista, tabacaria,
academias de ginástica, lojas de
conveniências, áreas comuns,
playgrounds e salões de festa,
cultos e atividades religiosas e
quaisquer outros serviços privados de atendimento ao público,
não expressamente excetuados
no decreto.
Fica autorizado o funcionamento de restaurantes, lanchonetes e demais estabelecimentos de
gêneros alimentícios, exclusivamente para atendimento de serviço de entrega (delivery), exceto
estabelecimentos localizados às
margens da Rodovia PR 151.
Por serem atividades tidas
por essenciais, ficam excluídos da

NOS LOCAIS PÚBLICOS

Lojas fechadas, seguindo o decreto municipal

medida os serviços de assistência
médica e hospitalar, distribuição
e venda de gêneros alimentícios
tais como: açougues, padarias,
mercearias, mercados e supermercados. Postos de combustíveis; tratamento e abastecimento
e venda de água; captação e tratamento de esgoto e lixo; serviços
de telecomunicações e imprensa;
processamento de dados ligados
a serviços essenciais; segurança
pública e privada; serviços funerários; clínicas veterinárias e lojas
de suprimentos animal (alimentos e medicamentos); oficinas
mecânicas e serviços de guincho.
Estão mantidos os agropecuários
para manter o abastecimento de
insumos e alimentos necessários
à manutenção da vida animal,
serviços funerários, e setores da
construção civil. O setor bancário
segue com atendimento interno,
através de agendamento, na forma
que a instituição bancária indicar.
Os estabelecimentos que
seguem com atendimento devem

adotar medidas preventivas previstas no artigo nono do decreto
em relação a higiene de funcionários. Disponibilizar na entrada
no estabelecimento e em outros
lugares estratégicos de fácil
acesso, álcool em gel para utilização de funcionários e clientes; higienizar, quando do início
das atividades e após cada uso,
durante o período de funcionamento, as superfícies de toque
(carrinhos, cestos, cadeiras,
maçanetas, corrimão, mesas e
bancadas),
preferencialmente
com álcool em gel; higienizar
quando do início das atividades
e durante o período de funcionamento, com intervalo máximo
de 3 (três) horas, os pisos e
banheiros,
preferencialmente
com água sanitária; manter os
locais ventilados; manter disponível kit completo de higiene de
mãos nos sanitários de clientes e
funcionários, utilizando sabonete
líquido, álcool em gel e toalhas
de papel não reciclado.

O descumprimento as medidas estabelecidas no decreto
caracterizará infração à legislação
municipal e sujeitará o infrator à
cassação de licença de funcionamento, multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por
dia de descumprimento, além da
possibilidade de interdição temporária.
Foi mantida a proibição de
circulação de ônibus intermunicipais, nos limites territoriais
do Município, com exceção dos
veículos que transportam trabalhadores das industrias instaladas no município, desde que
adotadas as medidas de redução
de riscos como disponibilização
de álcool em gel e circulação com
todas as janelas abertas.
Mais profissionais
O secretário municipal de
Saúde, Mário (Marinho) Avais
de Mello Filho, garantiu que a
dispensa dos profissionais com
mais de 60 anos não deve com-

Prefeitura desliga os
acessos de internet
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí através do Programa
Carambeí Digital desativou nesta
segunda-feira (23), todos os
acessos de internet hot-spot nos
locais públicos da cidade. O objetivo é de reforçar a orientação da
Secretaria de Saúde de a população não sair de casa por conta da
pandemia do COVID-19.
A internet dentro da casa
dos moradores que é disponibilizado pelo Carambeí Digital não
terá alteração e continuará funcionando normalmente. O novo
Coronavírus é uma doença de
fácil contágio, e as estratégias
para o controle do vírus é o isolamento da população, portanto
desligar o acesso de internet
somente nos locais públicos é
uma medida para reforçar que
as pessoas fiquem em casa o
máximo possível.
O programa Carambeí Digital
disponibiliza 4 megas de internet
para os usuários. Essa quanti-

dade de internet é o suficiente
para poder acessar serviços de
streamings, como Netflix e Youtube, e redes sociais sem nenhum
problema de internet lenta.
Novo Coronavírus
O novo Coronavírus é uma
doença de fácil transmissão, em
que seus principais sintomas são
febre, tosse e dificuldade respiratória. Diversos lugares da cidade
estarão fechados por tempo
indeterminado para garantir que
a transmissão não aconteça.
Além de não sair de casa
o máximo possível, a Vigilância Sanitária recomenda que
as pessoas lavem as mãos frequentemente com água e sabão
ou álcool em gel; cubra a boca
e nariz ao tossir ou espirrar
com um lenço de papel e jogue
no lixo; não compartilhe objetos de uso pessoal; mantenha
o ambiente bem ventilado e as
janelas abertas e lavem as mãos
com água e sabão depois de
tocar nos olhos, nariz e boca.
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A partir de hoje, só serviços essenciais
Divulgação / Cleucimara Santiago

Estabelecimentos
que descumprirem
medidas podem
perder alvará de
funcionamento

CONTRA A GRIPE

SMS monta estrutura
especial para vacinação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Primeiro a proximidade do
coronavírus fez a cidade adiar
as festividades de aniversário.
Depois a suspeita do primeiro
caso no município colocou a
cidade em situação de emergência, fazendo com que o prefeito decretasse a suspensão
das celebrações religiosas e
de todos os tipos de aglomeração de pessoas. Isso por si
só, acompanhado do toque de
recolher que o Corpo de Bombeiros fez aos entardeceres
durante o final de semana, já
foram suficientes para mudar
significativamente o cenário no
município. A cidade ficou mais
silenciosa e as ruas mais vazias
durante o sábado e o domingo,
além disso, espaços públicos
como a Prainha e o Parque
Lacustre, que em domingos de
sol como este último costumavam ficar cheios e barulhentos,
agora lacrados, permanecem
vazios e, ao som quase que
somente dos pássaros.
Agora porém, não é só mais
no cotidiano da cidade que a
pandemia do coronavírus irá
mexer. Como era de se esperar,
começará a afetar diretamente
a economia, assim como já
ocorre em boa parte do mundo.
Nesta segunda-feira (23), o
prefeito Moacyr Fadel assinou
um decreto que determina a
suspensão de algumas atividades e estabelecimentos comerciais, que não são considerados
essenciais, entre eles: galerias
e lojas de comércio varejista e
atacadista; cinemas, locais de
eventos; restaurantes, bares,
pubs e lanchonetes; casas
noturnas, lounges, tabacarias;
clubes, associações recreativas e similares; academias de
ginástica; comércio ambulante
e quaisquer outros serviços
privados de atendimento ao
público.
Entre os serviços conside-

COVID-19 EM CASTRO

Dois casos são
monitorados
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Atualmente dois pacientes
com suspeita de coronavírus são
monitorados em Castro, e já tiveram material coletado para análise
em laboratório de referência. O
primeiro caso foi anunciado pela
Secretaria Municipal de Saúde na
quinta-feira (19), trata-se de uma
pessoa de 63 anos de idade, e que
está estável, sendo monitorada em
casa.
Segundo a secretária de Saúde
de Castro, Maria Lidia Kravutschke, o paciente esteve em São
Paulo há cerca de duas semanas.
Como o Estado vem recebendo
uma demanda muito grande de
coletas para análise nos últimos
dias, o resultado do exame deste
primeiro paciente ainda não está
disponível.
O segundo caso começou a ser
monitorado neste final de semana.
De acordo com a secretária, o
paciente está internado, mas o
quadro de saúde é estável. Maria
Lidia conversou com a reportagem
na noite de segunda-feira (23),
mas disse que por enquanto não
poderia passar mais informações.

Com fechamento do comércio, pessoas devem ficar em suas casas cada vez mais

rados essenciais e que devem
continuar em funcionamento
estão os serviços de saúde,
assistência médica e hospitalar,
distribuição e venda de medicamento e gêneros alimentícios
(farmácias, açougues, padarias, peixarias, mercearias,
mercados e supermercados);
geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e
gás; postos de combustíveis;
tratamento e abastecimento de
água; captação e tratamento de
esgoto e lixo; imprensa; processamento de dados ligados a
serviços essenciais; segurança
pública e privada; serviços
funerários; clínicas veterinárias
e lojas de suprimentos animal
(alimentos e medicamentos);
oficinas mecânicas e serviços
de guincho; agências bancarias;
cartórios e tabelionatos, casas
lotéricas e correios.
Para trabalharem, estes
estabelecimentos devem adotar
medidas como a disponibilidade de álcool em gel para uso
entre os funcionários, higienização rigorosa das superfícies
onde os funcionários irão tocar
ao longo do expediente, assim
como do ambiente de trabalho,
ventilação e circulação regular
de ar, disponibilidade de kits
para higienização das mãos
para clientes e funcionários,
adoção de sistema para evitar
aglomeração de clientes no
estabelecimento, e, no caso de
filas, controle no distanciamento

de no mínimo dois metros entre
as pessoas.
No caso dos bares, restaurantes e lanchonetes, o
atendimento pode ocorrer
exclusivamente através do sistema ‘delivery’, e, as agências
bancárias deverão limitar o
número de pessoas aguardando atendimento, e garantir
que os clientes não aguardem
mais que 20 minutos; também
devem adotar medidas seguras
para o atendimento aos idosos
(recomendado atendimento em
horário diferenciado, a partir
das sete horas). Já as clínicas
médicas, consultórios odontológicos, clínicas fisioterápicas
e estabelecimentos médicos
veterinários poderão atender
apenas situações de urgência
ou emergência. Os funerais,
de acordo com o decreto, não
poderão ultrapassar quatro
horas de duração e deverão
ter limitação de 20 pessoas no
ambiente. Se ocorrerem mortes
em decorrência do vírus ou em
caso suspeito de contágio, o
velório deve ser realizado com
urna lacrada.
O decreto prevê ainda medidas como a entrega de medicamentos a domicílio para idosos,
e que ônibus e outros veículos
de transporte coletivo municipal não trafeguem com lotação
superior a 50% de sua capacidade. A partir da publicação
do decreto ficou determinado
ainda que o descumprimento

das medidas será caracterizado como infração à legislação
municipal, sujeitando o infrator
à penalidade e sanções, como
multa e cassação do alvará de
funcionamento do estabelecimento.
Setor público
Através do referido decreto,
Moacyr Fadel também suspendeu o atendimento presencial
nas repartições públicas municipais entre os dias 24 de março
e 5 de abril. Os servidores
municipais deverão trabalhar
em sistema de tele trabalho ou
‘home office’.
Denúncia
A Prefeitura também disponibilizou dois números de
telefone para os quais cidadãos
podem ligar para denunciar
situações como aglomeração
de pessoas, prática abusiva
de preços na comercialização
de produtos, abertura de estabelecimentos que não devem
estar em funcionamento, ou
até mesmo pacientes que apresentam sintomas respiratórios
e que deveriam estar isolados,
que já foram orientados, bem
como seus familiares, e que
não estão respeitando a quarentena. As denúncias devem
ser efetuadas através dos
números (42) 99814-0226 e
9814-1296. Não é necessário se identificar na ligação ou
mensagem.

PARA DESENVOLVIMENTO DOS NEGÓCIOS

Castrolanda anuncia novo diretor
Divulgação

Da Assessoria
A Cooperativa Castrolanda
anuncia a chegada de Seung Hyun
Lee para ocupar o cargo de diretor
executivo a partir desta segundafeira (23). Com sólida experiência
profissional e entendimento do
ecossistema cooperativista, o novo
diretor terá a responsabilidade
de desenvolver os negócios da
Castrolanda e liderar as ações da
Cooperativa na continuidade do
Planejamento Estratégico durante
os próximos anos.
O principal objetivo do executivo é aprimorar a gestão da
Castrolanda para garantir seu
crescimento sustentável com
segurança. “Estamos passando
por um momento turbulento e a
volatilidade deve ser uma constante no futuro. Neste cenário,
é importante tomar decisões
de forma racional, avaliando os
riscos de forma cuidadosa e no
tempo correto. No curto prazo,
os desafios parecem intransponíveis, mas no longo prazo, aqueles que estiverem preparados não
somente vão sobreviver, como
devem prosperar ainda mais”.
O Diretor Executivo destaca

Seung Hyun Lee,
48 anos, possui mais
de 25 anos de experiência

Principal objetivo do
executivo é
aprimorar a gestão
os rumos de atuação, "para navegar neste novo mundo, devemos
promover mudanças na gestão,
tomando cuidado para preservar
os valores que foram construídos
ao longo de gerações e que refletem o DNA da Castrolanda“.

"A Castrolanda é uma organização muito complexa e, em
2020, será um ano de aprendizado. Espero poder contribuir
com conhecimento de estratégia,
gestão e mercado e, por outro
lado, preciso aprender com nossos colaboradores e cooperados
os detalhes de cada negócio,
olhando para a cadeia como um
todo. Assim, construiremos juntos o futuro que todos queremos”,
enfatiza o executivo.
Carreira
Nascido em Seul, Coreia do
Sul, Seung Hyun Lee imigrou
para o Brasil aos seis anos de
idade. Bacharel em Engenharia
Eletrônica pela Universidade de
São Paulo (USP) e MBA pela
Rotterdam School of Management, aos 48 anos, possui mais
de 25 anos de experiência. Iniciou sua carreira no BankBoston.
Na Roland Berger e Symnetics,
conduziu projetos de gestão,
governança, finanças e estratégia
para grandes organizações, como
Grupo Bradesco, Bunge, Ecorodovias, Kepler Weber, Grupo
Algar, Du Pont, Klabin, Governo
do DF e RS, entre outros.

Tibagi - Teve início nesta
segunda-feira (23), a campanha
de vacinação contra a gripe para
idosos e profissionais da área da
saúde. A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) montou um esquema
especial para a ação, que foi feita
na parte externa das unidades de
saúde, com tendas e cadeiras afastadas com a distância correta para
evitar a aglomeração. A SMS destaca que a vacina não previne contra o Coronavírus, ou Covid-19,
mas protege contra outros vírus
influenza.
Regiane Machado foi levar seus
pais tomarem a vacina e destacou
a relevância do ato para o grupo
de risco e também ressaltou que
a família está em casa em quarentena contra o Covid-19 e saiu de
casa apenas para a vacinação. “A
vacinação para os idosos é muito
importante, principalmente nesse
momento em que estamos passando. Meu pai está com 91 e a
mãe com 88. Estamos em casa,
saímos de carro para fazer a vacina-

ção, para prevenir eventuais complicações de uma gripe comum, já
que o inverno está chegando. Estamos em quarentena em casa, só eu
que saio para algumas coisas de
necessidades básicas e estamos nos
virando com o que a gente tem em
casa, usando a criatividade”, disse.
Para os acamados ou aqueles
que não puderem se locomover,
a SMS fará uma força tarefa para
imunizar esses pacientes em casa.
Algumas visitas poderão ocorrer
aos sábados, ficará a critério da
equipe responsável. O objetivo é
facilitar o diagnóstico do Coronavírus e evitar a sobrecarga do sistema
de saúde.
A partir do dia 16 de abril a
campanha terá como alvo professores, profissionais das forças de
segurança e salvamento e doentes
crônicos. A partir de 9 de maio será
o período para crianças entre seis
meses e seis anos, grávidas, puérperas, pessoas com 55 anos ou
mais, população indígena e pessoas
com deficiência.

NO RESTAURANTE POPULAR

População de rua poderá
adquirir marmitex
Ponta Grossa - O Departamento de Atenção Especial da
Fundação de Assistência Social
de Ponta Grossa (FASPG) decidiu mudar a logística de atendimento aos moradores de rua e
às pessoas em situação de rua.
A partir desta terça-feira (24), a
população atendida pelo Centro
POP deverá retirar as marmitas
do almoço e o lanche da tarde no
Restaurante Popular. A intenção
do órgão é evitar aglomerações
e diminuir o risco de contágio do
coronavírus.
''Precisamos diminuir a concentração de pessoas em um
só lugar. Por isso os alimentos
deverão ser retirados no Restaurante Popular. Por mais que a
logística seja diferente, a comida
continua sendo balanceada e de
qualidade”, ressalta a diretora do
Departamento de Atenção Especial da FASPG, Thaís Verillo.
Na tentativa de diminuir o
contato entre a população de rua,
a FASPG também decidiu que as
atividades de lavagem de roupas
e de banho, realizadas no Centro
POP, serão feitas em três dias
da semana: segundas, quartas e
sextas-feiras.
De acordo com a presidente
da FASPG, Simone Kaminski, a

ideia é evitar que os moradores de
rua e as pessoas em situação de
rua sejam contaminadas. “Estamos contando com a colaboração das pessoas, para que doem
alimentos e materiais de higiene
para mantermos os nossos serviços”.
O Serviço de Abordagem
Social também continua em Ponta
Grossa. O atendimento está ocorrendo em regime de plantão, no
telefone 98872-3820 durante o
dia, no período da noite das 21h
às 23h e aos finais de semana.
A FASPG também ressalta
que os serviços da Casa de Passagem também estão abertos para
atender a população que necessitar de acolhimento, com encaminhamento da equipe do Centro
POP. A FASPG também pede
que as pessoas colaborem com
doações de materiais de higiene e
alimentos. O intuito é garantir que
a população tenha insumos suficientes para conseguir enfrentar
essa pandemia de forma segura.
As doações podem ser entregues
tanto no Centro Pop quanto na
Fundação.
O Centro POP localiza-se
na rua Tobias Monteiro, 74. Já
a FASPG está localizada na rua
Joaquim Nabuco, 59.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO
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ANTROPOLOGIA E NEUROARQUITETURA

Divulgação

Prestes aplica
conceitos em
novos projetos
Novo
condomínio
será lançado
neste ano
Da Assessoria
Estudar e projetar empreendimentos que atendam as necessidades sociais e antropológicas
das comunidades tem sido uma
das alternativas antes do lançamento de um novo projeto, por
parte das empresas do segmento
imobiliário.
Dentro dessa perspectiva é
que a Prestes Construtora tem
oferecido ao mercado opções que
contemplem áreas de convivência
social e espaços naturais.
Para a arquiteta Celina Vanat
Oliveira, que atua na área de
Planejamento Urbano, a justificativa para esta postura encontra
respostas na neuroarquitetura.

Mais biodiversidade e equipamentos de uso coletivo
Ela conta que as estratégias que
englobam essa forma de olhar
para os empreendimentos antes
da sua execução envolvem o
aumento da biodiversidade e equipamentos de uso coletivo capazes
de surpreender os usuários com
algo inesperado. “O foco de tudo
isso é elevar o nível de felicidade
nas pessoas e consequentemente
permitir que comunidades e indivíduos prosperem”, explica a
arquiteta.
Dentro dessa lógica, a
empresa vem buscando discutir
novos empreendimentos levando
em conta muito mais as necessidades humanas que simplesmente
um método construtivo. “O projeto tem que ter qualidade, isso
não se discute. Mas o bem-estar
dos moradores, da comunidade
do entorno precisa ser considerado como essencial”, destaca.
Um paisagismo adequado,
áreas verdes e integração com a
natureza, segundo a especialista é
uma das dicas para esta transformação. Tecnicamente, esse con-

ceito é chamado de Arquitetura
Biofílica. O termo vem de Bio =
Natureza e Philia = Amor e já
pode ser percebida em diversas
áreas da arquitetura moderna.
Em Ponta Grossa, por exemplo,
esse conceito foi aplicado em um
dos próximos empreendimentos
que será lançado pela Prestes.
O novo condomínio fechado
será composto por casas e localizado em uma região nobre do
bairro de Uvaranas. “Um dos
grandes diferenciais deste produto é que ele leva em consideração exatamente este propósito,
que é gerar uma sensação de acolhimento no cliente, criando uma
sensação de parte, acolhimento
e pertencimento ao local no qual
vive”, descreve. Celina conta que
este projeto, em especial, tem
um motivo nobre para incorporar
todo este conceito. É que ele fará
divisa com uma grande área de
preservação permanente.
A previsão é que este novo
condomínio seja lançado ainda
em 2020.

EM CARAMBEÍ

Vacinação conta H1N1 segue na terça
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - As 450 doses
contra H1N1, disponíveis nesta
segunda-feira (23) para idosos e profissionais da saúde, já
foram aplicadas. “É um volume
limitado para não haver aglomerações. A Regional vai enviar
um novo lote de 350 doses para
prosseguirmos com a vacinação
dos idosos amanhã [terça-feira,
24]”, esclarece o secretário
municipal de Saúde, Mário
(Marinho) Avais de Mello Filho.
Ele ressalta que o local de
vacinação foi alterado, visando
agilizar o atendimento e evitar aglomerações. A vacinação
será na sede da Vigilância em
Saúde, na Avenida dos Pioneiros, onde funciona também

Novas vacinas nessa terça-feira
a Clínica Municipal de Fisioterapia e Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, a partir das
8h30. “Pedimos a colaboração
da população, se possível vir

de carro, pois estamos fazendo
sistema drive thru, no qual o
idoso é vacinado pela janela,
sem precisar descer do carro”,
explicou Marinho.

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

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.

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.

RESUMO DE NOVELAS
ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (24/03)
Isabel comemora a presença de Lola. Inês teme a
proximidade de Lola e Leon.
Olga e Zeca se preparam para
sua viagem de navio. Lola se
sente desconfortável na casa
de Isabel e Felício, e comunica
à filha que se mudará para a
casa de repouso de Madre
Joana. Afonso parte para o Rio
de Janeiro em busca de Lola.
Olga e Zeca encontram-se com
Adelaide e Justina no navio que
viajará para a Europa. Candoca
convida Emília para ir a Itapetininga. Assad alerta Julinho
sobre sua submissão a Soraia.
Madre Joana recebe Lola.
SALVE-SE QUEM PUDER
Terça-Feira (24/03)
Téo pede a Helena que
prepare um jantar em família para receber Luna/Fiona.
Alexia promete fazer outra
suposta sessão espiritual com
Kyra para Rafael. Bia finge que
faz balé com a prima de Dionice, e Agnes acredita. Kyra
se culpa por se sentir atraída
por Alan. Helena acredita que
Luna/Fiona está manipulando

Téo. Renatinha vê quando Alexia/Josimara chega à Labrador
acompanhada de uma mulher e
decide investigar.
AMOR DE MÃE
Terça-Feira (24/03)
Raul fica chocado com
as revelações de Davi sobre
Álvaro. Januário surpreende
Lurdes e afirma que deseja ficar
com ela no Rio de Janeiro. Raul
e Davi pensam em como colocar Álvaro na cadeia. Danilo
pede perdão a Felipe por tê-lo
agredido. Lurdes sugere que
Magno convide Januário para
trabalhar em sua oficina. Betina
se apavora ao ver Belizário, e
Sandro apoia a namorada. Januário e Magno se tornam sócios.
Raul reúne os nomes de todas
as pessoas já prejudicadas por
Álvaro, e Vitória pensa em falar
com Verena. Camila recebe um
reconhecimento por sua atuação como professora. Durval
questiona Thelma sobre seu
comportamento. Davi ignora
Benjamim. Verena se recusa a
denunciar Álvaro para Vitória.
Januário e Lurdes se beijam.
Lurdes constata que Verena
tem uma prova contra Álvaro.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

Áries: A Lua vai realçar
todos os pontos fortes do seu
signo. Sua iniciativa, determinação e ousadia vão inspirar os
colegas e você poderá contar com
o apoio deles para concretizar as
suas ideias. Apenas controle suas
reações e não abuse.

Libra: Estimula as parcerias
e sociedades, por isso, procure os
colegas e juntem forças para conquistar os objetivos. No campo
sentimental, o desejo de viver uma
relação séria e duradoura será
maior, por isso, busque alguém
que queira compromisso.

Touro: Evite comentar seus
planos e projetos com os outros,
pois nem todos vão merecer a
sua confiança. Prefira agir com
discrição e ir “comendo pelas
beiradas” até sentir que chegou
a hora certa de agir. Sua vida
amorosa também pede cautela
e discrição. Na paquera, fuja de
aventuras passageiras.

Escorpião: Seu pique para
o trabalho será enorme e você
vai encarar as tarefas com muita
determinação. Priorize as coisas
se você domina e sente segurança para fazer. Boa parceria
com parente ou com alguém mais
experiente. Na paquera, convívio
frequente com colega pode render atração.

Gêmeos: Olho no futuro e
com a preocupação de garantir
uma vida melhor para você, você
pode pensar em retomar os estudos e buscar novos caminhos para
a sua profissão. Amigos estarão
ao seu lado para o que precisar:
conte com eles, especialmente
com os mais experientes.

Sagitário: Se depender de
sorte, tudo deve fluir bem para
você hoje. Com a Lua no seu
paraíso astral, até as tarefas mais
complicadas vão parecer fáceis
e prazerosas. Faça uma fezinha,
só não aposte alto demais nem
esbanje seu dinheiro com supérfluos.

Câncer: A carreira estará
entre as suas prioridades hoje e
você deve explorar ao máximo os
seus talentos. Mas evite mudar
o rumo das coisas: em time que
está ganhando não se mexe. A
Lua acentua sua vaidade: tire um
tempo para cuidar do visual.

Capricórnio: Preocupações
com casa, grana e família devem
ocupar sua mente ao longo do dia.
Tente deixar os problemas longe
do trabalho para não se prejudicar. Nas finanças, você pode
ganhar um bom dinheiro com serviços e produtos domésticos.

Leão: Vai se interessar por
tudo que possa abrir novas oportunidades em sua vida. Cursos,
treinamentos e parcerias com
pessoas bem-sucedidas estão
entre as dicas para garantir o
progresso que tanto deseja.

Aquário: Você terá muita
facilidade para negociar, pechinchar e fazer acordos, o que promete bons resultados no trabalho,
especialmente para quem lida com
comércio. O céu também favorece
quem procura emprego.

Virgem: Os astros darão uma
força para você se recuperar bem
de um problema de saúde: faça a
sua parte e cuide-se direito. No
trabalho, pode enfrentar algumas
mudanças e será preciso saber se
adaptar sem reclamar.

Peixes: Céu continua favorável para o seu bolso, preste atenção ao que acontece à sua volta
para não perder uma boa oportunidade de aumentar seus ganhos.
Vai gastar com muita responsabilidade e pode até economizar.
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CONTÁGIO RÁPIDO E SILENCIOSO

Depen suspende visitas nas cadeias
Divulgação

Cadeias podem
ser o lugar
de fácil
disseminação
do vírus por
issoas visitas
estão suspensas
L UCIANA W ESTPHAL
ESPECIAL P ÁGINA U M N EWS
Um vírus que se espalha
rápido, pode ser transmitido
sem que o doente apresente os
sintomas e atingiu 25 países em
apenas um mês. Com características assim, o coronavírus
superou casos, virou epidemia
na China e obrigou a Organização Mundial de Saúde (OMS)
a decretar emergência global de
saúde. Se o controle de um vírus
com as pessoas isoladas é complicado, imagine num lugar com
centenas ou milhares de pessoas
amontoadas. Por isso a situação
nas cadeias e penitenciárias é
vista como absolutamente preocupante nesse momento de pan-

Decisão foi tomada na última semana com base no perigo de aglomeração que existe dentro das celas

demia de coronavírus.
Tendo isso em vista, às unidades prisionais do Paraná suspenderam por 15 dias as visitas para
toda a população carcerária do
estado. A decisão foi anunciada
na sexta-feira (20), de acordo
com o Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR). O

objetivo é evitar a disseminação
do temido coronavírus.
A redação entrou em contado com a Cadeia Pública de
Castro, que adiantou também
que durante o período, não serão
recebidos alimentos ou outros
produtos que, geralmente, são
entregues por familiares em

sacolas. Pessoas que não são
servidoras do órgão também
serão proibidas de entrar.
Conforme o Depen, familiares e presos receberão constantemente informações uns dos
outros, por meio dos próprios
funcionários.
Fernando Von Hoonholtz,

Segurança intensifica patrulhamento
Líder do Governo na
Assembleia Legislativa, o
deputado
Hussein
Bakri
(PSD) anunciou que as forças estaduais de segurança
intensificarão o patrulhamento
nas ruas para garantir que
a população permaneça em
casa durante a pandemia do
coronavírus. Segundo ele, o
descumprimento do toque de
recolher poderá levar até à
responsabilização criminal dos
cidadãos.
“Infelizmente, as milhares
de mortes na Itália devem nos
servir de alerta para que tomemos os cuidados necessários
para minimizar a propagação

Divulgação

90 DIAS

PRF prorroga
prazos de
recursos
contra multas
A 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 ontem (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.

Hussein anunciou patrulhamento para segurança da comunidade
do coronavírus. E o principal
deles é respeitar a quarentena.
Portanto, faça a sua parte e
ajude a salvar vidas”, pediu o

parlamentar.
A ação teve início no sábado
(21). No mesmo dia, Hussein
Bakri manteve contato com o

comandante-geral da Polícia
Militar, coronel Péricles, e com
o comandante do 4° Comando
Regional,
tenente-coronel
Edmauro, para tratar do tema.
A informação é de que as
mais de 70 cidades abrangidas pelo comando, terão uma
ação intensa das polícias Civil
e Militar e do Corpo de Bombeiros para fazer valer o toque
de recolher.
“A PM vai intensificar
essas ações de orientação para
que a população não saia de
casa. Em nome da corporação, agradeço a Liderança do
Governo pelo apoio em difundir a importância do cumprimento à quarentena”, afirmou
o tenente-coronel Edmauro.

COMUNIDADE CARENTE E PENITENCIÁRIAS DE PONTA GROSSA

PRF faz doação de álcool em gel
Divulgação

Da Assessoria
A PRF realizou, na manhã de
sábado (21), em Ponta Grossa, o
trabalho de escolta e distribuição
de álcool em gel, produto de doação do Projeto “A Fábrica”.
“A Fábrica” é uma Associação
Beneficente que realiza diversos
projetos sociais e adotou a comunidade carente de Jardim Araucária, que fica localizada as margens
da rodovia, BR 376, Km 496,
para ajudar. A Associação tem
como lema: O que fazemos pode
ser pouco, mas se não fizermos
o pouco poderá fazer muita falta
para alguém.

Foram distribuídos cerca de
70 litros de álcool em gel, produto
para a higienização neste momento
de Covid-19. O produto foi dividido entre a comunidade carente
de Jardim Araucária, a Penitenciária Estadual de Ponta Grossa e
a Cadeia Pública Hildebrando de
Souza.
A PRF alerta que toda doação deve ser realizada de forma
segura para não colocar em risco
tanto quem realiza a doação
quanto quem recebe.
* Informações e imagens
BDCom PRF 3º Delegacia
Ponta Grossa/PR

Policiais rodoviários federais
entregando o produto

NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

Civil do PR cria página para orientar
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) lançou uma página com
informações acerca de sua atuação
durante o período de pandemia
do novo coronavírus. O objetivo é
orientar as pessoas a ficarem em
casa e mostrar os diversos serviços
da instituição que o cidadão pode
ter acesso pela internet.
A página pode ser acessada em
http://www.policiacivil.pr.gov.br/

Cuidado
O Depen intensificou a dis-

tribuição e disponibilização de
produtos de higiene. Funcionários antes de entrar em celas
estão usando álcool em gel 70%
e também fazendo higienização
pesada dentro das carceragens.
Fernando relatou que como os
presos e presas tem contato com
televisores dentro de suas celas,
eles estão muito cientes do que
está acontecendo no mundo aqui
fora e estão bastante prestativo,
cumprindo todas as ordens para
que não tenhamos nenhuma caso
ali dentro. “Para alguns ainda
está difícil de explicar a gravidade de tudo, no entanto, todos
estão cooperando para que essa
fase passe logo. Eles entenderam
as suspensão das visitas e estão
colaborando para que o vírus não
se espalhe”, contou Fernando.
Conforme o Depen foi ressaltado a importância dos presos informarem imediatamente
se apresentarem tosse seca,
febre ou dificuldade para respirar. “Atualmente temos celas
separadas na carceragem para
fazer o isolamento, no entanto,
aqui em Castro, por enquanto,
o Depen garante que não temos
nenhum caso. Nem suspeito”,
finalizou o gestor Fernando.

590 GRAMAS

TOQUE DE RECOLHER

Da Assessoria

gestor da Cadeia Pública de Castro informou que, com os devidos
cuidados de higiene, poderão ser
entregues remédios de uso contínuo e para o combate de doenças
crônicas, assim como produtos
de higiene básica. “Estamos
higienizando celas e também
tomando medidas preventivas
em nós mesmo quando entramos
no cárcere para os horários de
refeição entre outros”, explicou.
De acordo o gestor, os atendimentos de advogados também
estão suspensos, sendo implementada a videoconferência,
mesma situação adotada para
audiências de custódia e instrução. Transferências e escoltas de
presos custodiados nas penitenciárias e cadeias públicas do estado
ficam suspensas por 15 dias.
“Nós últimos dias nos recebemos alguns presos de Ponta
Grossa que foram presos em
flagrantes, mas eles estão isolados até que o resultado do exame
saia e eles possam entrar na cela
juntamente com os outros sem
nenhuma preocupação”, comentou Fernando.

coronavirus ou no portal da PCPR
(http://www.policiacivil.pr.gov.br),
clicando na aba “coronavírus” no
menu superior.
Lá o cidadão encontra informações referentes às medidas preventivas adotadas pela PCPR. Também
fica por dentro de como está o funcionamento de delegacias e demais
serviços de polícia judiciária.
Nessa mesma página é possível

acessar diretamente serviços online
como o registro de boletins de ocorrências. Além disso, há orientações
sobre os tipos de crime em que o
atendimento deve ser presencial
e todas as medidas para que isso
ocorra de forma segura.
A população também conta
com dicas de prevenção e cuidados
a serem adotados para evitar a propagação do vírus.

Presos com maconha em PG

Divulgação

Apreensões estava escondida em uma casa, em Ponta Grossa
Equipe do Pelotão de Choque da Polícia Militar apreendeu
drogas e encaminhou dois rapazes para a Delegacia de Ponta
Grossa, na manhã de sábado
(21). A situação foi registrada
PR-239, km 01, próximo a
cidade de Reserva.
Segundo os policias, a ocorrência se deu quando os militares deram voz de parada para um
carro que estava trafegando em
atitude suspeita na rodovia. “Um
dos ocupantes ao desembarcar
do carro efetuou disparo de arma
de fogo em direção aos policiais.

O homem fugiu em seguida e não
conseguimos mais localizá-lo”,
contou a polícia.
Porém, outros dois ocupantes do carro foram abordados
pelos militares. Eles contaram
as autoridades que estavam se
deslocando para Ponta Grossa a
fim de buscar drogas, que seriam
vendidas posteriormente.
A equipe então seguiu até o
endereço indicado pelos criminosos e localizaram vários tabletes
de maconha, que somaram aproximadamente 590 gramas, dinheiro
e uma balança de precisão.

ROUBO NO DISTRITO INDUSTRIAL

Militar procura bandidos
Ponta Grossa - Polícia Militar de Ponta Grossa foi acionada
na noite de domingo (22) para
atender ocorrência de roubo no
Distrito Industrial. Conforme
informações, homens armados
entraram no local e anunciaram
o assalto.
Em boletim os policiais
anunciaram que um grupo de
aproximadamente seis homens
invadiram o Distrito Industrial

e renderam o vigilante do local.
Armados, eles levaram dinheiro e
dois veículos do estabelecimento,
um Caminhão VW 24.250, cor
branca, placa: ARZ-6353/Caminhonete VW Saveiro, cor branca,
placa: BAY-0647. Em seguida,
fugiram.
Equipes policiais saíram à
procura dos criminosos, mas até
o fechamento desta edição ninguém foi preso.

MATOU ESPOSA E ENTEADA

Delegado é denunciado
O Ministério Público do
Paraná ofereceu na sexta-feira
(20), denúncia criminal contra
delegado responsável pela morte
da mulher e da enteada em Curitiba. O crime ocorreu no dia 4 de
março deste ano, na residência do
casal, no bairro Atuba, em tese
porque o acusado não aceitava o
fim do relacionamento. A vítima,
de 41 anos, também era policial
civil e nascida em Piraí do Sul.
Ela e a filha, de 16 anos, foram
mortas a tiros.
Pela morte da esposa o réu
foi denunciado por homicídio triplamente qualificado (feminicídio,

motivo torpe e uso de recurso que
dificultou a defesa da vítima). Pelo
crime que vitimou a enteada, por
homicídio duplamente qualificado
(feminicídio e uso de recurso que
dificultou a defesa da vítima). Por
ter cometido os homicídios na
presença da outra filha do casal,
de apenas oito anos de idade, foi
indicado pelo MPPR a necessidade de aumento da pena, a ser
aplicada quando do julgamento.
Réu confesso, o delegado foi
preso em flagrante e está detido
no Complexo Médico-Penal em
Pinhais.
O processo tramita sob sigilo.
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'A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não modifica
a vida. Não estrague o seu dia.' Chico Xavier
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Patricia
Zantedeschi
Antunes e
Mauricio
Rodrigues
Antunes. Ela
recebe
cumprimentos
de aniversário.
Felicidades!
Divulgação

Em ritmo de parabéns, a
empresária Amanda Beck
recebe nessa terça-feira (24)
muitas felicitações por ocasião
de seu aniversário

Felicidades para a Cecília
Nanuzi Pavesi, a vereadora
Cila de Tibagi, que completa
mais um ano de vida, neste domingo, dia 29. Parabéns!

Dia 26 é o dia de parabenizar
Silvana Dallarmi da Costa, que
ao lado do marido, o médico
Octavio Azevedo da Costa Filho
comemora aniversário. Parabéns!
Divulgação

Rossana e
Marcio Zwierewicz,
diretor Executivo
da Sicredi Campos
Gerais. Ela no
sábado (28) será
muito festejada
pela passagem
de aniversário.
Parabéns!

casal

Divulgação

Empresária Luciane Dal Santos (ao centro), homenageada
pelas diretoras da Câmara da Mulher Empreendedora
de Castro, recebeu o prêmio Empresária Destaque do Ano
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Recebendo
cumprimentos de
aniversário, a
jornalista Gisele
Wardani, da equipe
da RPC. No registro
com o filho João
Pedro, acadêmico
de medicina.
Felicidades!

Registrando o casal, Cleon Manuel
Santiago Migdalski e Aline Manuelly
Tkaczuk. Aline, formada em Ciências
Contábeis com pós em Gestão
Pública, comemora a graduação
em Direito. A solenidade de coleção
de grau aconteceria dia 26 de março
e foi adiada. Aplausos!

Em ritmo de aniversário,
o fotógrafo Marcos
Bastos. Felicidades!

Parabéns em dose dupla
para Moises Carneiro
Gomes que aniversaria
no dia 24 de março e
sua netinha Mariana
que festejou aniversario
dia 19. Felicidades!

24/03

Joel Antonio de Souza
Amanda Beck
Everaldo B. de Oliveira
Maria Caroline Rolim
Orlei Arthur Souza
Raquel Gatto
Silvia Prestes Jorge

25/03

Rosangela Santana
Andréa Esser Los
Carine M. Souza Razera
Diego Furlam
José (Zeu) Augusto
Fanha Rosa
Luciano Ferreira da Silva
Mauricio Fadel
Rafael Rolim Nunes
Valéria da Costa Vaz
Priscila de Oliveira
Sandro Antunes Ribeiro
Marcos Menarim
(Marco Joalheiro)

26/03

Marcelo Mascarelhas
Gustavo Chemin
Junior Kops
Édipo Tiago Cordeiro
Rosana Luz
Sandra M. Z. Iank
Júlio Cesar Strickert
Reinilde Rentz
Allyne Simão
Everaldo Aparecido
de Amorim
Valdene Aparecida da Silva

