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'122 suspeitos' são monitorados

Castro segue
sem caso
de Covid-19

Carambeí desInfeta
espaços públicos
no combate ao
Coronavírus

Com mais 9,
PR soma 106
confirmações

Divulgação

Os dois primeiros pacientes que estavam sendo monitorados por suspeita de contaminação por Covid-19 em Castro
foram liberados da quarentena esta semana, e ambos os casos
foram descartados. De acordo com a secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke, o município teve acesso aos
resultados dos exames feito para confirmar se os pacientes
estavam ou não infectados pelo novo coronavírus, na quarta
(25) e na sexta-feira (27). "Nestes primeiros casos o resultado foi negativo", confirmou a secretária. Agora, outros
122 casos de pacientes notificados (com síndromes gripais)
página 5
estão sendo monitorados em Castro.

coronavírus

A Secretaria de Estado
da Saúde confirmou mais
nove casos de coronavírus
no Paraná nesta quintafeira (26). O Estado soma
106 confirmações da doença. Os novos casos são
de cinco mulheres e quatro
homens com idades entre
28 e 49 anos. Os registros
são de Curitiba (6), Pato
Branco (1), Maringá (1) e
Rio Negro (1).
página 3

Secretária Maria Lídia diz que os dois primeiros casos deram negativo

Peixes estão morrendo em Castro

Palmeira terá população 100% amparada
Divulgação

Divulgação

A mortalidade de peixes em Castro, quase que sem explicação, está
deixando os castrenses intrigados. Desde o início deste ano vêm circulando
fotos e vídeos nas redes sociais, feitos por moradores de diferentes regiões
da cidade, que denunciam o aparecimento de peixes mortos nas margens do
Rio Iapó, nos lagos do Parque Lacustre II, e até no Distrito do Socavão e
página 5
em outras localidades do interior do município. 			

Parceria entre Baston, Exército e Prefeitura vai possibilitar que todos os domicílios situados no Município de Palmeira sejam amparados com a distribuição
gratuita de kits contendo um frasco de sabonete líquido, outro de álcool aerossol
e um informativo sobre o coronavírus. Os produtos do kit são fabricados pela
empresa Baston, situada em Palmeira. A medida tem como objetivo auxiliar a
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comunidade no enfrentamento ao coronavírus.			

página 4

Lojas Americanas
de Castro descumpre
decreto e tem
alvará suspenso
página 5

Rodoviária de
Palmeira está
fechada por tempo
indeterminado
página 4

Divulgação

trabalho de vacinação contra influenza h1n1 foi elogiado em carambeí

Divulgação

Descartado primeiro caso de coronavírus
Divulgação

300 kg de maconha

primeira mulher no cargo

troca de tiros

DESDE SEXTA-FEIRA

Dois morrem
em confronto
com a polícia
O Instituto Médico Legal
(IML) de Ponta Grossa identificou os dois homens mortos
em confronto com o Pelotão
de Choque da Polícia Militar
(PM), na noite desta quartafeira (25) em uma estrada que
margeia a BR-376. Na operação 300 quilos de maconha
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foram apreendidos.

A Secretaria de Saúde de
Carambeí confirmou o segundo
caso suspeito de paciente com
coronavírus, ao mesmo tempo
que descartou a contaminação
do primeiro. O paciente está
estável e segue em isolamento

Thais Labre
já dirige a
CCR RodoNorte

domiciliar, sendo monitorado.
Quanto a vacinação contra
o vírus Influenza H1N1, onde
foram aplicadas 1.226 doses, o
trabalho de drive-thru foi elogiado pelos idosos e pela comunidapágina 4
de carambeiense.

para à população

5° Esquadrão estende a mão amiga

Desde sexta-feira (27), a
concessionária CCR RodoNorte
conta com uma nova diretora. A
liderança da unidade do Grupo
CCR no Paraná ficará a cargo
da engenheira ponta-grossense Thais Caroline Labre, que
substitui o também engenheiro
Juvêncio Pires Terra – diretor
desde maio de 2018. página 4

Divulgação

Secretário Marinho anuncia segundo caso suspeito

PRÓXIMA SESSÃO DA CÂMARA DE CASTRO SERÁ EM 13 DE ABRIL
página 3

Militares do Centauro dos Campos Gerais apoiaram a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Castro na separação de uma tonelada de batatas, doada pela empresa Vapza
Alimentos. Os alimentos vão ajudar na alimentação das famílias
mais vulneráveis e que estão em isolamento social por conta do
página 5
Coronavírus e impedidas de trabalhar.		
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EDITORIAL

SEM SUSTOS?!
Quase uma semana após as medidas de contenção ao coronavírus terem sido decretadas, o Campos Gerais segue com
casos confirmados apenas nas cidades de Ponta Grossa e Telêmaco Borba. Uma boa notícia diante do caos que virou a vida
de todo mundo. 'Ficar em casa' tem sido o melhor remédio
para conter o COVID-19, e os números comprovam, mas há
que acredite que o lockdow tenha sido um exagero e o preço
virá amargo para a economia do país. O Governo Federal,
numa medida de força com os governos estaduais, colocou as
igrejas e as lotéricas como serviços de atividades essenciais,
e através de decreto publicado na quinta-feira (26) já permite
que funcionem. Os próximos dias prometem ser decisivos para
a vida e o bolso do brasileiro. É so esperar para ver!
Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

DESTEMPERO
Se por todo o canto do
país o coronavírus tem sido o
principal assunto, quando não
o único, em Castro, nos bastidores da política, o destempero
do prefeito Moacyr Fadel Junior
tem feito muita gente pensar
até onde o chefe do executivo
pode chegar e se seria bom ele
continuar governando.

Vocês 'Vírus' que tamanho
não é documento

CORONAVÍRUS

DESTEMPERO II
Depois de agredir a socos
o então presidente do Sindicato
dos Servidores Municipais de
Castro (SISMUCA), Antonio
Kava, dentro do banheiro do
Shopping Novo batel, em Curitiba, ainda no seu segundo mandato em 2010; Moacyr voltou a
ser notícia ao ameaçar um cidadão de bem, por simplesmente
fazer críticas a decisão do município em contratar convênio com
a empresa da esposa do seu
sobrinho, diga-se de passagem,
vereador por Castro. Quando
tudo parecia se acalmar, um
novo fato veio à tona, quando
Moacyr, em um programa de
rádio na Antena Sul FM, pediu

Com está reflexão e observação, mais uma vez lembra
a sabedoria popular: “Nos menores frascos estão os maiores
venenos e os melhores perfumes.” Uma evidência é a patologia
COVID-19 produzida por um vírus, que a cada dia aumenta o
risco de contaminação. O agente patológico coronavírus nasceu
na China, entrou na Europa pela Itália e hoje chega até nós.
É uma molécula “morta” que só adquire manifestações vitais
quando for parasita de células vivas. Difere dos seres vivos porque não possui célula, nem metabolismo próprio, por isso não
são capazes de se reproduzirem fora da célula hospedeira. Portanto, são parasitas intracelulares obrigatórios e como conseqüências, produzem doenças infecciosas. A sua estrutura e formada
por um envoltório de proteína que abriga o material hereditário,
Ácido desoxirribonucléico (DNA) ou ácido ribonucléico (RNA).
É uma estrutura invisível ao microscópio óptico, que se espalhou
pelos quatro cantos do mundo e chegou ao Brasil, tirando o
direito à liberdade dos pobres, ricos e remediados de ir e vir no
seu país. Mandou prender os idosos em suas casas, até agora
sem tornozeleira eletrônica. Responsabiliza os “velhinhos” pela
doença, pela propagação, e mortes. “Tapou a boca” dos políticos, provocou reação negativa do nosso Presidente da República. Só a nossa autoestima, pela vida, com união, otimismo e
esperança para vencermos esta luta contra o invisível inimigo,
que gosta de pegar “carona” e se espalhar pelo mundo. Este
será o novo e mais forte desafio do ano 2020.

Divulgação / Facebook

sugestão quanto a uma forma
de "entupir o Baniski". A reportagem do Página Um News
buscou saber quem seria a pessoa citada e chegou ao nome de
Pedro Baniski. Um cidadão que
usa as redes sociais para expor
situações que não concorda,
muitas delas relacionadas ao
trabalho do governo municipal.

Em tempos de
coronavírus, o deputado
federal Aliel Machado
(PSB-PR) foi flagrado
usando máscara e
mexendo com o seu celular, na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF).
"Uma solidão necessária,
mas o trabalho não para.
Continuamos atuando
com o nosso gabinete
de crise, propondo e
apoiando ações contra
o avanço do novo
coronavírus. Que Deus
nos abençõe", disse Aliel.

NÚMEROS OFICIAIS
Os números oficiais de
contaminados pelo coronavírus
no Paraná pode ser maior do
que os 106 divulgados pelas
autoridades. É que muitos laboratórios particulares não tem
contabilizados seus resultados.
ÚLTIMAS: * O secretário
de Saúde de Carambeí, Mário
(Marinho) Avais de Mello Filho,
ganhou holofotes com a vacinação contra a Influenza H1N1. A
dose através do sistema drivethru agradou em cheio. * Castro e Carambeí tem descartados
os primeiros casos suspeitos de
coronavírus, já Tibagi apresenta
três suspeitos e Telêmaco Borba
uma confirmado.

ERRAMOS
Na edição 3334, de 24 a 26 de Março de 2020, matéria
Tibagi realiza força tarefa no combate, houve um erro crasso
ao escrevermos na gravata a palavra 'cassados' com 'ç'. O certo é
'Três alvarás foram cassados no domingo pela vigilância'.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

27/03 - Dia do Circo
28/03 - Dia do Diagramador / Dia do Revisor
29/03 - Primeiro voo no Rio de Janeiro de um

balão dirigível, Le Victoria (1882)

30/03 - Dia Mundial da Juventude

ASSINATURA

Resenhas rápidas e radicais
Os fatores relacionados com a expressão do caráter trarão mudanças fundamentais!
Resenhas
rápidas e radicais
As atuais polêmicas rendem dádivas para jornalistas e visibilidade para os canais de televisão ao mostrar ações e

discordâncias sobre caminhos para refazer nossa educação e economia nestes tempos de crise. O Brasil não foi o
Fatores relacionados com a expressão do caráter trarão mudanças fundamentais!
primeiro a testar o artifício do isolamento, para criar defesas, mas outras medidas úteis ainda demoram a sair do
As atuais polêmicas rendem dádivas para jornalistas e visibilidade para os canais de televisão ao mostrar ações e discordâncias sobre caminhos para refazer nossa
papel.
A indefinição serve para queimar etapas e somos atingidos com discussões políticas, falta de solidariedade,
educação e economia nestes tempos de crise. O Brasil não foi o primeiro a testar o artifício do isolamento, para criar defesas, mas outras medidas úteis ainda demoram
rotinas
queAmudam,
golpes
que aparecem
até mesmo
despojados
derotinas
preços.
Um realismo
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etapas e somoseatingidos
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e
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preços.
Um
realismo
muito
próximo
da
já
distante
eleição,
quando
a
guerra
entre
lados
opostos
criaram
uma
divisão
que
próximo da já distante eleição, quando a guerra entre lados opostos criaram uma divisão que ainda perdura eainda
faz
perdura e faz com que o Brasil e suas necessidades básicas ainda continuem reféns da disputa. Numa rápida análise, considero que é preciso que todos acreditem na
com
que
o Brasil
e suasno necessidades
básicas
ainda
continuem
reféns mas
da que
disputa.
análise,para
considero
eficiência
de medidas
saudáveis,
trabalho da medicina,
das vacinas
e remédios
que ainda demoram,
logo vão Numa
nos trazerrápida
o efeito necessário
mudanças
fundamentais
na nossa
relação
com a acreditem
vida, com o dinheiro,
com nossas famílias
e amigos...nosso
caráter como
vai ser da
testado,
muitos fatores
que
é preciso
que
todos
na eficiência
de medidas
saudáveis,
nopessoas
trabalho
medicina,
dase exemplos
vacinasquee
vemos já são passíveis de elogios e decepções, eles vão nos ensinar!
remédios que ainda demoram, mas que logo vão nos trazer o efeito necessário para mudanças fundamentais na
nossa relação com a vida, com o dinheiro, com nossas famílias e amigos...nosso caráter como pessoas vai ser
testado, muitos fatores e exemplos que vemos já são passíveis de elogios e decepções, eles vão nos ensinar!
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Temperatura
26

ºC

13 ºC

Umidade
92%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
26/03

25

ºC

14 ºC

94%
49%

Sol com algumas nuvens durante o dia. À noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove.

Domingo
27/03

24

ºC

15 °C

94%
56%

Sol com algumas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

28/03

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

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

25

ºC

16 ºC

96%
66%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 26/03/2020
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CORONAVÍRUS NO PARANÁ

Com mais 9, PR soma 106 confirmações
Divulgação

No Campos
Gerais são três
casos em PG e
um em Telêmaco
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou mais nove
casos de coronavírus no Paraná
nesta quinta-feira (26). O Estado
soma 106 confirmações da
doença. Os novos casos são de
cinco mulheres e quatro homens
com idades entre 28 e 49 anos.
Os registros são de Curitiba (6),
Pato Branco (1), Maringá (1) e
Rio Negro (1).
O Paraná tem atualmente
106 pacientes confirmados,
sendo que quatro não residem
no Estado; 613 descartados e
3.487 casos em investigação.
Dentre os confirmados, oito
estão em isolamento hospitalar,
sendo cinco em Unidades de
Terapia Intensiva (UTI).
Os municípios com casos confirmados até agora são: Campo
Largo (1), Colombo (2), Curitiba
(66), Pinhais (3), Rio Negro (1),
Ponta Grossa (3), Pato Branco
(2), Foz do Iguaçu (5), Cascavel
(2), Campo Mourão (1), Cianorte
(6), Paranavaí (1), Maringá (3),
Faxinal (1), Londrina (3), Guaíra

Próxima sessão
da Câmara será
em 13 de abril
A próxima sessão ordinária da
Câmara Municipal de Castro será
realizada somente no dia 13 de
abril. Essa foi a principal decisão
do Plenário durante a sessão de
segunda-feira (23), ante o enfrentamento da emergência de saúde
pública decorrente do novo Coronavírus/Covid-19.
Justamente
por causa disso, aliás, a sessão
foi realizada com a presença de
oito dos 13 vereadores da Casa.
Cinco parlamentares que, por
terem mais de 60 anos, estão
tendo de ficar em casa, em situação de confinamento, conforme
determinação do Ministério da
Saúde (MS) válida para todo o
território nacional, não participaram da sessão: Herculano da Silva
(PSC), vice-presidente; Jovenil
Rodrigues de Freitas (Podemos),
José Otávio Nocera (MDB), Joel
Elias Fadel (PSDB) e Antonio
Sirlei Alves da Silva (DEM).
O Projeto de Resolução
03/2020, de autoria da Mesa
Executiva, que suspende a sessão
ordinária de 6 de abril e altera,
excepcionalmente, a convocação
para a realização de sessão extraordinária, foi aprovado em discussão única e por unanimidade.
Segundo a vereadora Fatima Castro (MDB), presidente da Casa, a
sessão de 6 de abril será feita em
outra data ainda a ser indicada
por ela, tendo em vista a determinação prevista na Lei Orgânica
Municipal de se realizar 40 sessões durante o ano. Conforme o
Regimento Interno, no próximo
dia 30 não haverá sessão ordinária, uma vez que só podem ser
realizadas quatro por mês.
Subvenções
Pelo fato de se tratar da
última do mês, a sessão ordinária de segunda-feira (23) iniciou com a execução do Hino do
município. Em seguida, Fatima
Castro informou que as atas da
sessão do dia 16 e das duas
extraordinárias realizadas no dia
18 deste mês serão discutidas e
votadas em 13 de abril.
Divulgação

Última sessão de março

Imagem do vírus
(1), Telêmaco Borba (1).
Além disso, o Paraná registrou casos de São Paulo (3) e
Brasília (1) onde os pacientes
foram diagnosticados e procuraram tratamento no Estado,
mesmo morando em outro local.
Dados
Todas as notificações pelos
serviços de saúde de síndromes
respiratórias constam no bole-

tim como casos em investigação. A medida cumpre Portaria
nº 454/2020, do Ministério da
Saúde, que estabelece critérios e
procedimentos para registros.
Diariamente, os serviços de
saúde dos 399 municípios do
Paraná notificam os atendimentos
de síndromes respiratórias via sistema. Isso explica o aumento diário significativo nos números em
investigação. Porém, nem toda

notificação ou caso em investigação significam sejam considerados como suspeitos.
A Portaria do Ministério da
Saúde exige a notificação imediata. Após isto, o serviço de
saúde municipal, através da análise clínica, define se o paciente
é um suspeito em potencial e
verifica a necessidade, ou não, da
coleta de amostra para a realização de testes.

FORA DA QUARENTENA

Aline não está com coronavírus
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A deputada federal Aline Sleutjes informou na quarta-feira (25),
através de suas redes sociais, que
não está infectada pelo novo coronavírus. Ela foi submetida ao teste
na semana passada, após apresentar sintomas de contágio pelo
vírus, e, na sequência foi orientada
a ficar em quarentena.
Segundo sua publicação, ela
teve acesso ao resultado do exame
nesta quarta, cujo teste havia sido
negativo para a Covid-19, assim,
já estaria deixando o isolamento e
retomando à rotina, agora um tanto
quanto modificada, da Câmara
Federal. "Eu recebi o resultado
hoje [25], é negativo, já voltei para
a Câmara, claro, tomando todos

os cuidados como uso da máscara
e gel, mas já estou aqui, acabei de
participar inclusive de uma audiência da Comissão Interna, destinada para acompanhar as ações
preventivas do coronavírus", explicou a parlamentar.
Aline conversou com a reportagem por telefone e contou que
os sintomas que apresentava
eram de uma gripe, e que agora
já está bem de saúde. Também
explicou que aguarda parecer
sobre os próximos compromissos
dos deputados, para definir a sua
agenda, já que para evitar contaminação pelo vírus, as sessões e a
maioria dos encontros que seriam
presenciais, agora são realizados
por videoconferência. "Estou me
sentindo bem, era uma gripe forte,
mas graças a Deus está tudo em

ordem. Eu fico em Brasília até
amanhã, e a noite eu retorno para
o Paraná. Estou aguardando as
orientações da semana que vem
aqui na Câmara, para saber se as
sessões vão continuar sendo virtuais, se continuarem, eu fico no
Estado, trabalhando pelo computador, e se houver alguma alteração ou novidade, eu venho já na
segunda-feira para cá, conforme
as agendas".
Na sessão da qual Aline participou quarta-feira, por exemplo,
apenas líderes de cada partido permaneciam no plenário, os demais
deputados fizeram sua participação através de câmeras, e se
desejassem debater algum assunto
ou mesmo apresentar projetos,
tinham que se manifestar através
de um aplicativo.

POR CAUSA DA COVID-19

Câmara dá férias a 20 servidores
Devido ao enfrentamento
da emergência de saúde pública
decorrente do novo Coronavírus/
Covid-19, a presidente da Câmara
Municipal de Castro, vereadora
Fatima Castro (MDB), determinou
que 20 servidores públicos entrassem em férias. A esses, somam-se
dois que já estavam gozando férias
antes dessa decisão. Outros 11
funcionários, de áreas consideradas essenciais (como Contabilidade, Compras, Direção,
Secretaria Legislativa, Serviços
Gerais, Segurança, Tecnologia
da Informação e Assessoria de
Comunicação), estão à disposição
da Presidência do Legislativo – a

maioria trabalhando em sistema de
“home office”.
Essas determinações estão
valendo desde terça-feira (24) e
vão até o dia 13 de abril – independente da vigência das férias de
cada servidor, que estão previstas
nas Portarias 30/2020, 31/2020
e 32/2020, publicadas na edição
1.958 do Diário Oficial Eletrônico
(DOE) do município, de segundafeira (23). Treze servidores estão
gozando férias desde 24 de março
até 7 de abril; quatro, desde 25 de
março até 8 de abril; uma, entre
13 e 17 de abril; e dois, a partir
de 30 de março até 3 e 8 de abril,
respectivamente.

A Portaria 27/2020, também
publicada na edição 1.958/DOE,
determina a suspensão das atividades da Câmara, com restrições
de acesso ao prédio. Essa Portaria atualiza a anterior (26/2020,
publicada na edição 1.955/DOE,
de 18 de março) e especificamente
altera seu artigo 3°. Com a nova
redação, esse artigo determina,
“se possível, o trabalho remoto
[home office] aos servidores públicos acima de 60 anos, bem como
aqueles com doenças crônicas,
problemas respiratórios, gestantes e lactantes, sempre mediante a
devida comprovação por meio de
atestado médico”.

ATRAVÉS DE COMUNICADO

Herculano esclarece uso de fundo
Durante o Expediente da sessão ordinária de segunda-feira
(23), o vereador Rafael Rabbers
(DEM), segundo-secretário da
Câmara, leu um comunicado
do vereador Herculano da Silva
(PSC), vice-presidente, que não
estava presente na sessão.
“Quero fazer um esclarecimento a todos os meus familiares, amigos e eleitores. Estou
completando sete mandatos como
vereador e meu amigo, o vereador [Antonio] Sirlei [DEM], oito

mandatos. Nunca utilizamos em
nenhuma campanha eleitoral o
tal fundo eleitoral. Não sabemos
como funciona, e nem queremos
saber. Da nossa parte, pode destinar para a saúde, sim. Na verdade, nenhum dos vereadores
nunca utilizou isto. Em todas as
eleições, sempre contamos com
vocês, que são nossos amigos,
nos conhecem e sabem do nosso
trabalho em favor da nossa cidade
e da nossa gente. Grande abraço
a todos e Deus nos abençoe”, diz

o comunicado.
No final da sessão, durante a
Palavra Livre, a vereadora Fatima
Castro (MDB), presidente da
Casa, comentou sobre o comunicado de Herculano. Ela lembrou
que “o fundo partidário não existia”. “Ele [Herculano] quer que
[o fundo] seja utilizado para as
ações de saúde, no país, como é
de consenso de todos os vereadores aqui desta Casa”, afirmou. “O
uso do fundo partidário não está
em nossas mãos”, disse.

FIQUEM EM CASA!
O chefe da Casa Civil,
Guto Silva, garantiu a continuidade das medidas tomadas
frente ao coronavírus. “Teremos um período de incertezas, mas estamos atentos
e seguindo as orientações
do Ministério da Saúde e
da Organização Mundial da
Saúde. Lógico que a preocupação com a doença é grande,
mas queremos passar uma
mensagem de confiança e
união”, disse ao destacar que
a estratégia é a mesma, para
que as pessoas permaneçam
em suas casas.

Divulgação

PRODUTOS ESSENCIAIS
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) destacou a
aprovação do projeto de lei que
proíbe a exportação de produtos médicos, hospitalares e de
higiene, que sejam essenciais ao
combate à covid-19. "Votei favoravelmente, mas é importante
tomarmos o cuidado para que
essa medida não caracterize a
falta de solidariedade internacional do Brasil com outros povos".

o Sintrascoopa para atender os
seis mil funcionários que trabalham no complexo. Os operários
vão trabalhar normalmente nos
próximos dois sábados (28/3 e
4/4) para cumprir a carga horária que deveriam fazer nos dias 6
e 7 de abril. Também trabalharão
normalmente nos dias 20 e 21
para repor as horas não trabalhadas nos dias 8 e 9.

NOVO PACOTE
O governador Ratinho Junior
anunciou um pacote de ações de
até R$ 400 milhões para o setor
produtivo. As as ações objetivam
auxiliar o setor produtivo para
que haja garantia e manutenção
dos empregos no setor. As medidas serão ofertadas através da
parceria do governo do Estado
com o BRDE e Fomento Paraná.
Trata-se de um repasse ao
empregador para manutenção de
sua empresa pelo período em que
o Paraná mantém os decretos de
prevenção ao coronavírus.
SENSATEZ
Ratinho Junior não quis
comentar o posicionamento do
presidente Jair Bolsonaro sobre
a pandemia do coronavírus e
disse que no momento a ordem
é se inspirar nos dados nacionais e mundiais, observar que
o mundo está fazendo que está
dando certo. "Estamos mantendo
a cadeia logística e mantendo
fechado alguns setores com
maior aglomeração de pessoas.
Apoio as autoridades de saúde e
estamos trabalhando para amenizar os impactos na economia".
LEITOS DE HOTEL
O secretário Beto Preto
(Saúde) comunicou que o
governo pretende lançar edital,
em breve, para a contratação de
leitos de hotel. A iniciativa visa
o atendimento aos profissionais
de saúde, os leitos serão disponibilizados aos profissionais para
que não haja a disseminação do
vírus aos seus familiares. Beto
Preto não deu detalhes, mas
confirmou que a princípio está
previsto aluguel de leitos em
Londrina, Curitiba e Maringá.
HOSPITAL DE CAMPANHA
O empresário e ex-deputado
Nelson Padovani ofereceu a
estrutura de um dos hotéis de sua
propriedade para que nele seja
improvisado um hospital destinado a atender pacientes portadores da Covid-19. Trata-se
do Hotel Harbor de Medianeira
que tem 120 leitos. "Estamos
tratando disso há uns dez dias.
O deputado Romanelli me ligou
e eu prontamente coloque o hotel
à inteira disposição, e sem cobrar
um vintém", disse ao lembrar que
um hospital de campanha em
Medianeira poderá ser fundamental para atender à demanda
da região de Foz do Iguaçu.}
C. VALE
Durante a semana da Páscoa (6 a 12 de abril) não haverá
qualquer atividade no completo
industrial da C.Vale em Palotina.
A paralisação foi acordado com

CUSTOS
O coronavírus pode exigir R$
410 bilhões a mais dos cofres
públicos para que o SUS consiga
atender a população infectada.
A projeção é do ministro Luiz
Henrique Mandetta (Saúde).
O orçamento do Ministério da
Saúde previsto para todas as
ações da pasta neste ano é de
cerca de R$ 125,5 bilhões.
CEASAS
As cinco unidades da Ceasa
no Paraná – Curitiba, Londrina,
Maringá, Cascavel e Foz do
Iguaçu – seguem em ritmo normal na comercialização de hortigranjeiros e atendimento aos
compradores. Segundo a central,
não há risco de desabastecimento
de frutas, legumes e verduras.
Devido também à boa oferta das
regiões produtoras, os chamados
cinturões verdes, os preços vêm
se mantendo estáveis neste período, com a chegada de hortigranjeiros também de outras regiões
do País, principalmente frutas.
REDUÇÃO
O Paraná registrou redução
de 35% nas ocorrências criminais
devido ao isolamento e mudança
de conduta na pandemia do coronavírus. Na semana de 16 a 23,
em comparação com a semana de
9 a 15, foram registradas 2.094
ocorrências a menos em todo o
Paraná com relação aos crimes de
furtos e roubos, furtos e roubos
de veículos, e violência doméstica.
Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública.
TRANSFERÊNCIA
A Assembleia Legislativa
vai transferir R$ 37,7 milhões
para o fundo estadual de saúde.
Os recursos serão destinados
às ações de combate e prevenção do novo coronavírus e da
dengue. O projeto é da Comissão Executiva da Casa, formada
pelo presidente Ademar Traiano
(PSDB), primeiro secretário
Luiz Claudio Romanelli (PSB)
e segundo secretário Gilson de
Souza (PSC).
CÉU ABERTO
O atendimento a céu aberto
para a realização de testes é fundamental para evitar a propagação do coronavírus e por isso, o
MPF cobrou da 5ª Região Militar
do Exército Brasileiro sobre a instalação de tendas em hospitais de
Curitiba. Segundo o MPF as tendas deveriam ter sido instaladas
em hospitais de referência no tratamento do coronavírus na capital
paranaense, mas até o momento
não foram registrados o início da
montagem nesses locais.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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1.226 DOSES CONTRA H1N1

Idosos de Carambeí são vacinados
Divulgação / Sandro A. Carrilho / Cleucimara Santiago

Drive-trhu
deu agilidade
na vacinação
dos idosos
Da Redação

cos de contrair o coronavírus.
Outra medida elogiada
foi à possibilidade de idosos
acamados e com mais de 80
anos receberem a vacina em
sua residência, bastando que
seus familiares informassem
os profissionais da saúde o
endereço dessas pessoas.

Carambeí - Nos três dias
de vacinação contra o vírus da
Influenza H1N1, em Carambeí, foram aplicadas 1.226
doses, somando os 173 profissionais da área da saúde e
os idosos com idade acima de
60 anos. Para o secretário
Mário Avais de Mello Filho,
da pasta da Saúde, ainda faltam perto de 400 idosos que
receberão a vacina em uma
próxima etapa. O público alvo
no município, nessa faixa de
risco, é de 1.703 pessoas.
A vacinação realizada em
frente à sede da Vigilância em
Saúde, na terça e quarta-feira
(25), agradou quem foi receber a dose. Além do local ser
aberto, os idosos receberam a
vacina dentro do carro, pela

Novas etapas
Além dos idosos que ainda
não receberam a vacina, a
campanha prossegue e no dia
16 de abril serão os doentes crônicos, professores
das redes pública e privada,
e profissionais da área de
segurança. A terceira fase
ocorre no dia 9 de maio,
priorizando crianças de seis
meses a menores de seis
anos, pessoas com 55 a 59
anos, gestantes, puérperas
(até 45 dias após o parto),
pessoas com alguma deficiência, indígenas, funcionários
do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21
anos sob medidas socioeducativas e população privada
de liberdade.

DEVIDO AO COVID-19

Rodoviária
de Palmeira
está fechada
por tempo
indeterminado
Da Assessoria
Palmeira - A Rodoviária
de Palmeira está temporariamente fechada devido a pandemia do Coronavírus. As linhas
de ônibus das três empresas que operam no município
estão paralisadas por tempo
indeterminado, deixando sem
movimentação o terminal rodoviário.
De acordo com a administração do local, tanto as linhas
municipais, quanto as intermunicipais, foram suspensas para
evitar a circulação e aglomeração de pessoas, seguindo a
recomendação de decretos.

Sistema drive-thru
agradou os idosos,
pela comodidade de
receberem a vacina
no interior do carro

janela, através do sistema
drive-thru. Entendeu o secretário que dessa forma foi pro-

porcionada comodidade ao
idoso que não precisou sair
do veículo, diminuído os ris-

DESCARTADA CONTAMINAÇÃO DO PRIMEIRO CASO

Carambeí tem novo caso suspeito
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Saúde confirmou
o segundo caso suspeito de
paciente com coronavírus, ao
mesmo tempo que descartou
a contaminação do primeiro.
O paciente está estável e segue
em isolamento domiciliar,
sendo monitorado pela própria
secretaria.
“Nossa recomendação segue
no sentido de que as pessoas,
sempre que possível, fiquem
em casa, evitem aglomerações,
sigam as recomendações de
higiene e só procurem as unidades de saúde caso seja extremamente necessário”, pede o
secretário municipal de Saúde,
Marinho Avais de Mello Filho.
No boletim divulgado pela
Secretaria de Estado da Saúde
– SESA, na tarde desta quinta-

DESDE SEXTA-FEIRA

Thais Labre já dirige
a CCR RodoNorte
Da Assessoria
Desde sexta-feira (27), a
concessionária CCR RodoNorte
conta com uma nova diretora. A
liderança da unidade do Grupo
CCR no Paraná ficará a cargo
da engenheira ponta-grossense
Thais Caroline Labre, que substitui o também engenheiro Juvêncio Pires Terra – diretor desde
maio de 2018. Há mais de 20
anos em operação no estado, a
CCR RodoNorte será liderada
por uma mulher pela primeira
vez em sua história.
Com larga experiência na CCR
RodoNorte, a nova diretora atua
na unidade desde 2000: desde
então, participou diretamente em
frentes de obras de duplicação e
conservação nas rodovias cuidadas pela concessionária, além de
liderar áreas como Consevação
Rodoviária, Atendimento e Administração do Contrato. Desde
2013, Thais Labre era Gestora
Administrativa-Financeira
da
CCR RodoNorte, responsável por
mais de 500 km de rodovias federais e estaduais do Paraná.
“Esta mudança me deixa
naturalmente muito lisonjeada,

pois trata-se da primeira nomeação de uma mulher para um
cargo de tão elevada responsabilidade e visibilidade na CCR
RodoNorte. Nossa companhia
é feita de grandes realizações
e muitos desafios, e conta com
um time de colaboradores de
muita garra. Tenho certeza que
juntos seguiremos contribuindo
para o desenvolvimento do nosso
Paraná”, avalia Thais Labre.
Na área acadêmica, a nova
diretora é formada em Engenharia
Civil pela Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG) e pósgraduada em engenharia rodoviária; Thais ainda possui MBA nas
áreas de gestão de projetos, gestão de negócios e finanças.
Em comunicado enviado pela
CCR Lam Vias, divisão responsável pelas unidades do Grupo CCR
que cuidam de rodovias federais
no Brasil, o presidente Eduardo
Camargo ressaltou o compromisso
da companhia com a informação e
a transparência, além de “agradecermos ao Juvêncio pelos anos de
dedicação ao Grupo CCR e desejarmos sucesso a Thais e a todos
neste novo momento de suas trajetórias”, destaca Camargo.

Divulgação

CORONAVÍRUS

Tibagi monitora três
casos suspeitos
Da Assessoria

Secretário Marinho anuncia segundo caso suspeito
feira (26), o Paraná registra
106 casos confirmados. Em
todo o estado, foram descar-

tados 613 casos suspeitos, e
seguem em investigação 3.487
pacientes.

Tibagi - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
de Tibagi monitora três
casos suspeitos de Coronavírus. Dois deles foram
notificados no município,
pelo Hospital Luíza Borba
Carneiro e o outro foi atendido pelo município vizinho
de Reserva, de um paciente
que é do distrito de Caetano
Mendes. O secretário muni-

cipal de Saúde, Wilson Silva,
informou que todos estão
sendo acompanhados pela
equipe da vigilância epidemiológica da secretaria. Dois
pacientes estão em casa, em
quarentena, e um deles está
internado. Os exames serão
enviados ao Laboratório Central do Estado (LACEN), em
Curitiba, nesta quarta-feira
(25). A expectativa é que os
resultados fiquem prontos
entre sete e dez dias.

NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

Carambeí desinfeta
espaços públicos
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí iniciou na quinta-feira
(26), o processo para desinfetar
espaços públicos. O objetivo é
diminuir a circulação de microrganismos críticos para saúde
pública, como fungos, bactérias
e o próprio vírus do Covid-19.
Os espaços estratégicos

recebem uma limpeza especial
com jatos de hipoclorito de
sódio. A medida já vem sendo
adotada em parte da Europa
e contempla locais como vias,
praças, parques, calçadas e
bancos. A aplicação é feita por
meio de um líquido que seca
após cerca de 15 minutos e que
não é considerado prejudicial ao
ser humano.

EM TRÊS DIAS

Alta procura por vacina da
gripe acaba com estoques
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, na
manhã de quarta-feira (25), que
devido à alta procura do público,
em apenas três dias da Campanha Nacional de Vacinação contra
a Gripe, as doses recebidas por
Tibagi devem acabar ainda hoje
em todas as Unidades Básicas
de Saúde (UBS’s). A UBS 18
de março já não está mais disponibilizando vacinas. Nas outras
unidades, o número de doses está
reduzido e a expectativa é que
todo estoque acabe ainda até o

final desta manhã.
O município recebeu 1200
doses, que corresponde a 50% do
público vacinado neste primeiro
lote, que é dois mil idosos e 310
trabalhadores da área da saúde.
Segundo a SMS ainda não
tem uma previsão para chegada
de novas doses enviadas pelo
Ministério da Saúde, que devido
ao adiantamento da campanha,
acabaram antes do previsto.
A Prefeitura comunicará a
população a retomada da campanha, imediatamente, através
de suas mídias sociais, quando as
novas doses da vacina chegarem.
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'122 SUSPEITOS' ESTÃO SENDO MONITORADOS EM CASTRO

Castro segue sem casos de Covid-19
Divulgação

Casos notificados
incluem alguns
familiares dos
que têm sintomas
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Os dois primeiros pacientes
que estavam sendo monitorados
por suspeita de contaminação por
Covid-19 em Castro foram liberados da quarentena esta semana,
e ambos os casos foram descartados. De acordo com a secretária
municipal de Saúde, Maria Lidia
Kravutschke, o município teve
acesso aos resultados dos exames
feito para confirmar se os pacientes estavam ou não infectados
pelo novo coronavírus, na quarta
(25) e na sexta-feira (27). "Nestes primeiros casos o resultado foi
negativo", confirmou a secretária.
Agora, outros 122 casos
de pacientes notificados (com
síndromes gripais) estão sendo
monitorados em Castro. Como
não há kits suficientes para fazer
exames em todos, não somente
aqui, mas em outras cidades
também, a orientação que está
sendo seguida pelos profissionais de Saúde do município é a
de coletar material e enviar para
análise somente nos casos mais
graves."Não tem indicação de que
sejam feitos novos exames, salvo
se o paciente estiver em estado
mais crítico, nos demais nós notificamos o paciente, e fazemos o
acompanhamento dele em casa, e
claro, há a orientação para o isolamento", explica Maria Lidia.
De acordo com a secretária,
o paciente que estiver com sintomas de contágio pelo vírus deve
procurar atendimento médico,

ções, e terá que ser tratado com
mais responsabilidade, inclusive
por parte da população. "Qualquer avaliação é cedo para se
fazer, mas o SUS tem que ser
repensado, tanto pelos gestores
da área como por toda população que faz uso desse sistema.

Tem que ser olhado com mais
responsabilidade pela sociedade
em geral", finaliza.
Prefeito mantém decreto
para o comércio
O prefeito de Castro,
Moacyr Fadel, usou as redes

sociais na terça-feira (24),
para anunciar que em Castro
que se mantém o decreto assinado na segunda-feira (23),
restringindo o funcionamento
do comércio castrense aos serviços essenciais, até no próximo
dia 5 de abril.

NÃO HÁ EXPLICAÇÃO

Peixes estão morrendo em Castro
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Secretária Maria Lídia diz que dois primeiros casos deram negativo
mesmo que os sintomas tenham
se apresentado de forma leve ou
moderada, dessa forma, será avaliado por profissional e receberá
as corretas orientações, inclusive
se há necessidade de cumprir
período de quarentena ou não.
Vale lembrar que o novo coronavírus tem como possíveis sintomas
a dor de garganta, tosse, febre e
em casos mais graves, dificuldade
para respirar. As orientações a
serem seguidas são as mesmas
divulgadas pelos demais meios
de comunicação, e que vêm do
Ministério da Saúde, dizem respeito sobretudo, à higienização
das mãos, distanciamento social
nos casos em que é possível, e,
ainda mais, nos grupos de risco e
quando há sintomas do vírus.
Vírus tem deixado população
com medo de ir ao médico
Além de uma menor movimentação nas ruas na cidade, os

últimos dias também têm sido
marcados por outra característica
no mínimo diferente em Castro. A
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) do município, que em
outros tempos costumava atender cerca de 300 pessoas por
dia, atualmente vem recebendo
uma demanda de aproximadamente cem atendimentos/dia.
Para a secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke,
isso pode não significar que a
população não está adoecendo, e
sim, que os castrenses estão com
medo de se dirigir às unidades
de saúde, e de ter contato com
o coronavírus. De acordo com
a secretária, apesar de ainda
ser cedo para fazer avaliações e
tirar conclusões, a situação como
um todo, vivenciada na área da
saúde por conta da pandemia do
novo coronavírus, já faz pensar
que o Sistema Único de Saúde
precisará passar por reformula-

A mortalidade de peixes
em Castro, quase que sem
explicação, está deixando os
castrenses intrigados. Desde o
início deste ano vêm circulando
fotos e vídeos nas redes sociais,
feitos por moradores de diferentes regiões da cidade, que
denunciam o aparecimento de
peixes mortos nas margens do
Rio Iapó, nos lagos do Parque
Lacustre II, e até no Distrito do
Socavão e em outras localidades
do interior do município.
A reportagem do Página
Um News conversou com
alguns desses moradores, que
explicaram que a cena está
ficando cada vez mais comum,
que pescadores não raramente
se deparam com peixes mortos
às margens dos rios na cidade,
e que o número de animais mortos também é cada vez maior. Há
muitas suspeitas, e algumas cer-

tezas inclusive. De acordo com
os moradores, que lamentam a
falta de fiscalização e de punição
para os casos onde segundo eles,
existem crimes muito explícitos,
não é mais seguro (para o consumo) pescar onde há peixe, ou,
nem é possível pescar pela própria falta de peixes vivos.
Um dos entrevistados é
Pedro Baniski, ele, que recentemente fez vídeos e mostrou nas
redes sociais peixes mortos à
beira do lago do Parque Lacustre
II, explicou que já havia notado
essa situação na semana passada. Segundo Baniski, quando
há garças na beira da água, é
sinal que de os peixes estão
morrendo. "E neste caso não é
por falta de chuva, mas sim pela
presença de produtos tóxicos na
água. Também tem esgoto que
cai do Lacustre II para o I e vai
para o Iapó, e é bastante, o cheiro
é insuportável. Além disso, estão
despejando óleo, deve ter algum
lugar que lava carro ou ônibus e

que a água acaba indo toda para
o Lacustre", destacou.
O outro entrevistado é um
morador do interior. Ele mostrou
à reportagem fotos de um local
onde diversos peixes morrem
toda semana, há meses. Segundo
suas informações, próximo ao
Rio existe uma propriedade onde
são desenvolvidas atividades de
leiteria, suinocultura e lavoura. A
suspeita é de que os dejetos produzidos estejam sendo despejados no rio, sem tratamento.
Outros castrenses relataram
ainda, através das redes sociais,
casos de locais onde empresas
despejam resíduos da produção
diretamente nos rios da cidade,
e de outras atividades, que aos
poucos estão causando a mortalidade dos peixes em Castro.
A reportagem também tentou
ouvir responsáveis pela fiscalização deste setor no município, através da assessoria de
comunicação da Prefeitura, no
entanto, não teve retorno.

ALVARÁ SUSPENSO

Lojas Americanas descumpre decreto
Da Redação
O governo municipal de Castro agiu com rigor e decretou na
quarta-feira (25) a suspensão do
alvará de funcionamento da Lojas
Americanas, localizada na principal rua do comércio, a Dr. Jorge
Xavier da Silva, ficando ela proibida de realizar suas atividades no
estabelecimento. Para chegar a
essa decisão, foram apresentadas
seis considerações constantes no
Decreto nº 162, publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município
de Castro, de número 1958, de
23 de março. Ao mesmo tempo,
que o alvará foi suspenso, o documento possibilita que as medidas
tomadas possam ser reavaliadas.
Após uma série de denúncias
de que as Lojas Americanas continuava com suas portas abertas,
a fiscalização municipal da Secretaria da Fazenda, acompanhada
da Guarda Municipal, se deslocaram até ao local e constataram o
descumprimento do decreto. Era
perto das 15 horas de quarta-feira
(25) quando as portas foram baixadas. A ação foi pacífica, destacou o diretor do Departamento

de Segurança Pública, Antônio
Sérgio de Oliveira, à reportagem.
Em dois dias de vigor do decreto
municipal (terça e quarta-feira),
foram mais de cem denúncias de
estabelecimentos abertos irregularmente, somente em Castro.
Até o fechamento dessa edição
ninguém das Lojas Americanas
posicionou-se ao Página Um News
quanto ao fechamento da unidade
de Castro. Nem mesmo o jurídico
da Prefeitura disse até quando o
alvará da loja que emprega dezenas
de funcionários ficará suspenso.
O decreto que mudou a rotina
dos castrenses foi publicado na
segunda-feira (23), no Boletim
Informativo de Castro, e repercutido no Página Um News, em
sua edição de terça-feira (24).
Considerações que levaram
o município de Castro a fechar
a Lojas Americanas:
1) A Lei Federal n 8.080, de
19 de setembro de 1990, que
dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção, e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes;

DEZ MORADORES

EM CASTRO

Social acolheu moradores de
rua em prevenção ao Covid-19
A Secretaria Municipal da
Família e Desenvolvimento
Social, por meio do Centro
de Referência Especializado
em Assistência Social (Creas)
Aconchego, acolheu na terçafeira (24) dez moradores de
rua que aceitaram as regras do
isolamento social por conta da
prevenção à pandemia do coronavírus (COVID-19). Eles foram
levados a um local com estrutura
de camas, chuveiro quente, roupas limpas e alimentação. Eles
ficarão afastados das ruas pelo
período de 15 dias, conforme
determinado pelo decreto municipal e serão monitorados.
A secretária da pasta, Ana
Carolina Barros, destacou que
todos os esforços estão sendo

2) O Decreto Federal n 10.212,
de 30 de janeiro de 2020. Que
promulga o texto revisado do Regulamento Sanitário Internacional;
3) A classificação pela Organização Mundial da Saúde, no dia
11 de março de 2020, como pandemia do COVID-19;
4) O Plano de Contingência
Nacional para a Infecção Humana
pelo novo Coronavírus COVID-19,
publicado pelo Ministério da
Saúde, Secretaria de Vigilância em
Saúde, em fevereiro de 2020;
5) O grande número de
denúncias recebidas pela Diretoria
de Segurança Pública, indicando
descumprimento das disposições
de controle previstas no Decreto
162, de 23 de março de 2020;
6) Disposto na Lei Complementar n. 36, Artigos 130 e 146,
combinados, mais ainda, a complexidade que o momento atual
inspira, carecendo de um esforço
conjunto na gestão e adoção de
todas as medidas necessárias para
a minimização dos riscos que a
situação demanda e o emprego
urgente de medidas de prevenção, controle e contenção, danos e
agravos à saúde pública.

empregados para amenizar a
situação das pessoas em situação de vulnerabilidade. “Nesse
momento, precisamos nos unir
para atender as pessoas que mais
necessitam de ajuda. Agradeço o
apoio da Secretaria de Esporte
e Juventude e de todos os que
estão colaborando para levar
socorro, principalmente àqueles
que mais precisam”, disse.
Divulgação

Moradores de rua são acolhidos

5º Esquadrão
estende a
mão amiga
à população
No dia 26 de março, militares do Centauro dos Campos
Gerais apoiaram a Secretaria de
Assistência Social da Prefeitura
de Castro.
A atividade contou com separação de uma tonelada de batatas, doada pela empresa Vapza
Alimentos, sediada no município.
Os alimentos foram loteados
em embalagens de 5 kg e tiveram
como destino cerca de 200 famílias carentes das comunidades do
Poço Grande e Jardim Primavera.
A intenção foi ajudar na alimentacao das famílias mais vulneráveis e que estão em isolamento
social por conta do Coronavírus e
impedidas de trabalhar.
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COM ANTISSÉPTICOS GRATUITOS

Palmeira terá população 100% amparada
Divulgação

Logística de
distribuição
envolverá
agentes
e militares

A Baston informou ainda,
que as comunidades rurais de
Palmeira e o município vizinho,
Porto Amazonas, também serão
contemplados com a entrega
dos kits.
Ação em ESFs e Hospital
Além da distribuição em

residências, a Baston entregou
à Secretaria Municipal de Saúde
12 de galões de 5 litros de álcool
70%. O material será utilizado
por profissionais de saúde em
Estratégias de Saúde da Família
(ESFs). Já o Hospital Santa Casa
recebeu 50 litros do mesmo produto para utilização.

Da Assessoria
Palmeira - Uma parceria
entre Baston, Exército e Prefeitura vai possibilitar que todos os
domicílios situados no Município
de Palmeira sejam amparados
com a distribuição gratuita de
kits contendo um frasco de sabonete líquido, um frasco de álcool
aerossol e um informativo sobre
o coronavírus. Os produtos do
kit são fabricados pela empresa
Baston, situada em Palmeira. A
medida tem como objetivo auxiliar
a comunidade no enfrentamento
ao coronavírus.
A logística de distribuição
envolverá transporte feito por
caminhões da empresa, exército e
veículos do município. A entrega
domiciliar será realizada por militares e agentes comunitários da
saúde. A distribuição acontecerá
na sexta-feira (27), sábado (28),
domingo (29) e segunda-feira
(30), das 8 às 17 horas.
Para o presidente da Baston, Gustavo Malucelli Bacila, a
doação é uma maneira de ajudar
pessoas e suas famílias a se man-

DETRAN-PR

Produtos do kit são fabricados pela empresa Baston e serão distribuídos para a população
terem saudáveis. "Precisamos
produzir e precisamos da nossa
população saudável. Alguns vão
achar a atitude maravilhosa e
vão enaltece-la, mas para mim
não passa de um ato digno, justo
e decente para com a minha
cidade", disse. "Não quero palmas e nem elogios por este ato,
nem para mim e nem para ninguém dos meus colaboradores.
Considero apenas uma obrigação
nossa perante Deus e a nossa
cidade", pontuou o empresário.
O prefeito Edir Havrechaki
descreve que esta grande ação
iniciada pela Baston é um fator
não só de cuidado com a população, mas também de motivação
para todos no enfrentamento ao
coronavírus. "Nosso município

com certeza é muito grato por
essa nobre atitude. São ações
concretas como essa que fazem
a diferença em nossa luta conjunta contra o coronavírus", disse.
"Além disso, fico feliz por nossa
administração ter a estrutura
necessária para auxiliar essa ação
com o fornecimento de veículos e
de trabalho de entrega através de
agentes comunitárias de saúde",
concluiu o prefeito.
Conforme comunicado feito
pela empresa, a entrega será iniciada pelo Jardim Santa Rosa I
e II, Vila Rural, Bela Vista, Vila
Rosa, Vila Vida, Papiros e São
José. Será feito um bairro vez. O
Major Lessa, da 2ª Companhia
de Suprimento do 5º Batalhão
de Suprimento do Exército Brasi-

leiro, informou que serão disponibilizados 30 militares para apoio
na ação. "Os militares ficarão disponíveis até que sejam entregues
todos os kits. Trabalharemos de
forma conjunta batendo por bairros, conforme roteiro planejado
pela Baston", explica Lessa.
No total serão oito equipes,
cada uma contendo um agente
de saúde, dois colaboradores
da Baston, dois militares, além
de motoristas, veículos e demais
apoios. "A orientação continua
sendo para que a população fique
em casa. Mesmo com as equipes
trabalhando nos bairros é importante que a população aguarde a
entrega dos kits dentro do domicílio", destaca a secretária de
Saúde, Fabiani Bach Czelusniak.

Prorrogado o prazo para
licenciamento de veículos
Da Assessoria
Os prazos para registro e
licenciamento de veículos novos,
inclusive os destinados ao transporte coletivo de passageiros e
de cargas, foram cancelados por
tempo indeterminado.
A decisão, tomada pelo
Departamento de Trânsito do
Paraná (Detran-PR), em conjunto com a Polícia Rodoviária
Federal, o Departamento de
Estradas e Rodagem (DER-PR)
e a Polícia Militar do Paraná,
atende ao Decreto 4230/2020
do Governo do Estado para
enfrentamento da pandemia do
coronavírus.
O condutor que estiver portando a nota fiscal de compra e
venda do veículo não será impe-

dido de utilizar os veículos de
transporte de carga de qualquer
espécie, além dos coletivos.
O objetivo neste momento
de crise é que todos os esforços
do Detran-PR, DER-PR, PMPR
e PRF facilitem e viabilizem o
transporte terrestre em todo o
Paraná.
Divulgação

Decisão atende a decreto

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.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
M. V. SELMER E CIA LTDA - CNPJ 02.344.892/0001-73 torna público
que recebeu do IAP, a Licença Prévia para Transporte Rodoviário de
Passageiros a ser implantada na AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA
NETO, n° 779, CEP 84.165-170, Castro-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
M. V. SELMER E CIA LTDA - CNPJ 02.344.892/0001-73 torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença de Instalação para Transporte Rodoviário de Passageiros a ser implantada na AV. BENTO MUNHOZ DA
ROCHA NETO, n° 779, CEP 84.165-170, Castro-PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
COAG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ
20.033.469/0001-34 torna público que recebeu do IAP, a Licença Prévia
para Transporte Rodoviário de Passageiros a ser implantada na Rod. PR
151, km 286, nº 37, Colônia Santa Clara, CEP 84165970, Castro – PR.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Sexta-Feira (27/03)
Carla afirma a Marco que
Anjinha ficará com ela. Beto e
Serginho conversam com Filipe
sobre Rita. Marco deixa a casa de
Carla, e Anjinha sofre ao deduzir
que seu pai é um bandido. Fafi
garante a Nanda que não foi ela
quem espalhou que Andressa não
era mais virgem. Nanda e Raíssa
confrontam Diana por suas atitudes com Andressa. Jaqueline
alerta Neide e Celso sobre o
bullying contra Andressa. Filipe
desabafa com Lígia que não tem
mais forças para procurar Rita.
Carla sofre ao pensar em Marco.
Raíssa, Nanda e Jaqueline apoiam
Andressa. Filipe visita Meg e Zé
Rafael. Anjinha revela à família
de Carla que Marco é um policial corrupto. Durante audiência sobre a guarda de Nina, Rui
afirma que a adoção da criança
por Lígia é ilegal.
SALVE-SE QUEM PUDER
Sexta-Feira (27/03)
Alexia/Josimara
consegue
despistar Renzo. Kyra teme que
Renatinha conte para Rafael que
ela está viva. Micaela diz a Bruno
que quer ajudá-lo e revela que
está gostando dele. Helena visita
Úrsula na casa de Neusa, avó da

jovem, e constata que ela voltou
a ficar dependente de medicação.
Téo pede Luna/Fiona em namoro
durante o jantar em família, provocando Helena.
FINA ESTAMPA
Sexta-Feira (27/03)
Antenor fica impressionado
com a atuação de Mirna, que se
passa por sua mãe. Vilma presta
depoimento sobre o seu assalto.
Patrícia pergunta por Antenor
para Daniel. Griselda decide
aceitar uma carona de Renê.
Patrícia avisa a Tereza Cristina
que a mãe de Antenor marcou a
data do encontro entre elas. Griselda convida Rafael para jantar
em sua casa e oficializar o namoro
da filha. Mirna decide sair para
gastar o dinheiro que recebeu e
Antenor ameaça acabar com o
acordo entre eles. Tereza Cristina
fica perturbada depois de receber uma ligação de sua tia Íris.
Paulo confidencia a Renê que não
pode ter filhos. Vilma sofre com
a perda de seu táxi. Crô recebe
uma visita misteriosa em sua
casa. Um curto-circuito deixa o
Le Velmont às escuras e Renê
resolve procurar Griselda. Paulo
fala para Esther que a apoiará
em sua decisão de ter um filho.
Antenor entra em pânico quando
vê Renê em sua casa.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
COAG TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ
20.033.469/0001-34 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
de Instalação para Transporte Rodoviário de Passageiros a ser implantada na Rod. PR 151, km 286, nº 37, Colônia Santa Clara, CEP
84165970, Castro – PR.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
João Artur Argenta torna público que irá requerer ao IAP a renovação da licença de instalação para a atividade de avicultura – Recria e
Produção de Ovos a ser implantada na região da Campina do Jucá
Pedro, Imbaú/PR.

SÚMULA LICENÇA DE INSTALAÇÃO
João Artur Argenta torna público que recebeu do IAP a licença de
instalação para a atividade de avicultura – Recria e Produção de Ovos
a ser implantada na região da Campina do Jucá Pedro, Imbaú/PR.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA
Luiz Fernando de Sene torna público que irá requerer ao IAP a renovação da licença de Operação da Ampliação para a atividade de avicultura – FRANGO DE CORTE implantada na região de Campina
Grande, Brotas, Piraí do Sul/PR.

SÚMULA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Luiz Fernando de Sene torna público que recebeu do IAP a licença de
de Operação da Ampliação para a atividade de avicultura – FRANGO
DE CORTE implantada na região de Campina Grande, Brotas, Piraí
do Sul/PR.

Áries: Assuntos de grana
devem ocupar sua mente. Procure controlar bem os gastos e
tente deixar o cartão de crédito
em casa para não ceder à tentação das compras. Mas se você já
se enrolou em dívidas, é hora de
refletir e buscar soluções.

Libra: Este é um bom
momento para quem deseja
mudar de emprego ou quer conquistar mais estabilidade na carreira. Mercúrio ajudará você a
dialogar e defender suas ideias
e será mais fácil negociar melhorias ou mostrar seus talentos.

Touro: Você está confiante
e vai investir todo seu potencial
nos projetos e objetivos que tem
para o futuro. Sua criatividade e
você terá ideias incríveis no trabalho. Troque informações com
os colegas - pode receber ótimas
dicas da turma. Papos e encontros com amigos devem animar a
sua vida social e amorosa.

Escorpião: Você vai se
sair melhor se puder contar com
outras pessoas para realizar suas
tarefas, trabalhar em equipe será
uma boa opção. Troque ideias
com os colegas e use a criatividade para resolver qualquer questão. O romance recebem bons
estímulos. Na conquista, converse
para conhecer melhor o alvo.

Gêmeos: Você vai contar
com muita criatividade e raciocínio rápido no trabalho. A Lua
também acentua a sua intuição,
por isso, confie em seu sexto
sentido ao conduzir uma conversa ou tomar decisões importantes. Só revele seus planos a
quem realmente puder ajudar.

Sagitário: Sextou e o trabalho estará no centro das suas
atenções hoje. Cumpra suas tarefas com disciplina e responsabilidade para fechar a semana sem
preocupações. Fase estimulante
para quem trabalha em casa,
com parentes ou com atividades
domésticas.

Câncer: Unir-se a pessoas
que têm ideias e objetivos parecidos com os seus pode ser muito
vantajoso. Trabalhe em equipe e
aproveite para trocar experiências com seus parceiros. Encontro com alguém de outra cidade
pode ser emocionante.

Capricórnio: Simpatia e
boa lábia ajudarão você a conseguir tudo que quiser nesta sexta.
Você terá muita facilidade para
dialogar e negociar, o que deve
render acordos bem vantajosos
no trabalho. A Lua também indica
sorte em jogos: faça uma fezinha.

Leão:
Mudanças
no
emprego podem agitar o seu
dia, mas tudo indica que serão
transformações muito positivas.
Encare as novidades como oportunidades de progredir e se destacar no que faz.

Aquário: Você pode ter uma
boa oportunidade de colocar em
prática um projeto que tem guardado há bastante tempo. Mas o
céu também indica gastos com
casa e família, por isso, evite
extravagâncias.

Virgem: No trabalho, a Lua
vai aumentar seu interesse e sua
curiosidade: você terá muita disposição para aprender coisas
novas, trocar experiências com
os colegas e debater problemas
para encontrar boas soluções.

Peixes: Quem procura um
novo emprego vai contar com uma
força toda especial para se destacar nas entrevistas e seleções
e será mais fácil falar das suas
competências. Quem já trabalha
também terá mais confiança.
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CRIMINOSOS TOMBAM APÓS TROCAREM TIROS COM A MILITAR

Dois morrem em confronto armado
Divulgação

Um dos
suspeitos
conseguiu
fugir do cerco
Da Redação
O Instituto Médico Legal
(IML) de Ponta Grossa identificou os dois homens mortos
em confronto com o Pelotão de
Choque da Polícia Militar (PM),
na noite de quarta-feira (25)
em uma estrada que margeia a
BR-376. Durante o cerco dos
marginais, cerca de 300 quilos
de maconha foram apreendidos,
além de cocaína.
As vítimas reconhecidas
pelo IML foram David Henrique Franco de Godoy dos Anjos,
31 anos, e Helton Ruiz Batista
dos Santos, 27 anos. Segundo
o Serviço Funerário Municipal,
Helton está sendo velado na
Capela Municipal São José e será
sepultado no Cemitério Parque
Campos Gerais.

300 kg de maconha e dois suspeitos fora de circulação
Entenda o caso
A troca de tiros com policiais
militares do Pelotão de Choque de Ponta Grossa teve início
na noite de quarta-feira (25),
em uma estrada secundária à

BR-376, próximo ao Posto Bife
em Pé, perto das 22h40.
Informações
Policiais militares receberam
a informação que dois veícu-

CASO DE POLÍCIA

Civil alerta população para
golpe durante a pandemia
Da Assessoria
Com o período de restrições
ao convívio social, a Polícia Civil
do Paraná (PCPR) alerta a população para possíveis golpes nesta
época. Além da forma virtual, os
estelionatários podem fazer vítimas também por telefone ou indo
até a casa das pessoas.
Segundo o delegado Emmanoel Aschidamini, um dos que já
vem acontecendo em outros estados do Brasil é o golpe da visita de
um servidor da saúde. Pessoas que
dizem ser funcionários da área da
saúde chegam às residências para
uma visita, perguntando quantos
idosos moram no local e pedem
informações como o número do
RG e CPF. “Ninguém da Secretaria da Saúde faz esse tipo de levantamento. As pessoas não devem
fornecer qualquer tipo de dado”,
destaca Aschidamini.

O golpe do whatsapp, modalidade de estelionato em que o
criminoso obtém o código PIN de
segurança da vítima para poder
acessar o aplicativo de mensagens,
pode se intensificar com a pandemia. Uma estratégia já utilizada na
internet pode se repetir. Os golpistas utilizam nomes de marcas ee
varejo para lançar falsas ofertas de
produtos ou descontos e telefonam
para a vítima pedindo o código
PIN para que a oferta possa ser
transferida para ela.
Assim, conseguem ter acesso
à conta de whatsapp. Geralmente,
os contatos das vítimas passam
a ser assediados para que transfiram dinheiro para a conta do
criminoso. O delegado da PCPR
orienta as pessoas a sempre buscarem as fontes oficiais das empresas ou departamentos de governo
para confirmar se a informação é
verdadeira.

CORONAVÍRUS

Dois comércios são fechados
CLEUCIMARA SANTIAGO
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Policiais militares receberam
a informação que no dia 24, um
estabelecimento comercial da
localidade de São Bento (Alto do
amparo – Tibagi) estava com as
portas abertas, contrariando o
decreto municipal nº 721/2020
de políticas de enfrentamento a
Pandemia COVID 19. Ao chegarem ao local, as autoridades
encontraram o estabelecimento
funcionando normalmente, e entraram em contato com o responsável
que, ao ser questionado quanto ao
desrespeito ao decreto, alegou não
ter conhecimento. Diante dos fatos,
o comerciante recebeu uma cópia

do decreto e foi encaminhado ao
Destacamento de Polícia Militar de
Caetano Mendes para termo circunstanciado e depois foi liberado.
De portas abertas
Já na tarde do dia anterior (23),
a Policia Militar já havia atendido
outra denúncia de que outro estabelecimento comercial estaria com
as portas abertas, com atendimento
ao público. A equipe e a fiscalização
da prefeitura estiveram no local. O
proprietário foi orientado e notificado pelo órgão de fiscalização. Em
seguida foi encaminhado até o pelotão da PM de Tibagi para lavratura
de termo circunstanciado pelo descumprimento de dois decretos, um
municipal e outro estadual.

los estariam perto do posto em
atitude suspeita e o Pelotão de
Choque foi acionado. Na estrada
secundária, os militares encontraram os carros parados e três
pessoas do lado de fora. Dada

a abordagem, um dos suspeitos
embarcou em um Honda HRV e
acelerou, colidindo contra a viatura. Ele atirou várias vezes em
direção aos policiais e fugiu pelo
matagal, conseguindo escapar.
Os outros dois suspeitos,
ao não conseguirem entrar nos
carros, iniciaram troca de tiros,
sendo baleados. Equipes do
Samu e do Corpo de Bombeiros
foram acionadas para prestar
os primeiros socorros, mas não
puderam fazer nada para salvar a
vida dos suspeitos.
Em posse dos mortos foram
apreendidas armas de fogo,
entre elas uma pistola calibre
.380 e um revólver calibre 32,
além de grande quantidade de
droga, entre maconha e porções
de cocaína. Os dois carros, as
armas de fogo e toda a droga
foram encaminhadas à 13ª Subdivisão Policial (SDP), de Ponta
Grossa..
Peritos do Instituto de Criminalística, investigadores do Setor
de Homicídios da 13ª SDP e a
viatura do Instituto Médico Legal
(IML) de Ponta Grossa, estiveram no local.

PRF realiza apreensão de drogas
Divulgação

Da Assessoria

Drogas e ocupantes de dois carros apreendidos
Irati, onde foi procedido busca
minuciosa em ambos os veículos, onde foi encontrada
uma bolsa com documentos
pertencentes ao condutor do
Kia, assim como f junto com
a condutora do Ford KA, estavam comprovantes de abastecimentos de dois veículos,
comprovando a relação entre
ambos.
Um dos ocupantes apresentou uma CNH com indícios
de falsificação, sendo identificado e obtido a informação
de que havia um Mandado de
Prisão em aberto, pelo TJ-PR,
pelo crime de Homicídio.

gramas de Maconha, um
Indivíduo preso por tráfico
de drogas e associação ao
tráfico, um Indivíduo preso
por MP em aberto e associação ao tráfico, duas mulheres
presas por tráfico de drogas
e associação ao tráfico, uma
criança encaminhada ao Conselho Tutelar de Irati, um veículo com queixa de furto, dois
documentos com indícios de
falsificação (CNH e CRLV do
Kia).
Todos os envolvidos foram
encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal de
Ponta Grossa.

Resultado da Operação
Apreensão de 48.180

* INFORMAÇÕES E IMAGENS
BDCOM PRF

BR 277

Sai da pista para não colidir
Da Redação
Uma saída de pista, sem vítimas, foi registrada na manhã de
terça-feira (24), na BR 277, local
conhecido como 'Roda Verde', em

Palmeira. A ocorrência foi por
volta das 9 horas e contou com
o atendimento da equipe da Concessionária Caminhos do Paraná.
De acordo com o motorista
do caminhão, Isaias Mota Vieira,

Caminhão é
recuperado em
Caetano Mendes
CLEUCIMARA SANTIAGO
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Na terça-feira (24), pela
manhã, policiais da 3ª Companhia de Polícia Militar receberam a informação de que um
caminhão roubado na madrugada estaria na estrada de
terra em continuação a BR
153, entre o município de Ipiranga e Tibagi, na localidade
conhecida como Descalvado da
região Tibagi. Ao averiguar as
informações, policiais militares
encontraram o veículo abandonado, todo revirado e com a
chave reserva, confirmando se
tratar do veículo roubado. O
veículo encontrava-se em condições de rodar e foi levado
pela equipe de serviços até a
delegacia de Tibagi.

NA PR-151

EM IRATI

Era
aproximadamente
17h30, quando na BR 277,
próximo ao KM 260, região
de Irati, equipe da Polícia
Rodoviária Federal (PRF)
observou a passagem do veículo Kia Sportage e deu ordem
de parada, o que foi desobedecida pelo condutor.
Após cerca de 3 quilômetros de acompanhamento
tático, onde a viatura policial
deslocava com sinais sonoros
e de luzes acionadas, o condutor se entregou e foi detido.
Em vistoria no interior do
veículo, foi encontrado no porta-malas grande quantidade de
pacotes, com substância análoga à maconha.
Durante o acompanhamento, a equipe desconfiou
das atitudes da condutora de
um Ford KA, com placas de
Imbituba/SC, que transitava
próximo ao KIA e decidiram
proceder a abordagem.
Neste Ford KA se encontravam quatro pessoas, sendo
três adultos e uma criança. A
desconfiança aumentou quando
a condutora citou não saber o
nome de uma das pessoas que
transportava em seu carro.
Equipe encaminhou todos
à Unidade Operacional de

BR-153

natural de Cascavel, ele seguia
pela rodovia em sentido a Irati,
quando um veículo que seguia
logo a frente segurou no radar e
para não bater, acabou freando e
saiu da pista.

Assaltantes são
detidos após
roubarem posto
de combustíveis
Jaguariaíva - Três homens
invadiram um posto de combustíveis na PR-151, em Jaguariaíva,
na noite de terça-feira (24). De
acordo com a Polícia Militar, os
homens anunciaram o assalto
e um deles estava armado com
revólver.
Eles pegaram o dinheiro do
local e fugiram em seguida. A
PM foi acionada e realizou patrulhamento na região, localizando
dois assaltantes. Os homens
portavam um simulacro de arma,
foram presos e levados para a
delegacia de polícia.
Divulgação

Arma e dinheiro apreendidos

JAGUARIAÍVA

Polícia recupera
caminhonete
roubada
Jaguariaíva - Policiais civis
de Jaguariaíva, com apoio de
equipes de Sengés, recuperaram na segunda-feira (23) uma
caminhonete roubada no fim de
semana. Um homem foi preso por
receptação e a investigação apura
se ele também teve envolvimento
no roubo do dia 20, na localidade
de Portal do Sertão.
Para a Polícia Civil, no dia do
crime, um homem pediu carona
a um morador de Jaguariaíva e,
quando chegaram próximo à localidade citada, o autor usou arma
de fogo para ameaçar o proprietário de uma Saveiro e anunciar
o crime. O proprietário do automóvel foi abandonado no local e o
marginal fugiu com o carro.
Após nvestigação, descobriu-se que o veículo estava numa
propriedade rural conhecida
como Ouro Verde. Investigadores
das duas cidades foram até o local
e encontraram a Saveiro. O morador, de 46 anos, disse que havia
comprado o carro no dia 21 de
março, um dia depois do roubo.
Ele não tinha carteira de habilitação e foi preso em flagrante pelo
crime de receptação.
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda sendo muito cumprimentada pela passagem de seu
aniversário, no último dia 23, a bela Anderly de Fátima Zargiski

Divulgação

Fernando
Durante,

A professora e
advogada
aposentada Lia
Mara Fagundes,
foi bastante festejada
na quarta-feira (25),
por ocasião de seu
aniversário.
Sócia-proprietária
do Página Um
News, ela recebe
o carinho de
toda a equipe

publicitário e
presidente da
Fundação
Municipal de
Cultura de Ponta
Grossa, recebeu
felicitações de
aniversário na
quinta-feira (26)

Divulgação / Daniel Calvo

Aniversariantes do dia 29 de março,
a super alto astral Cida Machado.
No clique, recebe o carinho
da filha Aline Cristina da Silva Pilat
Divulgação

O príncipe Victor completou seu
primeiro aninho no dia 14, para
a alegria dos pais Francieli e Aurélio.
A cobertura fotográfica foi da
equipe Daniel Calvo Fotografia
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda sendo festejada
pela passagem do seu
aniversário no último dia
19, Virginia van Helvoort,
caçulinha do casal Giselle
Moreira van Helvoort
e Juliano van Helvoort

27/03

Vilmar Wrobel, Juliane Covaleski Pinheiro, Geovana
Ribeiro Machado, Armando
Tomazzoni Junior
Priscila Biassio de Bonfim
Janayara de Lima

28/03

Dany Lauber, Alexandre
Kugler, Érica Tiemi Ono,
Rose Nisgoski

29/03

Marcos Berg, Joseni Machado Pecosch, Stephanny
Cunningham, Emerson
Woellner, Henrique Kusdra,
Cíntia Madureira, Adriana
da Silva, Inilza Aparecida
Rodrigues Stall Fanha

30/03

Iasmyni Nusda
Alison Junior da Silva
Thiago Augusto Silvério

Em tempos de Coronavírus, oito vereadores de Castro deram o
seu recado. Os outros cinco, acima de 60 anos, estavam em casa

Contando os
dias para a
chegada de
seu aniversário,
destaque para
a advogada
Rose Nisgoski
que aniversaria
no sábado (28)

