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Divulgação

descartados em tibagi os três casos suspeitos de coronavírus
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X

paciente esteve em Dubai recentemente

Castro
tem
segundo
caso
de
Covid-19
15 mil pessoas na Festa do Peão
Castro agora tem oficialmente o primeiro caso de coronavírus registrado. Trata-se de uma mulher que esteve recentemente viajando fora do país, e que
possivelmente contraiu o vírus durante a viagem. O exame que testou positivo para a Covid-19 foi feito em laboratório particular do município, por solicitação da paciente, que apresentou os sintomas após retornar a Castro. O próprio laboratório informou sobre o resultado para a Vigilância Epidemiológica do
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Município, que passou a monitorar a saúde de uma funcionária e de outras pessoas que convivem com a paciente.
Divulgação

NO SÁBADO

Entidades buscam soluções
para reabertura do comércio

Na manhã de segunda-feira (30), representantes de entidades castrenses se reuniram com o prefeito de Castro, Moacyr Fadel e com a
secretária municipal de Saúde, Maria Lidia Kravutschke, para discutirem
a crise que vem se estendendo em todo comércio da região, estado e
país, em função da pandemia do novo coronavírus. O presidente da
Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro), Anderson
Gomes, explicou que a reunião serviu para discutir medidas seguras e
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responsáveis para a reabertura do comércio.

EM CARAMBEÍ

1.711 doses
contra H1N1
são aplicadas

Preso no
Mato Grosso
suspeito
de matar
professor
em PG

REUNIÃO no Sindicato Rural de Castro

SERVIDORES RECEBEM VALE-ALIMENTAÇÃO
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força-tarefa se reúne

Divulgação

'Prorrogado decreto' por
mais 48 horas em Tibagi

Divulgação

Divulgação

carambeí vacinou na terça

Em mais uma etapa de vacinação contra o vírus H1N1, a
Secretaria Municipal de Saúde
(SMS) de Carambeí promoveu
nessa terça-feira (31) a aplicação de mais 100 doses, que
somadas as de segunda-feira
(30) fechou o segundo lote de
400 vacinas previstas. Com
esse número, sobe para 1.711
página 4
pessoas vacinadas.

Promotora Juliana Schasiepen mostra preocupação com pandemia

Julio Horn, Osmar Blum e Márcio Taques: todos saem ganhando

Um dia após o prefeito Osmar Blum Chinato (PSD) sancionar a lei aprovada pela Câmara
Municipal, perto de 740 servidores de Carambeí já recebiam, acrescidos aos seus salários, o valealimentação no valor de R$ 150. O ato que contemplou mais esse ganho aos servidores municipais
foi assinado na quinta-feira (26), na presença do presidente do Sindicato dos Servidores Municipais
página 4
de Carambeí, Julio Horn, e pelo chefe de Gabinete, Márcio Taques.		

O prefeito Rildo Leonardi reuniu-se nessa segunda-feira (30)
com com a promotora de Justiça, Juliana Schasiepen; o secretário
Municipal de Saúde, Wilson Silva; com o procurador Jurídico do
Município, Bruno Ribas; representantes das polícias Militar e
Civil e com o presidente da Associação Comercial e Empresarial
de Tibagi, Paolo Pavesi, para buscar medidas públicas pensando
na saúde e economia do município, avaliando um programa de
página 4
reativação da economia local.			
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EDITORIAL

COMÉRCIO AINDA NÃO PODERÁ
ABRIR AS PORTAS EM CASTRO
Entidades que representam o setor do comércio em Castro se reuniram na
segunda-feira (30) com o prefeito da cidade. Um dos objetivos do encontro
foi a tentativa de aceleramento na reabertura dos estabelecimentos comerciais do município, afinal, existe uma grande preocupação e uma significativa
pressão sobre eles. Preocupados com a crise que a pandemia do coronavírus
deve provocar na economia local, com possíveis fechamentos de empresas e
demissão de diversos trabalhadores, as lideranças também cobraram medidas
do Executivo, para amenizar os resultados negativos que estão por vir. Por
hora, um comitê de crise foi formado e uma nova reunião já ficou agendada,
para o dia 2 de abril. Nela devem ser apresentadas sugestões e ideias, mas
até lá, ou melhor, até dia 5 de abril vale o decreto de suspensão temporária
das atividades comerciais que não estão na lista de serviços essenciais. Isso
significa que, mesmo havendo temor quanto ao futuro da economia, ainda
existe muita cautela quando o assunto é coronavírus, afinal, ninguém sabe
direito o que ainda enfrentaremos.

O jogo do capitão
A politização da pandemia era
bastante previsível por esses nossos trópicos. Afinal, a tensão que
alimenta as correntes pró e contra
o governo Bolsonaro é detectada
no radar da política desde os idos
eleitorais de 2018, e o comportamento açodado do chefe do
Estado, nos últimos tempos, tem
funcionado como lenha na fogueira.
A esta altura, não há arquitetura
diplomática que consiga conciliar
as duas visões que impregnam o
pensamento nacional.
De um lado, a banda da intelligentzia, liderada por cientistas e
especialistas, que recomenda a
rígida quarentena com ênfase nas
pessoas com mais de 60 anos, e,
de outro, a ideia de abrir o portão travado da economia, com a
volta ao trabalho daqueles que
não estão na área de risco, pressupondo, ainda, a abertura das
escolas e das atividades produtivas.
A primeira linha é compartilhada pelas principais lideranças
mundiais, governos e instituições,
a partir da Organização Mundial
da Saúde; a segunda tem na vanguarda de defesa o nosso presidente Jair Bolsonaro. Que quer
jogar um jogo usando suas próprias regras. Até sua fonte de ins-

* Gaudêncio Torquato

piração e exemplo, Donald Trump,
teve que recuar de sua posição
inicial – de considerar passageiros
os efeitos do Covid-19, e aceitar o
regime de quarentena nos Estados
Unidos, que agora se transformam
em epicentro da pandemia.
A tese de que a economia
fechada pode ser pior que fechar
a população em suas casas é
polêmica, mas a maior parte dos
pensadores, incluindo os economistas, aponta como absoluta
prioridade a luta para "salvar
vidas". Deixemos a discussão
para os especialistas e vejamos
o que poderá ocorrer ao país na
roça da política, a partir das duas
correntes que continuarão a pelejar na arena da disputa políticoeleitoral.
Primeiro, é fato que o presidente Bolsonaro perde razoável
parcela de seu vetor de forças.
Os governadores fazem um cerco
a ele. Os seus 30% de votos dão
sinais de arrefecimento. Já não
teria hoje 57 milhões de eleitores.
Seus exércitos nas redes sociais já
não mostram o sentido aguerrido
dos primeiros meses de governo.
Segundo, fortes parcelas das classes médias, que nele votaram, se
distanciam de um discurso cada
vez mais assombrador. Terceiro,

o Congresso, mesmo disposto
a aprovar as pautas de interesse
do Executivo, sob a sombra aterradora do coronavírus, tende a
agir com independência. Os presidentes do Senado e da Câmara,
Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia,
fizeram duros pronunciamentos
sobre a manifestação presidencial
tratando da crise pandêmica.
O capitão não dá sinais de que
vai mudar de ação ou de expressão. Os generais que o cercam
com ele se alinham, mesmo com
imenso esforço para interpretar
o que ele disse. O vice Mourão
até tentou dizer que ele teria se
comunicado mal ao ser contra a
quarentena. Ora, é contra mesmo.
O ministro da Saúde, Henrique
Mandetta, também tentou driblar
o verbo para não desdizer o chefe.
O chamado gabinete do ódio,
com presença dos olavistas e do
filho Carlos, é quem dá o tom do
discurso presidencial.
O nó está feito. Quem poderá
desatá-lo? Apenas o desfecho
da crise contém a resposta. Se a
curva da morte continuar a subir
em escala progressiva e acelerada,
os defensores de rígida quarentena elevarão sua expressão. A
recíproca é verdadeira. Portanto,
o resguardo da imagem presiden-

cial está a depender da evolução –
negativa ou positiva – da crise.
Os governadores, unidos na
guerra contra a pandemia, poderão
se transformar em grandes cabos
eleitorais das eleições de outubro
( se não forem adiadas sob o calor
de uma luta que deixará marcas
profundas no corpo nacional). A
esfera política tenderá a agir com
pragmatismo. Nesse caso, mais
adiante, levarão para a balança os
pesos a favor e contra Bolsonaro.
E se este continuar a acirrar a animosidade, terá contra ele a maioria do Parlamento. Será muito
difícil ao presidente subir ao pódio
de 2022 caso continue a apostar
no confronto com alas contrárias e a repudiar as pressões dos
conjuntos parlamentares. Claro,
2021 poderá apresentar um PIB
de índice mais elevado. Esta será a
esperança do capitão. Que já pode
inserir 2020 em seu arquivo de
tempos perdidos. Mesmo com o
jogo ainda no primeiro tempo, sua
posição já está reservada na galeria dos líderes mais estrambóticos
do planeta.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
MAIS UMA SEMANA
Se as autoridades de
saúde insistem em afirmar que
a semana que entramos é a
mais perigosa para contrair o
Covid-19, não seria sensato
resguardar alguns dias a mais?
É certo que a economia padece
e os pequenos são os que mais
sofrem, mas afrouxar nesse
momento é o mesmo que colocar tudo o que foi feito nesses
dias de isolamento, por terra.
Ponta Grossa dá exemplo nesse
período crítico, já Imbituva vai
na contramão e comércio reabre nessa terça-feira (31), em
expediente normal.
E CASTRO E TIBAGI?
Por enquanto em Castro
tudo continua como está, mas
a sensação é que o prefeito
Moacyr Fadel pode ceder
as pressões. Em Tibagi, o
prefeito Rildo Leonardi deu

REABERTURA
O ex-deputado estadual
Márcio Pauliki (Solidariedade), propôs nessa segundafeira (30) a reabertura do
Evangélico para atender casos
exclusivos do Covid-19. Essa
ideia já havia sido ventilada
na semana passada, e agora
ganha corpo de um importante empresário paranaense.
Ú LT I M A S : * Tw i t t e r,
Facebook e Instagram excluiram nessa segunda-feira (30)
vídeos publicados por Bolsonaro no dia 29 que promoviam a desinformação. A
imagem era do presidente da
República conversando com
um vendedor ambulante de
Taguatinga, Distrito Federal.

Alguns poderiam pensar:
o vidro de uma das janelas do
Palácio dos Diamantes, sede
da Prefeitura de Tibagi, estaria
quebrado e alguém de boa fé
resolveu colocar o jornal para
tampar o buraco. Mas na verdade, a manchete do Página
Um News contra o coronavírus
foi tão impactante que mereceu
atenção. "Fique em casa que ela
vai embora". Ponto para Tibagi!

Resenhas rápidas e radicais
Está
comprovado,
as mensagens
implícitas nas fotos revelam verdades, mesmo guardadas em uma gaveta ou em
RESENHAS
RÁPIDAS
E RADICAIS
O tempo passa rápido mas as fotos nos tiram para dançar!

um armário. São surpreendentes os detalhes presentes em uma foto: poses diferentes, roupas esquisitas, meias
coloridas, bonés, chapéus e paisagens que resgatam tempos da nossa persistência: queríamos ser pessoas
melhores! Não existe nada comparável ao valor das fotos, sejam elas recentes ou antigas, como as de
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agora nos tiram para dançar, são eternas: mostram pessoas, lugares e bênçãos que vieram para nos completar!

mais 48 horas para estudar
medidas que possam ajudar o
comércio.

O tempo passa rápido mas as fotos nos tiram para dançar!
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Temperatura

Umidade

28 ºC
15 ºC

94%
50%

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

Quarta
01/04

26

ºC

16 ºC

93%
60%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

02/04
REDAÇÃO

Clima

Terça

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

31/03 - Aniversário do Golpe Militar (1964)
Dia da Integração Nacional
Dia da Saúde e Nutrição
01/04 - Dia da Abolição da Escravidão dos Índios (1680)
Dia da Mentira
02/04 - Dia do Propagandista
Dia Internacional do Livro Infantil
Dia Mundial de Conscientização do Autismo

28 ºC
16 ºC

96%
49%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/03/2020
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MAIS PRAZO PARA OS CONTRIBUINTES

Prefeitura prorroga IPTU para abril
Divulgação

Para pagamento
parcelado
contribuinte tem
até 20 de abril

HOSPITAL EXCLUSIVO
O Paraná passou a contar com um hospital completamente
voltado para o tratamento do coronavírus. O Centro Hospitalar de
Reabilitação em Curitiba funcionará exclusivamente para o combate à Covid-19. O hospital conta com dez leitos de UTI. Outros
28 quartos de enfermaria estão sendo transformados em áreas
de terapia intensiva, com previsão de funcionamento total até a
próxima segunda-feira (6).
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria da Fazenda,
determinou a prorrogação do
prazo para pagamento do IPTU
em cota única com desconto e
da primeira parcela para 20
de abril, junto com o vencimento da segunda parcela do
tributo. A medida foi tomada
para garantir mais prazo aos
contribuintes em decorrência
da restrição dos atendimentos
nas instituições bancárias para
evitar aglomerações.
O decreto municipal 17.144
estabelece a suspensão de
algumas atividades comerciais,
mas autoriza o funcionamento
das instituições bancárias com
a restrição de aglomerações

NOTA PARANÁ

Notas ﬁscais
entrarão no
sorteio de julho
Apesar da suspensão dos sorteios do programa Nota Paraná,
a inclusão do CPF nas notas fiscais continua valendo tanto para
o recebimento, pelo contribuinte,
de parte do imposto de volta
como para participar na premiação que deve ser retomada em
julho.
Muitas entidades assistenciais que dependem da doação
de notas e cupons fiscais afirmam
que o número diminuiu muito nas
últimas semanas. De acordo com
a auditora fiscal e coordenadora
do programa, Marta Gambini,
essa queda era esperada já que
as pessoas estão consumindo
menos.
Algumas entidades estariam,
inclusive, com medo de manusear
as notas doadas pelos consumidores com medo do vírus. Neste
caso, o ideal é que os contribuintes façam a doação por meio do
site do Nota Paraná (www.notaparana.pr.gov.br).
Outra opção é baixar o aplicativo Nota Paraná gratuitamente.
Acesse a loja de aplicativos do
seu celular iOS, App Store, ou
Android, Google Play, localize
o app Nota Paraná e clique em
instalar.
Basta direcionar para o QR
Code, que é a imagem impressa
no cupom fiscal, clicar no ícone
doação e escolher o CNPJ da
instituição. O número do CNPJ
pode ser consultado no próprio
aplicativo.
Extração
A suspensão dos sorteios foi
necessária uma vez que a Caixa
Econômica Federal adiou a extração da loteria por três meses. E
o Nota Paraná usa os números
da Loteria Federal para sortear
seus bilhetes.
De qualquer forma, os sorteios das notas desses meses
serão em julho, quando a Loteria Federal também voltar a funcionar.
Marta Gambini acredita que
a diminuição no número de notas
fiscais também se dá porque
muitas compras estão sendo feitas pelos aplicativos de entrega.
“Nestes casos as pessoas costumam esquecer de pedir a inclusão do CPF”, diz.
Desde o início do programa
Nota Paraná, as entidades cadastradas já receberam a doação de
20 milhões de notas e receberam
R$ 182 milhões, recursos que
estão fazendo falta agora.

Primeira parcela foi alterada para 20 de abril

e reforço mas medida de prevenção. Além disso, conforme
a superintendência da Caixa
Econômica, as casas lotéricas
também devem manter funcionamento regular no período.
“Quem ainda não realizou
o pagamento da primeira parcela ou não conseguiu cumprir
o prazo para aproveitar o des-

conto no pagamento da cota
única, tem mais 20 dias para
se organizar e ficar em dia com
o Município. É importante os
contribuintes ficarem atentos
com os vencimentos, porque
os prazos das demais parcelas permanecem os mesmos.
Então quem optar pelo pagamento parcelado, terá até 20

de abril para quitar as parcelas
de março e abril”, explica o
secretário da Fazenda, Cláudio
Grokoviski
Com a medida, o pagamento
da cota única com desconto e da
primeira parcela do IPTU 2020
pode ser feita usando o mesmo
boleto já entregue pelos Correios a todos os contribuintes.

VACINAÇÃO CONTRA O SARAMPO E A FEBRE AMARELA

Municípios devem manter rotina
A Secretaria da Saúde do
Paraná divulgou nesta segundafeira (30) um memorando esclarecendo que os municípios devem
manter a rotina de vacinação
contra o sarampo e a febre amarela, desde que sejam seguidas
as recomendações do Ministério
da Saúde de se evitar aglomerações nos locais.
O documento foi enviado às
22 Regionais de Saúde. “Os
vírus do sarampo e da febre
amarela estão em circulação no
Estado, por isso a orientação da
Secretaria da Saúde é para que
a vacinação contra estas doenças
seja mantida”, explicou o secretário da Saúde, Beto Preto.
“Estamos neste momento
reforçando a campanha indiscriminada do sarampo para pessoas
de 20 a 49 anos e este esquema
seguirá até 22 de maio. Porém
os municípios precisam estar
organizados para o atendimento
individual dos usuários, evitando
filas, e que promovam ações de
vacinação extramuros, ou seja,
fora das salas de vacinas e com
apoio de instituições, empresas
e entidades parceiras”, complementou Beto Preto.

Divulgação

Orientação já havia sido dada aos municípios
Agromerações
A Secretaria da Saúde divulgou o esclarecimento após o
Ofício Circular do Ministério da
Saúde, que indicou o adiamento
da vacinação de rotina no âmbito
do SUS durante a primeira fase
da vacinação de Influenza. Em
função da grande procura pelas
doses da vacina contra a gripe,
muitas aglomerações foram
registradas.
O Estado já havia orientado
os municípios para o planejamento de ações e estratégias
extramuros, que as doses sejam
aplicadas em casa para pessoas

acima de 70 anos, e também o
sistema de vacinação dentro de
carros.
Para as demais vacinas de
rotina, a Secretaria da Saúde
orienta para que a imunização
seja oportunizada desde que haja
busca ou demanda espontânea.
Caso sejam registradas filas, a
recomendação é de que seja respeitado o mínimo de dois metros
de distância entre os usuários.
A Secretaria orienta, ainda,
para que as pessoas busquem
a unidade na faixa etária que
realmente tenha a necessidade e
indicação para vacinação.

NAS TERCEIRIZADAS

Novas medidas para manter empregos
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior encaminhou
nesta segunda-feira (30) para a
Assembleia Legislativa um projeto de lei que objetiva manter
os pagamentos para as empresas que prestam serviços continuados à administração pública,
desde que sejam garantidos os
vínculos com os trabalhadores.
O texto leva em conta serviços que tenham sido afetados
com a diminuição ou paralisação das atividades contratadas
por força das medidas públicas
de combate à doença e de seus
impactos no sistema de saúde.
A medida também vale para
os demais poderes, a Defensoria
Pública, o Ministério Público e
o Tribunal de Contas, se assim
desejarem. A iniciativa foi anunciada no pacote econômico divulgado na sexta-feira (27).
“Os contratos de terceirização de serviços contínuos envolvem serviços como limpeza,
copeiragem, vigilância, tendo os
governantes, como condutores
de políticas públicas, o dever de
planejar a sustentabilidade econômica, que implica, entre outros

fatores, a preservação do emprego
e a obtenção de renda do trabalhador”, defendeu o governador
na mensagem encaminhada à
Assembleia Legislativa. O texto
tramitará em regime de urgência.
O projeto de lei autoriza a
administração pública (direta e
indireta) a manter a integralidade
dos contratos administrativos,
inclusive quanto à periodicidade
de pagamentos, durante a emergência nacional ocasionada pelo
coronavírus.
Comprovantes
Para que sejam mantidos os
pagamentos, a empresa fica obrigada a comprovar, mensalmente,
a manutenção do vínculo de trabalho do pessoal que realiza os serviços na administração pública e,
até quinze dias após a liquidação
de cada fatura, demonstrar que
pagou os salários de seus empregados, sob pena de suspensão
dos pagamentos futuros e obrigação de devolução dos valores.
Fatores de risco
O texto prevê regime de
escalas e rodízios entre os fun-

cionários dessas empresas para
as atividades realizadas de forma
presencial.
O teletrabalho será compulsório aos empregados acima de
60 anos; com doenças crônicas
ou problemas respiratórios; e
gestantes e lactantes. Na impossibilidade técnica e operacional de
conceder teletrabalho, esses funcionários deverão ser afastados
de suas atividades sem prejuízo
da remuneração.
O projeto de lei garante o
pagamento integral aos empregados contratados mesmo diante
da redução dos serviços prestados à administração pública em
razão do fechamento dos órgãos
estatais.
CND
O texto ainda prorroga, por
noventa dias, a validade das
Certidões Negativas de Débitos
relativas a Créditos Tributários
Estaduais e à Dívida Ativa do
Estado (CND) e Certidões Positivas com Efeitos de Negativa
de Débitos relativas a Créditos
Tributários Estaduais e à Dívida
Ativa do Estado.

MORTE NO OESTE
Cascavel confirmou a primeira morte por coronavírus.
O homem de 66 anos estava
internado na UTI de hospital
particular. Ele retornou de viagem internacional no dia 15 de
março e notificou no dia 19 os
sintomas. Cascavel tem nove
casos do novo coronavírus e 609
casos em investigação.
HOSPITAL
DE CAMPANHA
A prefeitura de Cascavel
começou as reformas em centro
de convenções e transformá-lo
em um hospital de campanha
para dar suporte nos atendimentos aos pacientes do novo
coronavírus. A expectativa é
que 60 leitos sejam disponibilizados. De acordo com o prefeito Leonaldo Paranhos (PSC)
a estrutura é possível graças a
uma parceria com empresas.
SETORES ESSENCIAIS
Setores essenciais como
supermercados, hospitais e farmácias, para dar conta da maior
demanda, vão na contramão do
resto da economia, contratando
mais profissionais. Com a maior
parte das pessoas em casa e
com o que não é considerado de
primeira necessidade sem funcionar, as novas oportunidades
de emprego se concentram nos
setores de alimentação e saúde.
As redes Carrefour, GPA e Big
devem contratar mais de 11 mil
pessoas - entre vagas temporárias e efetivas.
MAIS MÉDICOS
O Ministério da Saúde e
a rede privada iniciaram ações
para tentar reforçar suas equipes.
Entre as estratégias estão, além
de contratações extras a renovação de contratos do Programa
Mais Médicos e até convocação
de voluntários. O governo federal já havia anunciado no início
do mês a abertura de edital extra
para a contratação de 5,8 mil
médicos.
ECONOMIA
Especialistas avaliam que
uma das características dessa
crise é que ela vai atingir todas
as empresas globalmente. Os
efeitos no curto prazo serão
difíceis explica o professor da
Escola de Economia de São
Paulo da Fundação Getúlio Vargas, Marcio Holland. Projeções
econômicas indicam que é provável que o Brasil tenha recessão econômica neste ano, com
risco de contaminar o desempenho do ano seguinte.
“BOMBEIRO” DE CRISES
Em busca de amenizar alguns
posicionamentos contrários às
medidas de combate ao coronavírus o vice-presidente Hamilton
Mourão de volta ao posto de
“bombeiro” de crises. Mourão
disse ser necessário um “equilíbrio” entre medidas de combate
ao avanço da doença e a situação da economia. "É uma busca
do equilíbrio entre salvar vidas,
impedir uma queda fervorosa
do PIB e manter a parcela dos
empregos existentes”, afirmou.

DOIS LADOS
O ministro da Economia,
Paulo Guedes, disse que é preciso “respeitar as opiniões dos
dois lados” ao falar sobre o isolamento social feito pela população,
sob recomendação do Ministério
da Saúde, para frear a expansão
do contágio pelo covid-19. Ele
disse entender a recomendação dos médicos embora, como
economista, preferisse a volta de
todos à normalidade.
CONSULTAS POR VÍDEO
Em Guarapuava, a prefeitura
dispôs de consultas médicas por
vídeo em pessoas com sintomas
de gripe. Elas devem ser agendadas pelo telefone 0800-6420019. O objetivo, segundo o
secretário de saúde Celso Góes,
é evitar que pessoas com gripe
vão até as unidades de saúde
para descobrir se estão com sintomas de covid-19 ou não.
LRF
O STF concedeu liminar à
União para relaxar exigências da
Lei de Responsabilidade Fiscal
em relação à criação e expansão
de programas para o combate ao
novo coronavírus. Ministros do
tribunal concordam que a situação atual "é da mais elevada gravidade", e pode ser "desastrosas"
para a população caso não sejam
adotadas medidas para a saúde e
emprego dos cidadãos.A liminar
se aplica a todos os entes federativos que estejam em estado de
calamidade pública.
FABRICAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS
O BNDES lançou um novo
pacote para o combate aos efeitos da pandemia do coronavírus.
As medidas são voltadas à ajuda
para compra de materiais para
UTIs e ampliação do número de
leitos. Indústrias de outros setores que queiram converter sua
linha de produção para a fabricação de equipamentos médicos
e hospitalares também poderão
solicitar o dinheiro ao banco.
A nova linha de financiamento
vai ofertar R$ 2 bilhões para a
ampliação do número de leitos
emergenciais, assim como para a
aquisição de materiais e equipamentos médicos e hospitalares.
SUSPENSÃO
O prefeito Pedro Coelho
(Cidadania) suspendeu a determinação da reabertura do comércio em Goioerê. A reabertura
tinha sido definida na sexta-feira,
mas caiu porque a cidade confirmou o primeiro caso de coronavírus que tem ainda dois casos
suspeitos e 95 monitorados.
SUSPENSÃO II
Desde sábado (28), as companhias aéreas Gol, Latam e Azul
iniciam uma série de ajustes nas
viagens nacionais que vai reduzir
em 91% a quantidade de voos
até o fim de abril. A empresas
afirma que vão realizar apenas
voos considerados essenciais,
seguindo programa apresentado
pela Agência Nacional de Aviação Civil.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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UM DIA APÓS LEI SER SANCIONADA POR BLUM

Servidores recebem vale-alimentação
Divulgação

Presidente de
sindicato diz
que servidor
foi valorizado

COVID-19 EM TIBAGI

Descartados os três casos
suspeitos de coronavírus

* Da Redação
Carambeí - Um dia após o
prefeito Osmar Blum Chinato
(PSD) sancionar a lei aprovada
pela Câmara Municipal, perto
de 740 servidores de Carambeí já recebiam, acrescidos aos
seus salários, o vale-alimentação no valor de R$ 150.
O ato que contemplou
mais esse ganho aos servidores municipais foi assinado na
quinta-feira (26), na presença
do presidente do Sindicato
dos Servidores Municipais de
Carambeí, Julio Horn, e pelo
chefe de Gabinete, Márcio
Taques. Na ocasião, o prefeito
lembrou que há tempos vinha
sendo discutido com o sindicato
a concessão do vale alimentação. “Neste ano, com as contas
ajustadas, tudo em ordem, foi
o momento oportuno para conceder esse benefício, e deixar

Divulgação

Pacientes da cidade tiveram resultado negativo
Da Assessoria

Julio Horn, Osmar Blum e Márcio Taques: todos saem ganhando

esse legado e conquista para os
funcionários, aprovado em lei,
que nenhum prefeito poderá
tirar”, descreveu.
O chefe de gabinete ressalta
que mais que um benefício é a
valorização dos servidores, e
explica que “não é um cartão,
é benefício direto na conta do
servidor, poderá fazer o uso
que quiser, no mercado, com-

prar alimentos, marmitex para
o almoço e por outro lado não
incide encargos na folha de
pagamento, irá limpo para a
mão do trabalhador”, comenta.
Para o presidente do sindicato é um ato de valorização
dos servidores e promove a
igualdade para todas as classes
de servidores. “Um grupo de
funcionários recebia marmitex,

agora todos os funcionários
públicos receberão o vale alimentação, e o mais importante,
os que recebem os menores
salários serão o mais beneficiados. Para uma parcela esse
valor representará em torno de
10 por cento do valor do salário”, declarou.
* Com Assessoria

EM CARAMBEÍ

1.711 vacinas contra H1N1 são aplicadas
Divulgação

*Da Redação
Carambeí - Em mais uma
etapa de vacinação contra o vírus
H1N1, a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) de Carambeí
promoveu nessa terça-feira (31)
a aplicação de mais 100 doses,
que somadas as de segundafeira (30) fechou o segundo
lote de 400 vacinas previstas.
Com esse número, sobe para
1.711 pessoas vacinadas, destas 1.476 são idosos e 235
profissionais da àrea saúde.
A ação que mais uma vez
aconteceu na Vigilância em
Saúde, na Avenida dos Pioneiros, 480, utilizou-se do sistema ‘drive thru’, onde o idoso
não necessita sair do carro.
Em virtude da pandemia do coronavírus, a procura pela vacina

continuar, solicitei nova remessa
de vacinas", afirmou Marinho.

Alívio
Com os três casos suspeitos
para o coronavírus sendo negativo, o prefeito Rildo Leonardi
(MDB) usou as redes sociais
para expressar o seu alívio com a
notícia.

DEVIDO AO CORONAVÍRUS

Prefeitura determina a
compra de cestas básicas
Divulgação

Carambeí promoveu mais uma etapa de vacinação
contra a influenza cresceu este
ano. Nos cinco dias de vacinação, o número de doses superou
o público-alvo de idosos que era
de 1.452, destacou o secretário

Mário (Marinho) Avais de Mello
Filho. "A meta era imunizar mais
de 1,7 mil pessoas, entre pessoas
acima de 60 anos e trabalhadores da saúde, e devido a procura

Próximas etapas
A etapa seguinte da campanha terá início no dia 16 de abril,
com o objetivo de vacinar doentes crônicos, professores (rede
pública e privada) e profissionais das forças de segurança. A
última fase, que começa no dia
9 de maio, dará prioridade a
crianças de 6 meses a menores
de 6 anos, pessoas com 55 a 59
anos, gestantes, puérperas (até
45 dias após o parto), pessoas
com deficiência, povos indígenas,
funcionários do sistema prisional,
adolescentes e jovens de 12 a 21
anos sob medidas socioeducativas
e população privada de liberdade.
* Com Assessoria

FORÇA-TAREFA SE REÚNE

Prorrogado decreto por mais 48 horas
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Nesta segunda-feira
(30), o prefeito Rildo Leonardi
reuniu-se com com a promotora
de Justiça, Juliana Schasiepen;
o secretário Municipal de Saúde,
Wilson Silva; com o procurador
Jurídico do Município, Bruno
Ribas; representantes das polícias Militar e Civil e com o presidente da Associação Comercial
e Empresarial de Tibagi, Paolo
Pavesi, para buscar medidas
públicas pensando na saúde e
economia do município, avaliando
um programa de reativação da
economia local. Ficou acertado na
reunião a prorrogação do decreto
n° 721/2020 por mais 48 horas,
para que o município possa treinar
a comissão que ficará responsável
pela fiscalização do cumprimento
das medidas de prevenção, criada
especialmente para o enfrentamento do Covid-19 no município.
O prefeito frisou que acompanha o andamento da pandemia para tomada das decisões.
“Tomamos as medidas necessárias na época que foi preciso
e com isso conseguimos fazer
mapeamento do vírus na nossa
cidade, pudemos nos preparar
com a compra de insumos, medi-

Tibagi - Os três casos suspeitos de Covid-19 em Tibagi deram
negativo. A informação foi confirmada por um boletim da Secretaria de Estado da Saúde (SESA)
do Paraná no domingo (29).
Com esse resultado, Tibagi
não apresenta nenhum caso suspeito, investigado ou confirmado
do novo Covid-19. Já o município
de Castro, que faz divisa, confirmou um caso do novo coronavírus
no domingo, mas importado.
A Prefeitura de Tibagi segue
com as ações de combate ao

coronavírus, inclusive com restrições ao comércio e suspensão das
aulas.
Na cidade um comerciante chegou a ser repreendido, na semana
passada, ao abrir as portas do seu
estabelecimento. Interpelado pelas
autoridades, ele disse desconhecer
as medidas em vigor.

Promotora Juliana Schasiepen mostra preocupação com pandemia
camentos, preparar a equipe de
Saúde e, principalmente, durante
esse período conscientizar e
informar toda a população local
das medidas a serem tomadas.
Hoje não temos casos confirmados e temos condições de avaliar
e traçar o plano para retomada
da atividade econômica do município, trazendo a preservação de
emprego e renda para que nossa
população não seja afetada, com
toda a responsabilidade das
medidas sanitárias que serão
rigorosas e implementadas pela
comissão. Isso não impede que
a gente adote medidas de restrição de um dia para o outro, isso
dependerá da necessidade do

momento”, explicou Leonardi.
De acordo com a Associação Comercial e Empresarial
de Tibagi, em dez dias de isolamento social mais de 100 trabalhadores foram dispensados de
suas funções em Tibagi.
A promotora Juliana Schasiepen detalha como o Ministério
Público está enfrentando a pandemia. “O Ministério Público
está preocupado com relação
a esta pandemia que está ocorrendo mundialmente e está acompanhando a situação para evitar
que situações trágicas como já
vem ocorrendo na Europa, também aconteçam no nosso país. O
que a gente quer garantir é pre-

servar o maior número possível
de vidas e aí que entra a atuação
do Ministério Público, acompanhando reuniões no município
para saber os casos suspeitos,
quais medidas estão sendo adotadas”, afirmou.
Nos próximos dias a fiscalização será intensificada e as medidas de prevenção propostas pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), como a higienização correta das mãos com água e sabão
e a permanência em casa ainda
são as mais recomendadas.
O município também está
atento e monitorando a doença
e pode tomar novas medidas nos
próximos dias.

“

Tomamos medidas
necessárias na
época que foi
preciso e com isso
conseguimos fazer
o mapeamento do
vírus na cidade

Cestas básicas irão reforçar o atendimento à famílias
Da Assessoria
Tibagi - O prefeito Rildo
Leonardi autorizou, no início da
semana passada, a compra de cestas básicas para reforçar o atendimento à famílias que estejam em
situação de vulnerabilidade social
devido à pandemia do Coronavírus. O município conta com algumas unidades disponíveis e já está
atendendo quando solicitado e
confirmada a necessidade.
A compra da nova remessa
já está sendo providenciada e a
expectativa é que nos próximos
dias os produtos já estejam em
Tibagi. A entrega será realizada
pela Secretaria Municipal da
Criança e Ação Social (SMCAS),
de acordo com os critérios e normativas técnicas. Segundo a secretária da pasta , Maria Rosalina de
Moura e Silva, as famílias que
necessitarem podem entrar em
contato com o Centro de Referência de Assitência Social (CRAS)
através dos telefones (42) 39162125 ou (42) 98815-8874. A
visita será imediatamente agen-

dada e as cestas serão entregue
em domicílio após a visita de um
técnico da secretaria. A SMCAS,
CRAS e CREAS estão em funcionamento das 8 às 12 horas e das
13 às 17 horas.
A Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (SEMEC),
Ana Elis Gomes, disse que também está em contato direto com
a SMCAS para acompanhar a
situação das famílias dos alunos
mais carentes. “Não sabemos até
quando se estenderá essa situação. O estado faz a aquisição de
merenda escolar semestralmente,
ou seja, tem um estoque grande
de merenda por conta de ter muitas escolas no estado todo para
atender. Porém, o município não
conta com estoque extenso devido
nossas aquisições serem mensais,
sendo assim a distribuição de
merenda por parte do município
não iria ajudar muitas famílias.
Por esse motivo a orientação do
prefeito foi adquirir mais cestas
básicas e centralizar a distribuição
na assistência social", explicou na
ocasião a secretária.

PALMEIRA

Conselhos suspendem
reuniões ordinárias
Palmeira - O Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal da Criança e do
Adolescente e o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso infomou
que, em virtude da pandemia do
Coronavírus – Covid-19 e respeitando as exigências da Organização Mundial da Saúde, Ministério

da Saúde e o Decreto Municipal
n.13.542 de 17/03/2020, suspendem as reuniões ordinárias
presenciais. Caso haja a necessidade de reunir os conselheiros
será pensada a melhor forma de
realizá-las, tomando todas as
medidas de prevenção e cuidado
necessários à saúde.
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Divulgação

PACIENTE ESTEVE EM DUBAI RECENTEMENTE

Castro tem segundo
caso confirmado
de Covid-19
Paciente está
em casa, e
estado de
saúde é estável
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Castro agora tem oficialmente
o primeiro caso de coronavírus registrado. Trata-se de uma
mulher que esteve recentemente
viajando fora do país, e que possivelmente contraiu o vírus durante
a viagem que realizou pra Dubai,
cidade dos Emirados Àrabes. O
exame que testou positivo para a
Covid-19 foi feito em laboratório
particular do município, por solicitação da paciente, que apresentou os sintomas após retornar a
Castro. O próprio laboratório
informou sobre o resultado para
a Vigilância Epidemiológica do
Município, que passou a monitorar a saúde de uma funcionária e
de outras pessoas que convivem
com a paciente. Ela, por sua vez,
permanece em casa, e sua saúde
é estável.
Além desse, outro caso já
havia sido confirmado e, inclusive está na lista da Secretaria
de Estado da Saúde (Sesa). Mas
nesta primeira situação, membros de uma mesma família que
residem em Castro contraíram o
vírus em Mato Grosso, e foram

diagnosticados em Curitiba,
ainda permanecem na capital,
porém, um deles consta como
paciente testado no município por
residir aqui, porque os boletins
epidemiológicos do Sesa agora
registram os casos conforme o
endereço residencial dos pacientes, é o que explicou a secretária
de Saúde de Castro, Maria Lidia
Kravutschke."Os boletins mudaram e agora registram o paciente
por residência, ou seja, o boletim
epidemiológico do paciente foi
transferido para Castro, mas o
paciente não", destaca.
Segundo Kravutschke, com
essa mudança de registros, também aumenta o número de casos
suspeitos com coleta de material
para análise no município, de dois
para 19, porque alguns pacientes que apresentaram sintomas
da Covid-19 nos últimos dias
podem ter realizado exame em
outras cidades do estado, e, se
em alguns desses casos o teste for
positivo, o número também entra
para a lista de Castro, mesmo que
o paciente não esteja na cidade.
Informação e solidariedade
Em entrevista ao Página Um
News a secretária de Saúde,
Maria Lidia Kravutschke, alertou
sobre a disseminação de informações sem a devida responsabilidade e sobre acusações feitas
a partir das redes sociais. Ela
afirmou que este é o momento de
as pessoas se solidarizarem umas

com as outras e de cada um fazer
a sua parte no combate ao vírus,
que isso não se faz com posturas
agressivas e com julgamentos
ou com o compartilhamento de
informações infundadas e vazias.
Além disso, a secretária também
esclareceu que a Secretaria de
Saúde do Município não divulga
nomes de pacientes, assim como,
não compactua com julgamentos
e compartilhamento de nomes e
informações pessoais nas redes
sociais.
Estrutura de apoio
Para evitar a contaminação
comunitária do coronavírus, a
Secretaria de Saúde, com apoio
do 5° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado, está montando uma
estrutura na frente da Unidade
de Pronto Atendimento de Castro
(UPA). No local será feita uma
espécie de triagem, para a separação dos pacientes que chegarem
com sintomas da Covid-19, dos
demais. "Os pacientes que tiverem
com sintomas do vírus serão direcionados para um lado da UPA, e
os demais para outro lado, assim
não permanecerão juntos enquanto
aguardam atendimento, isso deve
reduzir o risco de contágio", explicou Maria Lidia.
A secretária também explicou
que se houver necessidade, algumas unidades básicas de saúde
serão transformadas em pontos
de atendimento 24 horas, para
dar suporte à população.

PROMOÇÃO DE PACOTES

CCC participa de ação do Cooptur
Divulgação

Da Assessoria
Apoiar os pequenos empreendimentos ligados ao turismo
durante o período de crise causado pelo novo coronavirus
(Covid-19). Esse é o objetivo de
uma ação desenvolvida pela Cooperativa Paranaense de Turismo
(Cooptur) que consiste na promoção de pacotes para a realização de viagens após a reabertura
dos pontos turísticos.
Entre os participantes da ação,
está o Centro Cultural Castrolanda
(CCC). Um pacote com quatro
ingressos para visitar o local, composto pelo Memorial da Imigração
Holandesa (Moinho) e pelo Museu
Histórico de Castrolanda, está
sendo vendido por R$ 23, sendo
que o preço comum seria R$ 60.
A comercialização do pacote, bem
como outras informações, podem
ser obtidas pelo WhatsApp (42) 9
9166-6149.
“Devido ao fechamento dos
pontos turísticos, muitos empre-

Contágio deve ter ocorrido em Dubai

PARA O COMÉRCIO LOCAL

Entidades buscam soluções
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Na manhã de segunda-feira
(30), representantes de entidades castrenses se reuniram com
o prefeito de Castro, Moacyr
Fadel e com a secretária municipal de Saúde, Maria Lidia
Kravutschke para discutirem a
crise que vem se estendendo
em todo comércio da região,
estado e país, em função da
pandemia do novo coronavírus.
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro), foi uma das instituições
representadas no encontro. O
presidente, Anderson Gomes,
explicou que a reunião serviu
para que juntos, o gestor municipal, a secretária de Saúde,
lideranças do município e representantes de entidades castrenses pudessem discutir medidas
seguras e responsáveis para a
reabertura do comércio o mais
breve possível, considerando as
medidas de combate a pandemia do novo coronavírus. Também discutiu-se a segurança
pública do município, levando
em consideração a possibilidade de aumento no número
de delitos, caso ocorra desemprego em massa na cidade.
De acordo com o presidente da Acecastro, durante
a reunião questionamentos
como, quais medidas a Prefeitura irá adotar para lidar
com os problemas econômicos
ocasionados pela crise da pan-

demia?, e, se haverá incentivos
para os empresários castrenses
após a crise? foram apresentados ao prefeito e secretário de
Planejamento do município.
Estes, por sua vez, afirmaram
que estão estudando as possibilidades.
Anderson Gomes também
explicou que, como a grande
preocupação de todos na reunião também era a saúde dos
castrenses, foram discutidas
medidas de combate ao vírus,
e soluções responsáveis para o
setores produtivos da cidade.
"É inquestionável, temos que
fazer todos os esforços para
evitar ao máximo o contágio
e mortes em Castro. Como
segundo ponto, discutimos a
retomada do comércio, e neste
aspecto precisamos lembrar
que a maior parte do comércio castrense é formada por
pequenos empresários, que
têm capital para giro rápido
e que não irá suportar mais
que 20 dias sem receita, além
disso, temos um município
gigante em área territorial, e
com um pequeno efetivo de
policiais para cuidar de pouco
mais de 70 mil habitantes,
consideremos que o caos do
fechamento de empresas e de
um grande número de desempregos pode ocorrer nos próximos meses. Diante desta
colocação, um dos resultados
da reunião foi a promessa do
prefeito de que nos próximos
dias irá aumentar o efetivo de

Ação propõe auxiliar na manutenção das atividades
endimentos estão sofrendo.
Então, com a ação da Cooptur,
há uma entrada de receitas que
auxilia na manutenção das nossas atividades e o visitante pode
planejar conhecer o nosso espaço
após que a situação se normalize.
É bom para os empreendimentos
que recebem dinheiro e para o
turista que já deixa certo um lazer
para daqui um tempo”, explica
o gerente do CCC, Rafael Rabbers.

O Centro Cultural Castrolanda está fechado para o público
desde 17 de março e não receberá visitantes por tempo indeterminado. “Infelizmente, tivemos
que cancelar grupos que já haviam
agendado visitas e repensar o
nosso calendário de atividades
e eventos para o ano de 2020,
mas entendemos que a medida é
necessária para conter a disseminação do vírus e proteger a nossa
população”, diz Rabbers.

DESDE SEGUNDA-FEIRA

Comunidade do interior já
recebe vacina contra gripe
Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Saúde iniciou nesta segundafeira (30) a vacinação contra a
gripe, primeiramente para grupos de idosos com mais de 60
anos e profissionais de saúde
na zona rural. Durante toda a
semana, o atendimento será feito
na Unidade Básica de Saúde
da Castrolanda e também nas
comunidades. As primeiras localidades contempladas são Butiazal e São Lourenço a partir das 9
e Cercado I e II, a partir das 13
horas. Na terça-feira (31), a par-

tir das 8h30, a imunização será
novamente realizada para moradores do Cercado, incluindo os
acamados. Às 13 horas inicia o
atendimento para moradores do
Acampamento Maria Rosa, Cruzo
e Estada da Ilha, que devem ir na
UBS da Castrolanda.
Na quarta-feira, 1º de abril,
a vacina será para moradores
de São Luiz dos Machados, às
9 horas, e Lagoa dos Ribas, às
13 horas, nas unidades de saúde
desses locais. Quinta-feira (2) o
carro da saúde estará na frente da
Fazenda Santa Angela, a partir das
8h30, para atender moradores do

Tabor. E no período da tarde, às
13 horas, o carro ficará em frente
à Fazenda Capão Pinheiro. Na
sexta-feira (3) a vacinação continua na UBS da Castrolanda no
horário das 8 às 16 horas.
Abapan
Duas equipes iniciaram atendimento no Distrito do Abapan
nesta segunda-feira (30). A
equipe 1 está atendendo desde
cedo as localidades de Arroio
Bonito, Olho D’Água, Herval dos
Limas e Hervalzinho. A equipe 2
atende Gramas, Vargem Grane,
Palmito, Costalco e Grutas.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Guardas Municipais nas ruas
da cidade", destacou.
Durante
o
encontro,
Rodrigo Rodrigues da Luz,
conselheiro fiscal da Acecastro
sugeriu ainda, como medida de
prevenção ao vírus, o controle
sanitário do município, através
de medidas que administrem a
entrada de pessoas de outras
cidades em Castro, em veículos particulares e de passeio.
Como o decreto municipal
que determinou a suspensão
temporária de alguns estabelecimentos e atividades comerciais em Castro tem validade
até no dia 5 de abril, ficou
marcada uma nova reunião,
entre o mesmo grupo, para o
dia 02 de abril. A ideia é que
sejam levadas para esse novo
encontro sugestões que possam favorecer e desenvolver o
comércio local quando os estabelecimentos forem reabertos.
Também ficou formado um
comitê para discutir próximos
passos, e que irá buscar soluções para o setor econômico
da cidade.
A reunião foi realizada no
Sindicato Rural de Castro,
onde também participou o presidente da instituição, Eduardo
Medeiros Gomes, assim como
o presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Castro
(Sindicastro), Marioli Simão,
dois padres e dois pastores
castrenses, representando as
igrejas Católicas e Evangélicas
do município.
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ESTIMATIVA FOI DIVULGADA NESTA SEGUNDA-FEIRA

PR deve produzir 41,2 mi de t de grãos
Colheita da
soja alcançou
85% da área
plantada
Da Assessoria
A primeira estimativa da
safra de inverno divulgada nesta
sexta-feira (27) pela Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento aponta que a produção total de grãos no Paraná
poderá chegar a 41,2 milhões de
toneladas. Esse volume é 14%
superior ao da safra 18/19,
quando foram produzidas 36,2
milhões de toneladas. Os dados
são do Departamento de Economia Rural (Deral).
O relatório mostra uma evolução significativa da colheita da
soja, que alcançou 85% da área
estimada. Já a perspectiva de produção chegou a 20,7 milhões de
toneladas, um recorde histórico
para o Paraná, 28% maior do
que o volume produzido na safra
anterior. Com a evolução do milho
safrinha, a área pode ter redução
de 2%, porque houve atraso na
colheita da soja, o que retardou a
semeadura. Ainda assim, a produção deve superar 12 milhões
de toneladas. “Mesmo na crise
que estamos enfrentando, os trabalhos no meio rural continuam.

Estamos recomendando a todos
os agricultores e trabalhadores
do setor o máximo de cautela e
proteção”, diz o secretário estadual da Agricultura, Norberto
Ortigara.
Se os números totais se confirmarem, esta será a segunda
maior safra de grãos da história
do Paraná, atrás apenas da safra
16/17, quando o Estado colheu
41,7 milhões de toneladas. “O
recorde da safra 16/17 de grãos
pode ser superado caso o Paraná
apresente boas estimativas para
a safra de trigo, que ainda não
foi plantada”, explica o chefe do
Deral, Salatiel Turra. A primeira
avaliação da safra de inverno
mostra que os cereais de inverno
retomaram o crescimento de
área, com um aumento de 4%.
Ortigara ressalta que todas
as providências estão sendo
tomadas para buscar um bom
desempenho nesta safra. “Neste
momento, há uma normalidade
no quadro de abastecimento de
insumos, sementes, fertilizantes,
rações, na recepção das safras, e
no abate e transporte de animais.
Temos uma boa perspectiva de
safra combinada com preços
interessantes, tendo diz.
Soja
Os números do levantamento
deste mês mostram que os produtores paranaenses já colheram
mais de 85% da área total estimada para o ciclo 19/20. Foram

colhidos aproximadamente 4,67
milhões de hectares da área total,
estimada em 5,47 milhões. No
mesmo período do ano passado,
haviam sido colhidos cerca de
80% da área semeada. Na média
das últimas três safras, o índice
foi de 87%. A produção esperada para a safra 19/20 é de
aproximadamente 20,7 milhões
de toneladas, um volume 28%
superior à de 18/19 e que, caso
se confirme, será recorde.
Mesmo com atraso no início
do plantio, o clima colaborou
para manter a produtividade
acima da média inicialmente estimada. Os números apontam para
uma produtividade média de 3,8
mil kg por hectare. Esse volume
é aproximadamente 27% superior ao da safra 18/19, severamente atingida por adversidades
climáticas como a seca.
No mês de março, o clima
mais seco contribuiu para acelerar a colheita da soja no Paraná.
Mas a escassez de chuvas preocupa uma parcela dos produtores, pois pode interferir na
produtividade final de algumas
regiões
Com relação aos preços,
neste mês os produtores receberam, em média, aproximadamente R$ 83,00 pela saca
de 60 kg de soja, valor cerca
de 6% superior aos R$ 78,00
recebidos em fevereiro. Este é
o maior preço médio nominal
mensal recebido pelos produto-

res no Paraná. Entre os fatores
que explicam esse cenário está
principalmente a demanda maior
da China, basicamente nos EUA
e no Brasil. Além disso, com
relação ao Brasil, outro fator que
contribui é a relação cambial.
Feijão segunda safra
A produção paranaense de feijão na segunda safra deve somar
aproximadamente 432 mil toneladas, o que representa um aumento
de 20% comparativamente ao ano
anterior, e uma redução de 6% da
área plantada.
O plantio da segunda safra
19/20 ocorreu em janeiro, fevereiro e março, um período caracterizado por poucas chuvas. A
instabilidade climática preocupa
os agricultores, já que 70% das
lavouras estão em boas condições, 24% em condições medianas e 6% em condições ruins.
“Até este momento, somente
72 hectares foram colhidos na
região de Cornélio Procópio,
mas ainda é cedo para uma estimativa da produção e qualidade
do produto nesta safra”, diz o
engenheiro agrônomo do Deral
Carlos Alberto Salvador.
Observa-se uma alta expressiva de 26% nos preços recebidos do feijão-cores entre os
meses de fevereiro e março. De
acordo com o Deral, os produtores receberam em fevereiro
o preço médio de aproximadamente R$ 174,65 e, em março,

R$ 219,92.
Milho primeira safra
A colheita da primeira safra
de milho avançou no Paraná e
nesta semana atingiu 76% de uma
área total de 352 mil hectares. A
produtividade média obtida está
superior ao inicialmente esperado, chegando a mais de 10 mil
quilos por hectare. Assim espera-se uma produção em torno de
3,5 milhões de toneladas.
Milho segunda safra
A segunda safra de milho
caminha para a conclusão do
plantio. O percentual plantado
atingiu, neste mês, 95% de um
total de 2,2 milhões de hectares. O restante de área a plantar
concentra-se na região Norte do
Estado, que naturalmente planta
mais tarde.
A produção esperada inicialmente para esta safra é de 12,5
milhões de toneladas, e as condições gerais da lavoura de milho
no campo são boas para 90% da
área plantada. “Situações pontuais como a ausência de chuva por
vários dias causaram certa apreensão.Contudo, neste momento
a maioria das lavouras tem seu
potencial produtivo mantido e
produção esperada dentro do
intervalo inicial”, explica o técnico Edmar Gervásio.
Trigo
O trigo confirmou o aumento

de área esperado nesta primeira
estimativa, de 1,03 para 1,07
milhão de hectares. Caso a produtividade mantenha-se próxima
da normalidade, a produção
pode chegar a 3,5 milhões de
toneladas, 63% acima dos 2,1
milhões produzidos no ano passado, quando as lavouras foram
prejudicadas pelas geadas.
O aumento de 5% na área
justifica-se pela cotação atual
- R$54,00 a saca de 60 kg
na média de março, o maior
patamar em termos nominais
da história, um crescimento de
7% no último mês. Este preço
tem sido impulsionado especialmente pelo dólar alto, pelo
período de entressafra e, mais
recentemente, pela preocupação mundial em estocar alimentos por causa da pandemia de
Covid-19. Por outro lado, os
mesmos fatores levaram o milho
a preços muito competitivos,
o que limitou o incremento da
área do trigo. “Isso fica claro na
regionalização das variações. No
Oeste, onde a janela de plantio
do milho foi perdida com o atraso
do plantio da soja, houve incremento da área do trigo. A área
cresceu também no Sul, já que as
geadas impedem um cultivo mais
significativo do milho. Por outro
lado, no Sudoeste, onde predominou o plantio de milho, o trigo
teve redução de área”, afirma
o engenheiro agrônomo Carlos
Hugo Winckler Godinho.

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
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (31/03)
Rui ameaça deixar o país
com Nina. Marquinhos dá um
anel de compromisso a Nanda
com a letra de seu nome e
Raíssa tenta alertar a amiga
sobre o comportamento possessivo do menino. Peixoto faz
um acordo com Helen. Serginho, Guga e Max se preparam
para lançar seu negócio. Marquinhos pede que Nanda se
afaste de Andressa. Diana pede
desculpas a Andressa. Marco
procura Carla, que pede para
ele se manter distante. Leila
aproveita a situação com Nina
para se aproximar de Filipe.
Anjinha se recusa a conversar
com Marco.
NOVO MUNDO
Terça-Feira (31/03)
Anna acredita ter reconhecido Joaquim, mas o rapaz disfarça. Elvira é presa e conhece
Manoel. Thomas conversa
com Anna sobre Piatã. Manoel
esconde Elvira no porão do
navio e ela se desespera. Thomas afirma que conquistará
o amor de Anna. Piatã alerta

Anna sobre Thomas. Joaquim
conhece Leopoldina, que pede
ao capitão que o falso marujo
fique à sua disposição. Anna
e Piatã falam sobre o misterioso desaparecimento de seu
pai Edward no Brasil. Joaquim
conforta Anna, que sofre pela
ausência do pai. Miguel denuncia a presença de Noémie no
quarto de Pedro. Joaquim beija
Anna.
FINA ESTAMPA
Terça-Feira (31/03)
Renê tranquiliza Tereza
Cristina. Patrícia comenta
com Vanessa que desconfia
de Antenor. Esther marca um
encontro com Danielle em sua
clínica. Mirna/Gisela elogia
Tereza Cristina, que exige que
ela se hospede em sua casa.
Ferdinand ofende Crô. Guaracy convence Leandro a trabalhar no Tupinambar. Antenor
teme que Mirna se embriague
durante o jantar com os Velmont. Dona Zilá faz previsões sobre Luana. Baltazar se
revolta contra Tereza Cristina
e sabota o jardim da mansão.
Griselda descobre que Antenor é o noivo de Patrícia.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
A BRF S.A torna público que recebeu do IAP, a Licença de Instalação
para a ampliação da Estação de Tratamento de Água do Abatedouro
de Aves a ser implantada na Av. dos Pioneiros, 2510, Carambeí-PR.

CRUZADAS

Áries: Assuntos de casa e
família terão prioridade para
você hoje e é provável que queira
tomar algumas atitudes importantes em favor deles. À tarde,
pode liderar um trabalho em
equipe ou ajudar um amigo em
algum assunto difícil.

Libra: A Lua revela seu
lado mais ambicioso e você não
vai medir esforços para provar
sua competência e conquistar seu
lugar ao sol. Pode até conquistar
uma promoção no trabalho. Use
a criatividade e e estimule os
colegas com seu entusiasmo.

Touro: Você terá muita facilidade para se comunicar e vai
saber direitinho que palavras usar
para convencer. Ótima fase para
quem trabalha com comércio ou
quer negociar melhorias com os
chefes. Na paquera, papos descontraídos vão facilitar as coisas
e pode rolar atração por colega
ou alguém mais velho.

Escorpião: Você pode sentir
uma vontade maior de investir no
seu crescimento profissional. Fique
de olho nas oportunidades, faça
cursos e treinamentos que possam
melhorar o seu currículo. À tarde,
assuntos de família vão exigir atenção e atitude. Se você procura um
novo amor, experimente fazer programas diferentes.

Gêmeos: Preocupação com
grana ou vontade de melhorar de
vida incentivará você a investir
mais na sua carreira. Pode até se
entusiasmar com a ideia de fazer
cursos e se profissionalizar. Há
sinal de paixão por uma pessoa
que vem de fora ou que tem ideais parecidos com os seus.

Sagitário: Bom dia para dar
início às mudanças que deseja
para sua vida. Que tal começar
doando ou descartando tudo que
não usa mais? Você vai defender com unhas e dentes as suas
opiniões, mas pegue leve com
a franqueza, pois sinceridade
demais pode gerar atritos.

Câncer: A Lua renova sua
autoconfiança e garante ainda
mais determinação para você
correr atrás dos seus objetivos.
No trabalho, é um bom momento
para colocar em prática as
mudanças que tanto deseja: tome
uma atitude firme e decidida.

Capricórnio: O céu estimula
a cooperação e seu dia vai render
muito mais se puder contar com
o apoio dos colegas para atingir
seus objetivos. Sinal verde para
fazer parcerias ou mesmo firmar
uma sociedade com alguém de
confiança.

Leão: A Lua vai infernizar o
seu astral hoje, por isso, é melhor
ficar no seu canto. Evite assumir
tarefas demais, apenas cumpra
suas demandas sem alarde. No
trabalho, os astros enviam ainda
outro recado importante.

Aquário: Um dia de bastante
trabalho, você vai encarar suas
tarefas com muita responsabilidade
e determinação; pode levar algum
serviço para casa. Na paquera, seu
charme vai atrair como ímã e pode
chamar a atenção.

Virgem: A Lua acentua a sua
criatividade e você pode ter ótimas
ideias para melhorar seu desempenho: pode iniciar um novo negócio
ou projeto. Conte com o apoio de
amigos e colegas para colocar seus
planos em prática.

Peixes: A Lua no seu paraíso astral indica doses extras de
sorte, criatividade e entusiasmo
para você. Use seu charme e
simpatia para se entender melhor
com as pessoas e conseguir tudo
que quiser.
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NO MATO GROSSO

Preso suspeito de matar professor
Divulgação

Emerson
foi preso em
um carro
com registro
de roubo

NO DOMINGO

Encontrado morto com
ferimento na cabeça
Ponta Grossa - Um homem
foi encontrado em óbito em sua
residência, perto das 13 horas
de domingo (29). A vítima que
é moradora na Colônia Dona
Luiza, apresentava um ferimento

Da Redação
A Polícia Civil deve pedir a
transferência de Emerson Ferreira para Ponta Grossa, após
ele ter sido preso no sábado
(28) no distrito de Guariba,
município de Colniza (MG),
quando ao lado de sua esposa
e de um adolescente, dirigia
um veículo com registro de
roubo praticado no dia 18 de
março no município de Nobres.
Durante abordagem os policiais militares apuraram que o
homem possuia mandado de
prisão expedido pela Vara de
Execuções Penais de Ponta
Grossa, no caso em que apura
a morte do professor Lucas
Ferreira de Oliveira.
Além de Emerson, as equipes policiais buscam Márcio
Rodrigues que também teria

NA CHAPADA

Civil vai pedir que suspeito seja transferido para Ponta Grossa

participado da morte de Lucas.
Entenda o caso
Acompanhado da noiva e
familiares, o professor Lucas
Ferreira de Oliveira foi para
Ponta Grossa para visitar o
filho. A Polícia Civil informou
que ele desapareceu no dia 15
de dezembro de 2019, após
sair para buscar a criança na
casa da ex-mulher Patrícia Bruning Manchenho.

EM PALMEIRA

Loja tem relógios
e celulares
furtados
Da Redação
Palmeira - Empresa de
monitoramento realizou contato
via 190 informando de que por
volta das 22h30 de domingo
(29), o alarme de uma loja com
endereço na rua Conceição, em
Palmeira, havia disparado. Policiais militares realizaram vistoria
no em torno e interior da loja,
e constataram que a porta dos
fundos havia sido arrombada e
que diversos aparelhos celulares
e relógios foram furtados. Foi
realizada buscas pela região,
porém não foi localizado os suspeitos.

NO DOMINGO

Desentendimento
familiar leve
três para 3ª CIA
Da Redação
Mais um caso de ameaça
teve intervenção dos policiais
militares palmeirenses. Foi por
volta das 15h20 de domingo
(29), na localidade de Papiros,
quando a solicitante informou
ter sido agredida e ameaçada
por sua cunhada com uma faca.
No local foram identificadas as
pessoas envolvidas e constatou-se tratar-se de desentendimento familiar. As três mulheres
com idades 22, 30 e 38 anos
foram conduzidas a sede da 3ª
Cia da PM para confecção de
termo circunstanciado, juntamente com a faca apreendida.

NA MADRUGADA

Homem tem seu
fusca roubado
Da Redação
Por volta das 00h06 de
sábado (28), um cidadão teria
estacionado o seu veículo VW
Fusca, ano 1978, de cor roxa,
placas AGG 4774, e ao retornar
por volta das 13 horas, notou
que o mesmo havia sido levado.
A equipe realizou patrulhamento,
porém, o carro não foi localizado.
A vítima foi orientada sobre os
procedimentos cabíveis.

por arma de fogo. Além da Polícia Militar, estiveram no local as
equipes do Samu e da polícia
científica. A vítima foi encaminhada ao IML para procedimentos de praxe.

Após várias investigações,
Patrícia afirmou que o professor
estaria morto. Ela disse à polícia que foi ameaçada para atrair
Lucas para que ele fosse morto.
Um dia após o desaparecimento do professor, a exmulher registrou o Boletim de
Ocorrência contra o professor
por ameaça. Segundo a polícia,
a suspeita fez isso para despistar o que aconteceu.
O corpo do professor foi

encontrado em avançado estado
de decomposição no dia 22
de dezembro de 2019, em
uma chácara no bairro Colônia
Dona Luíza e posteriormente
sepultado em São Paulo. Para
a Civil, Emerson e Márcio levaram e esconderam o corpo do
professor.
Exame realizado pelo Instituto Médico-Legal (IML) confirmou que o corpo encontrado
era do professor.

CONTRA OS ORGANIZADORES DE CARREATA

Rangel faz boletim de ocorrência
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Na noite
de sexta-feira (27), o prefeito
de Ponta Grossa, Marcelo
Rangel, registrou boletim de
ocorrência, noticiando que os
organizadores de uma carreata,
cujos participantes reivindicavam a abertura do comércio e
de escolas, durante as manifestações falavam inverdades
à população sobre a situação
política do país, afirmando que
o governador do Estado do
Paraná, atendendo à solicitação
do presidente da República,
havia determinado a imediata
abertura do comércio local e
a volta às aulas, incitando as
pessoas a desobedecerem o
decreto municipal destinado
a minimizar a propagação da
Covid-19. Também nas redes
sociais, continua a queixa,
estariam noticiando falsamente
que o prefeito teria sido o responsável pelo suicídio de um
empresário informal, ao proibir

ram a porta da casa e renderam
os moradores, subtraindo celulares, cartões bancários e dinheiro,
além do veículo da família, um
Celta de cor prata, ano 2007,
placas HGR 8066, de Ponta
grossa.

TRÂNSITO

Condutora alcoolizada
é presa após acidente
Policiais militares prestaram
atendimento a acidente de trânsito envolvendo dois veículos
que colidiram na rua Henrique
Ligeski, bairro Uvaranas, em
Ponta Grossa. Era por por volta
das 22h30 de domingo, quando
as autoridaes foram informadas

sobre o acidente. Segundo boletim
da PM, uma mulher de 45 anos,
condutora de um dos carros, apresentava sinais de embriaguez e foi
submetida ao teste etilométrico, o
qual confirmou a embriaguez. A
Condutora foi encaminhada para
a 13ª SDP.

Homem é ferido a bala
na região pélvica
Prefeito Marcelo Rangel deu queixa na sexta-feira
que e o mesmo exercesse suas
atividades por meio do decreto
por eles questionado.
Rangel solicitou que sejam
adotadas as medidas legais
cabíveis em relação à conduta
dos organizadores da carreata, relatando preocupação
com a situação dos munícipes
que em razão das manifestações, venham a desobedecer o decreto municipal que
determina que o comércio não
essencial permaneça fechado
e assim, coloquem-se em situação de risco, expondo-se à
contaminação e contribuindo

para o aumento de casos de
coronavírus – COVIDE-19 no
município de Ponta Grossa.
A Polícia Civil irá instaurar
procedimento para apuração
das condutas noticiadas, as
quais, se confirmadas, podem
caracterizar a prática de incitação ao crime, de infração
à determinação do poder
público, destinada a impedir
introdução ou propagação
de doença contagiosa e até
mesmo divulgar fake news,
cujas penas podem chegar a
dois anos e meio de prisão,
além de multa.

Suposto autor de três furtos é preso
Divulgação

Da Redação

Janela foi arrombada na madrugada
equipe da Delegacia de Jaguariaíva, e imagens de câmeras
de segurança das proximidades
dos locais vitimados, o delegado de polícia de Jaguariaíva,
Dr Derick Moura Jorge, representou pela prisão preventiva do

rapaz, o que foi deferido pelo
Poder Judiciário e cumprido.
O rapaz foi encaminhado
para a Cadeia Pública da
cidade, onde permanece a disposição do Poder Judiciário
local.

EM PONTO DE ÔNIBUS

Ladrões armados roubam celular
Telêmaco Borba - Mulher
foi vítima de três ladrões em
um onto de ônibus de Telêmaco
Borba. Som a ameaça de um

Era perto da 1h20 dessa
segunda-feira (30), quando a
polícia militar foi informada que
dois homens efetuaram roubo a
uma residência na Rua Cruzeiro
do Sul, na Chapada, em Ponta
Grossa. Os indivíduos arromba-

EM CASTRO

EM JAGUARIAÍVA

Jaguariaíva - Polícia Civil
de Jaguariaíva agiu rápido e
prendeu no sábado (28) o
autor de três furtos ocorridos
nos últimos dias na cidade.
O rapaz, de 19 anos, segundo
apurado pelo setor de investigações, furtou dois restaurantes
do município, bem como uma
residência. Os crimes foram
cometidos durante a noite e
mediante arrombamento.
O rapaz que já conta com
diversas passagens pela prática de crimes similares havia
deixado a cadeia há cerca de
10 dias. Diante dos elementos
de informação colhidos pela

Ladrões roubam casa e
levam veículo de família

homem com um revólver, ela
entregou o ceu celular Motorola
Moto G6 de cor azul metálico.
Após efetuarem o roubo, os três

evadiram-se do local. O caso
chegou a conhecimento das autoridades por volta das 11h30 de
sábado (28).

Policiais militares deram
atendimento a um homem de 35
anos, ferido por disparo de arma
de fogo na noite de domingo
(29). A vítima foi alvejada na
região pélvica, sendo encaminhada a uma unidade hospitalar

para atendimento. A ocorrência
aconteceu por volta das 20h45,
na Rua Antonio Menarim, Vila
Rio Branco, em Castro. A causa
não foi relatada na ocasião, nem
mesmo quem seria o autor do
disparo.

ARAPOTI

Menor é preso com
36 gramas de cocaína
Arapoti - Policiais militares
abordaram na noite de domingo
(29), no Mutirão 3, rodovia PR
092, um veículo que transitava
em via pública. Ao realizar a
busca pessoal nos ocupantes,
foi encontrado com um adolescente de 16 anos, diversas por-

ções de cocaína, totalizando 36
gramas e uma porção pesando
uma grama de maconha, além
de certa quantia em dinheiro.
Um homem de 22 anos que
conduzia o veículo e o adolescente, foram encaminhados para
a delegacia.

PIRAÍ DO SUL

Motociclista sai ferido
em acidente com carro
Piraí do Sul - Por volta
das 19 horas de domingo (29),
policiais rodoviários de Piraí
do Sul deram atendimento a
acidente do tipo abalroamento
transversal. Foi na PR 090, km
158+ 900 metros, no município de Piraí do Sul. O acidente
envolveu o Corsa de cor prata,
com placas de Agudos (SP),

conduzido por W.L.M, de 46
anos, e uma motocicleta Honda
CG 125, de cor vermelha, placa
de Piraí do Sul, conduzida por
D.F.A, de 33 anos. Do acidente
resultou em danos nos veículos
e ferimentos no condutor da
motocicleta, o qual foi encaminhhado ao hospital Santo Antonio, de Piraí do Sul.

NO ROCIO

Denúncia de aglomeração
leva PM a fechar bar
Palmeira - Equipe policial foi
acionada na noite de sexta-feira
(27), para dar atendimento a uma
solicitação anônima, a qual relatava que em um bar de Palmeira,
localizado no Rocio, havia grande
aglomeração de pessoas e que o
proprietário do estabelecimento
estava descumprindo o decreto
municipal n°13.551, de 23 de

março de 2020. O decreto proíbe
aglomerações de pessoas e abertura de alguns estabelecimentos,
para evitar a disseminação do
vírus covid-19 coronavírus.
Diante da denúncia, foi verificado que no interior do bar estavam 8 pessoas. O proprietário se
prontificou a fechar o estabelecimento e dispersar as pessoas.
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Gabriel

'O bem que praticares, em algum lugar, é teu advogado em toda parte'.
Chico Xavier/ Emmanuel.
Divulgação

Divulgação

DO TEATRO GUAÍRA

Público pode acessar
espetáculos online

Recebendo cumprimentos de
aniversário, a querida Nadir
(Dika) Tkaczuk. Parabéns!
Parabéns, Gabriel Fonseca, primeiro
jornalista cego dos Campos Gerais.
Gabriel, 22 anos, filho do casal amigo
Eneide e Generoso Fonseca, desde aos
5 anos já sabia o que queria, e realizou
o seu sonho. A formatura em
Comunicação Social, aconteceu no
início do mês de março. Aplausos!
Divulgação

Mauro Picini, jornalista e
apresentador, recebendo
felicitações de aniversário

Divulgação

Oscar Pereira Junior, conceituado
empresário de nossa região,
será muito cumprimentado no
próximo dia 31 por mais um
ano de vida. No registro ao
lado da esposa Marian. Votos
de muitas felicidades!
Divulgação

Divulgação

O Centro Cultural Teatro
Guaíra compartilha com o público espetáculos produzidos
pelos corpos artísticos da instituição. Por meio do projeto
#Guaíraflix já foram exibidos
os balés O Lago dos Cisnes e
O Segundo Sopro. O objetivo é
proporcionar aos paranaenses
atrações culturais variadas durante o período de isolamento
social ocasionado pela pandemia
Covid-19.
Diretora do CCTG, Monica
Rischbieter explica que a ideia
surgiu para manter a conexão
do teatro com seu público. “A
Cultura é o que nos une e nos
enriquece em momentos de dificuldade, por isso percebemos
que não poderíamos ficar afastados do nosso público. Essa é
a forma do Governo do Estado
dizer que, apesar do isolamento,
estamos todos juntos”, diz.
Coreografias
Os dois balés veiculados

no #Guaíraflix são sucesso de
público e crítica. O Segundo
Sopro é o balé mais dançado da
história do Balé Teatro Guaíra,
com 300 apresentações em todo
o Brasil. Com uma mescla de
movimentos clássicos e nuances
de jazz, a coreografia também
foi pioneira no uso da água como
elemento artístico, tendo sido a
primeira com chuva artificial no
Brasil. A técnica para esse efeito
foi desenvolvida pela equipe de
bastidores do CCTG.
O Lago dos Cisnes foi apresentado pela primeira vez em
2018 e se tornou um sucesso
instantâneo, com mais de 40 mil
espectadores. A coreografia de
Luiz Fernando Bongiovanni traz
elementos contemporâneos ao
maior clássico do balé mundial.
A coreografia levou seis meses
para ser elaborada e demandou
mais de 750 horas de ensaio.
As coreografias podem ser
acessadas no canal do YouTube
do Teatro Guaíra.
Divulgação

Helcio Kovaleski, em contagem
regressiva para o seu aniversário a
ser comemorado em 3 de abril.
Na foto com o reitor da UEPG,
Miguel Sanches Neto
Estreando idade nova
nesse 1º de abril a
empresária e doutora
Marcella Sumikawa.
Felicidades!
Divulgação

Parabéns circulando
para Edson Gil Santos
Jr. que aniversaria na
quarta-feira, 1º de abril

31/03

Osmar Monteiro de Souza
André Luis e Oliveira
Bruno Jojima
Claudia Anderman
Emily Karime Uba Nasssar
Marco Antonio
Lopes de Oliveira
Vivian Volaco
Solange do Rocio
Ferreira de Lara

1º/04

Sarah Galvão de Souza
Edson Gil Santos Jr.
Marcella Sumikawa

02/04

Annelise Priotto
Thaís Noordegraaf

5 de abril é dia de parabenizar
Clayton Rubens Costa. A data
será festejada em grande estilo,
em data a ser marcada após
a quarentena. Felicidades!

Espetáculos são sucesso de público

