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COLHEITA E VENDA
DO PINHÃO ESTÃO
LIBERADAS NO PARANÁ
DESDE DIA 1º

700 retornam

CONFIRMADO PRIMEIRO CASO
DE COVID-19 EM PALMEIRA

rangel sofre
ameaças
RUAS DE TIBAGI RECEBEM
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MELHORIAS NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA
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"eu tive que montar um necrotério quase na frente da upa"

Coronavírus pode ter causado
primeira morte, diz secretária
Em cima de uma caminhonete da Guarda Municipal, estacionada em rua que corta a Praça Pedro
Kaled, a secretária municipal de Saúde Lídia Kravutchke afirmou na tarde dessa quinta-feira (2), que
"o município não possui estrutura para enfrentar o
coronavírus e não é para acreditar nos números da
televisão, pois as mortes que estão ocorrendo é para

multiplicar por três". Foi dela também a afirmação de
que "(...) nós já tivemos um primeiro óbito na noite
retrasada [31 de março]. Das 10 horas da noite
até às 5 horas da manhã, estive batendo cabeça em
grupos de como fazer. Era um suspeito, não tinha
confirmação, não podia colocar em risco ninguém.
Então é grave (...)". Ao final disse que "tive que

tibagi
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Novo decreto
abre comércio a
partir do dia 3

montar um necrotério quase na frente da UPA. Está
lá uma puta de uma estrutura do quartel".
Na mesma quinta-feira (2), um pouco antes e durante pronunciamento feito nas redes sociais com o
prefeito Moacyr Fadel Junior, a secretária Maria Lidia
também afirmou que ocorreu um óbito, possivelmente
em decorrência da Covid-19, no município. página 3

impactos econômicos

Governadores debatem
pandemia em reunião

Divulgação
Divulgação

Divulgação

Governadores do Cosud em teleconferência

prefeito Rildo assina decreto

Na tarde de terça-feira (31) a
Prefeitura publicou o decreto nº
727/2020 que autoriza a retomada do atendimento ao público de
algumas empresas, a partir desta
sexta-feira (3). No dia 21 de
março o poder executivo já havia
decretado a suspensão do atendimento presencial, através do
decreto nº 721/2020, mantendo
abertas só empresas com atividades consideradas essenciais,
como mercados, mercearias,
farmácias, borracharias e oficinas
página 8
mecânicas.
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Civil elucida
e prende
envolvidos
Após investigação que durou
cerca de um mês, policiais civis
prenderam na quinta-feira (2),
dois suspeitos de matarem um
homem e arrancarem o seu
coração na localidade do Marapágina 9
canã, em Castro.

Governadores dos estados
que formam o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud)
se reuniram na quinta-feira (02),
por meio de videoconferência,
para debater questões de saúde
e impactos econômicos provo-

cados pela pandemia do novo
coronavírus. Em carta que será
encaminhada para a União, os
governadores do Paraná e de
mais seis estados mostram a preocupação do grupo com a abrupta
queda de arrecadação. página 3

carambeí

Manutenção de estrada
tem apoio de produtor
Divulgação

ROSNEI CARDOSO ajudou, assim como outras empresas

castrenses mostram o lado HUMANitário

Solidariedade contra a covid-19
A crise gerada pela pandemia do coronavírus
também vem revelando fatores muito positivos,
como a empatia e solidariedade das pessoas, que
diante da fase difícil que muitos estão enfrentando,
decidem doar tempo e dinheiro para ajudar o próximo. Foi o caso por exemplo, de alguns grupos
de castrenses que estão somando esforços para

fazer refeições e entrega-las para caminhoneiros
que passam pela rodovia PR 151, desde o sábado
(28). A iniciativa conta com empresas, com a Cooperativa de Caminhoneiros Autônomos de Castro
(Coopertrac), e com empresários e pessoas que se
disponibilizaram a ajudar individualmente, como o
página 5
caminhoneiro Rosnei Cardoso.

Maquinário de produtor em estrada rural

A Secretaria Municipal de
Obras de Carambeí realiza a
manutenção da Estrada do São
João, que serve de ligação com
as regiões da Santa Cruz, Balsa
e Santo André. Nesta quarta-

feira (1º),o produtor Cornélio
de Roy (Toco), proprietário da
Fazenda Capão Grande, cedeu
trator e uma carreta tanque para
auxiliar no trabalho de compacpágina 4
tação do cascalho.
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EDITORIAL

AFINAR O DISCURSO
A administração municipal de Castro e algumas lideranças ligadas
ao governo deveriam afinar o discurso, para não alarmar mais a população e estimular a cultura do ódio. O que se viu e ouviu essa semana
foi um descalabro diante do momento em que vivemos. Um vereador
culpando castrenses que foram a Dubai e de lá trouxeram o coronavírus, como se eles quisessem isso, e uma secretária crucificando esse
mesmo vereador e excitando que as pessoas envolvidas o processem.
Um verdadeiro estado de guerra foi criado. Se o pior ainda está por
vir, o que mais poderemos presenciar também assusta. Está claro que
não dá para baixar a guarda, vivemos uma crise sem precedentes e o
momento é de união e resguardo. Para todos!
Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

'Página Um' visita os Secas Pimenteiras

DESTEMPERO I
Confesso que me assustei essa semana com o tom
do debate que chegou-se nas
redes sociais. Primeiro com o
infeliz comentário de um vereador que é tido como esclarecido e já presidiu a Casa
de Leis. Ele reviu a bobagem
postada após ser crucificado
e pediu desculpas. Alegou o
'surto' ao 'isolamento', uma
vez que possui mais de 60
anos e está recluso em casa.

Primeira página
O Seca Pimenteira, ex-vereador e ex-vice-prefeito Fernando Taques Ribas, recebe Sandro Adriano Carrilho, proprietário, diretor e editor do Jornal da cidade “Princesa do
Iapó”. A seguir, Fernando lembra uma das páginas do livro
da história dos Secas, que reconhece que um jornal é testemunho dos fatos históricos, políticos, sociais e econômico
dos habitantes de uma cidade e acompanha a evolução e o
fortalecimento de uma região.

DESTEMPERO II
O outro caso se refere a
secretária de Moacyr, que em
vez de adotar o tom apaziguador, estimulou que as pessoas citadas no comentário
do vereador o "metessem um
processo". Vale lembrar que
esse parlamentar é primo do
prefeito Moacyr Fadel, já foi
desafeto e hoje tem as portas
abertas no Palácio Iapó.
PRIMEIRA MORTE?
A possível morte de um
senhor na UPA de Castro,
na noite de 31 de março, se
realmente estiver associada
ao coronavírus, como men-
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cionou a secretária municipal de Saúde, Maria Lídia
Kravutchke, seria o primeiro
óbito nos Campos Gerais
decorrente da covid-19. Só os
resultados dos exames poderão comprovar e até lá persistirá a dúvida.

Compadre Caju que
encantou por décadas os
ouvintes da Rádio Castro
já está em casa. Depois
de ficar internado em uma
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recuperou-se
e voltou à sua rotina de
ler o Página Um News.
O nosso desejo é que
mantenha sempre essa
vitalidade, tenha muitos
anos de vida e continue
lendo o jornal que Castro
e o Campos Gerais Lê!

NECROTÉRIO?
Só não deu para entender o que a secretária quis
realmente dizer ao afirmar
que teve que "montar um
necrotério quase na frente da
UPA. Está lá uma puta de uma
estrutura do quartel junto".
Castro, enfim, está preparada
para enfrentar o coronavírus?
ÚLTIMAS:
*Moacyr
Fadel Junior poderia pagar de
uma vez as duas condenações
sofridas. Os R$ 300 mil do
processo que responde junto
com a Viação Cidade de
Castro, e o aumento irregular de seu próprio subsídio,
que rendeu bloqueio mensal
de 20% do seu salário de
prefeito. Com isso, poderia
ajudar a comprar respiradores para a UTI. Ai sim seria
uma boa ação!

03/04 - Dia do Atuário / Dia do Desporto Comunitário
04/04 - Dia Nacional do Parkinsoniano
05/04 - Dia das Telecomunicações

Dia do Propagandista Farmacêutico
Dia dos Fabricantes de Materiais de Construção
06/04 - Dia Nacional de Mobilização pela
Promoção da Saúde e Qualidade de Vida

Resenhas rápidas e radicais

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Pandemia em Brasília: é tudo culpa desse vírus democrático!
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E as ações que que ocorrem nos bastidores da cidade satélite já recebem avaliações contraditórias! Mas ainda não
concordo com o poeta, que em seu texto, desabafou: quem não tem um inimigo para projetar sua frustração
cidadã, pode escolher Brasília e seus habitantes voláteis para odiar! Em 2017, revistas de renome no cenário
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só interesses de suas bancadas. No pico desta contaminação que apareceu para nos julgar, medidas vão mostrar
outros cenários para a Saúde Pública e para o futuro dos Políticos do Brasil . É tudo culpa desse vírus democrático!

Pandemia em Brasília: é tudo culpa desse vírus democrático!
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Temperatura
26

Umidade

ºC

14 ºC

97%
35%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
04/04

25

ºC

11 ºC

94%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
05/04

26

ºC

12 °C

95%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

06/04

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

27

ºC

15 ºC

86%
44%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 02/04/2020
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SÓ O EXAME PODERÁ COMPROVAR A CAUSA DA MORTE

Óbito pode ter ligação com covid-19
Divulgação

Secretária por
duas vezes citou
a morte na UPA
como suspeita

TODO VAPOR
O cronograma das obras, em Foz do Iguaçu, financiadas pela
Itaipu segue em dia. As obras estão auxiliando na geração de
empregos e ajudando na economia da cidade. São cerca de R$ 700
milhões em investimentos em obras. são elas: Ponte da Integração
Brasil-Paraguai, construção da Perimetral Leste, ciclovia da Avenida
Tancredo Neves; o calçamento e a ciclovia do “Zerinho”, na região
do Charrua; o prolongamento da Avenida Beira-Rio e a revitalização
dos rios Almada e Boicy; e as reformas do aeroporto.

Da Redação
Por duas vezes na quintafeira (2) a secretária de Saúde de
Castro, Maria Lídia Kravutchke,
fez referência a morte registrada
na noite de terça-feira (31), na
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA de Castro), como possível
causa à covid-19.
Pela manhã, durante pronunciamento feito nas redes sociais e
ao lado do prefeito Moacyr Fadel
Junior, a secretária Maria Lidia afirmou que ocorreu um possível óbito em decorrência da covid-19 no
município. Sem dar mais detalhes,
ela afirmou que foram tomados os
cuidados, para que não houvesse
maior contágio. "Antes de ontem
[31 de março] nós tivemos um
caso suspeito que entrou em óbito
dentro da unidade de atendimento,
foram seguidos todos os protocolos
de atendimento, tanto do Ministério da Saúde, como da Secretaria
Estadual de Saúde, na prevenção
e cuidados com os profissionais e
familiares", destacou.
Na segunda vez foi em cima
de uma caminhonete da Guarda
Municipal, na rua que corta a Praça Pedro Kaled, que a secretária
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Secretária Maria Lídia, da Saúde, com prefeito Moacyr Fadel
chamou a atenção das pessoas,
muitas delas funcionários da prefeitura. “Nós não temos estrutura,
não acredite nos números da televisão. Não sou eu que estou falando, foi o ministro quem falou. Nós
não estamos conseguindo colher o
material das pessoas (...). Aquelas
mortes que estão ocorrendo multiplique por três, só em São Paulo
tem 200 que já morreram (...). É
muito preocupante e chocante, pois
nós já tivemos um primeiro óbito na
noite retrasada (31 de março]. Das
10 horas da noite até às 5 horas da
manhã, estive batendo cabeça em
grupos de como fazer. Era um suspeito, não tinha confirmação, não
podia colocar em risco ninguém.
Então é grave. Para se ter ideia,

machuca falar isso, as pessoas tem
que ouvir. Eu tive que montar um
necrotério quase na frente da UPA.
Está lá uma puta de uma estrutura
do quartel lá junto".
Estrutura
Maria Lidia também explicou sobre a estrutura montada
em frente a Unidade de Pronto
Atendimento de Castro (UPA).
Segundo a secretária, a partir de
sábado os atendimentos na unidade seguirão outro protocolo. "A
Secretaria de Saúde vai trazer a
estrutura interna de atendimento
de triagem para a rua", afirmou.
Família do falecido
A reportagem do Página Um

Secretária faz alerta

News falou com uma filha de J.M.,
de 63 anos, que veio a óbito na noite do dia 31 de março na UPA de
Castro. Segundo ela, o pai vinha se
tratando de um câncer no estômago
o qual a família só soube recentemente. Ele estaria depressivo por
conta da doença, não saia sequer
para ir ao mercado", disse a filha.
Por outro lado, afirmou que nos
últimos dias a febre tinha subido e
seu pai sentia falta de ar, mas que a
causa morte teria sido infarto.

IMPACTOS ECONÔMICOS

Governadores debatem pandemia
Da Assesoria
Governadores dos estados que
forma o Consórcio de Integração
Sul e Sudeste (Cosud) se reuniram
nesta quinta-feira (02), por meio
de videoconferência, para debater
questões de saúde e impactos econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus.
Em carta que será encaminhada para a União, os governadores do Paraná, Santa Catarina,
Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo mostram a preocupação
do grupo com a abrupta queda
de arrecadação, especialmente
do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS),

PARA UTI

Aliel destina
emenda de R$ 500
mil ao HURCG
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) destinou, através
de emenda impositiva, cerca de
meio milhão de reais para a UTI
do Hospital Universitário Regional
dos Campos Gerais (HURCG).
Os recursos serão utilizados para
a aquisição de insumos e manutenção da Unidade de Terapia
Intensiva. A emenda impositiva de
bancada está sendo cadastrada e
deverá ser liberada nas próximas
semanas.
Para o deputado, o momento
exige medidas eficazes e urgentes
no auxílio à saúde pública. "O HU
está de aniversário, é referência
no atendimento da nossa região
e também é tido como referência
no atendimento ao coronavírus.
Esse recurso será de fundamental
importância para atender melhor e
mais rapidamente a nossa população", destaca Aliel.
Além da emenda para o Regional, desde o início da pandemia
o parlamentar vem propondo e
apoiando ações que reduzam o
impacto junto à população. Entre
as propostas apresentadas está a
que prevê a proibição do corte de
energia elétrica e abastecimento
de água durante a pandemia e a
inclusão de itens como álcool em
gel, sabonete líquido e em barra
em forma de kits na cesta básica.

justamente no período em que os
Estados precisam de novos recursos para o combate a Covid-19.
O documento do Cosud sugere
uma série de medidas econômicas e
fiscais que contribuam para que os
governos locais possam enfrentar o
agravamento da crise sanitária.
Medidas
As medidas sugeridas pelo
Consórcio de Integração Sul e
Sudeste são:
a) Recomposição de perdas de
outras receitas além do Fundo de
Participação dos Estados (FPE) ou
Fundo de Participação dos Municípios (FPM), notadamente ICMS,
royalties e participações especiais
da atividade de óleo e gás, queda

da safra entre outros fatores;
b) Inclusão do financiamento
às empresas para os pagamentos
de impostos entre as alternativas a
serem oferecidas pela rede bancária, a exemplo dos pagamentos de
funcionários;
c) Aprovação de emenda constitucional com prorrogação do prazo
final de quitação de precatórios e
suspensão do pagamento pecuniário dos mesmos enquanto por 12
meses, mantidos os pagamentos
das requisições de pequeno valor;
d) Suspensão dos pagamentos
de dívida com a União também por
12 meses;
e) Assunção pela União dos
pagamentos junto a organismos
internacionais enquanto durar a

calamidade financeira nacional,
sendo tais montantes incorporados ao saldo da dívida dos Estados
com a União;
f) Suspensão dos pagamentos
mensais do Pasep ou quitação por
meio do gasto local em ações de
saúde e assistência social;
g) Aprovação pelo Congresso
Nacional do Projeto de Lei Complementar 149 (Plano Mansueto),
na forma do substitutivo apresentado pelo deputado Pedro Paulo
(RJ);
h) Aprovação de emenda
constitucional consagrando o cômputo das despesas de inativos nas
aplicações em educação e saúde,
medida alinhada com a questão
previdenciária nacional.

SOBRE COVID-19 JUNTO AO COMÉRCIO

Intensificada ações de orientação
Palmeira - Desde terçafeira (31) a Vigilância em Saúde
(Visa) do Município de Palmeira,
que é composta por servidores
das vigilâncias Epidemiológica
e Sanitária, intensificou as ações
de orientação e notificações em
estabelecimentos comerciais da
cidade.
Na manhã de quinta-feira (2),
servidores do Centro de Especialidades Odontológicas (CEO),
em apoio à Visa, realizaram ações
de conscientização e orientações
em instituições bancárias de Palmeira. "Durante a ação os profissionais entregaram panfletos na
Rua Conceição, principalmente
próximo aos bancos onde há filas
e aglomerações", comentou a
coordenadora das ações, Angela
Hass Dias.
Já durante a tarde, a partir das
13h30, profissionais de vigilância
em parceria com equipes do CEO
realizaram ações educativas em
grandes mercados do município.
Vigilância terá apoio da Polícia Militar para notificações
De acordo com a secretária de
Saúde, Fabiani Bach Czelusniak,
profissionais da Vigilância em
Saúde estão sofrendo desacatos
no cumprimento de notificações
em alguns comércios da cidade. "O
trabalho desses profissionais é fiscalizar o cumprimento do decreto
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Instituições bancárias também receberam visitas
municipal, ou seja, serviços não
essenciais devem permanecer
fechados", pontuou a secretária.
Bach comenta ainda que,
"além da resistência de alguns
comerciantes em acatar as medidas de enfrentamento ao coronavírus, alguns estão sendo violentos
e bastante desrespeitosos com os
profissionais da Visa que estão
apenas realizando seu trabalho",
destacou Bach.
Em nota a SMS informou:
A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS), através de setores de vigilância municipal, tem
orientado e notificado comércios
diariamente com base no decreto
13.551/2020 que determina as
medidas a serem adotadas pela
iniciativa privada para o combate ao coronavírus, causador da
Covid-19.
Segundo dados da Vigilância

em Saúde (Visa), ao menos 60
comércios já receberam orientações. Além disso, cerca de 15 já
foram notificados por descumprimento. Tendo em vista que
os profissionais da saúde estão
enfrentando resistência e sendo
desacatados por alguns comerciantes, nos casos onde os comércios
já notificados voltem a descumprir
as medidas a equipe de vigilância
irá aos locais com apoio da Polícia
Militar para realizar o fechamento
conforme previsto em decreto.
Instituições que descumprirem as medidas estabelecidas
pelo Município de Palmeira receberão responsabilização civil,
administrativa e penal conforme
já previsto na portaria interministerial nº 05 de 2020 do Governo
Federal. Considerando ainda
demais medidas administrativas
ou judiciais aplicadas, na forma
da legislação vigente.

PROJEÇÃO
A Itaipu prepara ainda o início das obras das futuras instalações da Delegacia da Mulher,
da Delegacia do Turista, do
Instituto de Identificação e da
revitalização do Gramadão
da Vila A, além das reformas
no Hospital Costa Cavalcanti,
que já estão em andamento. O
hospital foi reestruturado com
um ala exclusiva para casos
de internamento de pacientes
com o novo coronavírus. A
usina também prevê investir
na duplicação da Rodovia das
Cataratas, uma reivindicação
de mais de 20 anos.
FORMATURA ANTECIPADA
Um grupo de 200 estudantes de Medicina de várias
faculdades do Paraná luta
na Justiça para anteciparem
a formatura. O objetivo dos
estudantes é somar esforços
no combate à epidemia do
coronavírus. “Esses estudantes querem estar na linha de
frente do combate à doença,
mas precisam dessa garantia
jurídica para obterem o pronto
registro no Conselho Federal
de Medicina”, diz o advogado
Luiz Felipe França, que representa os formandos.
TODOS
França lembra que países
atingidos pela epidemia como
a Inglaterra, a Itália e os EUA
já adotaram a medida e que
o próprio ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, já
se mostrou favorável à antecipação. “O governo federal
inclusive publicou uma MP
para regular a antecipação de
formatura para os cursos de
medicina, enfermagem, farmácia e fisioterapia.” Já há
decisões favoráveis no Piauí,
Maranhão, Ceará e no Distrito
Federal. No Paraná, o TRF4
tem negado os pedidos desse
tipo.
COMÉRCIO
O prefeito Marcelo Rangel (PSDB) informou a possibilidade de reabrir de forma
gradual o comércio de Ponta
Grossa. Segundo Rangel a
medida pode começara a ser
aplicada na próxima segundafeira, 6. O prefeito não apresentou um plano detalhado da
reabertura, mas destacou que a
volta não acontecerá de forma
desordenada, como em outras
cidades.
RETIDOS NO EXTERIOR
Segundo o Itamaraty, 5,8
mil brasileiros continuam retidos no exterior em meio ao
fechamento de fronteiras adotado por dezenas de países,
por causa da pandemia do
coronavírus. O governo já conseguiu ajudar na repatriação
de cerca de 10 mil pessoas. O
chanceler Ernesto Araújo disse
ainda que os consultados e
embaixadas estão trabalhando
no mapeamento dos brasileiros retidos, e pediu para que
as pessoas entrem em contato
com o serviço diplomático,
pelos canais oficiais.

PARCERIA
Diante do aumento de
casos da covid-19, o Ministério
da Saúde busca parceria com a
rede Dasa. A rede é referência
de saúde para o mercado e tem
líderes do setor de medicina em
todo o país. A própria autoridade sanitária nacional estuda
uma parceria com a Dasa para
ampliar os testes no Brasil.
HABILITADOS
No Paraná, o Lacen é
responsável validação dos
testes de casos suspeitos da
covid-19. Atualmente são oito
laboratórios habilitados para
auxiliar o Lacen nos testes de
identificação do coronavírus. O
cadastramento dos laboratórios
privados foi normatizado por
decreto pelo governador Ratinho Junior. Uma vez habilitado,
o laboratório se compromete
a informar diariamente dados
dos exames, inclusive dos casos
suspeitos.
TRABALHO INTENSO
O Lacen já realizou mais
de 4 mil exames de detecção do novo coronavírus no
Paraná. São cerca de 600 por
dia desde a última semana. Os
resultados de exames oriundos
de todo o Estado ficam prontos
em até 72 horas. O Governo
do Estado ampliou o quadro de
trabalhadores, no laboratório,
em mais de 20% para ajudar
nos processos.
BOLSA DE VALORES
De acordo a Ibovespa,
a crise do coronavírus levou
investidores estrangeiros retiraram mais de R$ 45 bilhões do
mercado brasileiro. Em março,
a bolsa caiu quase 30%. Os
investidores individuais estão
sendo responsáveis por manter
o volume negociado no pregão.
Após as medidas anunciadas
pelo governo para combater o
vírus, a expectativa é de que a
bolsa se estabilize.
SANITIZAÇÃO
A prefeitura de Santa
Terezinha de Itaipu iniciou o
processo de sanitização envolvendo locais públicos, espaços
de saúde e alguns pontos de
comércio considerados essenciais. A ação está no cronograma para a desinfecção no
combate ao novo coronavírus,
utilizando produto químico à
base de amônia quaternária que
auxilia no controle do risco de
propagação de infecções.
'CORONAVOUCHER'
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou o auxílio emergencial
de R$ 600 para trabalhadores
informais, apelidado pelos parlamentares de 'coronavoucher',
com alguns vetos. Segundo
o governo, a medida deverá
beneficiar 54 milhões de pessoas e o custo aproximado será
de R$ 98 bilhões. Os trechos
vetados foram: ampliação do
BPC, reavaliação dos critérios
e restrição à conta bancária.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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EM PALMEIRA

Confirmado primeiro caso de covid-19
Divulgação

Paciente está
em isolamento
domiciliar por
sintomas leves

NO DIA 6 DE ABRIL

Prefeitura de Palmeira
terá ponto facultativo
Palmeira - Foi publicado
no Diário Oficial do Município
de Palmeira, de quinta-feira
(2), o de decreto nº 13.578,
de 1º de abril de 2020, o qual
declara ponto facultativo nas
repartições municipais o dia 6
de abril de 2020, no seu período integral. A data antecede
o feriado municipal do aniver-

Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
informa que na última quarta-feira
(1º) foi confirmado o primeiro
caso de covid-19 no município
de Palmeira. O paciente do sexo
masculino, de 36 anos, é residente da Colônia Witmarsum
e encontra-se em isolamento
domiciliar.
O paciente retornou de Porto
Alegre há 15 dias e três dias
atrás procurou o Hospital do
Rocio, em Campo Largo, com
febre, tosse, coriza e síndrome
gripal. O resultado dos exames
foi divulgado ontem, testando
positivo para a covid-19.
A SMS já está realizando o
levantamento de quais pessoas

Secretária de Saúde, Fabiani Bach e Jean Carlo das Almas, enfermeiro da Vigilância
Epidemiológica, durante o pronunciamento sobre o caso confirmado da covid-19

tiveram contato com o paciente
para monitorar suas situações.
Ele está em isolamento domiciliar.
Além do caso confirmado,
Palmeira ainda têm quatro casos
em investigação, os quais tiveram material coletado e aguardam resultado dos exames, e
três casos foram descartados. O
município também registra 71
pacientes sintomáticos em isola-

mento domiciliar, tendo em vista
que apresentaram sintomas respiratórios, mas devido a protocolo,
não foi realizado teste para identificar o vírus respiratório.
A secretária de Saúde, Fabiani
Bach, ressalta que “diariamente o
número de pacientes com sintomas respiratórios tem aumentado,
portanto, é de extrema importância o isolamento horizontal e o
cuidado com a prática da etiqueta

respiratória”, relatou.
Fabiani também destaca que
“os profissionais de saúde estão
comprometidos com os cuidados
e se esforçando muito para proteger os pacientes, mas dependemos muito da atitudes de todos.
Pedimos que sigam as orientações do Ministério da Saúde, da
Secretaria de Estado da Saúde
do Paraná e da nossa Secretaria”,
disse a secretária.

INVESTIMENTO DE QUASE R$ 189 MIL

Tibagi recebe melhoria na sinalização viária
Da Assessoria
Tibagi - A sinalização viária
de Tibagi está recebendo melhoria na região central. Através
de convênio com o Detran-PR
novas placas de trânsito estão
sendo instaladas e algumas substituídas. A sinalização horizontal

Divulgação

Novas placas de
trânsito estão
sendo instaladas
também está recebendo manutenção. O investimento é de R$

188.905,05, com recursos do
Detran, a fundo perdido.
O engenheiro civil da Prefeitura, Josemar Scheraiber, explica
que o projeto foi elaborado por
uma empresa contratada pelo
próprio Detran. “Tudo foi feito
conforme o saldo do recurso
liberado pelo Detran”, destacou.

sário de Palmeira.
Ficam excluídos da declaração os serviços essenciais,
cujas respectivas secretarias
deverão, na forma da lei, escalar os servidores de acordo
com a exigência, a fim de evitar a interrupção e o comprometimento da qualidade dos
serviços públicos prestados.

SÃO JOÃO

Manutenção da Estrada tem
apoio de produtor rural
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Obras de Carambeí
realiza a manutenção da Estrada
do São João, que serve de ligação
com as regiões da Santa Cruz,
Balsa e Santo André, sendo uma
das principais vias de escoamento
da produção agropecuária.
Nesta quarta-feira (1º),o produtor Cornélio de Roy (Toco),
proprietário da Fazenda Capão
Grande, cedeu um trator e uma

carreta tanque para auxiliar no
trabalho de compactação do cascalho.
O trabalho consiste no patrolamento, aplicação de cascalho
e compactação. “Com o auxílio que recebemos do produtor,
molhamos o cascalho e após passamos o rolo compactador, o que
garante melhor compactação do
material”, descreve o secretário
da pasta, Marcos Machado.
Divulgação

Maquinário de produtor em estrada rural

AOS QUE
TRABALHAM
POR NÓS:
OBRIGADO.

Você, que deixa sua família em casa
para cuidar da nossa: obrigado.
Você, que tem um trabalho essencial
para que o estado não pare:
obrigado. Você, que está
em casa para preservar
a vida de outros: obrigado.
AOS HERÓIS PARANAENSES QUE
AGEM COM RESPONSABILIDADE,
NOSSO OBRIGADO DE CORAÇÃO.
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CASTRENSES MOSTRAM O SEU LADO HUMANITÁRIO EM TEMPOS DE CRISE

Solidariedade no combate à covid-19
Divulgação

Empresas e
cidadãos
castrenses se
unem em ações
para ajudar
o próximo

ao longo dessa semana, deixando-os livres para escolher entre
estar na empresa ou em casa,
se não se sentissem seguros
para sair nas ruas. "Eu entendo
que muitas pessoas têm medo
de circular nesses dias, mas
conversamos com nossos profissionais e dissemos que eles
não tinham nenhuma obrigação
de vir, mas todos concordaram
e estão aqui", explicou.
Segundo Nicolaas, o hospital entregou tecido e demais
materiais para a confecção de
cerca de 500 peças de roupas.
As peças devem ser entregas em mais ou menos uma
semana. "O fato é que estávamos mesmo com as máquinas
paradas e que não vamos voltar a vender nossos produtos
tão cedo. Então, enquanto isso
podemos fazer algo para ajudar o próximo, a ideia é muito
simples, não sou nenhum herói,
são os colaboradores que estão

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A crise gerada pela pandemia do coronavírus também
vem revelando fatores muito
positivos, como a empatia e
solidariedade das pessoas, que
diante da fase difícil que muitos estão enfrentando, decidem
doar tempo e dinheiro para ajudar o próximo. Foi o caso por
exemplo, de alguns grupos de
castrenses que estão somando
esforços para fazer refeições
e entrega-las para caminhoneiros que passam pela rodovia PR 151, desde o sábado
(28). A iniciativa conta com
empresas, com a Cooperativa
de Caminhoneiros Autônomos
de Castro (Coopertrac), e com
empresários e pessoas que se
disponibilizaram para ajudar
individualmente, como o caminhoneiro Rosnei Cardoso, que
decidiu ajudar por solidarizar-se
com o próximo e por conhecer
de perto a rotina dos colegas
caminhoneiros, que conforme
descreve ele, sobretudo neste
época, não tem sido nenhum
pouco fácil.
Rosnei contou à reportagem

Caminhoneiros recebem a chamada 'quentinha'

que só em um dia foram distribuídas 300 marmitas. Ele também relatou o quão gratificante
foi poder ajudar os colegas,
que em tempos de coronavírus,
muitas vezes não encontram
local disponível para se alimentar. "Foi bastante emocionante, tanto para quem recebia
a refeição, como para nós que
estávamos entregando. Nos
emocionamos com eles, porque
conhecemos essa realidade de
perto. O dia a dia já não é fácil
e hoje muitas vezes você não
tem onde comer, mas foi muito
gratificante poder ajudar, ver a
alegria nos olhos de quem recebia a refeição não tem palavras
para descrever, muitos que já
tinham se alimentado paravam
só para agradecer, porque a

grande maioria deles não esperava por isso", destacou ele.
Na
quarta-feira
(1°),
enquanto conversava com a
reportagem por telefone, por
volta de 17h30, Rosnei aguardava para descarregar produtos no pátio de uma empresa
em Ponta Grossa. Segundo
ele, levaria de cinco a seis
horas para poder sair do local
e, na empresa é proibido que
os caminhoneiros preparem
suas refeições, assim como, se
alimentem fora de seus caminhões. "Isso é uma regra de
várias empresas, já estamos
acostumados, porém, com essa
situação por causa do vírus,
quando sair daqui também não
vou encontrar nenhum estabelecimento aberto para jantar,

ainda bem que eu tenho um
estoque de bolachas aqui",
explicou ele, destacando a
importância de ações como a
que os castrenses estão promovendo aqui.
A empresa de Nicolaas
Nienhuys, Ciacool, também
entrou nessa corrente do bem,
e enquanto não está fabricando
os produtos esportivos que
comercializa, usa as máquinas
para fazer voluntariamente,
roupas de trabalho para os
profissionais da saúde do Hospital da Cruz Vermelha de Castro. De acordo com Nicolaas,
primeiramente ele reuniu seus
funcionários e perguntou se eles
topavam trabalhar nessa ação,

trabalhando nessa ação, todos
arregaçaram as mangas", finalizou o empresário.
Máscaras
O caminhoneiro Rosnei Cardoso, com quem a
reportagem conversou sobre
a distribuição de marmitas,
mencionou a dificuldade que
a categoria vem tendo para
encontrar máscaras para comprar. Segundo ele, este seria
um item de extrema importância para que os caminhoneiros
pudessem trabalhar preservando mais sua saúde, já que
eles precisam estar sempre
parando em locais como postos de pedágio, por exemplo.
"Álcool em gel nós até temos
conseguido encontrar, mas não
encontramos máscaras, portanto, se houver alguém que
possa fazer doação aos caminhoneiros, seria muito importante", destaca.
Divulgação

Empresa de costura entra na corrente do bem

DESDE O DIA 1º DE ABRIL

Colheita e venda do pinhão
estão liberadas no Paraná
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Chegou a tão esperada
época da comercialização do
pinhão no Paraná. O fruto,
que na verdade é a semente
da Araucária, a árvore símbolo do Estado, é muito apreciada por aqui, e vai bem em
muitas receitas. Além disso,
um bom paranaense gosta de
comer pinhão cozido, assado
e sapecado, ou seja, não é a
toa que se espera tão avidamente pelo período em que
se pode comprar a iguaria
em feiras, mercados, e como
ocorre tradicionalmente, nas
beiras de estradas, nas rodovias do estado.
A colheita e a venda estão
liberadas desde a quarta-feira
(1°), e, nos Campos Gerais,
o pinhão significa fonte de
renda para muitas famílias, que nesta época do ano
dedicam-se à comercialização
do fruto. Porém, existe uma

Pinhão já pode ser comercializado
recomendação do Instituto
Água e Terra do Paraná a ser
seguida, para que os frutos
sejam comercializados e consumidos após caírem naturalmente das árvores, assim
evita-se queda de colhedores
das Araucárias, e o consumo
do fruto verde, o que pode
ocasionar problemas por má
digestão.
A data que regulamenta

a venda do pinhão também
tem como objetivo proteger
a reprodução da Araucária,
já que a árvore está em extinção, porque além de ter ciclo
de vida mais lento que outras
espécies, ela também sofreu
muito com a exploração
intensa e irregular nas últimas
décadas e com a falta de fiscalização dos órgãos ambientais competentes.

MUDANÇAS

Rio Branco tem
nova via de acesso
A Secretaria Municipal de
Planejamento e Desenvolvimento
Urbano promoveu mudanças
na Avenida Miguel Couto com
a implantação de uma rotatória que dá acesso à Vila Rio
Branco pela Rua Arthur Gomes
Machado. Quem vier da Vila Rio
Branco também poderá acessar
a área central pela Arthur Gomes
Machado em direção à Avenida
Miguel Couto.
Os veículos que vão no sentido centro-bairro em direção
ao Hipermercado Condor têm a
passagem livre. Para quem vier
do bairro em direção ao centro,
precisará entrar na rotatória.
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TELÊMACO BORBA TEM UMA DAS UNIDADES

Antecipada entrega de três hospitais
Divulgação

Ratinho Junior
quer estrutura
pronta o mais
breve possível

saltou o governador.

ampla e completa, dedicada ao
tratamento do coronavírus.
Ele destacou que, além desses novos 160 leitos, a secretaria vai ativar mais 317 leitos de
UTI e 731 leitos de enfermaria
em hospitais de todo o Estado.
As estruturas estarão disponível
até o fim da próxima semana e
se somarão aos 3.603 leitos
de atendimento especializado
(públicos e particulares) já
existentes em nove hospitais de
referência e 51 de retaguarda
espalhados pelo Paraná.
“Vamos colocar para funcionar todas essas estruturas.
Não teremos e não queremos
obras paradas. Temos hospital
fechado há nove anos, leitos
que não foram abertos. Vamos
abrir a porta da saúde. Isso é
ter respeito pelas pessoas”,
afirmou o secretário.

Rede hospitalar
Secretário de Estado da
Saúde, Beto Preto explicou que
a antecipação das obras se soma
a outras medidas já tomadas
pelo Governo do Estado para
garantir uma rede de saúde

Avaliação diária
Beto Preto reforçou, ainda,
que caso o quadro epidemiológico exija novas medidas,
o Estado tem condições para
mais contratações nos próximos 90 dias. “É um momento

Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior determinou
nesta quinta-feira (02) a agilidade na conclusão de três
hospitais regionais como forma
de ampliar a força-tarefa do
Estado para o enfrentamento
ao coronavírus. Previstas inicialmente para serem concluídas em dezembro, as obras dos
complexos de Telêmaco Borba
(Campos Gerais), Guarapuava (Centro) e Ivaiporã (Vale
do Ivaí) serão antecipadas
pela Secretaria de Estado da
Saúde.
A intenção, destacou o
governador, é que as estruturas
estejam à disposição dos paranaenses o mais brevemente
possível. “Estamos reforçando
o trabalho para entregar mais

Três centros médicos irão garantir mais 160 leitos

três hospitais para a população. Algo que só iria ocorrer no
fim do ano agora vai ajudar o
Paraná neste enfrentamento ao
coronavírus”, afirmou.
Somados, os três centros
médicos vão garantir ao sistema
público do Estado mais 160
leitos, sendo 40 de Unidade

de Terapia Intensiva (UTI).
“A nossa ideia aqui no Paraná
é usar as estruturas hospitalares, locais já apropriados
para atender as pessoas, para
reforçar o atendimento contra
o Covid-19. Os próprios hospitais serão transformados em
hospitais de campanha”, res-

Prevenção e cuidados com
a saúde ganham reforço
A Prestes Construtora e
Incorporadora reforçou os cuidados nos canteiros. Diante
da manutenção das atividades
em seis, das sete cidades em
que a empresa possui obras
ativas, a opção foi investir
em informação e prevenção.
Para isso, foram disponibilizados em todos os canteiros
termômetros para aferição de
temperatura, álcool em gel de
uso coletivo e escalas para as
refeições. Além disso, outros
cuidados quanto a utilização
dos vestiários, evitando aglomeração, também foram adotados.
Para o diretor de engenharia da companhia, Pedro Incer,
as medidas são essenciais
para a manutenção da operação nos canteiros. Ele explica
que os ambientes são amplos,
com bastante ventilação e com
pessoas trabalhando distantes
umas das outras. A continui-

Divulgação

Medidas são
essenciais para
operações

Empresa optou
por dobrar a atenção
dade nas obras, segundo ele,
é essencial para a manutenção
de toda a cadeia produtiva do
setor. “O setor da construção
civil funciona como um termômetro e quando ele para,
dezenas, até centenas de
outros segmentos da economia
são impactados direta ou indiretamente”, justifica. E para
garantir que pelo menos essa

Complexos
Os hospitais em Ivaiporã
e Guarapuava estão em construção, com mais de 90% das
obras concluídas. Já o complexo
de Telêmaco Borba passa pela
parte final de adequação. Originalmente, tanto o de Ivaiporã
quanto o de Telêmaco vão ser
dedicados preferencialmente ao
atendimento da mulher.
“Esse hospital em Telêmaco
Borba já foi inaugurado três
vezes, mas nunca entrou em
funcionamento. Agora, sim, vai
atender a população”, afirmou
Beto Preto.
Já a estrutura de Guarapuava será referência para Urgência e Emergência e terá seu
perfil assistencial direcionado
para atendimento em ortopedia e trauma, cirurgia geral e
clínica médica. “Mas, neste
momento, todos servirão para
ajudar a vencer o coronavírus”,
destacou Ratinho Junior.

PROFESSOR SERÁ PROTAGONISTA

NA PRESTES CONSTRUTORA

Da Assessoria

de avaliação diária, de tomadas
de medidas diárias, de acordo
com que o quadro epidemiológico se apresenta”, disse.

área continue ativa, a empresa
optou por redobrar a atenção.
“Promovemos uma série de
medidas que orientam desde
a chegada ao canteiro até o
retorno para casa”, conta o
engenheiro.
Segundo ele, as ações precisam ser somadas a de toda a
sociedade que pode usar esse
momento para trabalhos em
home office ou que conseguiram se organizar a partir de
escalas. “Toda a segurança é
essencial para a manutenção
do bem estar coletivo, ainda
que em meio a momentos
de adversidade. Embora um
ambiente de indústria da construção civil seja menos propenso ao vírus, toda a atenção
é necessária”.

PR desenvolve EaD para atender
estudantes da rede estadual
O Governo do Estado está
estruturando um sistema de
Educação a Distância (EaD)
para atender os estudantes da
rede estadual enquanto perdurar
a pandemia do coronavírus. A
iniciativa teve ampla aceitação do
Conselho Estadual de Educação
(CEE), que aprovou a medida
por 17 votos a favor e apenas um
contrário.
A Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte está
desenvolvendo a plataforma, que
deverá ser apresentada na próxima semana. Assim, os cerca de

1 milhão de alunos da rede não
terão seu processo de ensino e
aprendizagem prejudicado devido
ao momento delicado pelo qual o
país passa.
Segundo a secretaria, o
Estado está adotando dados técnicos e científicos em relação à
propagação do novo coronavírus
e os colégios só serão reabertos
quando a situação for considerada segura pelas autoridades
sanitárias.
Protagonismo
Em webconferência realizada

na quinta-feira (2), o secretário Renato Feder destacou que
o professor será o protagonista
nesse novo processo. A ideia
é gravar as videoaulas exclusivamente com docentes da rede
estadual.
A solução em desenvolvimento vai permitir que haja
interação entre estudantes e
docentes. O professor terá liberdade para enviar materiais de
estudo e links que ajudem a complementar o conteúdo e também
poderão definir atividades extras
a serem realizadas pelos alunos.

PROFISSIONAIS DA UEPG

Projeto inicia atendimento nas UBS
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na quarta
(1º), profissionais selecionados
pelo programa de extensão para
enfrentamento da Covid-19 da
UEPG iniciaram as atividades
nas Unidades Básicas de Saúde

(UBS) de Ponta Grossa. As equipes, compostas por enfermeiros
e técnicos de enfermagem, vão
complementar a atenção primária em saúde na cidade.
O projeto de extensão contempla três atividades: atenção
às unidades básicas de saúde,

atenção às divisas do Paraná e a
central de teleatendimento (Call
Center). No caso das UBS, a
atuação dos profissionais deve
contribuir com as equipes das
unidades, tanto no atendimento
a casos de Covid-19 quanto nas
demandas de rotina.
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Hospital da UEPG completou 10 anos
Diretor do
Regional
rememora
trajetória
de hospital
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na terça
(31 de Março), o Hospital
Universitário da UEPG, referência de atendimento em
média e alta complexidade nos
Campos Gerais, completa 10
anos. Além dos atendimentos em saúde exclusivamente
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e das atividades como
hospital de ensino, o aniversário do HU-UEPG acontece
em meio a outro desafio: ser
uma das dez unidades hospitalares que são referência para
o enfrentamento de Covid-19
no Estado do Paraná.
O decênio coincide com as
comemorações dos 50 anos
da Universidade Estadual
de Ponta Grossa. O reitor
da UEPG, professor Miguel
Sanches Neto, observa a
relevância do Hospital como
órgão
da
Universidade,
especialmente no contexto
da epidemia de Covid-19.
“Comemorar o aniversário de
10 anos do HU-UEPG em um
momento de grande demanda
de serviços hospitalares por
conta da Covid-19 revela a
importância da criação do
hospital, mas principalmente
a importância da equipe que
faz heroicamente o seu cotidiano”, enaltece.
“A trajetória do HU, construída com excelência em
diferentes áreas, em especial como hospital de ensino,
credencia-o a responder às
demandas do Covid-19 com
profissionais
qualificados,
estrutura, criatividade e inovação”, afirma Sanches. O
hospital se prepara para atender aos pacientes suspeitos
ou confirmados, e o terceiro
andar do hospital foi isolado,
destinado
exclusivamente
para casos de Covid-19.
Foram preparados 25 leitos
clínicos, para os casos moderados, e 10 leitos de tratamento intensivo (UTI), para
os casos graves. O acesso
é restrito a profissionais do
setor, mediante uso de vestimenta especial.
História e Estrutura
O professor Everson
Krum, vice-reitor da UEPG
e diretor do Hospital Universitário por sete anos, rememora a trajetória do Hospital.
“Tive a honra de participar
da inauguração do hospital
há 10 anos e ainda ser designado como chefe da unidade
hospitalar. Com orgulho e
satisfação pude acompanhar
a trajetória do Hospital, que
a cada dia se consolida como
o maior estabelecimento
público da região. Neste
período, tivemos grandes
conquistas como novas UTIs
Gerais, UTI Neonatal e Pediátrica, Maternidade, Urgên-

cia Cirúrgica Pediátrica e
Ampliação de Atendimentos
Ambulatoriais e de Exames.
O Hospital Universitário é o
novo marco para o Ensino e
a Saúde da região”, enfatiza
Krum.
O Hospital foi inaugurado
em 31 de março de 2010,
como Hospital Regional de
Ponta Grossa. Neste primeiro
ano, ofertava apenas 18 leitos gerais ativos, apesar da
capacidade para instalação de
193 leitos. Em 2013, a Universidade Estadual de Ponta
Grossa assumiu a administração da unidade hospitalar,
que passou a ser Hospital
Universitário. No momento da
transferência de gestão, havia
40 leitos ativos, dos quais 12
eram reservados para atender
adultos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 18 leitos
cirúrgicos e 10 leitos clínicos.
O Hospital atendia a 430
pacientes por mês.
Hoje, são oferecidos
no HU-UEPG serviços de
saúde como o atendimento
ambulatorial,
atendimento
de Urgência e Emergência,
Maternidade, UTI Neonatal,
Pediátrica e Adulto, Exames
e Análises Clínicas. Por mês,
são cerca de 6000 consultas
ambulatoriais e 3000 exames de Raio X, Tomografia,
Ressonância e Ultrassom. Os
pacientes recebidos são provenientes de 12 municípios
dos Campos Gerais.
Houve um aumento de
320% nos leitos ativos no
hospital, durante os 7 anos
de gestão como hospital universitário. Dos 166 leitos
ativos, 6 são na Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal,
4 na UTI Pediátrica, 20 na
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) Adulto, 2 na UCI Neonatal, 30 na Clínica Médica,
58 na Clínica Cirúrgica e 34
na Maternidade. A construção da nova ala da Materni-

dade, em andamento, deve
acrescentar 20 novos leitos.
“Há 10 anos, vimos surgir os primeiros trabalhos de
construção do nosso Hospital Universitário. Era uma
obra pequena e tímida, onde
todas as pessoas que aqui
trabalhavam, se conheciam
até mesmo pelo nome. Uma
pequena cerimônia deu início
aos trabalhos”, rememora a
Diretora Administrativa do
HU, Maria Cristina Roque
Ferreira. “Com o passar dos
anos, transformou-se num
local de referência, que hoje
atende milhares de pessoas
de toda a região dos Campos
Gerais”, complementa.
Humanização do
atendimento e do trabalho
O atendimento humanizado é um diferencial do Hospital Universitário destacado
por boa parte dos funcionários e corpo administrativo.
“Um hospital, mais do que
equipamentos e prédio, são
as pessoas. Parabéns a todos
e a todas, colaboradores,
comunidade e lideranças, que
fazem de nosso HU um dos
melhores hospitais do Brasil”,
congratula o reitor da UEPG.
Como conta a Diretora
Geral do HU, Luciane Cabral,
os conceitos de gestão baseados no atendimento com qualidade, carinho e humanização
são fundamentais para o reconhecimento do HU como referência de qualidade na região
dos Campos Gerais. Maria
Cristina complementa que
as equipes do hospital têm
empenho e dedicação constantes, que fazem a diferença
na qualidade do atendimento.
“Temos um grande aprendizado, com histórias que nos
comovem todos os dias. Uma
vivência emocionante. Aqui o
empenho e a dedicação são
constantes. E todo momento
é hora de agradecer, por tudo

que nos torna melhores pessoas e melhores profissionais”, finaliza.
Hospital de Ensino
O Hospital Universitário
também se configura como
um centro formador de profissionais, com espaço para
estágios, pesquisa científica,
pós-graduação e programas
de extensão. “O Hospital é
cenário de prática para estágios de cursos, não somente
da área da saúde. É evidente
que esse impacto parece maior
quando se pensa no curso de
Medicina, mas outros cursos,
como Farmácia, Enfermagem
e Odontologia, tiveram também a oportunidade de ter um
cenário de prática hospitalar
com serviços de excelência”,
explica a Diretora Acadêmica
do HU, professora Tatiana
Menezes Cordeiro.
O HU-UEPG oferta Residências
Multiprofissionais
e Uniprofissionais em nove
programas. Profissionais das
áreas de fisioterapia, serviço
social, enfermagem, farmácia,
análises clínicas, fonoaudiologia, odontologia, educação
física e psicologia podem
realizar pós-graduações em
Urgência e Emergência, Reabilitação, Obstetrícia, Neonatologia, Saúde do Idoso,
Intensivismo e Bucomaxilofacial, além dos novos programas em Saúde Mental e
Epidemiologia e Controle de
Infecções. As residências
médicas são voltadas para Clínica Médica, Cirurgia Geral,
Neurologia, Cirurgia Vascular,
Radiologia, Medicina Intensiva,
Otorrinolaringologia,
Ortopedia, Anestesiologia e
Endoscopia.
“No que diz respeito à
residência médica, o HU não
só ampliou o número de vagas
ofertadas na região, mas também diversificou as especialidades. Hoje, temos programas

de residência que não existiam
na cidade, como Ortopedia,
Cirurgia Vascular, Medicina
intensiva, entre outros”, relata
Tatiana. “Foi fundamental o
desenvolvimento desses 10
anos de Hospital Universitário na formação de médicos
especialistas”.
Enquanto havia vagas de
residência médica em outra
instituição
hospitalar
de
Ponta Grossa, o HU é pioneiro na região na oferta de
residências multiprofissionais
e uniprofissionais. “O Hospital Universitário desponta
como hospital de vanguarda,
que enfrentou esse desafio
de colocar em prática programas de especialização nas
mais diversas áreas. Foi, realmente, uma ousadia do HU
abrir inúmeros programas e
colocar no mercado de trabalho profissionais de saúde
especializados em áreas tão
importantes para a sociedade,
justamente levando em conta
as transições que aconteceram no nosso país”.
Mudanças para atender
à pandemia de Covid-19
Em 2020, o mundo se
depara com uma pandemia
de um novo Coronavírus: o
SARS-CoV-2. O vírus, que
causa a Covid-19, gera sintomas respiratórios e pode
evoluir para infecções respiratórias graves. Neste cenário, o
Hospital Universitário é uma
das unidades hospitalares de
referência no Paraná.
Como conta a diretora
Luciane, o desafio é planejar e conduzir a estrutura
complexa do hospital, para
enfrentar o novo vírus que
assola outros países e outras
regiões do Brasil. “Mas, com
conhecimento, muita vontade e dedicação, empenho
e profissionalismo dos companheiros diretores, chefes
e coordenadores, enfim, da

equipe de gestão e ainda de
todos os servidores, funcionários, professores, residentes, acadêmicos, de todas as
áreas – assistenciais, apoio e
administrativas – tenho absoluta certeza que estamos preparados para fazer o melhor
em benefício da comunidade”,
tranquiliza.
Além do espaço isolado
para tratamento dos pacientes,
o plano de contigência contempla também o isolamento
de pessoas encaminhadas com
sintomas respiratórios ao HU.
Esses pacientes são recebidos
em uma estrutura de pré-triagem, externa ao hospital, que
conta com estoque de materiais e insumos para examinar
casos suspeitos da doença e
encaminhar para internamento
ou isolamento domiciliar. O
médico Fernando Antônio de
Lima Torres, Diretor Técnico
do HU, conta que as barracas
localizadas na área externa
são resultado de uma parceria
realizada entre o HU-UEPG
e o Exército, que se colocou
à disposição para ajudar com
questões como organização,
logística, infraestrutura e mão
de obra, caso seja necessário.
“Se olharmos para a história da medicina, vamos verificar que essas pandemias e
as grandes guerras mundiais
aceleraram o processo de
evolução de inúmeras áreas,
mas em especial da saúde”,
afirma a professora Tatiana.
“Ainda vamos ver, no futuro,
quão criativo o ser humano
foi nessa pandemia, com o
objetivo de melhorar a vida
das pessoas, não só as atendidas na rede de assistência à
saúde, mas também em outras
áreas que direcionam conhecimentos para melhorar a vida
das pessoas, aliviar angústias
e proteger quem está na linha
de frente dos atendimentos”,
antecipa.
Fotos / Aline Jasper

Recém-nascido

Atendimento à pandemia

História e estrutura

SAMU aéreo chegando ao Regional

Humanização do atendimento e do trabalho
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Comércio de Tibagi abriu as portas
Divulgação

Prefeito Rildo
não descarta
uma nova
quarentena

NO DISTRITO DE CAETANO MENDES E SÃO BENTO

Três campos serão construídos
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Tibagi - Na tarde desta terçafeira (31) a Prefeitura publicou o
decreto nº 727/2020 que autoriza a retomada do atendimento
ao público de algumas empresas
no município, a partir da sextafeira (3). No dia 21 de março
o poder executivo decretou a
suspensão do atendimento presencial, através do decreto nº
721/2020, mantendo abertas só
empresas com atividades consideradas essenciais, como mercados,
mercearias, farmácias, borracharias e oficinas mecânicas. O novo
documento prevê que o comércio deverá adotar medidas preventivas para receber o público
ao abrir as portas. A prefeitura
designou servidores para auxiliar
na orientação e fiscalização desses estabelecimentos, que podem
ser notificados se não cumprirem
as deteterminações.
No decreto também está mantido o fechamento de bares, restaurantes e lanchonetes por mais
dez dias, a partir desta quartafeira (1º). Estes poderão aten-

Medidas preventivas para atender o público são adotadas
der somente com encomendas
e entregas. Atrativos turísticos,
parques, tanto púbicos quanto
privados, permanecem fechados
para visitação. A rede hoteleira
também fica impedida de receber
turistas ou grupos. Eventos particulares ainda estão proibidos,
bem como a permanência de pessoas em espaços públicos, como
praças, por exemplo, tudo para
evitar aglomerações.

O prefeito Rildo Leonardi
comemorou os resultados negativos para COVID-19 em Tibagi,
mas não descartou a possibilidade de uma nova quarentena, se
houver necessidade. Ele destacou
que o isolamento social ainda é
o mais recomendado, principalmente para pessoas inseridas
nos grupos de riscos, como idosos, diabéticos e hipertensos, por
exemplo.

Tibagi - O Ministerio da
Cidadania liberou crédito de
recursos para a execução dos
dois campos de futebol society
a serem construídos na sede e
no Distrito de Caetano Mendes, conquistados através de
emendas dos deputados federais Aliel Machado e Toninho
Wandscheer. As obras já licitadas, estavam somente aguardando esse desembolso para
poderem receber a autorização
de início , obedecendo o regramento da Portaria Interministerial MPOG/MF/CGU Nº
424/2016, de 30/12/2016.
A emenda destinada à sede,
no valor de R$ 322.857,14,
terá contrapartida financeira
do Município no valor de R$
114.142,86 e a emenda ao
Distrito de R$ 222.857,14
terá contrapartida no valor de
R$ 76.142,86, valores definidos em função da necessidade
específica de cada local e com
base no no Sistema Nacional de
Pesquisas de Custos e Índices
da Construção Cívil (Sinapi).

Empresa vencedora
aguarda apenas a
ordem de serviço

Quadras de society serão
construídas nos distritos
A empresa vencedora nos
dois certames - GTC Construtora - pretende dar início aos
serviços tão logo seja assinada
a Ordem de Serviço.
O campo society a ser
construído na localidade de
São Bento, beneficiado com
a emenda do deputado federal Sandro Alex no valor de
R$ 222.857,14, encontra-se
em processo licitatório e, após
sua conclusão, também deverá
aguardar a entrada de credito de recursos por parte do
Ministerio, para seu início.
O campo construído no
São Bento será o segundo

campo sintético da localidade,
como explica o secretário
municipal de Planejamento,
Economia e Gestão, Fernando
Kogus. “Gostaríamos de levar
o campo para outras localidades do nosso município, mas
no São Bento era o único lugar
onde tínhamos o único imóvel
da Prefeitura disponível para
construir”, ressalta.
A localidade já possui um
campo sintético, construído a
partir através de um convênio
com o Governo do Estado,
sem contrapartida do município que apenas cedeu o terreno e a terraplanagem.
Na sede, o campo sintético ficará na Vila São José,
no distrito de Caetano Mendes ao lado da Quadra Poliesportiva e em São Bento será
ao lado da Unidade Básica de
Saúde (UBS).

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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A forma mais barata de fazer negócio!

RESUMO DE NOVELAS

AGILE LTZ 2013
R$ 27.500,00
Carro flexpower 1.4 mpfi 8v,
5p, cor preta, com ar-condicionado, direção hidráulica,
som, vidros elétricos, alarme,
trava automática, rodas 15 de
liga leve, freios ABS, airbag
duplo, acendimento automático dos faróis, faróis de
neblina, regulagem de bancos e volante, pneus novos,
IPVA 2020 pago, única dona.
Preço: R$ 27.500,00. Tratar
no (42) 9 9961-6085.

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 9973-2121
/ 9 9916-3737.

3232-5148

Áries: Vênus começa a
brilhar em Gêmeos e promete
empoderar a sua comunicação
pessoal. Sua habilidade para se
expressar e sua simpatia serão
ímãs para atrair companhias,
amizades e admiradores, mesmo
que de forma virtual.

Libra: O dia de trabalho
tende a ser ligeiramente pesado,
com muitas ocupações. Organize-se e pense em cumprir primeiro os deveres para se livrar
logo das preocupações. Assim, vai
ficar com a mente e o tempo livres
para poder relaxar e se divertir.

Touro: A sexta chega gloriosa para um signo como o seu,
tão focado nos interesses materiais! A notícia vem de Vênus
e não poderia ser melhor: seu
planeta regente ingressa hoje em
sua Casa da Fortuna e seu dom
para lidar com as finanças. Um
tempo próspero deve começar
em você.

Escorpião: Hoje a Lua
realça suas qualidades e revela
que é um bom momento para
mostrar aos chefes seu profissionalismo. Saberá impressionar e
pode subir no conceito dos superiores. A Lua também favorece
quem trabalha na área de prestação de serviços ou com qualquer
tipo de organização e estratégia.

Gêmeos: Júpiter forma
conjunção exata com Plutão e
recomenda mais foco no financeiro. Seu tino comercial afiado
e sua esperteza podem te ajudar
a resolver algum assunto pendente relacionado com dinheiro.
Alguém com quem partilha objetivos em comum pode dar apoio.

Sagitário: Se depender de
Júpiter e Plutão, o cenário astral
desta sexta é ideal para investir em
seus interesses financeiros. Pode
ter boas ideias para aumentar
seus ganhos. Dia favorável para
quem trabalha em casa, empresas
familiares ou na área de cuidados
com a saúde e o bem-estar.

Câncer: No ambiente profissional, sua determinação e
habilidade para resolver as coisas vão contar pontos junto aos
superiores. Júpiter fica mais próximo de Plutão e os dois astros
fortalecem a sua boa vontade no
trabalho.

Capricórnio: Tudo o que
você fizer com garra e confiança
nesta sexta tende a dar retorno e
resultado. Júpiter e Plutão, ativos
e unidos, fortalecem seu lado batalhador, perspicaz e competente.
Execute suas tarefas com a eficiência e acolha os elogios pelo.

Leão: A Lua prossegue o
passeio que faz em seu signo e
forma excelente aspecto com o
Sol, trazendo muitos estímulos.
Encontros com amigos e pessoas
com as quais se afina prometem
momentos especiais.

Aquário: A Lua atravessa
seu signo oposto e realça a sua
habilidade para se relacionar.
Por outro lado, a forte conjunção entre Júpiter e Plutão aciona
sua intuição e pode trazer à tona
revelações importantes.

Virgem: Apoie-se nas qualidades que herdou do seu signo
para se destacar nesta sexta-feira.
Seu jogo de cintura e capacidade
de escutar ajudarão bastante em
seu trabalho. Júpiter e Plutão, vão
dobrar forças em seu paraíso.

Peixes: Os interesses de
trabalho estarão entre as suas
prioridades e você pode se dar
bem em suas atividades. Sua
comunicação e criatividade vão
sobressair e os colegas vão se
inspirar em seu exemplo.
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CASO DO HOMEM QUE TEVE CORAÇÃO ARRANCADO

Presos suspeitos de
matar no Maracanã
Investigação para
prender possíveis
assassinos
durou um mês
Da Redação
Após investigação que
durou cerca de um mês, policiais civis de Castro prenderam
na quinta-feira (2), os dois sus-

peitos de matarem um homem
na localidade do Maracanã, no
início de março. A Polícia Civil
representou ao judiciário pela
expedição de prisão temporária
dos envolvidos, os quais foram
encontrados e presos nas localidades de Bananal e Bairro dos
Veigas, área rural de Castro.
Os dois detidos, após interrogatório, foram escoltados para
a Cadeia Pública de Castro,
onde permanecem à disposição

da Justiça.

Equipe da Civil de Castro que elucidou o caso

Entenda o caso
O corpo foi encontrado há
30 dias em avançado estado de
decomposição. A vítima estava
sem o coração e com a cabeça
quase decapitada, além de
diversos cortes pelo corpo.
Após a localização do corpo,
teve início a investigação, que
apurou os fatos e identificou os
suspeitos.

PONTA GROSSA

TIBAGI

GM prende homem por
disparo de arma de fogo
Divulgação

EM TODO O ESTADO

Incidência de furtos e roubos cai
Divulgação

Da Assessoria
De janeiro a dezembro
de 2019, houve uma redução
de 26.569 furtos e roubos
Paraná, na comparação com
o mesmo período de 2018. A
queda percentual de furtos foi
de 9% e de roubos 18,5%. Isso
significa que o Paraná teve 72
furtos e roubos a menos por
dia durante todo o ano passado. As informações são do
Relatório Estatístico Criminal
do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança Pública,
divulgado nesta quarta-feira
(01/04).
“As forças policiais paranaenses estão muito integradas, e isso resulta em
menores índices, tanto de
homicídios, quanto de furtos
e roubos. Semanalmente, nos
reunimos com a cúpula das
polícias para debater, planejar e analisar ações, pois
saber onde acertamos e no
que ainda podemos melhorar é essencial para manter
os números estatísticos em
tendência de queda”, explicou o secretário estadual da
Segurança Pública, coronel
Romulo Marinho Soares.
Em números absolutos
houve 15.443 menos ocorrências de furto no ano passado (170.513 em 2018 e
155.070 registros em 2019),
uma redução de 42 casos por
dia. Em relação aos roubos,
foram 59.860 ocorrências
durante todo o ano de 2018,
contra 48.734 em 2019,
resultando em 11.126 registros a menos no período, uma
queda de 30 roubos por dia
em todo o Estado.
O comandante-geral da
Polícia Militar, coronel Péricles de Matos, afirmou que
as estatísticas estão em queda
devido à maior presença das
forças policiais para coibir e
repreender crimes. ““A Polícia
Militar está na rua, de forma
ostensiva, interativa e com
policiamento
comunitário,
identificando aqueles que causam o furto e o roubo em nossas comunidades. A partir do
momento que a polícia exerce
o seu papel, nós coibimos e
impedimos esse delito contra
o patrimônio, quer seja furto
ou roubo. Assim, resgatamos
a sensação de segurança da
comunidade”, disse.

Furtos
Todas as modalidades criminais relacionadas a furtos
no Paraná diminuíram: veículo (-9%), ambiente público
(-10%), residência (-11,5%)
e comércio (-4,3%).
O furto à residência foi o
crime que teve maior queda
em números absolutos. Foram
5.843 ocorrências a menos
de janeiro a dezembro de
2019 – no ano passado foram
44.755 e, em 2018, 50.598
registros.
As Áreas Integradas de
Segurança Pública (AISP)
que tiveram maiores reduções
percentuais em relação ao
número de furtos geral foram
a 13ª, de Toledo (-22.,%);
8ª, de Laranjeiras do Sul
(-17.2%); e a 15ª, de Umuarama, (-16,7%).
Três, das 23 Áreas Integradas registraram aumento
na modalidade criminal. Na
6ª AISP, de União da Vitória, cresceu 0,5% (nove
ocorrências a mais); na 22ª
AISP, de Telêmaco Borba, o
crescimento foi de 3,4% e na
23ª AISP, de Jacarezinho, de
3,9%.

modalidade: a 21ª AISP, de
Cornélio Procópio, registrou
3,1% mais ocorrências no
período (oito roubos a mais).
Em todo o Estado, o roubo
em ambiente público lidera as
reduções em números absolutos: 6.701 ocorrências a
menos durante o ano, com
40.916 ocorrências em 2019
e 34.215 em 2019. Em percentual, a maior diminuição
apontada no relatório foi do
roubo à residência (27%),
com 1.398 registros a menos
em 2019 em comparação
com 2018.
“A diminuição no número
de furtos e roubos está relacionada à atuação integrada
entre todas as forças de segurança no Paraná. Neste conjunto, a Polícia Civil atua na
investigação dos crimes. A
qualidade dos nossos inquéritos policiais colabora para que
os criminosos sejam condenados robustamente. Assim,
permanecem mais tempo fora
das ruas, o que contribui significativamente para a queda
nos crimes”, explicou o delegado-geral da Polícia Civil,
Silvio Jacob Rockembach.

Roubos
As qualificações de roubo
também apresentaram queda
expressiva em todo o Paraná:
veículo (-26,4%), ambiente
público
(-16,3%),
residência (-27%) e comércio
(-24,4%).
As maiores reduções percentuais ocorreram na 10ª
AISP, de Francisco Beltrão
(-39,3%), seguida pela 18ª
AISP, de Apucarana (-28%),
e a 14ª AISP, de Campo
Mourão (-27,4%).
Apenas uma das Áreas
Integradas de Segurança
Pública teve aumento nesta

Drogas e armas
As ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas
subiram 4,6%, consequência
da intensificação do trabalho
desenvolvido pelas forças de
segurança durante esta gestão. Foram 550 ocorrências
a mais durante todo o ano de
2019.
Neste ano foram apreendidas 6.144 armas em todo
o Estado. O número corresponde a todas as regiões e
tipos de armas apreendidas.
Por dia, as forças policiais
tiraram 16 armas de circulação.

APARELHO ESTAVA AMARRADO EM UMA MANGUEIRA

Clube de TB tem televisor quebrado
Telêmaco Borba - Era perto
das 9h30 da manhã de terçafeira, quando chegou a conhecimento da polícia, por uma
funcionária de um clube, que
um televisor da marca LG, de

50 polegadas, havia sido levado.
Relata a solicitante que a janela
do clube estava aberta e ao verificar o lado externo visualizou o
aparelho amarrado em uma mangueira e com a tela quebrada.

Também informou a funcionária
que o vigia do estabelecimento
ao fazer a sua ronda por volta
das 4 horas, ouviu um barulho
mas não percebeu que haviam
tentado furtar o local.

Tibagi - Por volta das 8 horas
de terça-feira (31), vítima relatou que ao chegar a sua residência localizada na Rua Projetada,
Bairro Vila Isabel, notou que a
janela dos fundos estava arrombada. Ao entrar, sentiu a falta de
um televisor, um botijão de gás,
um relógio e roupas. Nos fundos
do terreno também há uma casa,
e a janela também se encontrava
arrombada, notando a falta de
1 botijão de gás. O morador foi
orientado a dar queixa.

JAGUARIAÍVA

Objetos apreendidos

Trabalho conjunto das políciais

Casa é
arrombada

Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa prendeu, na noite de quarta-feira
(1º), um homem pelo crime de
porte irregular de munições, no
bairro Schangrilá. Na ocasião
foram apreendidas 18 munições,
sendo seis deflagradas, calibre
.38; e 12 intactas, calibre .357;
além de 16 gramas de maconha,
um invólucro e uma balança de
precisão.
De acordo com a Guarda
Municipal, a prisão foi efetuada
após um patrulhamento realizado pela equipe de segurança,
em busca do suspeito. Durante
abordagens realizadas no campo
society da região do Schangrilá,
o grupo ROMU ALPHA foi notificado que havia um condutor
realizando manobras perigosas
em um carro Volkswagen Gol e
que um disparo de arma de fogo
tinha sido efetuado do interior do

veículo.
A equipe saiu em patrulhamento pelo bairro e avistou o
carro suspeito. O motorista percebeu a viatura com os sinais
luminosos ligados e fugiu. A
Guarda Municipal continuou
fazendo um acompanhamento
tático e percebeu que o condutor
abandonou o veículo em frente a
uma casa e entrou no quintal.
Os guardas, então, fizeram
buscas dentro do automóvel e
encontraram seis cápsulas de
calibre .38 deflagradas e um
invólucro de maconha. A proprietária da residência permitiu a
entrada da equipe no interior da
casa e lá foi encontrado o suspeito. Dentro do imóvel foram
encontrados uma sacola com 12
munições calibre .357 intactas e
uma balança de precisão. Armas
de fogo não foram localizadas na
residência.

PELA GUARDA MUNICIPAL

Homem com mandado
por feminicídio é preso
Divulgação

Ladrões roubam
comércio
na PR-151
Jaguariaíva - Dois indivíduos
portando arma de fogo, praticaram roubo a um estabelecimento
comercial localizado na PR 151,
em Jaguariaíva. a Ação aconteceu
por volta da 1h45 de quinta-feira
(2). De posse de uma arma de
fogo, ele subtraíram dinheiro do
caixa e evadiram-se a pé. Equipe
policial realizou patrulhamento,
porém sem êxito na localização
dos autores.

ARAPOTI

Localizam
baterias e
recuperam moto
Arapoti - Policiais militares
localizaram por volta das 10h41
de quarta-feira (1º), na Rua Felicindo Barros, duas baterias furtadas. No local também estava
uma motocicleta Honda/CG 150
titan, placa AOG 9399, de cor
vermelha, ano 2006, da cidade
de Paranaguá. Inclusive essa
moto havia sido furtada em 27
de março desse ano. O morador do imóvel, um homem de 21
anos, a motocicleta e as baterias
foram encaminhadas para a delegacia de polícia.

NA MADRUGADA

Rouba comércio
armado e foge

Denúncia leva a prisão
Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa
cumpriu mais um mandado de
prisão pelo crime de feminicídio
na manhã desta quinta-feira (2),
por volta das 8h30.
A prisão foi realizada no
Centro Municipal de Especialidades, após denúncia feita à
equipe de que o suspeito estaria

nos corredores da unidade.
Durante a abordagem ao
suspeito, a GM constatou que
o homem havia sido indiciado
por um feminicídio ocorrido na
cidade de Curitiba em 2019.
Ele foi encaminhado para a
delegacia de Polícia Civil para
a realização das demais providências.

NO PARANÁ

Concurso da Polícia
Militar abre incrições
Da Assessoria
Estão abertas as inscrições
para o Concurso Público destinado ao preenchimento de
vagas nos cargos de Soldado
Policial Militar e de Soldado
Bombeiro Militar da Polícia
Militar do Estado do Paraná.
As inscrições poderão ser
realizadas através do link:

https://app.nc.ufpr.br/concursos_externos/pmpr/2020/
inscricao.php, até às 17 horas
do dia 4 de maio. Outras informações podem ser obtidas pelo
http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=S
OLDADOPMPR2020 ou pelo
http://portal.nc.ufpr.br/Portal
NCPublicacaoDocumento?pub
=2210.

Ponta Grossa - Portando
arma de fogo, um indivíduo roubou na madrugada dessa quintafeira (2), por volta das 2 horas,
um estabelecimento comercial,
subtraindo o dinheiro do caixa.
A equipe policial realizou patrulhamento, porém o autor não foi
localizado. O roubo foi na Rodovia BR 376, município de Ponta
Grossa.

TENTA ATEAR FOGO EM CASA

Ameaça vizinho

Ponta Grossa - Após ameaçar seu vizinho de 56 anos, um
homem de 37 anos tentou atear
fogo na residência de seu desafeto localizada na Rua Paranavaí,
em Ponta Grossa. No entanto,
o fogo atingiu outra moradia. A
equipe policial deu voz de prisão
ao autor, que juntamente com as
vítimas, o homem de 56 anos, um
de 35 anos e uma mulher de 26
anos, foram encaminhados para a
13ª SDP. A ocorrência se deu às
23 horas de quarta-feira (1º).
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RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Alessandra
Kotleski Goltz
Ribas foi muito
cumprimentada
no dia 2 de abril
pela passagem
dos seu aniversário. Muitas
felicidades!

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação

Mês de março foi de dupla comemoração
para o casal Ricardo Cardoso Filho e sua
esposa Danielle Lauber Cardoso. Ele aniversariou no dia 25 e ela dia 28. Felicidades!
Divulgação

Sexta-feira (3)
as atenções
estarão voltadas
para Flavio de
Albuquerque
Carvalho que
estará de
aniversário

Quem será
muito cumprimentada nesse dia 5, um
domingo, pela
passagem de
seu aniversário, é a bela
Barbara de
Castro Oliveira. Parabéns!

Divulgação

Rotary Club Ponta Grossa Campos Gerais com a
colaboração de outros clubes de Rotary de Ponta Grossa,
em prol de um mundo melhor, entregou máscaras
para o Corpo de Bombeiros. A iniciativa teve parceria
com Mãos Solidárias, Brasil sem frestas, na
confecção das máscaras para doações
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Também
recebendo
parabéns
nessa
sexta-feira (3),
por ocasião
de seu
aniversário,
Ana Maria
Prioto

03/04

Flávio de Albuquerque
Carvalho
Jennifer D. Lederer
Ana Maria Prioto
Ana Paula Fischer
Dih Rolim
Herus Schultz
Hélcio Kovaleski

04/04

Patricia Kremer
José Enéas Prestes
Hamilton R. de Souza
(Rádio Castro)
Eutália Andrade Sandes
Daniel Leandro Marcílio
Andressa Rabe
Danilo Silva Costa
Jefferson Luiz
Ana Leticia Oliveira
Pamella Woellner Ortiz
Priscila Diniz

05/04

Rita Spena Riguera
Dolcir Terra
Pâmela Moreira de Jager
Lucas André Agem
Audrey Vieira
Ana Maria Van Helvoort Cruz

06/04

Ilza Doria
Marcelly Scorupa
Ana Beatriz de Mattos
Bezerra
Laura Balverdi
Vanessa Oliveira Wrobel
Verônica Sybilla
B. Carvalho Dias
Cafú Oliveira

Parabéns circulando para Kleber Cavali, no
registro ao lado da esposa Cristiane Cavali
Generoso Fonseca ao lado da esposa Eneide
Tchmolo reserva a próxima segunda-feira,
dia 6, para receber muitos abraços virtuais
pela estreia de idade nova. Felicidades!

Direto de Arapoti, Cafu
Oliveira que aniversaria
nessa segunda-feira (6)

