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Mendigo atropelado
vai a óbito no local

UEPG produz e distribui
álcool 70% para região
Divulgação

ao saírem de casa

Prefeitura faz
alerta para uso
de máscaras

A Vigilância Epidemiológica
da Prefeitura de Carambeí alerta
para que a sua população, assim
como acontece em todas as cidades brasileiras e de milhares do
mundo, faça uso da máscara ao
saírem de casa.
A enfermeira responsável
pela Vigilância Epidemiológica
de Carambeí, Gisele de Paula
Machado, explica que para a
população não há disponibilidade de máscaras cirúrgicas, no
entanto há como confeccionar
com tecidos que podem ser de
página 4
algodão ou TNT.

Policiais militares de Castro
deram atendimento na noite de domingo (5), na Rua Dr. Jorge Xavier
da Silva, a acidente de trânsito que
vitimou um homem de 49 anos. O
Siate esteve no local e constatou
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o óbito.
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DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA

Comércio abre e fecha
em menos de 10 horas

Durou apenas dez horas a movimentação no comércio varejista
de Castro, após o prefeito Moacyr
Fadel ter decretado no sábado (4),
o retorno das atividades comerciais
e empresariais não essenciais. Já na
segunda-feira (6), depois de o município ter tido um dia agitado e de

nas ações à união

Governo reuniu sua
bancada federal
Divulgação

o centro da cidade ter ficado cheio
na maior parte do dia, registrando
inclusive aglomeração de pessoas,
nas ruas e filas, a Justiça determinou a suspensão das medidas de
reabertura do comércio.
De acordo com o procuradorgeral do município, Júlio Philbert,

a decisão judicial foi proferida
pela juíza do plantão judiciário,
da cidade de Jaguariaíva. A decisão ocorreu em caráter liminar,
ou seja, quando tem natureza
urgente e precisa de cumprimento
imediato. Segundo o procurador, até nesta terça-feira (7), a

Prefeitura deverá emitir um novo
decreto com as medidas a serem
respeitas pela população e comerciantes. Enquanto isso, valem as
já determinadas no decreto que
suspendeu atividades e comércios
não essenciais no município, por
tempo indeterminado.
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Divulgação

pelo período de 90 dias em carambeí

Unidades de Saúde e escolas
terão energia subsidiada
Divulgação

Estratégias conjuntas foram traçadas

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior se reuniu por
meio de videoconferência nesta
segunda-feira (06) com deputados federais do Paraná para
discutir estratégias conjuntas
que possam ajudar o Estado

a superar a crise e reforçar as
ações de combate à pandemia de
coronavírus. Segundo estimativas da Secretaria da Fazenda, o
Paraná deixou de arrecadar R$
220 milhões em tributos apenas
página 3
em março.

Celebrações abrem
Semana Santa

Professora assume
a Educação e Cultura
de Carambeí

Prefeitura renova
equipamentos
Economia de recursos é somente um dos ganhos com a parceria com a Synergia

poder abrir a porta das igrejas,
as quatro paróquias de Castro,
atendendo normas da Diocese
de Ponta Grossa, seguiram o
exemplo do resto do Brasil e
celebraram sem a presença fípágina 5
sica dos fiéis.

nova titular

informática

Divulgação / Renato de Oliveira

pADRE dá a benção em cima de um carro, pelas ruas de Castro

Luciane Los assume

Assumiu a pasta da Educação e Cultura de Carambeí
a professora Luciane Los, exdiretora do Centro Municipal
de Educação Infantil Canaã,
no bairro AFCB. Ela ocupa o
cargo após o pedido de exoneração da ex-secretária, Ana
página 3
Wieslava.

SEM A PRESENÇA DE FIÉIS

A pandemia do Covid-19
tem obrigado as pessoas a
viverem em isolamento social,
mudou radicalmente, a tradicional festa católica da Procissão de Ramos, celebrada
no país no domingo (5). Sem

Divulgação

A empresa Synergia firmou compromisso
com a Prefeitura de Carambeí e vai subsidiar,
a partir do dia 12 de abril, o fornecimento
de energia para todas as unidades de saúde e
ensino do município pelo período de 90 dias,
resultando em uma economia de recursos que
serão revertidos em prol do tratamento da pan-

demia do COVID-19. O diretor da empresa de
Carambeí, Roberto Correa, destaca que a medida é uma forma de contribuir com a comunidade
local diante da situação enfrentada. Ele estima
que durante esse período a economia gerada
para o município será de no mínimo R$ 30 mil,
página 4
podendo chegar a R$ 45 mil.

EM TIBAGI

A Prefeitura de Tibagi adquiriu 57 novos computadores
para substituição nas secretarias
e departamentos municipais. O
gerente de TI e Telecom, Márcio
Lara Assunção, relatou que há
cerca de oito anos não havia a
renovação dos computadores no
pagina 4
município.

Governo e empresários se reúnem
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EDITORIAL

CASTRENSES AINDA NÃO
ENTENDERAM O RECADO
Os comerciantes estavam desesperados para voltar a trabalhar, as entidades se uniram, lutaram, o prefeito acabou assinando um novo decreto, e,
finalmente chegou o dia em que os castrenses poderiam voltar a comprar e
a pagar suas contas, ajudando o comércio a se manter, manter empregos,
gerar renda para cidade, enfim, ajudar essa crise a passar. Mas o que não
se imaginava é que todos iam querer fazer tudo isso num dia só, como se
estivessem presos dias atrás. O que se viu foi uma verdadeira irresponsabilidade, mães e pais passeando com crianças nas ruas, velhinhos a conversar nas esquinas, um clima de férias, resultado, no mesmo dia uma decisão
judicial mandou fechar tudo. Será que o castrense ainda não entendeu que
o mundo inteiro está lutando contra uma pandemia, contra um vírus extremamente letal, que só no dia de hoje ceifou centenas de vidas?

Vida pós-crise, como será?
Há muitas questões no ar e
qualquer previsão sobre o amanhã será uma precipitação. Mas a
cadeia de eventos que se sucedem
nesses dias de medo e até pânico
permite, desde já, que se façam
inferências razoáveis. Por exemplo,
o mundo do trabalho se regerá por
novas convenções, com parcelas
das atividades sendo desenvolvidas
em casa, sem mais necessidade de
deslocamentos de alguns tipos de
profissionais para antigos escritórios. O impacto será forte na
esfera de salários e emprego.
Mais precavidos e atentos aos
movimentos migratórios e mesmo
a eventuais riscos trazidos por
movimentações turísticas, os países impulsionarão seus sistemas de
segurança e controle, o que, por
sua vez, acionará a visão nacionalista de partidos e governantes. O
nacionalismo tende a se exacerbar
em algumas Nações, principalmente em territórios onde líderes
procuram ocupar os palcos como
puxadores populistas das palmas
das plateias.
As relações internacionais,
mesmo sob a marca do pragmatismo que impregna negócios e
empreendimentos em parceria,
deverão focar um olho para áreas
que integram os conjuntos estratégicos. Nesse espaço estariam os
complexos energéticos, as reservas

naturais e as telecomunicações, por
exemplo. Sobre as teles, corre até
um mote: quem delas se apodera,
domina a alma de um país. Saberá
tudo que corre por suas veias.
As mudanças abrangerão os
mais diversos campos. Dito isto,
puxemos a brasa para a nossa sardinha. E aqui, o que poderá ocorrer?
Sem estender os limites da reflexão,
fiquemos apenas no compartimento
da política. Começando pela galeria
de nossos quadros, a visão que se
apresenta é que a sociedade como
um todo estará à procura de um
líder. Uma das lições da atual crise,
que ainda não chegou aos píncaros, é de que o país está a mercê
de indivíduos sem qualidades para
tocar um projeto de país. Dispomos até de bons técnicos de gestão,
mas nenhum com capacidade para
comandar, organizar, coordenar,
unir o povo em torno de uma ideia
de Nação próspera e integrada a
uma nova ordem mundial.
A crise tem escancarado a
pequenez do governante-mor, a
incapacidade de promover a união
entre os três Poderes para se
alcançar os valores da harmonia,
da autonomia e da independência nos termos arquitetados pelo
barão de Montesquieu.
Os Poderes Legislativo e
Judiciário, no vácuo aberto pelo
Executivo, têm se esforçado para

* Gaudêncio Torquato
dar respostas às demandas mais
prementes, vale reconhecer. Mas
essa é a hora em que se cobra do
Executivo diretrizes, ação, firmeza.
Este Poder sairá menor da crise,
pois a manutenção de um rolo de
tensões com outros Poderes arrefecerá a força desse nosso presidencialismo de cunho imperial. E
se o Estado não aparece nos lugares e momentos que mais exigem
sua presença, estiola-se a teia de
credibilidade e esperança que deve
salvaguardar os governantes.
O fato é que o presidente Jair,
mesmo com mudança em seus
pronunciamentos, não mais defendendo explicitamente o isolamento
vertical, continua a se manter distante do Congresso e do Judiciário, e este, por intermédio de seu
presidente Toffoli, tem expresso a
visão que privilegia a ciência e não
o "achismo" no combate ao coronavírus. O que poderá acontecer
se a corda, intensamente esticada,
arrebentar? Nesse momento, não
há condição de se sugerir ou debater coisas como impeachment.
Lembre-se que Bolsonaro ainda
está confortável nos seus 30% de
aprovação. Mas certo abalo impactará as instituições.
E se o presidente, ante uma
paisagem de eventual devastação
social – ataques, assaltos, quebradeira – avocar o direito de gover-

nar por decreto? Já é possível, a
esta altura, enxergar o presidente
buscando hipertrofiar o alcance do
Poder Executivo diante de outros
poderes com um jogo de guerra
na intenção de atrair a simpatia
das audiências e emplacar uma
agenda que lhe permita governar
por decretos nos moldes governos
ditatoriais.
Mas o Congresso se mostra precavido. Rodrigo Maia é
matreiro. Sabe administrar o
número excessivo de MPs que
batem na Câmara. Alcolumbre e
Anastasia, no Senado, também se
mostram atentos. No momento,
cobram-se atos do Executivo que
possam desembrulhar a burocracia
para distribuir recursos aos carentes. A bola está com o governo.
Seja qual for o desfecho – tempo
prolongado ou mais curto – da crise
pandêmica, nossa democracia dará
alguns passos adiante. Teremos uma
sociedade mais exigente e crítica,
a cobrar transparência, melhores
serviços públicos, a partir da saúde,
disposição para despachar representantes que não cumpram promessas
de campanha e a entrar com mais
vontade no tabuleiro da política.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.
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sonho vivo de voltar ...pois sou um bicho-do-Paraná!
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Longe, sentado no sofá, pela televisão, acompanho cidades internacionais que foram enredo de filmes e nos
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O futuro da saúde
* Fernando Mallet Soares Paragó
O Dia Mundial da Saúde,
celebrado em 7 de abril como
referência à data de criação da
Organização Mundial de Saúde
(OMS), em 1948, costuma
trazer temas anuais para campanhas de conscientização de
governos e da população em
geral. Este ano, não há como
fugir do tema da pandemia
imposta pelo novo coronavírus. Entretanto, a característica
comemorativa da data nos traz
a oportunidade de analisar de
forma mais ampla, não apenas
as ações atuais impostas por
esta situação, mas principalmente seu reflexo no futuro da
saúde no nosso planeta.
Toda iminência de crise, ou
seja, situação em que as necessidades projetadas excederão os
recursos existentes, exige dos
gestores uma reflexão sobre as
vulnerabilidades do sistema que
a enfrentará e as contingências
que serão necessárias. Atuar
em uma entidade com presença
em todas as regiões do Brasil,
traz a visão do quão desigual é
a distribuição dos recursos de
saúde em nosso território. Para
muitos municípios brasileiros,
a demanda natural de saúde de
sua população já se constitui
em crise, tendo em vista a deficiência dos recursos existentes
para confrontá-las e torna hercúleo o exercício de planejar os
contingenciamentos.
Para as ações atuais, em
nossas unidades de saúde,
estabelecemos comitês de crise
com foco em questões como
insumos e gerenciamento de
estoques, revisão de fluxos e
redirecionamento dos recursos
assistenciais. Tais grupos precisam se reunir periódica e frequentemente, tendo em vista o
grau de incerteza do momento,
para análise e revisão das ações
implementadas. A Diretoria
Corporativa Médica buscou a
aproximação por meio de canais
de comunicação, para apoiar os

gestores locais, fazendo a interface com as demais diretorias
de área e buscando agilidade
nas respostas corporativas.
No que tange ao reflexo
futuro, estamos diante de uma
situação de demanda sem precedentes, que sobrepuja sistemas de saúde mundo afora,
independente do grau de desenvolvimento econômico dos países. A capacidade de reposta
da grande maioria deles parece
não ser suficiente para mitigar
estas derrotas. Será, então,
que a SAÚDE, com todas as
letras maiúsculas, tem sido tratada de forma estratégica pelos
governos? Estratégica ao ponto
de não se restringir a abertura
de leitos, mas sim criar condições de geração, distribuição e
transformação do conhecimento
em saúde, desenvolvendo a
indústria para fornecimento de
produtos e tecnologia e fortalecendo as estruturas de apoio.
Mostramos que temos a
capacidade de recrutar heróis
e aumentar leitos, mas esbarramos na falta de ventiladores
mecânicos e insumos para testes. Portanto, SAÚDE é muito
mais que estabelecimentos e
profissionais, SAÚDE é economia, infraestrutura, relações internacionais, justiça e
defesa. Todo o custo apurado
nestas medidas emergências
de contenção, precisará ser
considerado nas análises de
investimentos futuros. Trazer a
SAÚDE para o primeiro lugar
na agenda dos Governantes
precisa ser o legado desta pandemia.
* Fernando Mallet Soares
Paragó, diretor
Corporativo Médico
da Pró-Saúde e
Especialista em Qualidade
e Segurança do
Paciente pela Escola
Nacional de Saúde
Pública (FIOCRUZ).

Vou manter o sonho vivo de volta... pois sou um bicho-do-Paraná
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Temperatura

Terça
07/04

Quarta
08/04

redacao@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

14 ºC

98%
55%

21

ºC

12 ºC

96%
47%

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

09/04
REDAÇÃO

20 ºC

Umidade

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

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

07/04 - Dia do Corretor / Dia do Jornalismo
Dia do Médico Legista / Dia Mundial da Saúde
08/04 - Dia da Natação / Dia do Correio
Dia Mundial do Combate ao Câncer
09/04 - Dia Nacional do Aço

21 ºC
10 ºC

95%
52%

Muias nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 06/04/2020
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INFORME DE DOMINGO

Sobe para dez número de óbitos no PR
Estado soma
445 casos
de coronavírus
confirmados
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou no domingo
(05) 44 novos casos e mais três
óbitos por coronavírus. Dois

pacientes de Campo Mourão e
um de Santa Fé estavam internados com a doença e morreram
neste final de semana. O Paraná
soma agora 10 óbitos e 445
casos confirmados.
Uma mulher de 84 anos e
um homem de 59, residentes de
Campo Mourão, tiveram a confirmação de Covid-19 durante a
semana e morreram no sábado.
Uma mulher de 79 anos que
morava em Santa Fé e estava
internada em Maringá foi diagnos-

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, informa aos MEIs,
microempresários e trabalhadores informais que a Fomento
Paraná disponibilizou a possibilidade de suspender o pagamento
de empréstimos por até 90 dias
a partir da solicitação.
Para formalizar a suspensão
o empresário deve entrar em
contato pelo email cobranca@
fomento.pr.gov.br ou WhatsApp 41 98485-0328 / 41
98504-4698 (pela manhã) e 41
98504-3515 / 41 99287-1293
(tarde).
Crédito
Com o objetivo de aliviar
a crise econômica gerada pela
pandemia do COVID-19, o
governo do Estado investiu mais
de R$1 bilhão em empréstimos
para movimentar o mercado no
Paraná. Esta medida ajuda principalmente autônomos, microempresários e as pequenas
empresas.
São cinco linhas de créditos
diferentes que oferecem valores
específicos para cada tipo de
empresa, com valores de pagamentos e a taxa de juros também
variando de acordo com quem
está pedindo o crédito. Para fazer
a solicitação é preciso acessar o
site do Fomento Paraná (http://
www.fomento.pr.gov.br).

REUNIÃO ON-LINE

Aliel propõe
medidas para
Governo do PR
Em reunião on-line realizada
na manhã desta segunda-feira,
(6), entre a bancada federal do
Paraná e o Governador do Estado,
Ratinho Júnior (PSD), o deputado federal Aliel Machado (PSB)
sugeriu uma série de medidas ao
Governo para combater o avanço
do coronavírus no Paraná.
Aliel, único deputado pontagrossense em exercício, se colocou à disposição do Governo do
Estado para, em Brasília, tomar
medidas que fortaleçam o combate ao Covid-19. O deputado já
propôs ações na Câmara Federal,
entre elas a proibição do corte de
água e do fornecimento de energia elétrica durante a pandemia.
A medida já está sendo adotada
pelo Governador, mas o parlamentar pediu mais divulgação
desta ação, já que, de acordo
com ele, muitas famílias não
tomaram conhecimento.
O parlamentar também pediu
agilidade ao Governo, em especial ao secretário de Saúde,
Beto Preto (PSD), para mais
exames de testagem da doença.
De acordo com Aliel, uma das
formas eficazes de se conter o
avanço do coronavírus é ampliar
o diagnóstico.

Paraná
O Estado soma 445 casos

confirmados – destes, dez óbitos
e seis pacientes que não residem
no Paraná –, 4.781 descartados
e 183 em investigação. Dos 77
pacientes internados, 47 estão
em Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) e 30 em leitos clínicos.
Óbitos
Os dez óbitos até agora são
de municípios como Cascavel (1),
Campo Mourão (3), Cianorte
(1), Maringá (2), Santa Fé (1),
Londrina (1) e Quatiguá (1).

EM CARAMBEÍ

NOVAS LINHAS DE CRÉDITO

Fomento Paraná
disponibiliza
suspensão de
pagamento de
empréstimos

ticada e faleceu no domingo (05).
Os novos casos foram registrados em Cascavel (6), Curitiba
(18), Arapongas (2), Assis Chateaubriand (1), Telêmaco Borba
(2), Medianeira (1), Balsa Nova
(1), Campo Largo (1), Arapongas (3), Paranaguá (1), Campo
Mourão (2), Maringá (2), Londrina (1), Sertaneja (1), Santa
Fé (1) e Pinhais (1).

Educação e Cultura tem nova titular
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - Assumiu a
pasta da Educação e Cultura de
carambeí a professora Luciane
Los, ex-diretora do Centro
Municipal de Educação Infantil
Canaã, no bairro AFCB. Ela
ocupa o cargo após o pedido
de exoneração da ex-secretária,
Ana Wieslava.
A nova secretária destacou a
satisfação pelo voto de confiança
do prefeito e disse que seguirá os
trabalhos por uma educação cada
vez melhor. “Agradeço muito
a oportunidade que o prefeito
Osmar me deu em contribuir
com a educação do município.
Há mais de 28 anos já trabalho
no município e hoje assumo a
pasta da educação. Estou aqui
para somar com todos e continuar a luta por uma educação
cada vez melhor”, declarou.

Sai Wieslava (dir) e assume Luciane Los
Ana Wieslava se despediu da
Educação após sete anos e três
meses. Ela recebeu inúmeras
homenagens dos profissionais
da secretaria nas redes sociais e
agradeceu “Foram anos de uma
parceria produtiva, momentos

que guardei no meu coração.
Nossos caminhos profissionais
se separaram, porém, a amizade
é mais forte ainda”, declarou em
um post em seu perfil no Facebook. Ela deixou a SMEC devido
a legislação eleitoral.

PARA PROPOR REFORÇOS NAS AÇÕES JUNTO À UNIÃO

Governo reuniu bancada federal
Divulgação

Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior se reuniu por meio
de videoconferência nesta segundafeira (06) com deputados federais
do Paraná para discutir estratégias
conjuntas que possam ajudar o
Estado a superar a crise e reforçar
as ações de combate à pandemia
de coronavírus. Segundo estimativas da Secretaria da Fazenda, o
Paraná deixou de arrecadar R$
220 milhões em tributos apenas
em março.
“É um momento de união, de
solidariedade entre todos os Poderes para evitar que o sistema entre
em colapso. Mais do que nunca
precisamos da intervenção e atuação dos deputados para que a
União ajude os Estados que sempre fizeram a lição de casa certinho, como é o caso do Paraná”,
afirmou o governador.
Além disso, Ratinho Junior fez
uma breve apresentação de todas
as medidas tomadas para enfrentamento à Covid-19, tanto em
aspectos de saúde quanto econômicos. Vinte parlamentares participaram do encontro.
Medidas
Três ações necessitam do apoio
imediato da bancada federal junto
à União, segundo elencou o governador: a recomposição por parte
do Governo Federal das perdas
com Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS);
suspensão dos pagamentos de
dívida com a União também por
12 meses, e aprovação de emenda
constitucional com prorrogação do
prazo final de quitação de precatórios e suspensão do pagamento
pecuniário dos mesmos por 12
meses.
Prazo
Ele lembrou que o Paraná
já conseguiu uma liminar para
suspender por 180 dias o pagamento das parcelas da dívida com
a União. São cerca de R$ 53
milhões por mês, mais de R$ 300
milhões durante o período estabelecido no despacho. Os recursos

Estratégias conjuntas foram traçadas
serão usados no combate à pandemia do novo coronavírus. Ratinho
Junior defende que o prazo seja
alongado para 12 meses.
Já em relação aos precatórios, o governador reforçou que o
Estado pagou R$ 1,7 bilhão em
títulos no ano passado, restando
mais R$ 7 bilhões a serem quitados até 2024.
Apoio
Coordenador da bancada estadual na Câmara Federal, o deputado Toninho Wandscheer elogiou a
opção do Estado pelo diálogo. De
acordo com ele, os deputados estão
empenhados em encontrar saídas
para fortalecer o Paraná perante
o Governo Federal. “Independentemente de partidos e orientações
políticas, trabalhamos pelo bem do
Paraná. É muito bom saber que o
Governo do Estado está disposto
a conversar em busca do melhor
entendimento possível”, disse.
Wandscheer afirmou que ficou
estabelecido que as conversas serão
periódicas de agora em diante. Um
novo encontro está previamente
agendado para ocorrer na próxima
segunda-feira (13).
Ações
Ratinho Junior fez um balanço
das ações recentemente tomadas
pelo Governo do Estado para
amenizar os efeitos da Covid-19.
Destacou que a Secretaria da
Saúde vai ativar mais 317 leitos
de UTI e 731 leitos de enfermaria
em hospitais de todo o Estado. As
estruturas 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.
Também reforçou o compromisso de antecipar a conclusão das
obras dos hospitais de Telêmaco
Borba (Campos Gerais), Guarapuava (Centro) e Ivaiporã (Vale do
Ivaí), previstas inicialmente para
ocorrer apenas em dezembro.
No momento em que estiverem
finalizadas, as estruturas ficarão à
disposição exclusivamente para o
tratamento do coronavírus.
Bolsistas
Os deputados perguntaram
sobre capacitação de pessoal e
Ratinho Junior explicou que o Programa de Apoio Institucional para
Ações de Prevenção e Cuidados
diante da Pandemia do Novo Coronavírus, lançado pela Fundação
Araucária e pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior, já selecionou 510
bolsistas para atuar no Estado.
Foram abertas 1.064 vagas e o
investimento soma R$ 8 milhões.
Merenda
Os produtos estão sendo distribuídos para famílias dos estudantes da rede estadual que são
cadastradas no Bolsa Família ou
estão em situação de vulnerabilidade social. Com a medida, mais
3 mil agricultores familiares começam a vender sua produção ao
Estado, passando de 22 mil para
25 mil fornecedores.

TROCA PARTIDÁRIA
O DEM do prefeito Rafael
Greca foi a legenda que mais
ganhou na “janela partidária"
na Câmara de Vereadores
de Curitiba. Ingressaram ao
partido de Greca, os vereadores Zezinho do Sabará,
Toninho da Farmácia e Mauro
Ignácio. Agora a bancada do
DEM tem cinco vereadores.
A vereadora Julieta Reis e o
vereador Sabino Picolo já
estão filiados ao partido.
APOIO
O presidente da Assembleia Legislativa, Ademar
Traiano (PSDB), adiantou que
a empresa Morena Rosa, de
Cianorte, vai doar 1,5 milhão
de jalecos, que já estão em
produção, para o enfrentamento ao coronavírus. Um
pool de empresas do Sudoeste
encomendou dois milhões de
jalecos, para abril e maio, que
serão entregues aos profissionais que estão à frente no combate à pandemia.
VERBAS
COMPLEMENTARES
O senador Alvaro Dias
(Pode) defende a redução das
verbas complementares e auxílio moradia dos senadores e
deputados federais. “O salário
de um senador é de R$ 23 mil
que aumenta somados às verbas complementares e auxílio
moradia. Em três meses, economizei aos cofres públicos
perto de R$ 100 mil (R$ 96.
890,30) com essas verbas.
Se os 594 congressistas (513
deputados e 81 senadores)
fizessem o mesmo, teríamos
uma economia mensal de R$
14,8 milhões”, observou.
PREÇOS ABUSIVOS
O deputado Delegado
Francischini (PSL) apresentou um projeto de lei que pune
empresas que praticam preços
abusivos de EPI's durante a
pandemia. As empresas que
cobrarem preços abusivos de
insumos e equipamentos de
proteção individual durante
a pandemia da Covid-19
podem de consideradas inidôneas impedindo a participação
em processos licitatórios no
Paraná.
RETORNO GRADATIVO
O comércio de Ponta
Grossa voltou a funcionar gradativamente e apenas algumas
modalidades de lojas poderão retomar o atendimento
de forma escalonada. Estão
permitidas apenas lojas de
departamento, móveis e eletrodomésticos, além de supermercados, postos de combustíveis
e farmácias. O funcionamento
escalonado tem validade inicial
até dia 11 de abril.
JANELA PARTIDÁRIA
Com o fim para o prazo de
troca de partido, a chamada
janela partidária, em Ponta
Grossa, dos 23 vereadores,
apenas cinco se mantiveram
fiéis a partidos que foram eleitos. Na dança das cadeiras
da Câmara Municipal, o PSD
ficou com a maior bancada:
cinco vereadores. O PV, PSC,
Podemos, PMN, Rede, Cidadania, PP e o PMB perderam
seus representantes do legislativo.
HOSPITAL
O prefeito Dr. Antonely
Carvalho (MDB) informou que
hospital de campanha de Ibaiti
está com 80% das obras concluídas e que estará apto a operar na área da saúde em quatro
dias. O hospital de campanha
está sendo instalado na UPA.
Vai oferecer atendimento exclusivo aos possíveis pacientes
acometidos da covid-19, inclu-

Divulgação

sive para casos graves e agudos
de pneumonia e respiratórios
com necessidade de ventilação
mecânica.
EPIS
A Uebp e a UTFPR, de
Cornélio Procópio iniciaram a
produção de protetores faciais
para atender demanda as regionais de saúde da regiões das
cidades de Cornélio Procópio
e Jacarezinho. Serão produzidos 1050 protetores para profissionais da área de saúde da
região.
UTI ADULTA
A UTI adulta do Hospital
Regional do Norte Pioneiro
de Santo Antônio da Platina
será aberta no próximo dia 15
(quarta-feira). A diretora geral
do hospital, Ana Cristina Micó,
disse que “no momento estamos captando pessoas e em
paralelo recebendo materiais e
insumos do Estado e fechando
a equipe médica”.
PRORROGAÇÃO
O prefeito Marcelo Belinati
(PP) anunciou a prorrogação
do fechamento do comércio e
da indústria em Londrina por
mais uma semana. Todas as atividades permanecerão fechadas
até o domingo de páscoa, 12.
De acordo com Belinati, a decisão de prorrogar o fechamento
foi baseada em dados técnicos
e epidemiológicos e com a preocupação de preservar a saúde
da população.
PRODUÇÃO
Pesquisadores da Unila
iniciaram a produção de álcool
glicerinado 80%, nos laboratórios da universidade. O produto
será distribuído nas unidades
de saúde de Foz do Iguaçu.
O álcool glicerinado 80% é
recomendado pela OMS para
assepsia das mãos. A entrega
do primeiro lote está previsto
para essa semana na Secretaria
Municipal de Saúde.
CALAMIDADE PÚBLICA
A prefeitura de Maringá
decretou estado de calamidade
pública. A medida foi tomada
após o aumento do número de
casos de pessoas contaminadas pelo coronavírus. "Agora
a prefeitura vai enviar uma
mensagem de lei à Assembleia
Legislativa para o reconhecimento do estado de calamidade," disse o prefeito Ulisses
Maia (PDT).
NADA A TEMER
Pesquisa da Orbis aferiu
a percepção dos brasileiros
sobre os efeitos da pandemia do Covid19 na economia:
os entrevistados consideram “muito baixa” (46%) ou
“baixa” (15,5%), totalizando
61,5%, a chance de perder seu
emprego por conta da crise do
coronavírus”.
ISOLAMENTO
Pesquisa Datafolha, entre
1º e 3 abril, aponta que 76%
dos brasileiros são a favor do
isolamento social, ou seja, que
as pessoas devem ficar em casa
durante a pandemia.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Unidades de Saúde
e escolas terão
energia subsidiada
Medida é uma
forma de ajudar,
diz diretor
da Synergia
Da Assessoria
Carambeí - A empresa
Synergia firmou compromisso
com a Prefeitura de Carambeí
e vai subsidiar, a partir do dia
12 de abril, o fornecimento de
energia para todas as unidades
de saúde e ensino do município
pelo período de 90 dias, resultando em uma economia de
recursos que serão revertidos
em prol do tratamento da pan-

demia do COVID-19.
O diretor da empresa de
Carambeí, Roberto Correa, destaca que a medida é uma forma
de contribuir com a comunidade
local diante da situação enfrentada. Ele estima que durante
esse período a economia gerada
para o município será de no
mínimo R$ 30 mil, podendo
chegar a R$ 45 mil.
“Com a consciência de que
cada indivíduo, cada organização e cada empresa deve fazer
o possível para colaborar nesse
momento de dificuldade, a
SYNERGIA espera, dentro de
suas possibilidades, contribuir
para que juntos, seja possível
superarmos este momento de
dificuldade o mais breve pos-

sível”, declara a empresa em
comunicado dirigido a população.
O prefeito Osmar Blum
Chinato enalteceu a postura da
empresa, “atitude nobre, é uma
ajuda importante para o município e um exemplo a ser seguido,
unidos, nós vamos derrotar o
coronavírus e sair mais fortes
disso tudo”, frisou.

Divulgação

Maioria dos empresários mostrou-se consciente com a situação

Reabertura do comércio
O decreto n° 727/2020 autorizou a retomada do atendimento ao
público de algumas empresas, na

57 COMPUTADORES

AO SAÍREM DE CASA

Prefeitura faz alerta
para uso de máscara
Divulgação

Máscara deve ser trocada quando ficar úmida

Executivo se reúne com empresários

durante a semana tentar passar
uma posição”, disse.
Claudison da Silva Rosa,
conhecido como Dino, proprietário
de um restaurante, elogiou a atitude
do executivo em realizar a reunião.
“Foi bem sucedido. Vamos esperar
que o prefeito nos ajude, não só o
prefeito, como toda a população.
Estamos esperando passar toda
essa coisa, não só na nossa cidade,
mas em outros países também.
Mas, se Deus quiser, vai dar tudo
certo. Conseguimos que o comércio reabra novamente, com algumas
exceções, mas vamos pedir e agradecemos ao prefeito pela colaboração que teve conosco”, completou.

Economia de recursos é somente um dos ganhos com a parceria com a Synergia

Synergia
Presente em todos os estados
da região Sul, desde 2018 opera
a Usina Termoelétrica anexa a
Madeireira Rickli. A unidade de
Carambeí gera 30 empregos
diretos e 300 indiretos na cadeia
produtiva de matéria prima na
região dos Campos Gerais.

PARA OUVIR DEMANDAS

Tibagi - Nesta segunda-feira
(6), o prefeito Rildo Leonardi
reuniu-se com pequenos e médios
empresários de bares, restaurantes e hotelaria do município para
ouvir suas demandas devido ao
fechamento de seus estabelecimentos desde o início da pandemia do
Coronavírus. O executivo agora irá
estudar as propostas apresentadas
pelo empresariado local.
O prefeito Rido Leonardi escutou cada empresário presente na
reunião e está confiante no sucesso
deste encontro. “Estamos numa
situação extrema, em que não
conseguiremos atender todas as
demandas, mas fizemos esta reunião justamente para escutá-los,
para mostrar que estamos atentos
às necessidades do ramo e queremos encontrar a melhor forma de
passar por essa crise”, afirmou.
O presidente da Associação
Comercial, Empresarial e Industrial
de Tibagi (Acetti), Paolo Pavesi,
relatou que a reunião foi muito
pedida pelos associados. “O que
me surpreendeu da reunião é que
a maioria está bem consciente da
forma que tem que trabalhar, que
seria través de delivery, drive-thru.
Mas lógico que temos alguns casos
que o pessoal precisa abrir, que
não está conseguindo manter sua
equipe, não tem muito o perfil do
delivery e do drive- thru. O prefeito
irá tentar analisar a situação, para

Divulgação

PELO PERÍODO DE 90 DIAS EM CARAMBEÍ

última sexta-feira (03).
Mas, no decreto ainda está
mantido o fechamento de bares,
restaurantes e lanchonetes até esta
sexta-feira (10). Estes poderão
atender 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.
A Prefeitura está acompanhando a situação da pandemia e
pode alterar, a qualquer momento,
as políticas públicas municipais de
prevenção caso as medidas preventivas não estejam surtindo os efeitos
esperados.

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura Municipal por meio da
Vigilância Epidemiológica
alerta para que a população
de Carambeí, assim como
acontece em todas as cidades brasileiras e de milhares
do mundo, faça uso da máscara ao saírem de casa. O
alerta segue o Ministério da
Saúde que aconselha o uso
da máscara, mesmo sendo
a caseira, como uma das
proteções contra o coronavírus.
A enfermeira responsável
pela Vigilância Epidemiológica de Carambeí, Gisele
de Paula Machado, explica
que para a população não
há disponibilidade de máscaras cirúrgicas, no entanto
há como confeccionar com
tecidos que podem ser de
algodão ou TNT. "Na internet tem vídeos, inclusive de
profissionais de saúde, que
ensinam a confeccionar a
máscara de forma simples
e fácil entendimento. Há
também a possibilidade de
aquisição das caseiras já
prontas com baixo custo",
detalha.
Gisele alerta que é
imprescindível a troca da
máscara quando ficarem
úmidas, (cerca de duas
horas) e que a higienização

deve ser com água potável e água sanitária (2,0 a
2,5%) por 30 minutos. "A
proporção de diluição a ser
utilizada é de 10 ml de água
sanitária para 500ml de
água potável. Após realizar
o enxágue em água corrente
e lavar com água e sabão,
depois de seca passar com
ferro quente e acondicionar
em saco plástico. É importante ficar atento aos sinais
de desgaste do tecido e
quando acontecer descartar
o uso", detalha.
A enfermeira lembra que
também é necessário seguir
todos os cuidados e normas
de segurança determinadas
pelo Ministério da Saúde,
que são fundamentais para
diminuir o contágio. As
orientações principais são:
evitar contato muito próximo com pessoas com
infecções respiratórias e
sintomas da doença; lavar
corretamente as mãos frequentemente e usar álcool
em gel para desinfetar; usar
lenço descartável para a
higiene nasal; evitar tocar
mucosa de nariz, boca e
olhos; quando espirrar ou
tossir cobrir nariz e boca;
não compartilhar talheres,
copos, garrafas ou pratos;
manter ambientes ventilados e evitar aglomerações e
ambientes fechados.

Prefeitura renova
equipamentos
de informática
Tibagi - A Prefeitura de Tibagi
adquiriu 57 novos computadores
para substituição nas secretarias
e departamentos municipais. O
gerente de TI e Telecom, Márcio Lara Assunção, relatou que
há cerca de oito anos não havia
a renovação dos computadores no
município. “Estamos substituindo
os mais velhos, que já estão em
fase de sucateamento e ultrapassados. A tecnologia está a cada
dia mais avançada e agora estamos beneficiando praticamente
todas as secretarias”, detalhou.
No início do ano, foram instalados computadores de ponta na
Secretaria Municipal de Planejamento Economia e Gestão e nos
departamentos de Comunicação
e Licitação. Foram adquiridos
15 notebooks e 42 desktops que
juntos somam um investimento de
R$ 225 mil.
Investimentos em 4 anos
Na área de tecnologia, desde
2017, o município já investiu perto
de R$ 1 milhão, como explica o
gerente de TI e Telecom.

REDE MUNICIPAL

Escolas recebem
melhorias durante
período sem aula
Tibagi - Durante o período sem aulas na rede municipal,
devido à pandemia do Coronavírus,
a Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) está promovendo uma série de melhorias nas
escolas da rede municipal.
As quadras esportivas das
escolas municipais Professor
Aroldo, Ida Viana e Telêmaco
Borba já receberam pintura nova.
Na Escola Telêmaco Borba, também está sendo substituído o piso
do saguão.
Na segunda (06), começou
a ser pintada a quadra da Escola
Municipal São Bento.
O investimento com as pinturas é de mais de R$ 33 mil, com
recursos próprios da Semec.
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POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Apenas 10 horas de portas abertas
Decisão
tem caráter
liminar e vale
por tempo
indeterminado
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Durou apenas dez horas
a movimentação no comércio varejista de Castro, após
o prefeito Moacyr Fadel ter
decretado no sábado (4), o
retorno das atividades comerciais e empresariais não
essenciais. Já na segundafeira (6), depois de o município ter tido um dia agitado
e de o centro da cidade ter
ficado cheio na maior parte
do dia, registrando inclusive
aglomeração de pessoas, nas
ruas e filas, a Justiça determinou a suspensão das medidas
de reabertura do comércio.
De acordo com o procurador geral do município, Júlio
Philbert, a decisão judicial foi
proferida pela juíza do plantão judiciário, da cidade de
Jaguariaíva. A decisão ocorreu
em caráter liminar, ou seja,
quando tem natureza urgente
e precisa de cumprimento
imediato. Segundo o procurador, até nesta terça-feira (7),
a Prefeitura deverá emitir um
novo decreto com as medidas
a serem respeitas pela população e comerciantes. Enquanto
isso, valem as já determina-

das no decreto que suspendeu
atividades e comércios não
essenciais no município, por
tempo indeterminado.
Júlio Philbert também
explicou que pela fundamentação da decisão judicial,
entende-se como objetivo o
alinhamento e cumprimento
das determinações e recomendações de órgãos como
o Ministério da Saúde, que
orienta o distanciamento
social, como sendo uma das
medidas de prevenção ao
coronavírus.
Relembre
Em 23 de março o prefeito Moacyr Fadel, assinou
decreto suspendendo, até
em 5 de abril, as atividades
e comércio considerados não
essenciais no município. No
sábado (4), Moacyr assinou
um novo decreto, autorizando
o retorno das atividades
comerciais e empresariais não
essenciais, com observação a
determinadas regras, que se
não fossem cumpridas, poderiam resultar na suspensão do
alvará dos estabelecimentos.
Na segunda-feira (6) foi o
primeiro dia em que a maioria dos comerciantes voltou
ao trabalho, podia-se observar muita cautela entre eles e
seus funcionários, assim como
a busca por informações que
os fizessem trabalhar dentro
das normas estabelecidas,
porém, nas ruas havia um
ar de despreocupação entre
muitos daqueles que caminha-

vam pelas calçadas. Houve
aglomeração, o registro de
grandes filas e o dia terminou
sendo o primeiro e único de
trabalho para o comércio da
cidade.

Decisão judicial
teria sido proferida
por juíza de plantão
Serviços
considerados essenciais
São considerados serviços essenciais os de saúde,
assistência médica e hospitalar; Distribuição e venda
de medicamentos e gêneros
alimentícios, tais como farmácias, açougues, padarias, peixarias, mercearias, mercados
e supermercados; Geração,
transmissão e distribuição
de energia elétrica e gás;
Postos de combustíveis; Tratamento e abastecimento de
água; Captação e tratamento
de esgoto e lixo; Serviços de
telecomunicações e imprensa;
Processamento de dados
ligados a serviços essenciais;
Segurança pública e privada;
Serviços funerários; Clínicas
veterinárias e lojas de suprimentos
animal;
Oficinas
mecânicas e serviços de guincho; Agências bancárias; Cartórios e tabelionatos; Casas
lotéricas; Correios; Indústria
alimentícia em geral, bem
como de insumos necessários
à atividade; Hotéis e serviços
de limpeza e conservação.

SEM A PRESENÇA DE FIÉIS

Celebrações abrem Semana Santa
RENATO DE OLIVEIRA
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A pandemia do Covid-19 que
tomou conta do Brasil e do mundo
e tem obrigado as pessoas a viverem em isolamento social, mudou
radicalmente, a tradicional festa
católica da Procissão de Ramos,
celebrada no país no domingo (5)
e que abriu oficialmente a Solenidade da Semana Santa. Sem
poder abrir a porta das igrejas,
as quatro paróquias de Castro,
atendendo normas da Diocese de
Ponta Grossa, seguiram o exemplo do resto do Brasil e celebraram sem a presença física dos
fiéis. Convidados a ficar em casa,
os católicos acompanharam toda
a celebração da Semana Santa
pelas redes sociais e facebook´s
das paróquias. Logo que terminou a celebração, padres das
paróquias de Castro saíram em
carros abertos para percorrer
ruas e bairros da cidade, levando
a benção e agradecendo a comunidade que respondeu ao chamado,
colocando ramos na portas e portões de suas casas, sinalizando de
forma simbólica, a entrada triunfal
de Jesus, em Jerusalém.
Na paróquia de São Judas
Tadeu, o Domingo de Ramos
sempre foi marcado por uma
procissão seguida por uma multidão de fiéis , acompanhados por
uma caravana- parte da equipe de
atores amadores que anualmente
fazem a encenação da Paixão,
Morte e Ressureição de Cristoespetáculo cultural/religioso. Pela

primeira vez, toda a Solenidade
foi transferida para a porta principal da igreja, onde foi dada a
benção dos ramos e uma missa foi
concelebrada por dois sacerdotes,
presidida pelo padre Franco Allen
Somensi, pároco da comunidade.
O interior da igreja, praticamente
vazio, teve apenas a participação fisíca das equipes de Canto
e Liturgia, acompanhados de um
único Ministro da Eucaristia.
Durante sua homília, padre
Franco Allen destacou o respeito da
comunidade que ficou em casa participando da celebração pelas redes
sociais, dedicada aos profissionais
da saúde, doentes pelo coranavirus e aos próprios devotos de São
Judas Tadeu. "Esta é, sem dúvida,
uma semana diferente. A Semana
Santa, também conhecida como
semana maior, propicia o compromisso e o objetivo principal da
caminhada quaresmal. Com isso,
todos nós somos co-responsáveis
no seguimento aos ensinamentos
de Jesus que traz a mudança de
comportamento e de vida. Por ironia do destino, hoje por conta do
Coranavírus, somos obrigados a
nos retirar, permanecer isolados. E
todo católico sabe da importância
da quaresma, tempo forte de oração, prática da caridade e de recolhimento", destacou.
Ao falar sobre o momento
da Palavra, sublinhou que neste
Domingo de Ramos, conhecido
também como Domingo da Alegria,
a igreja faz menção a dois Evangelhos. "Num primeiro momento, o
evangelho nos mostra a humildade

de Jesus que veio montado num
jumento, considerado na época,
meio de transporte dos mais
pobres. Já no segundo Evangelho,
vemos a liderança e a influência dos
poderosos a inflamar o povo, mostrando que Jesus seria uma ameaça.
Hoje, muitos de nós fazemos de
tudo para que os pobres não estejam no nosso caminho. Isto tudo
nos leva perguntar: de que lado nós
estamos?", indagou o sacerdote. E
encerrou a homília, propondo que
a figura de Jesus seja a grande proposta para a conversão.
Programação
da Semana Santa
Desde segunda-feira (6),
todas as paróquias de Castro já
estão celebrando a programação
da Semana Santa. Nesta terçafeira (7), sempre às 19 horas, as
igrejas celebram a Festa da Luz, na
quarta-feira (8), Sermão das Sete
Palavras. Na quinta-feira (9), Instituição da Eucaristia. Já no feriado
católico da Sexta-Feira Santa,
Paixão e Morte de Jesus, as 15
horas. No sábado (10), Benção
do Fogo e da Água. Uma celebração especial vai marcar o Domingo
da Ressureição e reunirá, na matriz
de Sant´Ana de Castro, todos os
sacerdotes das quatro paróquias
locais, as 9 horas da manhã, com
transmissão pela rádio Castro,
redes sociais e páginas oficiais das
paróquias. Todas as celebrações da
Semana Santa, de cada paróquia,
vão transcorrer a portas fechadas,
sem participação de público, inclusive no domingo de Páscoa.
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UEPG produz e distribui álcool 70%
Divulgação

Universidade
já produziu e
distribuiu 1.100
litros de álcool
Da Assessoria

a 4 - São Paulo, 19 de outubro de 2018

- Imóveis

momento de excepcionalidade.
“No caso da produção do álcool
70%, o Lapmed está em produção contínua para que este
produto chegue aos que estão
na linha de frente no combate à
Covid-19”. Sanches enfatiza que
“isso só é possível pela união de
esforços dos nossos servidores,
de parceiros e de empresas que
vêm doando matéria-prima para
que esta corrente do bem chegue a mais pessoas”.

a UEPG, que estão deixando
nosso pessoal preparado, como
capacitações sobre os procedimentos com o pessoal do HU, e
também com materiais, como o

TEMPO INDETERMINADO
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of Dramatic
er- no Higher
fase Cheia, destacando suas
3 Institute
quartos,
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no Art em Damasco e na França Cruzes, em 2003. Com direção Apresentações aos sábados, às militares
inglês e as amigas a
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R$ 600 mil,
Con- Granndo, montagem 21 horas e domingos, às 19h30, pital com oemfilho,
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de Mônica
no Centre
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Coleta convencional
A coleta domiciliar de lixo
comum continua sendo prestada
normalmente ao cidadão nos dias
e horários já estabelecidos, em
todas as regiões da cidade.
Mascaras e luvas
Os materiais utilizados principalmente por estabelecimentos
comerciais e empresas devem ser
acondicionados em sacos duplos,
bem fechados e com, no máximo,
2/3 (dois terços) preenchidos de
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Classificados a partir de R$ 2,00
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5
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3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

A
N
O
S

RESUMO DE NOVELAS

D
E

A

no meio
financeiro

Jogo dos Sete Erros: 1-asa direita do pássaro; 2-bico do pássaro; 3-massa do sorvete; 4-canto da boca; 5-brinco da
6-marca na regata da mulher; 7-cotovelo da mulher.

Que
passaram
a situação
inferior

2/ad. 3/dot — get. 5/alain — cairu. 8/portrait. 10/striptease.
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BANCO

Sulca
(a terra)
Ponto,
em inglês

(?) Neto,
prefeito de
Salvador
(2017)

Aquário: O momento de
priorizar o que ambiciona, colocar para fora seus talentos e
buscar meios de concretizar os
planos que estão gestados em
sua cabeça. Há boas perspectivas
para descobrir uma atividade.

Virgem: Quem trabalha
direitinho e cumpre as tarefas
com o nível de perfeição e funcionalidade que são características de seu signo só pode obter
reconhecimento, seja através de
elogios ou promoções.

Peixes: Pequenos imprevistos poderão atrapalhar seu desempenho, mas nada que comprometa
o resultado final. Poderá contar
com ajuda de pessoas da sua confiança, sobretudo gente ligada ao
seu círculo de amizades.

G
A
R
E

Entediado
de tudo
(francês)
A parte
verde do
arranjo
floral
Serviço
pós-venda
de lojas
virtuais

Leão: Dia de acontecimentos importantes entre as estrelas,
alguns serão bons para o seu
signo. Instinto aceso para negociar
e farejar oportunidades. Mudanças
em curso na área profissional favorecem a começar algo novo.

E

Otto Dix,
pintor
(?) Resnais,
cineasta

O

Ajuda o
novo empresário,
no Brasil

Informação
exigida por
sites de
encontros

N"Pede o
Oguloso
para o
(?)", dito
R
T
E

H

(?) aeternum: para
sempre
(latim)

C
A
I
R
U

Etiqueta
com algum
tipo de informação
Época
Show
erótico de
boates
Sem
dinheiro
(a conta
bancária)

Capricórnio: Ações, iniciativas e esforços que empreender
hoje podem favorecer seu reconhecimento profissional. Mercúrio e Plutão, em ótimo aspecto,
favorecem o raciocínio ágil e o
poder de convencimento: partilhe ideias e opiniões.

Solução

Z
O
N
A paciente
do geriatra
A

Dura;
hirta
Retrato,
em inglês

Câncer: Interesses do lar
e acontecimentos envolvendo
parentes estarão no foco do dia.
Mercúrio troca boas vibrações
com Plutão, elevando sua esperteza e seu dom para argumentar
e convencer. Só não deixe de agir
com diplomacia
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R

O curso
feito por
futuros
militares

BANCO

P

(?) Marins,
atriz
"Corre"
(o cavalo)

Metade do
diâmetro
(Geom.)
Menciono
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Cuidaram
de
(animais)
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Ave cujo
nome é
um palíndromo

V I R
I
A
L E S
M A U
A
R
C A
G I D
A T O
L O
O
S
P T E
A
B
A R
E C A
A M E

(?) Alteza,
tratamento
dado a
princesas
Plantação
típica do
cinturão
verde

I
D
A
D
R E

O colesterol LDL
Município
baiano

Sagitário: Mercúrio forma
em ângulo harmônico com Plutão, trazendo estímulos para os
assuntos do lar e as finanças.
Pode ser um dia proveitoso e rentável para quem trabalha em casa
ou com atividades. Na paquera,
pode ser que desperte a atenção
de alguém controlador.

T R
A
S T
U A
O
R T
R
A
T
A
R
A
M

"Ar", em
"aerofagia"
Desejo de
vingança

Gêmeos: O dia começa animado e não falta estímulo para
você fazer tudo o que se propõe.
Hoje os astros indicam boas possibilidades de descobrir formas
mais simples e eficientes para
executar suas atividades e isso
vale tanto para o trabalho quanto
para as tarefas domésticas.

P
O
R
T
R
A
I
T

Secreção
intensa
durante a
malhação

E
R
V
I
Ç
Notícia
Ocomum

S

O sentido
da rotação
da Terra
(Geog.)

© Revistas COQUETEL
S

Estação de trens
O cheque "(?) Me Disfunção Marisa
para passageiros
passível Bodied", (?), impo- Orth, atriz
(?) Gryzinski, bloguei- de invali- sucesso de tência e cantora
dação
Beyoncé masculina paulistana
ra da "Veja" (2017)

"Pede o

E
X
C
E
S
S
O
D
E
R
E
S
E
R
V

Situação que caracteriza o "overbooking"
na aviação comercial
Fiasco (bras.)

(?) aeter-

A

O azeite de
oliva com
menor
acidez

métodos eficientes de realizar as
suas tarefas. Poderá, inclusive,
usar isso para alavancar seus
ganhos.

Etiqueta
com algum
tipo de informação
Época
Show
erótico de
boates
Sem
dinheiro
(a conta
bancária)

R

CRUZADAS
www.coquetel.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

o prêmio
ele receberáguloso
num: que
para
sempre
para o
NOVO MUNDO
com a luta.
Carolina
e Vilma
(latim)
(?)", dito
Otto
Dix,
Ajuda o
Informação
Terça-Feira (07/04)
pensam
um perfil de
novo em- em fazerpintor
exigida por
presário,
sites de
(?) Resnais,
Joaquim chama porencontros
Anna. Letícia
em
um
site
de relaciono Brasil
cineasta
Piatã tenta tranquilizar Anna. namento. Rafael e Amália têm
Elvira descobre que foi enga- sua primeira noite de amor.
nada por Manoel. Jurema não Griselda
repreende Guaracy
Entediado
de
tudo no Le Velmont. Sevegosta de ver o encantamento de ao(francês)
vê-lo
Jacira por Joaquim. Germana(?) Neto,rino e Renê elogiam o trabalho
Sulca
A parte
(a terra)
verde do
de
tenta se aproximar da famíliaprefeito
de
Griselda. Quinzé confronta
arranjo
Salvador
Ponto,
floral
em inglês
real. Thomas se Queirrita com (2017)Teodora, e uma jornalista
Serviço
pós-venda
passaram
o
desprezo
de
Pedro.
Anna
acompanha
a
discussão
do exde lojas
a situação
virtuais
tenta conversar inferior
com Elvira, casal.

Escorpião: Hoje não convém dar sopa para o azar nem se
arriscar sem necessidade. A Lua
inferniza seu signo e entra na fase
Cheia, recomendando a agir com
mais discrição, bom-senso e ponderação. Apesar das solicitações
profissionais, fique quieto(a) e
evite emitir opiniões que sejam
divergentes da maioria.

2/ad. 3/dot — get. 5/alain — cairu. 8/portrait. 10/striptease.
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Libra: A Lua segue em seu
signo e hoje ingressa na fase
Cheia, realçando seu prestígio e
vitalidade. Existe forte possibilidade que uma porta se abra no
aspecto profissional ou então que
você sinta um chamado interior
para redirecionar sua vida.
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MOTORISTA FOI PARA A 43ª DRP

Mendigo é atropelado e vai a óbito
Divulgação

Homem estaria
sentado no
meio-fio, quando
foi atropelado

PELA TERCEIRA VEZ

Subprefeitura
de São Bento
foi alvo de
vandalismo

Da Redação
Policiais militares de Castro
deram atendimento na noite de
domingo (5), na Rua Dr. Jorge
Xavier da Silva, a acidente de
trânsito que vitimou um homem
de 49 anos. O Siate esteve no
local e constatou o óbito. A
equipe policial isolou o local e
acionou os demais orgãos competentes até que a vítima fosse
recolhida e encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML) de
Ponta Grossa, enquanto que o
motorista do carro foi levado até
a 43ª DRP para exame de dosa-

Da Redação
Pela terceira vez em um ano,
a subprefeitura da localidade de
São Bento foi alvo de ataque
de vândalos, agora na noite de
domingo (05). O local foi arrombado e levaram um botijão de
gás da cozinha. Os responsáveis
pela subprefeitura já registraram
boletim de ocorrência.
Divulgação / Kelvin

Matheus sempre estava próximo à rodoviária

Carro que vitimou o andarilho

gem alcoólica.
Segundo postagens na inter-

ria sentado no meio-fio da rua
quando foi atropelado. O aci-

Militares localizam
suspeitos de homicídio
Divulgação

Droga, arma, munição e dinheiro apreendido

Ponta Grossa - Na
manhã de segunda-feira
(06),
após
receberem
denúncia anônima através do
190, equipes policiais pertencentes ao 1º Batalhão de
Polícia Militar, localizaram
dois indivíduos suspeitos
de praticarem homicídio em
Ponta Grossa-PR.
Durante as abordagens,
as equipes policiais apre-

enderam certa quantia em
dinheiro, uma touca balaclava, 200 gramas de substância análoga ao crack,
50 gramas de substância
análoga à cocaína, 170 gramas de substância análoga
à maconha, 39 munições
calibre 380 e 28 munições
calibre .38. Além disso, um
dos abordados portava uma
pistola Calibre 380, carregada e alimentada com 13
munições intactas.

PRF atende acidente com vítima

EM CASTRO

Moto é roubada de
garagem no sábado
A polícia busca qualquer
informação que chegue ao
ladrão da motocicleta Yamaha/
Factor YBR 125, cor prata,
ano 2009, placa AQX-7484

de Castro. O proprietário deixou a motocicleta estacionada
na garagem de sua residência e
na manhã de sábado (04) não
a encontrou mais. A ocorrência
chegou as autoridades às 17h30
do mesmo dia.

NO DOMINGO

Ameaça familiares e acaba
em cana em Piraí do Sul
Da Redação
Piraí do Sul - Após desentendimento, um homem ameaçou
seus familiares dizendo que usaria
sua arma de fogo. Foi por volta
das 8 horas de domingo (5),
em uma residência localizada na
estrada principal que dá acesso a

Joaquim Murtinho, município de
Piraí do Sul.
A equipe policial esteve no
local e logrou êxito em localizar
o autor, de posse de uma espingarda calibre .36 e três munições.
O homem de 52 anos, a arma de
fogo e as munições foram encaminhadas à delegacia de polícia.

* INFORMAÇÕES E IMAGENS
BDCOM PRF

Da Redação
Piraí do Sul - Por volta das 2
horas da manhã de sexta-feira (3),
policiais militares se descolaram
até uma casa hospitalar de Piraí do
Sul, pela própria unidade médica.
Segundo o que a equipe médica

passou para a autoridade policial,
um homem de 49 anos, apresentando machucaduras decorrentes
de agressão, chegou ao local com
sinais vitais, porém, não resistiu
aos ferimentos e veio a óbito. O
autor das agressões não foi localizado.

Homem é
ferido por faca
Da Redação
Um homem de 30 anos foi
vítima de ferimento por arma
branca perto das 18 horas desse
domingo (5), na rua Izak Alferti
Costa Rica I, Bairro Neves, em
Ponta Grossa.
A equipe policial foi acionada
pelo Samu, que encaminhou a
vítima até uma casa hospitalar.
Os motivos estão sendo apurados pelas autoridades.
Pista ficou parcialmente interditada

NO HU-UEPG

Morte de idoso não foi por covid-19
A Universidade Estadual
de Ponta Grossa, por meio
de seu Hospital Universitário, comunicou a morte de um
paciente internado instituição com suspeita de infecção
respiratória por Coronavírus.
Foi às 06h57 de domingo (5).
O exame realizado por uma
instituição externa à UEPG,
credenciada pelo Laboratório
Central do Estado do Paraná
(LACEN),resultou
negativo
para Coronavírus. O HU-UEPG
enfatiza que outros exames confirmatórios serão realizados.
O paciente de 83 anos,

do sexo masculino, foi recebido no dia 31 de março na
pré-triagem externa ao hospital e foi encaminhado para
Unidade de Terapia Intensiva
Covid 19, área exclusiva para
tratamento de casos suspeitos
de Covid-19. Durante todo
internamento, o paciente foi
atendido por equipes treinadas
e em estrutura especialmente
montada, com todas as medidas de proteção, para atender a
possíveis vítimas da pandemia.
Após a morte, foram tomadas
todas as medidas sanitárias e de
precaução relacionadas a óbitos suspeitos de Coronavírus.
Independentemente da causa

mortis, a UEPG em nota se
solidarizou com a família, os
amigos e a comunidade pontagrossense pela perda de um
cidadão.
Apuração
Após uma publicação na internet, a reportagem do Página Um
News entrou em contato com um
dos filhos da vítima no dia 1º de
abril, o qual relatou o drama em
conseguir algum local que recebesse o seu pai para ser internado.
Inclusive um médico particular o
teria atestado com pneumonia,
até chegar na triagem do Hospital Universitário de Ponta Grossa
(HU-PG), revelou o filho.

NOITE DE DOMINGO

Policiais prendem autor de ameaças
Da Redação
Várias pessoas estavam em
vias de fato na Rua Otávio Paes de
Almeida, Vila Rio Branco, quando
às 20h30 de domingo (5), poli-

ciais foram chamados, dando voz
de abordagem aos envolvidos.
Um indivíduo tentou evadir-se
do local, o mesmo repassado
pela vítima como sendo o autor
das ameaças. Após diligências,

a equipe da PM localizou o autor
de 23 anos, e com ele uma arma
de fogo do tipo garrucha, além de
uma munição calibre .22. A arma
de fogo e a munição foram encaminhados à delegacia.

BAIRRO CONTORNO

Criança de 5 anos é resgatada
ao lado de homem desacordado
Da Redação
Ponta Grossa - Equipe
policial recebeu denúncia que
havia uma criança ao lado de um
homem desacordado, pedindo

Porta de madeira
foi dividida ao meio

BAIRRO NEVES

Acidente tipo colisão traseira, na BR 376, KM 506,
Distrito Industrial de Ponta
Grossa, sentido Norte, por volta
das 5h50 dessa segunda-feira
(6), envolveu dois caminhões,
uma Scania de Ponta Grossa, e
um Volvo de Colombo.
Condutor do Caminhão
Volvo, sofreu lesões consideradas leves (sem fraturas),
sendo encaminhado ao Pronto
Socorro Municipal para avaliação médica.
A pista ficou parcialmente
interditada no sentido Ponta
Grossa, sem filas.

PIRAÍ DO SUL

Morre em unidade
médica após agressões

Divulgação

Da Redação

Da Redação

Da Redação

dente ocorreu perto das 21H35
e a vítima morreu no local.

COLISÃO TRASEIRA

PONTA GROSSA

Da Redação

net, o homem seria um mendigo
conhecido por Matheus e esta-

ajuda, na Avenida Prosedente
Kennedy, Bairro Contorno. Ao
chegar no local, por volta das
18h30 de domingo (5), policiais militares constataram que o
homem estava com sintomas de

embriaguez, sendo o Conselho
Tutela acionado e a criança de 5
anos sendo entregue à sua mãe.
O autor de 47 anos recebeu voz
de prisão e foi encaminhado até
a 13ª SDP.

NO PARANÁ

Presos por
crimes vão
para regime
domiciliar

2,5 mil presos no Paraná
Presos por crimes graves
estão sendo colocados em prisão domiciliar por decisões judiciais, sendo algumas coletivas, de
acordo com o Ministério Público
do Paraná (MP-PR). Uma recomendação do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), de 17 de março,
orientou que fossem adotadas
medidas de prevenção ao novo
coronavírus nas cadeias, como a
mudança de regime.
Eles estão na estatística de 2,5
mil presos do Paraná que deixaram
a prisão até a sexta-feira (3). Conforme o MP, foram beneficiados,
por exemplo, detentos que cometeram crimes de homicídio e estupro,
além de integrantes de facções criminosas. Veja alguns casos abaixo.
O Ministério Público do
Paraná (MP-PR) tem questionado
algumas decisões, consideradas
pelo órgão como genéricas. Um
estudo do órgão afirma que nesses casos estão sendo averiguadas
apenas a inclusão do detento em
alguma hipótese mencionada na
recomendação do CNJ.
De acordo como promotor
Cláudio Esteves, que coordena o
Grupo de Atuação Especializada
em Segurança Pública (Gaesp) do
MP-PR, a recomendação do conselho não se trata de um ato normativo – de uma ordem que deve
ser seguida -, mas sim de uma
orientação.
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Divulgação

Empresário
Mário Jose
Aqsenen,
leia-se Simão
Pneus, em ritmo
de aniversário.
Parabéns!

cleucimara@hotmail.com
'Tudo aquilo que está sobrando na sua casa. Está faltando em algum lugar.' - Chico Xavier.
Divulgação

Marinho

Divulgação

Divulgação

Quinta-feira
(9) é dia de
comemorar
o aniversário
do secretário
de Saúde de
Carambeí,
Mário Avais
de Mello Filho,
que estreia
45 anos

Em ritmo de aniversário, o empresário Ijo Santiago,
leia-se Santiago Imóveis (Ponta Grossa), festeja ao
lado da esposa Suellen e dos filhos Catarina e Pedro
Augusto essa data tão importante. Felicidades!
Divulgação

Sassá

CORONAVÍRUS

Prestes cria cartilha com
orientações de combate

Marcos Rosa,
Repórter Sassá,
será muito
cumprimentado
pela estreia de
idade nova,
nesta sexta-feira,
dia 10.
Felicidades!

Da Assessoria

Divulgação

Divulgação

Votos de felicidades circulando para Janete
Vieira Deschk que festeja idade nova no
próximo dia 12. Na foto com o marido
Haroldo Deschk. Parabéns!

A colunista Neide Bini, presidente da Abramecom
(Associação Brasileira de Colunistas Sociais e de
Mídia Eletrônica) será muito cumprimentada neste
dia 8, por mais um ano de vida. Felicidades!

10 de abril é dia de cumprimentar José
Leocádio da Cruz que festeja idade nova ao lado da
esposa Iracema Bittencourt da Cruz. Parabéns!
Divulgação

Especialmente para
a coluna, Dionathan Jayme
Queiroz, presidente eleito do
Rotary Club de Ponta Grossa
Vila Velha. Na foto com a noiva
Renata Fankin Bett

Divulgação

Rosi Spinardi em ritmo
de aniversário nesse
domingo (12), quando
comemora mais um ano

Seguindo as orientações sobre
os cuidados para a prevenção da
COVID-19, a Prestes Construtora e Incorporadora criou uma
cartilha para os colaboradores
que estão operando nas bases
de obras da empresa. O material
traz informações sobre os cuidados necessários para se proteger
da doença e visa reforçar as
medidas de segurança já adotadas pela construtora. O decreto
estadual assinado pelo governador Ratinho Junior, reconhece a
prática da construção civil como
um serviço essencial. Porém,
faz ressalvas sobre o zelo com
os funcionários. “A cartilha foi
criada com base nas ações que
adotamos em nossos canteiros
de obras. Alguns procedimentos serão obrigatórios antes do
colaborador iniciar a sua jornada
de trabalho. A temperatura de
cada um, por exemplo, será
aferida todos os dias. Caso seja
detectado alguma anormalidade
a entrada do colaborador no
canteiro não será permitida”,
explica Jordhana Lima, coordenadora administrativa de obras. O
material traz também orientações
sobre os cuidados com a higiene
fora do horário de trabalho.

A construtora adotou uma
série de ações para impedir a
proliferação do vírus entre as
quais a disponibilização de álcool
em gel nos empreendimentos e
reestruturação dos horários nas
escalas de trabalho. “O objetivo
é reforçar aos colaboradores e
terceiros sobre a importância
de redobrar a atenção com os
cuidados de higiene”, destaca
Jordhana. Ao todo mais de mil
exemplares serão entregues nas
praças de todo o estado.

Objetivo da cartilha
é redobrar atenção
com os cuidados
Divulgação

Material traz também orientação
sobre cuidados com a higiene
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Laryssa Florão
Matheo A. Morandi Stumpf
Amauri Porto
(Kugler Veículos)
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Joslaine Rabe
Rosemary Cunningham
Paola Ribas
Inês Correia Rosa
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Elisama Galvão de Souza
Gustavo Jager
Thalita Gulim Martins
Tailândia Braga

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
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