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Restaurantes
e lanchonetes
abrem neste
sábado
em Tibagi

Nem todos
podem ficar
em isolamento
por causa do
coronavírus
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PR está unido
contra coronavírus,
diz Guto Silva
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Câmara de
Castro repassa
R$ 119 mil no
combate ao
Covid-19

Após a juíza do plantão judiciário de Jaguariaíva ter suspendido, por
meio de decisão judicial, a reabertura dos estabelecimentos comerciais
considerados não essenciais em Castro, a Prefeitura do município apresentou recurso junto ao Tribunal de Justiça do Paraná, com o objetivo de
cassação à liminar, dando validade novamente ao decreto 174/2020, que
havia autorizado o retorno das atividades, no último dia 4 de abril.
O recurso foi protocolado na tarde de quarta-feira (8), dois dias após
a decisão judicial ter determinado a suspensão imediata das atividades
no comércio varejista da cidade. De acordo com o procurador geral
do município, Júlio Philbert, apesar de o final de semana prolongado e
feriado de Páscoa, o processo deve tramitar normalmente nos próximos
dias. “O recurso já está nas mãos do Ministério Público e acreditamos
que no mais tardar na segunda-feira, teremos algum retorno”, destacou
página 6
o procurador.
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MESMO DIANTE DO CORONAVÍRUS

Prefeitura
apresenta
recurso para
reabertura
de comércio

O chefe da Casa Civil,
deputado Guto Silva (PSD),
nesta entrevista exclusiva a
ADI, adiantou que enquanto
não for possível a retomada, o Governo do Estado
vai adotar as medidas para
mitigar os efeitos negativos
dessa severa desaceleração
da atividade econômica. “O
governador Ratinho Júnior
está bastante próximo e
atento a tudo. Dessa forma, atuamos com foco na
preservação da saúde dos
paranaenses, destaca o chefe
página 4
da Casa Civil.

pREFEITURA
DE cARAMBEÍ
SUSPENDE
CONCURSO

Procurador-geral Júlio Philbert

Divulgação

ALUGUÉIS

CARAMBEÍ

Lactalis doa
300 litros de
álcool em gel

Prefeitura negocia e valores caem

Divulgação
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deputadA Aline Sleutjes

REUNIÃO

A Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de
Ponta Grossa (ACIPG) realizou na segunda-feira (6), a
primeira reunião da diretoria
da entidade, em formato remoto através da plataforma
Hangouts Meet do Google.
Além de outros assuntos tratados, os diretores tiveram
a oportunidade de conversar
com a deputada federal Aline
Sleutjes (PSL). A parlamentar
falou de sua rotina de trabalho
e novidades sobre as ações do
governo federal em relação ao
página 3
novo coronavírus.

CARAMBEÍ

Prefeitura
irá construir
Parque Linear
Mais uma antiga reivindicação da comunidade
começou a sair do papel em
Carambeí. As obras do novo
Parque Linear Boqueirão,
no terreno localizado entre
a Escola Municipal Tônia
Harms e a Vila do Conhecimento. A primeira fase do
projeto consiste na limpeza
página 5
do local.

Secretário Muller e chefe de Gabinete, Márcio Taques

A Prefeitura de Carambeí renegociou
com os proprietários dos onze imóveis que
estão locados pela administração municipal e
conseguiu a redução média de 30% no valor
do aluguel. A mesma margem de economia
também foi conquistada após negociação com
a locadora de veículos, que mantém parte da

frota de veículos da prefeitura. Para o chefe
de Gabinete, Márcio Taques, as ações que
estão sendo tomadas pelo município são uma
antecipação e preparação do município para os
efeitos que a quarentena para enfrentamento
ao novo coronavírus vai causar na economia,
página 5
com queda na arrecadação.

Câmara de Castro realizará 621 casos confirmados de
sessão após três semanas Covid-19 e 24 óbitos no PR
página 3

em castro

Primeiro óbito
da Covid-19
foi descartado
De acordo com familiares de
Jose Moreira, cujo óbito estava
sendo tratado no município como
sendo possivelmente, o primeiro
causado por Covid-19 em Castro,
o homem, de 63 anos de idade,
não faleceu em função do vírus.
Na segunda-feira (6), a filha de
Jose Moreira postou o resultado
do teste em sua rede social, explicando que seu pai não havia
falecido em decorrência do coropágina 6
navírus.
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Aline conversa
com diretoria
da ACIPG

LOCAL
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CONTRA A covid-19

Centro de Saúde
e UBS preparadas
A Secretaria de Saúde de
Carambeí, por meio da Vigilância
em Saúde, Centro Municipal de
Saúde (CMS) e Unidades Básicas
de Saúde (UBS), implementaram
preparativos para o enfrentamento
ao Covid-19 no município desde o
página 5
dia 13 de março.
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'Página Um' visita os
Secas Pimenteiras
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

DERRUBAR LIMINAR

AOS DESINFORMADOS
A deputada federal Aline
Sleutjes não economizou na sua
live de prestação de contas, e deu
um puxão de orelha nos chamados 'desinformados' que falam
de mais, sem conhecimento de
causa. Ao final deu números ao
seu trabalho de um ano de parlamentar: R$ 15 milhões e 713
mil somente para Castro.

PLAUTO DESTINA
Nessa onda de todos
quererem ajudar, o deputado
Plauto Miró Guimarães Filho
também fez sua parte. Destinou a metade de seu salário
de deputado estadual no combate ao coronavírus. Foram R$
9.272,20 a Fundação de Apoio
ao DESE (Hospital Regional
de Ponta Grossa).

TRUCOU DEPUTADOS
Não em tom de provocação,
mas de desabafo, Aline foi mais
longe e trucou os deputados
federais que representaram o
município em Brasília: "Duvido
que algum deputado federal
tenha trazido em dois mandatos para Castro, o que eu levei
em apenas um ano".

SANDRO ALEX
Na quarta-feira (8), circulou pelo WhatApp uma foto do
secretário de estado Infraestrutura e Logística, Sando Alex,
ao lado do governador Ratinho
Junior e do prefeito de Ponta
Grossa, Marcelo Rangel. Junto
a essa foto, o anúncio de 62
leitos de UTI e de 163 clínicos
nos Campos Gerais. Destes,
cinco UTIs e trinta enfermarias
para a retaguarda da região no
Hospital Cruz Vermelha, de
Castro. Empenho do deputado
licenciado, hoje secretário, que
tem Castro como sua segunda
cidade.

CASTRAMÓVEL
Ainda em relação aos desinformados, disse que destinou
R$ 125 mil para a compra do
Castramóvel para Castro. "Se
outros municípios conseguiram
adquirir o veículo por R$ 98
mil e ainda comprar os equipamentos, eu não tenho culpa se
a atual administração de Castro
não o fez". O recado teve endereço!

O balde de água fria que o atual governo municipal sofreu, ao ter que ajustar o seu decreto, diante
de uma liminar, mostra que mais pessoas estão
olhando por Castro, e apesar da falta de dinheiro
estar apertando o calo de muitos, vidas humanas
ainda são mais importantes. Mesmo com isso, o
município de Castro ingressou junto ao TJ-PR
para que essa liminar seja derrubada e prevaleça
o último decreto de reabertura do comércio. Em
Carambeí e Tibagi, cidades em que não foram
registrados casos de coronavírus, a Justiça mostrou-se mais flexível, e grande parte dos estabelecimentos está aberto, ficando os bares de fora.
Seriam dois pesos e duas medidas, para municípios com casos de coronavírus e outros sem.

ÚLTIMAS: * J.M, de 63 anos,
morto em Castro na noite de 31
de março na UPA de Castro, foi
negativado para coronavírus.

Na época moderna, um veículo de comunicação é indispensável para registrar os acontecimentos dos habitantes
de uma cidade. A jornalista profissional Cristina Kap do
Página Um recebeu a missão sagrada do jornalismo de se
comprometer com a verdade e informar corretamente seus
leitores, com uma reportagem sobre a vida da família dos
Secas Pimenteiras. No Bar Santo Antônio, hoje Confeitaria
Requinte, depois de muitas perguntas e respostas, sobre a
vida adulta, profissional e cotidiana, da “Boca Bendita” da
Cidade de Castro, Cristina realizou o seu trabalho jornalístico com muita maturidade.
Na época moderna, um veículo de comunicação é indispensável para registrar os acontecimentos dos habitantes
de uma cidade. A jornalista profissional Cristina Kap do
Página Um recebeu a missão sagrada do jornalismo de se
comprometer com a verdade e informar corretamente seus
leitores, com uma reportagem sobre a vida da família dos
Secas Pimenteiras. No Bar Santo Antônio, hoje Confeitaria
Requinte, depois de muitas perguntas e respostas, sobre a
vida adulta, profissional e cotidiana, da “Boca Bendita” da
Cidade de Castro, Cristina realizou o seu trabalho jornalístico com muita maturidade.

03/04 - Sexta-feira Santa / Dia da Engenharia
04/04 - Dia do Infectologista
05/04 - Páscoa / Dia do Obstetra
06/04 - Dia do Hino Nacional (1º Execução do Hino

Nacional Brasileiro -1831) / Dia do Office-Boy
Dia dos Jovens
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Temperatura
22

Umidade

ºC

11 ºC

96%
45%

21

ºC

13 ºC

98%
55%

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

Domingo
12/04

21

ºC

11 °C

96%
52%

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

13/04

REDAÇÃO

Clima

Sol e muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulositade, mas não chove.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

23

ºC

11 ºC

94%
47%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 09/04/2020
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NÃO SERÁ PERMITIDA A PARTICIPAÇÃO DO PÚBLICO

Legislativo realiza sessão após 21 dias
Retomada das
sessões será
com ausência
de cinco
vereadores
Da Assessoria
A Câmara Municipal de Castro vai realizar sessão ordinária
nesta segunda-feira (13), após
três semanas de paralisação
das atividades devido ao enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus/covid-19. A última
sessão foi em 23 de março (a

quarta do mês); e a sessão de 6
de abril foi cancelada.
Também por causa da
covid-19, a sessão desta
segunda será realizada somente
com a presença de oito vereadores e alguns servidores envolvidos diretamente nesse tipo de
reunião legislativa: da Assessoria
Jurídica, Secretaria Legislativa e
Tecnologia da Informação. Não
será permitida a participação do
público. Mas o áudio da sessão
poderá ser acompanhado ao
vivo pelo site da Câmara (castro.pr.leg.br).
Cinco vereadores que, por
terem mais de 60 anos, ainda
continuam com a obrigatoriedade
de ficar em confinamento, con-

forme determinação do Ministério da Saúde (MS) válida para
todo o território nacional, não
irão participar da sessão. São
eles: Herculano da Silva (PSC),
vice-presidente da Casa, Jovenil
Rodrigues de Freitas (Podemos),
José Otávio Nocera (MDB), Joel
Elias Fadel (PSDB) e Antonio
Sirlei Alves da Silva (DEM).
Resolução
O Projeto de Resolução
03/2020, de autoria da Mesa
Executiva, aprovado por unanimidade na sessão de 23 de março,
suspendeu a sessão do último dia
6 e alterou, excepcionalmente, a
convocação para a realização de
sessão extraordinária. Segundo a

vereadora Fatima Castro (MDB),
presidente da Câmara, a sessão
de 6 de abril não foi realizada
porque não havia matéria a ser
discutida – isso porque sua pauta
foi antecipada para a sessão de
23 de março. No entanto, essa
sessão será realizada em outra
data ainda ser indicada por
Fatima, tendo em vista a determinação prevista na Lei Orgânica Municipal de se realizar 40
sessões durante o ano.
A Resolução 03/2020 foi
publicada na edição 1.959 do
Diário Oficial Eletrônico (DOE)
do município, em 24 de março,
e está baseada nos decretos
4.230/2020 e 4.317/2020, do
governo do estado do Paraná.

PARA O COMBATE A COVID-19

Câmara de Castro repassa R$ 119 mil
Da Assessoria
A presidente da Câmara
Municipal de Castro, vereadora
Fatima Castro (MDB), repassou
à Prefeitura de Castro o montante
de R$ 119.412,45 para auxiliar
no combate ao novo coronavírus/
covid-19. A verba foi depositada
na conta do município na quartafeira (8).
A decisão do repasse surgiu durante reunião realizada na
noite do último dia 2, na Sala
dos Atos da Prefeitura, da qual
participaram Fatima Castro; o
prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
(Patriota); os secretários municipais de Saúde, Maria Lidia
Kravutchke; de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Emerson Gobbo; e de Esporte e Juventude, Marcos Vinicios de Rocco;
o procurador-geral do município,
Júlio Adriano Tonatto Philbert; o
diretor municipal de Segurança
Pública, Antonio Sergio de Oliveira; o presidente da Associação Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro), Anderson
Gomes; o presidente do Sindicato
do Comércio Varejista de Castro
(Sindicastro), José Marioli Simão;
além de pastores de igrejas evangélicas, padres católicos, empre-

sários e servidores públicos.
“Fui convidada pelo prefeito para
participar dessa reunião para discutirmos a reabertura ou não do
comércio”, explica a vereadora.
Fatima descreve que, após
a fala inicial de Moacyr Fadel, a
secretária Maria Lidia Kravutchke
informou os números relacionados à covid-19 no município, até
aquele momento. “Ela reforçou a
necessidade do isolamento social
e reafirmou a posição contrária da
sua pasta à reabertura do comércio, e disse também que uma
‘aparente normalidade’ no município poderia trazer mais transtornos do que benefícios”, conta.
Ainda segundo a vereadora, após
ouvir as lideranças do comércio,
Moacyr Fadel solicitou que até o
dia seguinte (sexta-feira, 3) lhe
fosse entregue, pela classe, um
planejamento de como seria uma
possível reabertura das lojas.
Situação financeira
Durante a reunião, Fatima
questionou a situação financeira
do município para enfrentar o
novo coronavírus. Maria Lidia
respondeu que sua secretaria dispõe de R$ 2 milhões para aplicar
nessa logística.
“Informei, então, que havía-

O deputado federal Aliel
Machado (PSB) apresentou um
Projeto de Lei (1116/20) que
prevê isenção do pagamento de
pedágio em rodovias federais,
mediante a apresentação de nota
fiscal, para os profissionais que
transportarem
medicamentos,
insumos hospitalares, alimentos e
combustíveis durante a pandemia
da Covid-19. O texto em análise
na Câmara dos Deputados prevê
ainda que, no mínimo, 20% das
cancelas disponíveis em praças de
pedágio deverão ser destinadas
para atender a esses motoristas.
Aos transportadores, deverá
ser assegurado, sempre que possível, acesso a serviços essenciais, como borracharias, oficinas
e pontos de alimentação. Já aos
empregados das empresas concessionárias que administram
rodovias, deverão ser oferecidos equipamentos de proteção
individual (EPIs), como roupas
protetoras, máscaras, óculos de
segurança e álcool em gel 70%,
durante todo o período de trabalho.
"Como se sabe, o transporte
e a entrega de cargas são atividades essenciais em meio à crise do
novo coronavírus, e o desafio do
governo deve ser manter estradas e rodovias liberadas para que
caminhoneiros possam garantir o
abastecimento do País”, afirma o
autor da proposta.

Decisão judicial
Em áudio endereçado aos
empresários
castrenses,
no
domingo (5), via redes sociais, o
presidente da Acecastro, Anderson Gomes, falou sobre a reabertura das empresas da categoria
“não essenciais”, então prevista
para a última segunda-feira (6).
“Avalie a sua empresa e reabra
somente quando tudo estiver em
conformidade com o Decreto
174 e Anexo 1, evitando, assim,
penalidades”, afirmou Gomes,
citando como exemplo a cassação
de alvará de funcionamento. “A
viabilidade dessa reabertura foi
debatida por horas. Levamos os
anseios do empresariado local que
já sofre os reflexos econômicos
dessa pandemia, principalmente
as pequenas e médias empresas”,
diz Anderson, no áudio.
No entanto, no final da tarde

de segunda-feira, a Prefeitura de
Castro emitiu a seguinte nota:
“Conforme decisão judicial proferida na tarde desta segunda-feira,
[...] ficam suspensas as últimas
medidas de reabertura do comércio, definidas no Decreto [Municipal] nº 174/2020, datado do
último dia 4. Ainda de acordo
com a decisão judicial, deve ser
mantido o fechamento do comércio em geral e serviços não essenciais, conforme vinha ocorrendo
nas últimas duas semanas no
município”.
A decisão judicial a que se
refere a nota da Prefeitura é a
Ação Civil Pública, impetrada
pelo Ministério Público do Estado
do Paraná (MP/PR) contra o
município, assinada digitalmente
pela juíza substituta em regime de
plantão Maria Luíza Mourthé de
Alvim Andrade. Na ação, a juíza
suspende os efeitos do Decreto
174/2020 a partir da zero hora
de segunda (6), “devendo o Município, imediatamente, a partir da
intimação, divulgar a manutenção
das medidas sanitárias restritivas
anteriormente estabelecidas por
todos os canais disponíveis, inclusive no endereço eletrônico da
Prefeitura [...] e nas redes sociais
oficiais de comunicado oficial”.

EM FORMATO REMOTO

EM RODOVIAS FEDERAIS

PL de Aliel quer
isenção de
pedágio

mos feito um balanço nas contas
da Câmara e que poderíamos
disponibilizar uma verba para a
Prefeitura. Inicialmente, vamos
transferir R$ 119 mil. E, à medida
que o município necessitar, faremos novo repasse”, explica. “Só
estamos vendo a questão jurídica
para definir como isso vai acontecer”, complementa.

Aline conversa com diretoria da ACIPG
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Associação
Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG)
realizou na segunda-feira (6), a
primeira reunião da diretoria da
entidade, em formato remoto através da plataforma Hangouts Meet
do Google. Além de outros assuntos tratados, os diretores tiveram
a oportunidade de conversar com
a deputada federal Aline Sleutjes
(PSL). A parlamentar falou de
sua rotina de trabalho e novidades
sobre as ações do governo federal
em relação ao novo coronavírus.
A deputada comenta que no
último domingo ela participou de
uma live com outros deputados
e cientistas que estão estudando
tanto o isolamento social, quanto
aos testes de medicamentos. “Com
certeza nós já encontramos o remédio. A hidroxicloroquina, é sim, um
medicamento também para o novo
coronavírus, além da malária, do
lúpus, entre outras doenças em
que já era utilizado. Estamos em
uma batalha, junto ao Ministério
da Saúde, para que o medicamento não seja indicado apenas
para as pessoas que já estão com
a saúde mais debilitada, internadas
e com respirador, mas também
para aqueles que estão nas fases
iniciais de até 5 dias de diagnosticado, que seria a fase ideal, que o
medicamento tem demonstrado a
eficiência em praticamente 100%
dos testes”, aponta.
Aline relatou que passou um
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susto nas últimas semanas, em
que foi aventada a possibilidade
dela ter contraído a doença, mas
que, por fim era uma gripe comum
mesmo. Ela relata que está voltando hoje para Brasília, e comenta
que a Câmara dos Deputados está
trabalhando ativamente. “A produtividade de votação está maior
agora. Temos sessões de segunda
a sexta-feira e temos votado pautas
o dia todo. Chegamos a ficar entre
16 e 18 horas trabalhando, discutindo e votando tanto iniciativas do
governo, quanto dos deputados,
pois foram muitos projetos de
lei propostos pela Casa”, explica
da parlamentar, que salienta que
desde o início dos efeitos da pandemia no país, já foram propostos
mais 150 projetos.
Foi destacado por ela ainda,
que neste período, diversos comentários questionam os custos com o
Poder Legislativo e que isso pode-

ria ser repassado para as despesas
oriundas dos impactos do novo
coronavírus. A parlamentar disse
que os deputados não tem como
atender o Paraná inteiro, no caso
dela em 94 municípios, sem uma
equipe técnica de qualidade. “Fiz
uma emenda para utilizar os R$
2 bilhões do Fundo Eleitoral para
os impactos do novo coronavírus.
Hoje temos uma predisposição
financeira, em todos os programas lançados pelo Ministérios, em
quase R$ 800 bilhões. De modo
que este valor não é nada perto
do que o governo gastando com
a situação, mas é uma forma da
gente colaborar”, ressalta.
Para concluir, Aline falou
sobre os comentários em relação
aos subsídios dos parlamentares.
Segundo ela, como todo mundo,
de alguma forma, está perdendo
com a crise gerada pelo novo coronavírus, é justo que a remuneração
dos deputados seja reduzida, mas
que não seja apenas esta categoria.
“Podemos sim, cortar na carne,
mas que isso aconteça também no
governo, nas estatais, que fosse
no Judiciário que tem todas aquelas mordomias, de pensões entre
outros. Salários acima de R$ 10
mil, que todo mundo contribua”,
disse Aline.
Ela comentou que realiza
quase que diariamente, lives em
suas redes sociais, sempre às 20
horas, sobre assuntos diversos
relacionados ao seu trabalho como
deputada, entre outros assuntos
relacionados ao governo federal.

MENSALIDADES
O deputado Hussein Bakri
(PSD), líder do Governo e presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa,
espera para hoje a proposta
dos sindicatos das escolas e
das faculdades particulares
do Paraná sobre a cobrança
das mensalidades em meio à
pandemia do coronavírus. "De
um lado, argumenta-se que
as escolas e faculdades estão
economizando em gastos com
água, luz, telefone. De outro,
que as aulas online exigem
investimentos que não estavam
programados inicialmente".
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PROPOSTA
A demanda foi levada a Bakri
pela deputada Mara Lima (PSC)
e pelo deputado Evandro Araújo
(PSC) e a proposta das escolas
e faculdades particulares será
entregue ao Governo Estado.

TURISMO
A expectativa de representantes de hotéis, operadoras e
agências de viagens é de que o
turismo no Brasil só deve voltar aos patamares anteriores à
crise causada pela pandemia da
covid-19 no final deste ano. O
único movimento que as empresas ligadas ao turismo têm recebido é de clientes pedindo a
remarcação ou o cancelamento
de reservas. Segundo enquete
realizada pelo Fórum de Hoteleiros do Brasil com 736 hotéis,
63% deles estão fechados. Entre
os resorts, o índice é de 100%.

OPERAÇÕES BANCÁRIAS
O Senado vai votar na
semana que vem projeto de lei
que suspende até o final do ano
das tarifas de transferências
bancárias. Hoje, os correntistas
têm direito a duas transferências
gratuitas entre contas do mesmo
banco, por mês. O senador
Alvaro Dias (Podemos), autor
do projeto, observa que esse
número tão pequeno de transferências sem cobrança de tarifa
é insuficiente para lidar com a
situação atual. Ele lembrou que,
em decorrência da pandemia do
coronavírus, é preciso estimular
o uso da internet nas operações
bancárias.
ANO LETIVO
O governo federal editou
uma MP que estabelece normas
excepcionais para o ano letivo
de 2020 da educação básica e
do ensino superior. Segundo o
senador Flávio Arns (Podemos)
é preciso flexibilizar o calendário. "Nós temos que ter uma
solução para isso. É uma situação extremamente excepcional
para a humanidade não só para
o Brasil. Entidades internacionais tem indicado que 85% dos
alunos no mundo estão com as
aulas suspensas em função da
pandemia do covid-19," disse.
EDUCAÇÃO REMOTA
O Conselho Nacional de
Educação prepara uma resolução e um parecer sobre educação remota e retomada das aulas
após a suspensão das atividades
presenciais para o combate à
pandemia do coronavírus. É
esperado que uma primeira versão das normas seja finalizada
ainda esta semana. Os documentos levarão em consideração
a desigualdade brasileira em termos, por exemplo, de infraestrutura e de acesso a meios digitais
e à internet.
ISOLAMENTO
Entre a última semana de
março e os primeiros dias de
abril, a diminuição no isolamento
da população foi o padrão para
todas as capitais brasileiras.
Mesmo em casos onde a variação foi pequena, houve algum
aumento na circulação de pessoas. A variação foi identificada
com base na localização de 60
milhões de telefones celulares no
País, compilada pela empresa In
Loco, e tem sido analisada por
pesquisadores brasileiros.
PEQUENAS EMPRESAS
Pesquisa do Sebrae mostra
a redução média das vendas em
uma semana com medidas de
isolamento social é de 69,3% em
relação a uma semana normal de
funcionamento. Dois terços das
menores empresas têm faturado
menos da metade dos valores
a que estão acostumados. “O
Sebrae está procurando amparar o máximo possível as micro e
pequenas empresas, estimulando
o comércio de bairro, o comércio
local. Querendo ou não, 30%
da riqueza do Brasil está nesse
time”, afirma o presidente Carlos Melles.

CLOROQUINA
O presidente Jair Bolsonaro
voltou a defender com veemência o uso da cloroquina no combate a covid-19. Bolsonaro tem
insistido no tema e afirma que o
médico, que contraiu o vírus e
está curado, usou o remédio no
tratamento. Estudos já estão em
desenvolvimento, mas ainda não
se sabe se o uso da cloroquina é
de fato eficaz no tratamento.
CLOROQUINA II
Bolsonaro informou que o
Brasil irá receber da Índia matéria-prima para produzir a hidroxicloroquina, remédio utilizado
para tratamento experimental da
covid-19 e também usado no tratamento de doenças como malária, lúpus e artrite.
MANTÉM-SE
O vereador Pier Petruzziello
(PTB), de Curitiba, protocolou
um projeto de lei que garante a
manutenção dos pagamentos das
empresas que possuem contratos
de prestação de serviços continuados com a administração
pública direta e indireta durante
a pandemia da covid-19. O texto
estabelece que, durante a crise,
a prefeitura de Curitiba e órgãos
da administração indireta deverão manter a integralidade dos
contratos administrativos.
ÓBITOS
Pelo segundo dia consecutivo o
Brasil registrou mais de 100 mortes por causa do novo coronavírus.
O país já tem 800 vítimas e quase
16 mil infectados pela covid-19.
Em 24 horas, foram 133 óbitos
e 2.210 novos casos. O número
supera a média diária de vítimas
fatais em decorrência de acidentes de trânsito, uma das principais
causas de mortalidade no país.
ALERTA
O deputado Romanelli (PSB)
alertou os prefeitos que a Assembleia Legislativa só vai reconhecer
o "estado de calamidade pública"
aos municípios que enviarem os
pedidos ao legislativo estadual
e que cumprirem os requisitos
legais para tal. Mais 38 cidades
tiveram seus decretos de calamidade pública aprovados.
ALERTA II
"É bom fazer o alerta para
todos os prefeitos que não faremos reconhecimento de estado
de calamidade, em bloco, a todas
cidades. Os municípios só terão o
reconhecimento se preencheram
os requisitos pra a solicitação e
obviamente aqueles que assim o
pedirem", disse Romanelli, Hoje,
já são 40 cidades declaradas com
"calamidade pública".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Dois decretos
assinados pelo
governador Ratinho
Júnior promoveram
mudanças tributárias no setor de
medicamentos,
disse Guto Silva

“Todas as possibilidades de acionar unidades hospitalares que não estão em uso são estudadas no momento”

'PR está unido contra o coronavírus'
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Redação
ADI-PR Curitiba
O chefe da Casa Civil, deputado Guto Silva (PSD), nesta
entrevista exclusiva a ADI, adiantou que enquanto não for possível
a retomada, o Governo do Estado
vai adotar as medidas para mitigar os efeitos negativos dessa
severa desaceleração da atividade
econômica. “O governador Ratinho Júnior está bastante próximo
e atento a tudo. Dessa forma, atuamos com foco na preservação da
saúde dos paranaenses. O nosso
esforço é reduzir a disseminação
do coronavírus em nossos municípios”, enfatizou Guto Silva.
Confira a entrevista que os jornais
associados a ADI-PR realizaram
com o chefe da Casa Civil.
...................................
ADI - O isolamento é uma
necessidade urgente e necessária, mas a retomada das atividades será inevitável. Como fazer
esse retorno e para quando? E
enquanto a retomada não é aconselhável, o que fazer nesse tempo
para errar menos ao voltar?

Guto - Ainda não é possível
prever quando ocorrerá a retomada. Tudo depende da evolução dos casos aqui no Paraná e
também no resto do Brasil. Nós
sequer chegamos ao ápice das
ocorrências. Infelizmente ainda
é cedo. Enquanto não for possível a retomada, o Governo do
Estado vai adotar as medidas
para mitigar os efeitos negativos
dessa severa desaceleração da
atividade econômica. Para errar
menos, a partir do que já ocorreu em outros países, podemos
visualizar o que foi feito e deu
certo e o que não foi positivo,
para então tomarmos as nossas
decisões. O governador Ratinho
Júnior está bastante próximo e
atento a tudo o que a Secretaria
de Saúde aponta. Dessa forma,
atuamos com foco na preservação da saúde dos paranaenses. O
nosso esforço é reduzir a disseminação do novo coronavírus em
nossos municípios. A Secretaria
da Saúde mantém a recomendação de isolamento social, mas se
realmente for necessário sair de
casa, muito cuidado e atenção.
ADI - Quanto tempo o Paraná
vai levar para se recuperar economicamente? Qual a perspectiva?

Guto - Acho que tanto o
Paraná quanto o Brasil vão levar
anos para se recuperar. O Governo
do Paraná vai usar de todos os
seus recursos e instrumentos para
acelerar essa recuperação, mas as
consequências serão profundas,
pois a crise certamente vai afetar
negativamente a arrecadação do
Estado também. Então, teremos
uma queda aguda de receita em
um momento em que o Estado será
mais demandado. E, diferente do
governo federal, Estados e Municípios não podem imprimir moeda
ou captar recursos emitindo títulos
da dívida. Os efeitos significativos
na arrecadação são sentidos geralmente pelo menos 30 dias após o
início da crise. Então não temos
um número fechado para avaliar o
tamanho do impacto, mas nossas
estimativas chegam a um rombo
de R$ 3 bilhões.
ADI - Há algum prazo previsto para a 'flexibilização' das
regras sanitárias?

Guto - Não. As recomendações são avaliadas e reavaliadas
constantemente. Mas por enquanto
não há previsão para a flexibiliza-

governadores do Paraná, Santa
Catarina, Rio Grande do Sul,
São Paulo, Rio de Janeiro, Minas
Gerais e Espírito Santo debateram questões de saúde e impactos econômicos provocados pela
pandemia do novo coronavírus.
Em carta encaminhada para a
União, os governadores sugerem
uma série de medidas econômicas e fiscais que contribuam para
que os governos locais possam
enfrentar o agravamento da crise
sanitária.
ADI - O governo prevê auxílio para os lojistas e empresários,
especialmente os pequenos, que já
enfrentam redução de colaboradores e tem suas contas para pagar?

“

Governador Carlos Massa Ratinho Junior e o chefe da Casa Civil, Guto Silva

O Governo do Paraná vai usar de todos
os seus recursos e instrumentos para
acelerar a recuperação após a pandemia

ção das regras sanitárias.
ADI - O Governo do Paraná
poderá adotar regras especiais no
campo tributário também às pessoas físicas, a exemplo do que fez
para as empresas?

Guto - Dois decretos assinados pelo governador Ratinho
Júnior promoveram mudanças tributárias no setor de medicamentos. Os objetivos são diminuir o
volume de impostos no começo
da cadeia de distribuição, o que
viabiliza redução dos preços nas
farmácias (varejo), e ajustar regras
de recolhimento dos impostos. O
governador também anunciou um
pacote de ações de R$ 1 bilhão
para estimular a atividade econômica e preservar emprego e renda
dos paranaenses. O valor está
distribuído entre linhas de crédito
para o setor produtivo e pequenos
empreendedores e dilação de prazos de financiamentos das prefeituras e de impostos para empresas.
ADI - As unidades hospitalares do interior, sobretudo aquelas
cuja gestão é compartilhada com
o governo estadual, estão preparadas para atender o pico da pandemia? Haverá vagas disponíveis
para pacientes com outras enfermidades?

Guto - A Secretaria da Saúde
tem mais de mil e quinhentos leitos (entre UTI adulto, infantil e
enfermaria) contratados em 73
unidades hospitalares do Estado.
Estes leitos serão para uso exclusivo de pacientes com suspeita
ou confirmação da Covid-19. As
contratações de leitos e unidades
hospitalares estão em constante
avaliação e ampliação.
ADI - Em Cianorte há sete
casos confirmados da doença e
o prefeito Claudemir Bongiorno
pretende adquirir camas hospitalares para instalar um hospital
de campanha. De que forma o
Estado pode apoiar os municípios
que estão tomando essas iniciativas?

Guto - Embora hospital de
campanha seja uma possibilidade emergencial para oferecer suporte para pacientes, o
Governo do Estado tem como
objetivo finalizar ao menos três
hospitais que estão em fase final
de obras. O pensamento é investir
em uma estrutura que é perene,
mais durável. Previstas inicial-

mente 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. Somados, os três centros médicos vão garantir ao sistema público do Estado mais 160
leitos, sendo 40 de Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
ADI - O impacto da pandemia na economia e, sobretudo,
na geração de emprego e renda,
será grande. O que o governo do
Estado está fazendo para minimizar esses efeitos?

Guto - Com base em profundo
planejamento na área de saúde
bem como de abastecimento e
logística, economia e segurança
pública, o governador Ratinho
Júnior tem conduzido todo este
processo para podermos sair o
mais rápido desta situação que
atinge a todas as famílias. Todas as
medidas que vêm sendo tomadas
tem o objetivo de preservar vidas e
garantir segurança e tranquilidade
a todos. Diversas iniciativas foram
tomadas pelo governo estadual,
para preservar vidas e empregos,
como a destinação de R$ 300
milhões para atender a população
mais necessitada e de R$ 1 bilhão
para apoiar empreendedores e
empresas de todos os portes. O
governo também está emitindo
vouchers emergenciais de R$ 50
por mês para a aquisição de produtos alimentícios que compõem a
cesta básica. Esse auxílio, que inicialmente vai durar por três meses
(mas esse prazo pode ser prorrogado) vai atender as famílias mais
vulneráveis do Paraná.
ADI - Alguns municípios da
Comcam estão com bloqueios
nas entradas das cidades, nas
rodovias estaduais e vicinais. A
medida impede o direito de ir
e vir livre,garantido pela Constituição, e de certa forma é um ato
arbitrário, pois quando há casos
ou contaminação com suspeita de
coronavírus, as pessoas vão para
os centros maiores. Qual a posição do governo do estado?

Guto - O fechamento de
rodovias interestaduais é atribuição do Governo Federal, a quem
cabe legislar. O decreto assinado pelo governador Ratinho Jr
inclui as rodovias como serviços
essenciais, portanto não podem
e não devem ser fechadas. Em

nenhum momento o Governo do
Paraná determinou o fechamento.
A União está sensível a situação
das fronteiras do País, o que vem
sendo discutido por videoconferência pelo ministro da infraestrutura, Tarcísio Freitas, com todos
os secretários estaduais de Infraestrutura.
ADI - No Norte Pioneiro e
em parte dos Campos Gerais,
prefeitos editaram decretos que
causaram confusão diante do
decreto estadual. Ou seja, o que
era para prevenir acabou sustentando uma revolta entre o meio
comercial. Há alguma ação para
alinhar as ações dos municípios
com o Palácio Iguaçu?

Guto - Sim, o governo está
realizando reuniões por videoconferência com prefeitos e secretários
municipais de saúde para reforçar
a necessidade de aplicação das
medidas que foram adotadas no
Estado para a prevenção ao novo
coronavírus, além de trocar experiências e alinhar as ações conjuntas de enfrentamento à Covid-19
no Paraná. Estamos reforçando a
necessidade de respeitar a recomendação de funcionamento apenas de atividades essenciais e de
seguir a orientação das autoridades brasileiras e internacionais de
saúde, que indicam a necessidade
de isolamento social para conter a
proliferação do vírus. Nessas reuniões também estão sendo tratadas questões bastante específicas,
como o abastecimento e distribuição de alimentos para famílias
em situação de vulnerabilidade,
que devem ser atendidas em conjunto pelo Estado e município, e a
necessidade de que as prefeituras
mantenham Planos de Contingência atualizados para facilitar a
atuação dos órgãos estaduais, em
especial a Defesa Civil, no enfrentamento de uma crise.
ADI - A região sul é divisa de
estados. O senhor não considera
que o momento é de se criar estratégias junto ao governo de Santa
Catarina para um enfrentamento
padrão para o Vale do Iguaçu?

Guto - Primeiramente, o
Paraná está atuando com o monitoramento do fluxo de pessoas nas
divisas do Estado. As ações também estão sendo coordenadas de
forma regional, especialmente nas
reuniões do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).
Na última videoconferência, os

Guto - O pacote de ajuda
anunciado pelo governador Ratinho Júnior ja adotou diversas
medidas que beneficiam especialmente as pequenas e médias
empresas, como:
I) a prorrogação por 90
dias dos prazos para pagamento
do ICMS devido por estabelecimentos optantes do Simples
Nacional, mas apurado e declarado fora de seu regime tributário,
contemplando com essa medida
207.635 empresas;
II) o Paraná também encaminhou ofício ao Comitê Gestor do
Simples Nacional (CGSN) solicitando a prorrogação do prazo de
vencimento do ICMS apurado nos
meses de março, abril e maio de
2020, para os meses de outubro,
novembro e dezembro de 2020,
ou seja, seis meses de dilação,
para as empresas enquadradas
no Simples Nacional. A deliberação sobre tal assunto ocorrerá
na 53ª Reunião do CGSN, a ser
realizada no dia 03/04/2020, em
Brasília – DF.
III) O Paraná retirou a água
mineral do regime de substituição
tributária, existindo a expectativa de queda nos preços, maior
acesso da população e desoneração do fluxo de caixa das empresas;
IV) O Governo do Estado suspendeu o início de cobranças de
dívidas e estabeleceu um contingenciamento de R$ 321 milhões.
Também liberou R$ 300 milhões
em precatórios.
V) Foi anunciado ainda um
pacote de ações de R$ 1 bilhão
para estimular a atividade econômica e preservar emprego e renda
dos paranaenses. O valor está
distribuído entre linhas de crédito
para o setor produtivo e pequenos
empreendedores.
ADI - Quais as medidas que
a Saúde do Estado vai tomar
referente aos hábitos diários de
higiene, alimentação e outras
prioridades sobre a falta de água
em SJP divulgadas pela Sanepar?

Guto - O racionamento e
uso adequado dos recursos são
essenciais para a sobrevivência. É
importante lembrar que o Paraná
vem enfrentando uma dura estiagem. A Sanepar vem trabalhando
da melhor forma possível para
garantir o abastecimento mais
adequado possível. Mas todos
nós devemos nos disciplinar para
não desperdiçarmos água. E isso
não é só agora. O mais adequado
é molhar as mãos, ensaboar e,
enquanto esfrega uma na outra,
fechar a torneira para que a água
não seja desperdiçada e acionar
novamente para a enxágue.
ADI - Ponta Grossa tem um
hospital desativado e outro que
passa por grandes dificuldades.
A mantenedora do Hospital Evangélico, que está fechado, já encaminhou ofício ao governo estadual

Entrevista aos 20 jornais e portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br.

colocando a estrutura física da unidade à disposição para ser usado
por pacientes do novo coronavírus. Já o Hospital Bom Jesus, que
passa por problemas financeiros,
também colocou seus de leitos de
UTIs e clínicos à disposição. O
Estado pretende usar a estrutura
do Hospital Evangélico e os leitos
do Hospital Bom Jesus?

Guto - Todas as possibilidades de acionar unidades hospitalares que não estão em uso são
estudadas no momento. Porém,
neste momento a Secretaria de
Estado da Saúde atua com a
contratualização de leitos em unidades hospitalares que estão em
pleno funcionamento.
ADI - O turismo é o principal segmento econômico e Foz do
Iguaçu deverá enfrentar uma crise
maior do que as outras cidades do
Paraná. Atrativos, hotéis, restaurantes e a fronteira com o Paraguai e a Argentina estão fechados.
A retomada da atividade turística,
não somente nas três fronteiras
como em todo o Brasil, promete
ser lenta e gradual. Quais são as
medidas econômicas e sociais,
imediatas e de médio prazo,
específicas para a cidade?

Guto - O Governo do Estado
tomou várias medidas para minimizar o impacto do Covid-19 no
turismo, como a campanha “Não
Cancele, Remarque”, da Paraná
Turismo, e um pacote de medidas
econômicas, que inclui uma linha
para capital de giro da Fomento
Paraná para micro e pequenas
empresas, e o Recupera Sul,
do BRDE, para linhas de giro
e incremento do negócio, que é
especial para empresas de serviços e turismo. Também faz parte
do pacote uma linha de crédito
específica para manutenção de
salários; microcrédito do Banco
da Mulher Paranaense, e a suspensão por 90 dias das parcelas
de operações de microcrédito.
ADI - Paciente diagnosticado
com coronavírus em uma cidade
do interior pode ser transferido
para o hospital especializado para
tratar dessa doença, por exemplo
no Centro Hospitalar de Reabilitação, em Curitiba? E se essa remoção seria feita pelo Samu aéreo?

Guto - Sim, desde que a
regulação de leitos indique o
espaço disponível mais próximo e
adequado ao paciente.
ADI - Algumas cidades do
interior, contrariando o governo
do Estado, abrirá o comércio.
Nessa situação, qual será o posicionamento do Estado, inclusive
para quem já abriu?

Guto - O Governo está realizando reuniões por videoconferência com prefeitos para que as ações
sejam coordenadas e unificadas.
Estamos reforçando a necessidade
de respeitar a recomendação de
funcionamento apenas de atividades essenciais e de seguir a orientação das autoridades brasileiras e
internacionais de saúde, que indicam a necessidade de isolamento
social para conter a proliferação
do vírus. Nessas reuniões também
estão sendo tratadas questões bastante específicas, como o abastecimento e distribuição de alimentos
para famílias em situação de vulnerabilidade, que devem ser atendidas em conjunto pelo Estado e
município, e a necessidade de que
as prefeituras mantenham Planos
de Contingência atualizados, para
facilitar a atuação dos órgãos estaduais, em especial a Defesa Civil,
no enfrentamento de da crise.
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PARA REALIZAR ATENDIMENTO EM CASOS DE CORONAVÍRUS

Centro de Saúde e UBS preparadas
Divulgação

EPIs chegaram
e orientações
de uso foram
repassadas

PARA PREFEITURA DE CARAMBEÍ

Indústria Lactalis doa 300
litros de álcool em gel

Da Assessoria

Divulgação

Carambeí - A Secretaria
Municipal de Saúde, por meio
da Vigilância em Saúde, Centro Municipal de Saúde (CMS)
e Unidades Básicas de Saúde
(UBS), implementam os preparativos para o enfrentamento ao
Covid-19 no município desde o
dia 13 de março com o Plano
de Contingência Municipal.
O Plano prevê a organização do atendimento para os
pacientes desde a UBS até o
CMS para não ter um número
excessivo de atendimentos.
Para isso, foram criadas salas
de isolamento em todas as unidades de saúde do município
(com exceção da UBS Nova
Holanda que segue atendendo
só as gestantes) para separação do paciente acolhido com
sintomas gripais dos demais
pacientes.

Carambeí realizou a primeira entrega dos materiais

Outra medida que a Secretaria Municipal de Saúde
tomou, juntamente com doações da população e entidades da cidade, foi a compra de
materiais para EPIs (Equipamento de Proteção Individual).
Mesmo com a carência de EPIs
em nível estadual e federal,
Carambeí realizou a primeira
entrega dos materiais às equi-

pes de saúde.
As equipes de saúde que
receberam os EPIs também
tiveram orientações de como
utilizar o material de forma
consciente e adequada para o
enfrentamento da pandemia do
Coronavírus.
As consultas de ROTINA
dos grupos de pressão e diabetes estão sendo validadas com

Da Assessoria
Carambeí - O idoso Adalberto Luiz Lambrenchty foi
encaminhado para o abrigo
Deus Pai, na cidade de Ponta
Grossa, segundo a Prefeitura de
carambeí. O encaminhamento
foi intermediado pelo voluntário Edenelson Cordeiro, com o
apoio da Secretaria Municipal de
Assistência Social e do Centro
de Referencia Especializado de
Assistência Social (CREAS).
O diretor do CREAS, Alan
Fagundes, explica que foi realizado contato com a família do
abrigado que reside no município vizinho. “O seu Adalberto
tem vários familiares em Ponta
Grossa, mas ninguém tem condições de cuidar dele”, pontua. Ele
foi encaminhado para o abrigo e
os familiares foram comunicados
da nova situação. A ação visa
garantir a saúde do idoso neste
período de enfrentamento ao
novo coronavírus.

PARA ALDEIA IVAÍ

Prefeitura
garante a volta
dos índios
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, garantiu o retorno
de quatro índios para a Aldeia
Indígena Ivaí, no município de
Manoel Ribas. Com a autorização da FUNAI, a família que
estava “acampada” no terminal
rodoviário da cidade, foi conduzida para a aldeia, numa tentativa
de preservar a saúde deles nesse
período de pandemia.

Divulgação

Transporte foi feito
para a aldeia de origem

liberação de exames e medicamentos direto no laboratório
terceirizado pelo município e na
farmácia municipal. As receitas
controladas estão sendo realizadas pelas UBS e pelo clínico
do CMS
Para as gestantes, seguindo
as orientações do Ministério da
saúde, o calendário está mantido.

A PARTIR DO DIA 16

CORONAVÍRUS

Idoso é
encaminhado
para abrigo
em Ponta Grossa

Material irá auxiliar a Secretaria Municipal de saúde

Vacinação começará nova etapa
Da Assessoria
Carambeí - A campanha da
vacinação contra a Influenza teve
início no dia 23 de março para os
idosos e para os profissionais de
saúde. Para prevenir a doença em
um momento em que a recomendação da OMS é o isolamento e
a não aglomeração de pessoas, a
estratégia da Secretaria Municipal de Saúde é em trabalhar com
etapas de vacinação com público
alvo diferentes para cada etapa.
A segunda etapa começa no

dia 16 de abril, tem como público
alvo profissionais das forças de
segurança e salvamento; portadores de doenças crônicas não
transmissíveis e outras condições
clínicas especiais; funcionários
do sistema prisional; adolescentes e jovens de 12 a 21 anos
sob medidas socioeducativas;
população privada de liberdade
e caminhoneiros, motoristas de
transporte coletivo e portuários.
Na primeira etapa da vacinação, a Secretaria Municipal de
Saúde atingiu 100% do público

alvo, vacinando mais de mil e
quinhentos idosos. A vacinação
não vai acontecer em uma das
Unidades Básicas de Saúde da
cidade por conta do COVID-19.
A Secretaria de Saúde reservou
um lugar somente para a vacinação da Influenza para diminuir os
riscos de contágio do novo coronavírus.
O público alvo da segunda
etapa de vacinação pode se vacinar a partir do dia 16 de abril
na sede da Vigilância em Saúde,
Avenida dos Pioneiros, nº 480.

ALUGUÉIS

Prefeitura negocia e valores caem
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí renegociou com os
proprietários dos onze imóveis
que estão locados pela administração municipal e conseguiu a
redução média de 30% no valor
do aluguel. A mesma margem
de economia também foi conquistada após negociação com a
locadora de veículos, que mantém parte da frota de veículos da
prefeitura.
“Com a medida obteremos
economia mensal de aproximadamente R$ 15 mil”, destaca o
secretário municipal de Administração, Alexandre Muller.
Para o chefe de Gabinete,
Márcio Taques, as ações que estão

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí recebeu a doação de
300 litros de álcool em gel da
Lactalis do Brasil, detentora da
marca Batavo, que possuí unidade no município. O material foi
doado para auxiliar a secretaria
municipal de Saúde no combate
ao novo coronavírus (Covid-19)
e serão disponibilizados para
o Centro Municipal de Saúde e
Unidades Básicas nos bairros.
O prefeito Osmar Blum,
o chefe de gabinete Marcio
Taques, o secretário municipal
de Saúde Marinho Avais e o
secretário municipal de Administração foram recepcionados pela
gerente da unidade, Hortência

Gatti e pela analista de Recursos
Humanos, Iliane Marcondes para
o repasse da doação.
A gerente destacou as ações
de prevenção ao novo coronavírus adotadas, entre elas a
aferição da temperatura dos
funcionários na entrada da
empresa e a sanitização das
áreas comuns da indústria. O
prefeito ressaltou que a Lactalis
foi uma das primeiras a se manifestar no sentido de colaborar
com o município, assim como
a Synergia e a Cooperativa Frísia, “que a relação do município
com as indústrias seja cada vez
melhor, é um período difícil para
todos, mas tomando as cautelas necessárias passaremos por
esse período”, frisou.

POR CONTA DO CORONAVÍRUS

Prefeitura suspende
Concurso Público
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí publicou em seu Diário Oficial a suspensão do Concurso Público nº001/2020 por
tempo indeterminado por conta
das orientações da Organização
Mundial da Saúde (OMS) de
confronto contra a pandemia do
Covid-19.
O concurso público previa
vagas para advogado, assistente
social, contador, professor e
psicólogo. O novo cronograma
será divulgado após o término da

suspensão. Os candidatos devem
acompanhar o andamento das
providências para que se mantenham informados sobre as próximas etapas do concurso e sobre
o novo cronograma, através dos
sites www.exatuspr.com.br e
www.carambei.pr.gov.br

Novo cronograma
virá após término
da suspensão

PARQUE TIBAGI DO BOQUEIRÃO

Prefeitura dá ínicio à
construção de parque
Divulgação

Secretário Alexandre Muller e chefe de gabinete, Márcio Taques
sendo tomadas pelo município são
uma antecipação e preparação do
município para os efeitos que a
quarentena para enfrentamento
ao novo coronavírus vai causar na

economia, com queda na arrecadação. “Outras medidas internas
estão sendo preparadas e serão
anunciadas na próxima semana”,
antecipou Márcio.

EDUCA JUNTOS CARAMBEÍ

Retomada atividades escolares
Carambeí - A partir da próxima segunda-feira (13), os alunos da rede municipal de ensino
serão chamados para estudar em
casa, por meio da internet, pelo
tempo que durarem os decretos
que proíbem aglomerações como
forma de combate à pandemia de
COVID-19.
A medida foi anunciada pela
secretária municipal de Educação, Luciane Los, na tarde desta
quarta-feira (8). “Neste momento
que nossos alunos estão em
casa devido a suspensão das
aulas, como forma de prevenção
a pandemia do novo coronavírus, buscamos uma nova forma
de trabalho com atividades não

presenciais, as mesmas foram
desenvolvidas especialmente para
que as crianças possam cumprir a
carga horária semanal sem sair de
casa, pois estamos preocupados
em oferecer ensino de qualidade e
atender a legislação vigente nesse
tempo de pandemia”, declarou a
secretária.
Esse período de atividades
foi intitulado de ‘EDUCA JUNTOS CARAMBEÍ’, “pois contaremos com os pais e as equipes
das escolas para a realização das
atividades propostas” enfatiza
Luciane. Os estudos serão realizados via WhatsApp (lista de
transmissão) e Facebook, cada
escola vai disponibilizar uma

página na rede social.
Os exercícios propostos deverão ser registrados em caderno
único, informando a data (dia,
horário e disciplina) da realização da atividade, diariamente, e
serem fotografados pelos pais e
enviados as professoras responsáveis. O registro no caderno e
as fotos serão computados como
presença dos alunos. “Nesse
momento de pandemia, auxiliem
seus filhos e fiquem em casa”,
pede a secretária.
Para os pais que não tem
acesso as mídias, a Secretaria
de Educação está estudando
uma maneira de disponibilizar o
material.

Reivindicação antiga será atendida
Da Assessoria
Carambeí - Mais uma
antiga reivindicação da comunidade começou a sair do papel
em Carambeí. As obras do novo
Parque Linear Boqueirão, no
terreno localizado entre a Escola
Municipal Tônia Harms e a Vila
do Conhecimento.
A primeira fase do projeto
consiste na limpeza do local,
em execução pela Secretaria
Municipal de Obras e Serviços Públicos, após deverá ser
dimensionado uso de gabião,
controle de vazão e de abastecimento.

“Iniciamos com a limpeza, já
está em processo de licitação à
contratação da limpeza pesada
e dos serviços de engenharia
para realização da segunda fase,
que seria o espelho d’água, passeio público e grama” explica o
assessor da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Rosney
Ribeiro.

Primeira fase do
projeto consiste na
limpeza do local
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PELA ABERTURA DO COMÉRCIO

Prefeitura entra com recurso no TJ-PR
Divulgação

Recurso foi
protocolado na
quarta-feira
Luana Dias
Especial Página Um News
Após a juíza do plantão
judiciário de Jaguariaíva ter suspendido, por meio de decisão
judicial, a reabertura dos estabelecimentos comerciais considerados não essenciais em Castro,
a Prefeitura apresentou recurso
junto ao Tribunal de Justiça do
Paraná (TJ-PR), com o objetivo
de cassação à liminar, dando
validade novamente ao decreto
174/2020, que havia autorizado o retorno das atividades, no
último dia 4 de abril.

Para procurador-geral, decisão só sairá na próxima semana

Descartado óbito por covid-19
De acordo com familiares de
Jose Moreira, cujo óbito estava
sendo tratado no município como
sendo possivelmente, o primeiro
causado por Covid-19 em Castro, o homem, de 63 anos de
idade, não faleceu em função do
vírus. Na segunda-feira (6), a
filha de Jose Moreira postou o
resultado do teste em sua rede
social, explicando que seu pai não
havia falecido em decorrência do
coronavírus. Ela também afirmou
que esta era uma notícia boa para
a família, que tinha ficado com
medo após a morte do pai.
Na quinta-feira (9), a reportagem conversou com outro filho
de Jose, Adão Vanilton Moreira.
Ele explicou que na verdade seu
pai faleceu após ter sofrido uma
parada cardíaca, e que há meses
vinha sofrendo de um câncer no
estomago. "Fazia mais ou menos
um ano e meio que meu pai começou a adoecer, foi várias vezes a
UPA, não resolveu, aí começou
o tratamento na rede particular,
minhas irmãs sempre acompanhavam ele nas consultas, mas em
uma delas ele foi sozinho, e fez
com que a médica contasse o que
ele realmente tinha, era câncer no
estomago, e não tinha cura. Mas
ele não havia contado para os
familiares, apenas para um amigo
meu, que me contou isso no dia
do velório. Como ele estava fraco
e tinha muita dor, acabava indo
várias vezes, até mais de uma vez

por dia ao UPA, para ser medicado. No dia que ele faleceu, eu
falei com ele a tarde por telefone,
mais tarde ele passou mal, minha
irmã levou ele para ser medicado,
depois ele voltou para casa, e no
final do dia voltou a adoecer. Foi
ligado para o Samu, mas eles
não foram busca-lo, novamente
minha irmã levou ele a UPA. Ele
chegou por volta de 18 horas e
faleceu próximo as 20, mas trataram como se fosse suspeita de
Covid, depois não queriam liberar
o corpo, inventaram protocolos
na hora, disseram que ele tinha
que ser sepultado em uma roupa
especial que nenhuma funerária de
Castro ou de Ponta Grossa tinha,
o médico que atendeu ele não
conversava direito com a família.
Nós só conseguimos liberar o
corpo dele para velar depois das
cinco da manhã, e perto de 8h30
já tivemos que sepultar. O caixão
foi lacrado", explicou Adão.
O filho do paciente também comentou a repercussão do
caso, e afirmou que sua família
ficou bastante constrangida com
comentários e afirmações, feitas
antes mesmo de o resultado do
exame sair, para comprovar se
seu pai havia de fato morrido por
conta do vírus. "Foi uma situação
chata e desnecessária, meu pai
tinha ido a UPA a semana inteira
e não tinham tratado ele como
caso suspeito de coronavírus, aí
quando ele morreu houve todo um
transtorno para a família, e uma
repercussão, com muitos comentários, até por parte da secretá-

em todas as categorias, com
observações e orientações a
serem seguidas. Já se não houver cassação da decisão judicial,
devem permanecer de portas
abertas no município apenas
os estabelecimentos comerciais
considerados prestadores ou
fornecedores de serviços e/ou
produtos essenciais. "Após essa
decisão o prefeito terá liberdade
para definir qual será o próximo
passo, mas a princípio, ficou
definido desta forma", ressaltou
Júlio Philbert.
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.

CONTRARIANDO A 'OMS'

EM CASTRO

Luana Dias
Especial Página Um News

O recurso foi protocolado na
tarde de quarta-feira (8), dois
dias após a decisão judicial ter
determinado a suspensão imediata das atividades no comércio
varejista da cidade. De acordo
com o procurador-geral do
município, Júlio Philbert, apesar
de o final de semana prolongado
e feriado de Páscoa, o processo
deve tramitar normalmente nos
próximos dias. "O recurso já
está nas mãos do Ministério
Público e acreditamos que no
mais tardar na segunda-feira,
teremos algum retorno", destacou o procurador.
Júlio também explicou que se
a decisão da juíza for cassada,
como é o propósito do recurso,
volta a ter validade o decreto
anterior (174), que permitia
o funcionamento do comércio

ria de saúde, mas pelo menos
agora sabemos que ele não estava
infectado e que não morreu com
Covid-19", finalizou.
Relembre o caso
No dia 2 de abril a secretária municipal de Saúde, Maria
Lidia Kravutschke, se referiu em
dois momentos a um possível
primeiro óbito em decorrência
da Covid-19 em Castro. Durante
um pronunciamento, feito através
das redes sociais, ao lado do prefeito Moacyr Fadel, e enquanto
conversava com profissionais da
Saúde, em uma reunião, feita na
parte externa da Prefeitura. Sem
dar mais detalhes, ela afirmou que
haviam sido tomados os devidos
cuidados, para que não houvesse
maior contágio. "Antes de ontem
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
com familiares", destacou.
Casos no município
Em Castro, de acordo com o
boletim atualizado na quinta-feira
(9), pela Secretaria Estadual da
Saúde, existem dois casos confirmados de Covid-19, 29 casos
descartados e cinco sendo investigados. No Paraná são até agora
621 casos confirmados, 24 óbitos, 5.504 casos descartados, e
346 em investigação.

Nem todos os profissionais
podem ficar em isolamento
Luana Dias
Especial Página Um News
A recomendação dos especialistas, da Organização Mundial da
Saúde (OMS) e de líderes de países
onde a pandemia do coronavírus já
fez muitas vítimas é para que todos
fiquem em casa, isolando-se e distanciando-se do convívio social para
se proteger do contágio, porém,
nem todos os profissionais têm o
privilégio de, em tempos difíceis,
resguardar-se e se proteger em casa.
Alguns nestes tempos, necessitam
fazer o contrário, tem que estar na
linha de frente, combatendo diretamente aquilo que todos temem. É
o caso dos profissionais de saúde,
que muitas vezes, mesmo diante da
escassez de recursos, colocam até
suas vidas em risco para proteger
e salvar a vida do próximo. Agora,
diante da pandemia do coronavírus,
eles estão lutando contra algo que
vem parando o mundo.
A rotina deles requer dedicação, como no caso da enfermeira
Patrícia Sembanski, que trabalha
na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro desde
o início das atividades. Apesar
de ser desafiador estar no atendimento dos doentes, ela afirma
que sente-se mais protegida trabalhando, do que estando fora
da unidade. "Honestamente, me
sinto mais segura dentro da UPA
onde todos fazem lavagem das
mãos e assepsia. Fazem uso de

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

EPIs indicados para atendimento
de pacientes respiratórios, e também fizemos mudanças no fluxo de
atendimento. Na rua as pessoas
não respeitam orientações, fazem
aglomeração, me passa uma sensação de insegurança", destacou.
Segundo ela a demanda por
atendimento na unidade onde trabalha está aumentando gradativamente, assim como ocorre nos
locais onde o vírus se espalhou,
mas os profissionais que assumiram a responsabilidade de cuidar
dos enfermos, assim como Patrícia,
seguem firmes com seu propósito.
Além dos médicos, enfermeiros
e demais trabalhadores da saúde,
profissionais de outras categorias
também precisam continuar trabalhando, independente das condições serem favoráveis ou não.
Estão nesse grupo, por exemplo,
os trabalhadores do agronegócio,
sejam eles de leiterias, granjas,
lavouras, hortifrutis, pequenas ou
grandes propriedades rurais, ou
outras atividades. O coordenador
administrativo de uma empresa
rural que conversou com a reportagem, e que prefere não ter o nome
divulgado, é um deles. Ele explicou que esta época do ano é uma
das mais atarefadas para o setor.
"Estamos no meio da safra de
verão, onde é colhido soja, milho,
feijão e ao mesmo tempo, estamos planejando ou começando a
semear a safra de outono/inverno.
Como o agro é uma empresa a céu
aberto, não conseguimos parar,
não podemos deixar uma atividade
para depois, pois se deixarmos de
colher uma soja, por exemplo, em
poucos dias ela se perde no campo,
gerando um enorme prejuízo tanto
para a empresa, como para toda
sociedade, pois se começar a faltar
alimento a tendência é subir preços, ou haver escassez de alguns
produtos", destacou.
O entrevistado explicou também que, assim como os profissionais da empresa que permanecem
no campo, os que fazem a parte

administrativa das empresas do
agronegócio também acabam
sendo imprescindíveis para o bom
andamento dos trabalhos, afinal,
uma atividade depende da outra.
"A atividade administrativa anda
junto com as atividades no campo,
e muita coisa depende, como emissão de notas, controles, compra
de peças agrícolas, departamento
pessoal, entre outras", ressaltou.
Jaime Lima dos Santos também é trabalhador rural, administra
uma chácara, onde é responsável
por fazer o trato e promover técnicas para o bem-estar dos animais, fazer a limpeza e manter a
estética da propriedade. Segundo
ele, as atividades não podem parar.
"Como cuido de animais e sou o
único funcionário daqui, devo
manter o trato diário deles, porque
disso depende diretamente o bemestar e a produção, e a alimentação tem que ocorrer diariamente,
então, mesmo com essa situação
que assola nosso município, eu
não poderia parar", descreve.
Outro setor simplesmente
indispensável para a comunidade é
o de coleta de lixo. Neste caso, se
os trabalhadores pararem, os problemas de saúde pública da cidade
certamente serão ainda maiores.
João Alberto Ferreira é motorista
de caminhão da empresa que executa as coletas em Castro. Ele tem
52 anos e já trabalha há 17 na
mesma função, por isso conhece
bem a importância do trabalho que
desempenha. Sua rotina inclui uma
fiel jornada, que começa as sete da
manhã e vai até as 16 horas, toda
semana, de segunda a sábado, com
a nobre missão de deixar a cidade
mais limpa, e assim também, mais
bonita e mais segura para a saúde
da população. "É um serviço que
tem que ser feito, a limpeza é prioridade na cidade, com certeza, a
situação seria um pouco pior sem
o nosso trabalho. E é muito bom
saber que o povo reconhece e
gosta do que fazemos", destacou
o motorista.

5º ESQUADRÃO

Militares doam sangue
Com a finalidade de contribuir com os estoques dos bancos
de sangue da região dos Campos
Gerais, militares do 5° Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, de
Castro-PR, realizaram, nas últimas semanas, doação de sangue

no HEMEPAR - Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná.,
situado em Ponta Grossa.
A mão amiga do 5 Esquadrão
de Cavalaria foi estendida num
momento de esforço no combate
ao COVID-19.
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Divulgação

Lanchonetes e
restaurantes abrem
neste sábado
Empresas
deverão seguir
medidas de
segurança
Da Assessoria
Tibagi - Na quarta-feira
(8), a Prefeitura de Tibagi
publicou o decreto n°740/2020
que prevê, a partir deste sábado
(11), o retorno das atividades
de lanchonetes e restaurantes
até às 18 horas. Os estabeleci-

mentos deverão seguir as medidas de segurança e higienização
prevista no documento. Bares
poderão atender exclusivamente
na modalidade delivery.
Lanchonetes e restaurantes
podem receber o público para
consumo, mas devem funcionar
com metade de sua capacidade
habitual de lotação, manter o
afastamento mínimo de dois
metros entre mesas. Os estabelecimentos não podem trabalhar
na modalidade de buffet e self
service.
A comercialização deverá
respeitar todas regras sanitá-

rias aplicáveis, dispostas no
artigo 2º do Decreto Municipal 727/2020 e as disposições
específicas do Decreto Municipal 728/2020.
O decreto também prevê
que o acesso as mercearias e
supermercados deve ser controlado, respeitando o limite de um
cliente a cada 16 metros quadrados. Também está proibido
o acesso mais de um membro
de cada família e de crianças
menores de 12 anos. Os estabelecimentos devem manter a
higienização constante nos carrinhos e cestas de compra.

CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS

População receberá máscaras
Palmeira - A partir de segunda-feira (13) a população de
Palmeira começa a receber gratuitamente máscaras para auxiliar na
proteção contra o novo coronavírus -COVID-19. De acordo com
a Prefeitura Municipal, através da
Secretaria de Saúde, 100% dos
moradores serão beneficiados
com a iniciativa.
A distribuição aos munícipes será realizada pelos agentes
comunitários de saúde (ACS).
De acordo com a secretária
municipal de Saúde, Fabiani
Bach Czelusniak, “os ACSs têm
o mapeamento de cada região e
condições de conhecer as pessoas nas áreas em que atuam.
Eles têm capacidade de realizar
a entrega correta para 100% da
população”, relatou.
As máscaras distribuídas
para a população palmeirense
serão de tecido, de modelo reutilizável, com camada tripla, sendo
uma delas filtrante, seguindo
recomendações do Ministério
da Saúde. As máscaras são de
modelo diferente do utilizado
pelos profissionais da área da
saúde.
O uso das máscaras deve
ser implementado junto com as
demais medidas recomendadas
pelo Ministério da Saúde, como
o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higienização
das mãos visando interromper o
ciclo da COVID-19. Essas medidas, quando adotadas em conjunto, potencializam os efeitos da
proteção contra a COVID-19 e
por isso são tão importantes de
serem adotadas por toda a população.
A participação de todos é

extremamente importante para a
interrupção da cadeia de transmissão, independente da presença ou não de sintomas, uma
vez que já existem evidências da
ocorrência de transmissão pessoa a pessoa.
Para a aquisição dos equipamentos de proteção destinados
aos moradores de Palmeira, a

Prefeitura investirá R$ 134,9
mil. Ainda de acordo com
Fabiani, para realizar a aquisição das máscaras o Município
está seguindo recomendações do
Boletim Epidemiológico 07, de 6
de abril de 2020, do Ministério
da Saúde, e a nota técnica sobre
uso de máscara nº03/2020 CGGAP/DESF/SAPS/MS.

UTILIZAÇÃO DAS MÁSCARAS
As medidas de utilização
e higienização das máscaras
fazem a diferença para a eficiência da iniciativa. Desta
forma, os seguintes cuidados
devem ser utilizados:
1 - O uso da máscara é
individual, não devendo ser
compartilhada entre familiares,
amigos e outros.
2 - Coloque a máscara com
cuidado para cobrir a boca e
nariz e amarre com segurança
para minimizar os espaços
entre o rosto e a máscara.
3 - Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la
e não fique ajustando a máscara na rua.
4 - Ao chegar em casa, lave
as mãos com água e sabão,
secando-as bem, antes de retirar a máscara.
5 - Remova a máscara
pegando pelo laço ou nó da
parte traseira, evitando de
tocar na parte da frente.
6 - Faça a imersão da máscara em recipiente com água
potável e água sanitária (2,0
a 2,5%) por 30 minutos. A
proporção de diluição a ser
utilizada é de 1 parte de água
sanitária para 50 partes de

água (Por exemplo: 10 ml de
água sanitária para 500ml de
água potável).
7 – Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em
água corrente e lavar com água
e sabão.
8 - Após lavar a máscara, a
pessoa deve higienizar as mãos
com água e sabão.
9 - A máscara deve estar
seca para sua reutilização.
10 - Após secagem da
máscara utilize o com ferro
quente e acondicionar em saco
plástico.
11 - Trocar a máscara
sempre que apresentar sujidades ou umidade.
12 - Descartar a máscara
sempre que apresentar sinais
de deterioração ou funcionalidade comprometida.
13 - Ao sinal de desgaste da
máscara deve ser inutilizada.
O Ministério da Saúde
também destaca que máscaras
caseiras podem ajudar na prevenção contra o coronavírus.
No site do órgão (www.saude.
gov.br) é possível encontrar
um passo a passo de como
produzir um modelo, de forma
simplificada.

EM TIBAGI

Campanha inicia nova fase dia 16
Tibagi - No próximo dia 16
tem início a nova fase na campanha nacional de vacinação contra
a gripe. Desta vez, a novidade é
que caminhoneiros serão inclusos na nos grupos prioritários.
Além deles, doentes crônicos e
profissionais das forças de segurança e salvamento também tem
direito a vacinar-se. No momento
o município já vacinou 88,24%
dos idosos e 92,26% dos profissionais de saúde, público-alvo
da primeira etapa da campa-

nha. Atualmente as Unidades de
Saúde do município estão sem
estoque, aguardando a chegada
da nova remessa enviada pela
Secretaria de Estado de Sáude
(Sesa).
Para os caminhoneiros será
necessário comparecer as unidades de saúde munidos de documento de identificação, carteira
de vacinação e para comprovar
que é motorista é necessário
levar carteira de habilitação C ou
D, ou carteira de trabalho com

comprovante que é caminhoneiro
ou declaração do empregador.
A princípio, professores também teriam direito a vacina a
partir do dia 16, mas como as
aulas estão suspensas, o Ministério da Saúde remanejou o grupo
para a última etapa da campanha,
que tem início no dia 9 de maio,
juntamente com crianças entre
seis meses e seis anos, grávidas,
puérperas, pessoas com 55 anos
ou mais, população indígena e
pessoas com deficiência.

Sede do Palácio do Diamante

PREFEITO DESTACA ATITUDE DE EMPRESÁRIO

Educação tibagiana recebe doação
Tibagi - A Rede Municipal de
Ensino de Tibagi foi contemplada
com uma doação do empresário
Douglas Taques, da Iberá Sementes, que irá destinar recursos para
Escolas e Centros Municipais de
Educação Infantil. A doação, articulada pelo vereador Elizeu Cortez, foi anunciada nesta terça-feira
(7), no gabinete do prefeito Rildo
Leonardi, com as presenças da
Secretária Municipal de Educação e Cultura (Semec), Ana Elis
Gomes e do vereador, Elizeu Cortez. A utilização do recurso ainda
será definido pela Semec.
O prefeito destacou a atitude
do empresário. “Não é sempre que
nos deparamos com pessoas com
essa consciência social. A atitude
do Douglas mostra que ele quer
fazer a diferença e nós, tibagianos,
ficamos produndamente agradeci-

dos”, ressaltou Rildo.
A secretária da pasta, Ana Elis,
agradeceu a doação e explicou a
forma que a secretaria irá investir o dinheiro. “Estamos fazendo
uma lista conforme a necessidade
das escolas e CMEI’s. A ajuda é
muito bem vinda porque a gente
sempre precisa renovar materiais,
insumos. Ficamos contentes que
parceiros como o senhor Douglas
tenham contribuído e tenham um
olhar diferenciado para educação
de Tibagi”, disse.
O autor da benfeitoria destacou que o dinheiro é fruto de uma
indenização, a qual ele doará totalmente na educação dos municípios
de Tibagi e Ponta Grossa. “Eu falei
que não queria nada desse dinheiro
para mim, que ele seria distribuído
para creches que precisassem. E
é o que eu estou fazendo. Distri-

buí para um monte de creches em
Ponta Grossa e lembramos aqui
de Tibagi, afinal de contas nossa
fazenda é aqui, plantamos aqui,
vivemos aqui no município. Nada
mais justo que a gente retribuir”,
afirmou Douglas Taques.
E ele ainda ressaltou a sua gratidão pelo município. “Eu sempre
digo que sou pontagrossense de
nascença, mas tibagiano de coração, porque nosso ganha pão é
aqui. Nossa fazenda é daqui, nosso
dinheiro saí daqui. Nada mais justo
que a gente procure ajudar as creches daqui da nossa região. Nós
dependemos de Tibagi, 80% dos
nossos funcionários são de Tibagi,
as famílias são daqui. Em função
disso entendemos que precisamos
ajudar o município. Se Deus quiser, ainda virão mais algumas coisas”, concluiu Taques.
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DIANTE DA CRISE DA COVID-19

Prestes orienta empreiteiros sobre incentivos
Divulgação

Orientações são
repassadas de
forma simples
e objetiva

SOBRE O CORONAVÍRUS

FAEP/SENAR-PR produz
material com orientações
Da Assessoria

Da Assessoria
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RESUMO DE NOVELAS S

MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Sexta-Feira (10/04)
Keyla conta para Lica,
Benê, Ellen e Tina como se
envolveu com o pai de Antônio. Tato faz uma tatuagem
com os pezinhos de Tonico,
e Keyla se emociona. Lica e
Benê organizam a “Balada
do Bebê”. Keyla mostra para
Lica, Benê, Ellen e Tina o
galpão de Roney. Lica procura
Clara e descobre que Malu
está namorando Edgar. Keyla
é rude com Tato. Benê toca a
música de Roney no galpão.

NOVO MUNDO
Sexta-Feira (10/04)
Anna se esquiva de Pedro.
Sebastião avisa a Thomas
que ele terá uma audiência
com Dom João. Ferdinando
e Letícia impedem que Piatã
os acompanhe na expedição. Jacira finge ser amiga
de Joaquim. Wolfgang foge
de Elvira. Leopoldina conta
para a Anna que Carlota atacou Piatã. Catarina revela
que foi roubada por Elvira,
e Germana e Licurgo exigem
que ela passe a trabalhar na

Sao
taberna. Thomas estranha
E
E
ver Pedro em sua audiência
R
com Dom João. Patrício
Rnão
V
gosta de ouvir Leopoldina
V
I
falando de Carlota. Thomas
I dar
convence Dom João a lhe
Ç
Ç
um cargo de confiança
para
O
investigar um complô O
contra
a monarquia. Jacinto finge
D
conhecer os índios e convida
D
Piatã para uma expedição
Aà
A
mata. Joaquim cai em
uma
armadilha.

Z
Z
O
FINA ESTAMPA
O
N
Sexta-Feira (10/04)
N
Antenor parte, e Griselda
A
A
sofre. Griselda não percebe
quando o comprovante de seu
N
jogo de loteria cai no chão
do
N
Ose
quarto de Antenor. Wallace
R
sente mal durante um O
treino.
R
Amália e Quinzé tentam
conT
vencer Griselda a voltarT
atrás
E
na decisão sobre o E
irmão.

Jogo dos Sete Erros: 1-janela da casa; 2-eixo da roda traseira; 3-nariz do homem; 4-pata traseira do burrico; 5-nuvem à
direita; 6-orelha do burrico; 7-focinho do burrico.

Jogo dos Sete Erros: 1-janela da casa; 2-eixo da roda traseira; 3-nariz do homem; 4-pata traseira do burrico; 5-nu
direita; 6-orelha do burrico; 7-focinho do burrico.

Quinzinho guarda no bolso o
comprovante do jogo de loteria. Patrícia procura Antenor,
que beija a moça. Wallace
comenta com Teodora sobre o
mal-estar que teve no treino.
Esther afirma a Danielle que
fará o que for preciso para ter
um bebê

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
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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.
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Em virtude da pandemia
do coronavírus, o Sistema
FAEP/SENAR-PR elaborou
dois materiais para auxiliar
os produtores rurais em relação aos aspectos sanitários
e trabalhistas estabelecidos
pelos órgãos competentes.
O objetivo é disponibilizar
informações de fácil acesso,
de modo a esclarecer as
principais dúvidas e manter
o setor alinhado.
A publicação “Coronavírus: Como se prevenir
no campo” alerta sobre as
formas de contaminação da
doença e traz orientações
quanto a higienização correta das mãos, utensílios,
equipamentos e locais dentro da propriedade. Ainda,
o material reforça os cuidados necessários durante
as atividades diárias, como
colheita,
transporte
e
comercialização, e no uso
de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e

uniformes.
No segundo material, o
produtor rural terá acesso
às orientações trabalhistas
estabelecidas pelas Medidas Provisórias (MP) 927,
de 22 de março de 2020, e
936, de 1º de abril de 2020.
A publicação reúne as principais normas e alternativas
de enfrentamento à pandemia, cujos objetivos são a
preservação do emprego e
da renda e a redução dos
impactos sociais e econômicos decorrentes.
Neste guia, o produtor
e trabalhador rural encontra informações sobre o
Programa Emergencial de
Manutenção do Emprego e
da Renda do governo federal, que abrange as propostas de redução de jornada/
salário e suspensão temporária de contrato, entre
outros.
Ambos os materiais
estão disponíveis na seção
Serviços, do site do Sistema
FAEP/SENAR-PR.
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Áries: Despeja excelentes
energias neste feriado e você
pode esperar uma sexta-feira das
mais positivas. Hoje ela promete
novidades animadoras e também
vai renovar suas esperanças. Possibilidade se sair bem ao estudar
para concursos.

Libra: Sua capacidade de
realização se fortalece neste dia e,
apesar de ser feriado, você pode
descobrir maneiras eficientes de
lidar com as finanças e ampliar
seus ganhos. Nas metas que avalia para o setor profissional, irá de
encontro à sua vocação e missão.

Touro: A paz realça o clima
de harmonia e o feriado tem tudo
para ser do jeitinho que você
espera. Hoje não vai faltar habilidade para enxergar as coisas de
forma mais profunda e sua autoconfiança aumenta. Mudanças
internas tendem a acorrer e poderão ativar o desejo de fazer algo
novo, especialmente no trabalho.

Escorpião: Em ritmo de
despedida, manda poderosas
energias antes de dizer tchauzinho. Numa boa com os astros,
ela promete um feriado animado
e produtivo, indicado para você
cuidar de todos os seus interesses e ainda começar algo diferente. À tarde, provavelmente
precisará administrar a chatice.

Gêmeos: Se depender das
estrelas, seu feriado será repleto
de alegrias. O dia promete ser
inspirado em suas atividades,
potencializa seu otimismo, sua
vontade de agir e colabora para
você fazer tudo com satisfação.
Comece pelas tarefas rotineiras
para terminar logo seus deveres.

Sagitário: O jeito extrovertido e sociável do seu signo pode
não ficar tão evidente ao longo
do dia, mas você terá muita percepção e esperteza para resolver
problemas e imprevistos. Assunto
financeiro que estava em suspenso
poderá caminhar melhor, sobretudo no período da manhã.

Câncer: Sextou com feriado
e novidades. É um momento de
renovação e você pode se valer da
sua vitalidade mental abundante
para fazer com que uma ideia ou
projeto que sempre desejou tocar
ganhe forma, fique mais consistente e tenha boa organização.

Capricórnio: O feriado
chega com boas perspectivas e
mais proteção para os seus ideais. Os contatos e as conversas
com pessoas queridas devem te
fazer muito bem. Também valerá
a pena reservar um tempinho do
dia para aprender algo novo.

Leão: Ao longo do dia, você
vai contar com muita disposição,
podendo acelerar o passo em
suas atividades. Os interesses
financeiros começa a melhorar
sua renda ou algo que tenha a ver
com planejamento e pesquisa.

Aquário: Uma nova percepção sobre a vida e sobre as suas
necessidades lhe dá condições de
assumir as rédeas de metas futuras e de compromissos. À tarde,
o céu pede novas posturas com
um grupo de pessoas e esforço.

Virgem: Ótimas vibrações
nesta sexta e anuncia um feriado
agradável para o seu signo. A
timidez virginiana vai dar um
tempo e os períodos da manhã
e da tarde serão excelentes para
você interagir, trocar ideias.

Peixes: Você vai contar com
muita intuição, vivacidade e energia, poderá aplicar sabiamente
em seus relacionamentos neste
feriado. As necessidades alheias
também estarão em seu foco e
vontade de ajudar o próximo.

SEXTA-FEIRA, 10 A 13 DE ABRIL DE 2020
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CORONAVÍRUS NO PARANÁ

621 casos confirmados e 24 óbitos
71 novos casos
e mais sete
óbitos em
novo relatório
Da Assessoria
O boletim do coronavírus
divulgado pela Secretaria de
Estado da Saúde nesta quinta-feira (9) registra 71 novos
casos e mais sete óbitos. O
Paraná soma atualmente 621
pacientes confirmados, com
24 óbitos.
Uma mulher de 83 anos
estava internada desde o dia
1º de abril no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá,

e teve confirmada a Covid-19
no último domingo (05). Após
investigação, a paciente foi
transferida para Natal, no Rio
Grande do Norte, onde residia
efetivamente. Ainda em Paranaguá, faleceu um homem de
48 anos que também estava
internado no Hospital Regional do Litoral. Ambos possuíam comorbidades e vieram a
falecer nesta quarta-feira (8).
Também na quarta-feira,
faleceram três homens, de 55
e 88 anos, que estavam internados em Maringá, e de 42
anos, de Campina da Lagoa.
Um paciente de 72 anos,
de Curitiba, estava internado
desde o dia 21 de março,
tendo a confirmação da doença
no dia 27/03; um homem de

56 anos residente também
na capital paranaense estava
internado desde o dia 02 de
abril, tendo a confirmação da
doença no dia no domingo
(05). Os dois vieram a óbito
terça-feira (7).
Novas confirmações
Os 71 novos casos são
de Almirante Tamandaré (1),
Curitiba (32), Pinhais (3),
Colombo (2), Cascavel (11),
Maringá (2), Araucária (1),
Campo Largo (1), Campina
da Lagoa (1), Guaraniaçu (1),
Foz do Iguaçu (1), São João
do Ivaí (2), Manoel Ribas (1),
Campo Mourão (1), Fazenda
Rio Grande (2), São José
dos Pinhais (2), Paranavaí
(1), Lapa (1), Piraquara (1),

Londrina (2) e Assis Chateaubriand (2).
Dados Gerais
O Paraná registra atualmente 24 óbitos dos 621 casos
confirmados. Doze pacientes
não residem no Estado. Há
5.504 casos descartados e
346 em investigação.
O Paraná tem 117 pacientes internados, sendo 68 em
Unidades de Terapia Intensiva
(UTI) e 49 em leitos clínicos.
Dentre os 399 municípios do
Estado, 74 já confirmaram
casos ou óbitos.
Até agora, 114 pacientes
já foram liberados do tratamento, no Paraná. Esse dado
não inclui ainda o número do
município de Curitiba.

DOIS TIROS

Preso autor da morte de pescador
Da Redação
Foi preso na noite de quartafeira (8), na cidade de Ivaí, o
autor do homicídio de Ederson
do Santos e da tentativa de homicídio de E. W.
De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil,
o preso teria tirado a vida de Eder-

son dos Santos em razão de não
gostar que ocorressem pesca próximo a sua propriedade, localizada
as margens do rio 'Dos Cunha'.
A vítima fatal pescava no
local na companhia de sua filha,
de treze anos de idade, e de seu
cunhado, o qual também sofreu
tentativa de homicídio. Segundo o
delegado de polícia que conduziu

Homem de 54 anos foi preso
na tarde de terça-feira (7), por
descumprir medida protetiva que o
impedia de se aproximar da enteada. Foi na tarde de terça-feira (07),
na residência da própria vítima. O
homem que chegou a fazer ameaças, acabou preso e encaminhado
para a 43ª DRP. O caso aconteceu
na Vila santa Gruz.

NA VILA RIO BRANCO

Homem é
esfaqueado

Homem de 44 anos foi agredido por dois indivíduos, por volta
das 18 horas de terça-feira (7),
em estabelecimento localizado na
Avenida Prefeito Ronie Rardoso,
Vila Rio Branco. A vítima sofreu
ferimentos na região do tórax e
pescoço, causados por golpes de
faca. A vítima foi encaminhada ao
hospital para atendimento médico.

NO ALVORADA

Jovem leva
tiro na mão
Jovem de 18 anos foi atingido por disparo de arma de
fogo na mão e foi encaminhad a
unidade hospitalar para atendimento médico. Testemunhas não
souberam informar a respeito do
autor do disparo realizado na
Rua Francisco Silva Canha, no
Alvorada. A ocorrência chegou
a conhecimento da polícia às
20h10 de terça-feira (7).

Dois são presos por traficar em Castro

Mais um vai em cana por roubo
de celular. Foi por volta das 19h45
de quarta-feira (8), na Rua do
Rosário, centro de Castro, quando
um homem de 21 anos, mediante
ameaça, roubou o aparelho de
um senhor que transitava em via
pública. Na tentativa de fugir, acabou sendo detido por populares.
A polícia militar foi chamada e o
autor do roubo foi preso e encaminhado para a delegacia.

Divulgação

Da Redação
Após receber denúncia,
equipe policial realizou abordagem a um homem em atitude suspeita, em frente a uma
residência localizada no Thermas Revieiras, por volta das
17h30 de segunda-feira (6).
Em diligências, logrou êxito
em localizar 30 gramas de
substância análoga ao crack,
90 gramas de substância aná-

Objetos apreendidos

loga a cocaína e 425 gramas
de substância análoga a maconha. Também foram apreendidos uma balança de precisão,
certa quantia em dinheiro e
um registro de comercialização das substâncias entorpecentes, bem como um segundo
envolvido na prática do crime.
Os autores de 40 anos e o de
21 anos receberam voz de prisão, e foram encaminhados até
delegacia.

PRIMEIRO TRIMESTRE

PRF apreende três vezes mais drogas
Divulgação

Da Assessoria

Caminhonete capota
e fere ocupantes
Da Redação
Jaguariaiva - Policiais
rodoviários do destacamento
de Arapoti, deram atendimento a acidente de trânsito registrado às 11h30 de
quarta-feira (8), na rodovia PR-092, km 199 mais
500 metros, no município
de Jaguariaiva. A caminho-

nete Chevrolet D20, placas de Arapoti, conduzida
por E.A.O.C, de 41 anos,
capotou na pista. Além da
motorista, estava no veículo
a passageira D.A, 24 anos.
Apresentando
ferimentos
leves, as vítimas foram encaminhadas pelo corpo de
bombeiros ao hospital municipal de JaguariaÍva.

EM PIRAÍ DO SUL

Acidente com moto
fere piloto na PR-090
Da Redação
Piraí do Sul - O posto policial rodoviário de Piraí do Sul,
registrou na noite de quartafeira (8), por volta das 21h30,
acidente do tipo abalrroamento
longitudinal. Foi na PR-090, km
155+600 metros, no município de Pirai do Sul, e envolveu

um automóvel com placas São
Jose dos Pinhais, conduzido
por l.C.R.A, 38 anos, e a motocicleta Honda CG/160, com
placa de Piraí do Sul, pilotada
por J.P.O.A, 20 anos. A condutora da moto foi encaminhada
para hospital Santo Antonio de
Pirai do Sul, apresentando ferimentos leves.

400 VAGAS

Polícia Civil do Paraná
abre concurso público
Da Assessoria
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) vai contratar 400 novos
servidores, sendo 50 para delegados, 300 para investigadores
e 50 para papiloscopistas.
As provas serão realizadas pelo Núcleo de Concursos de Universidade Federal
do Paraná. O concurso será
regionalizado e prevê a realização de provas simultâneas para
todas as carreiras na primeira
fase. Os detalhes da seleção
podem ser conferidos no Edital
002/2020.
Para o delegado-geral da
PCPR, Silvio Jacob Rockembach, o concurso vai repor carreiras defasadas ao longo dos
anos. "A reposição permanente
de profissionais na PCPR é

um avanço que faz parte de um
planejamento do Governo do
Estado. Ao longo dos próximos
anos, faremos a reposição do
efetivo. Isso irá dar melhores
condições de trabalho aos policiais, o que reflete diretamente
na excelência dos serviços prestados aos paranaenses", disse.
A remuneração inicial para
a carreira de delegado é de R$
18.280,05. Para investigador
de polícia, o salário inicial é de
R$ 5.588,05 e para os papiloscopistas, R$ 5.867,45.
As inscrições acontecem de
4 de maio até às 17 horas do
dia 02 de junho. O cronograma
prevê o início da seleção para o
mês de julho de 2020.
Mais informações podem ser
obtidas em policiacivil.pr.gov.br/
concursos.
Divulgação

As apreensões de drogas
realizadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) triplicaram
no primeiro trimestre de 2020
no Paraná, se comparadas com
o mesmo período de 2019.
Entre janeiro e março, os
agentes da PRF apreenderam
no estado 10,6 toneladas de
maconha, cocaína e crack – os
três tipos de entorpecentes mais
apreendidos pelo órgão. No
primeiro trimestre de 2019, a
PRF havia contabilizado 3,5
toneladas.
Do total de 10,6 toneladas
apreendidas nesses primeiros
três meses de 2020, 10.032
quilos foram de maconha.
Outros 493 quilos, de cocaína.
E 75,9 quilos, de crack.
Já as apreensões de cigarro
feitas pela PRF no Paraná mais

CENTRO DE CASTRO

Pego após
roubar celular

tuva, onde foi atuado pela prática
do crime de homicídio qualificado
por motivo fútil, por duas vezes,
um consumado e outro tentado,
além do crime de porte ilegal de
arma de fogo.
O detido foi encaminhado
para a cadeia pública de Irati,
onde encontra-se a disposição da
justiça.

EM CASTRO

ALEM DE AMEAÇAR

Descumpre
medida protetiva

as investigações, Luis Timossi,
o pescador levou dois tiros de
revólver calibre 32, sendo que um
deles pelas costas.
Logo após o crime, iniciadas
as investigações, o investigado
decidiu se apresentar no destacamento da Polícia Militar de Ivaí,
sendo imediatamente encaminhado para a Delegacia de Imbi-

EM JAGUARIAÍVA

10,6 toneladas de drogas saem de circulação
do que dobraram no período.
Passaram de 5,9 milhões de
carteiras de cigarro apreendidas, no trimestre inicial de
2019, para 15,9 milhões.
Ao longo do primeiro trimestre deste ano, 129 pessoas
foram presas pela PRF por narcotráfico no estado. E outras
167, por contrabando ou des-

caminho.
No total, as equipes da PRF
prenderam 1.001 pessoas no
período em rodovias do Paraná,
por diferentes crimes.
A Polícia Rodoviária Federal
recuperou ainda 162 carros roubados e apreendeu outros 124
com seus sinais identificadores
adulterados.

NA AVENIDA SOUZA NAVES

PRF atende acidente com vítima fatal
Da Assessoria
Por volts das 15h40, equipe
PRF foi acionada para atender
acidente, tipo atropelamento, na
BR 373, KM 172, Av. Souza
Naves.
A vítima, uma senhora de 65
anos, moradora de Tibagi, foi
atropelada ao tentar cruzar a pista,
que é composta de três faixas.
O veículo envolvido é uma

Divulgação

400 novos servidores serão contratados

DENÚNCIA

Polícia Civil de Castro
apreende arma de fogo
Da Redação
Na tarde de quarta-feira
(8), investigadores da polícia
se deslocaram até a localidade
de Santa Clara, onde prenderam um homem que possuía de

Divulgação

GM S-10, licenciada em Irati,
conduzido por um homem de 35
anos, que ficou ileso, permaneceu
no local, e no teste de etilõmetro
acusou negativo para ingestão de
álcool. O veículo transitava na
faixa da esquerda.
O corpo da mulher foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa.
* Informações e Imagens
BDCom PRF

forma irregular, em sua residência, uma carabina calibre
38, além de oito munições.
Após a prisão, o homem
passou por interrogatório em
auto de prisão, em flagrante
delito.

Além da arma, oito munições
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Pâmela

Foi muito cumprimentada pela passagem do seu aniversário
no último dia 5, a bela Pâmela Moreira de Jager,
primogênita do casal Renata e Marcelo de Jager.
Divulgação / Fabiana Guedes

No dia 11 de
abril, a pediatra
Izabela Ziareski
Pallú será muito
cumprimentada
por mais um
ano de vida. No
clique, com seu
esposo Clécio
Lauber e o filho
Vicente

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Josimeri
Baldega, sra.
Luiz Rafael
Cardoso,
foi muito
festejada no
dia 8 de
abril pela
passagem
de seu
aniversário

Quem foi muito
cumprimentado
no dia 8 pela
troca de idade,
foi Rodrigo
Sleutjes. No
clique, com
sua esposa Lu
Moura Sleutjes
e a primogênita
Alice. O casal
também é pai
da pequena
Cecília

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ainda em tempo de parabenizar Antenor Telles
pelo aniversário comemorado na quarta-feira (8).
Ele que hoje reside com a família em Curitiba
Divulgação / Fabiana Guedes

Muito festejada por mais um ano de vida no
dia 8 de abril, a sra. Marlene Correa Ziareski.
No clique, com suas filhas, Wanderlene 'Lene' e
Vanessa Ziareski. Parabéns e muitas felicidades!

10/04

Luciane Just
Dilciane Takayama
Silvio Santiago da Silva
Talita Sprison
Dalton de Freitas
Ricardo Mayer
Vanessa Saboia Zappia
Jeanine Scarpim
Tati Castro

11/04

Izabella Pallu
Gillyana Kachinski
Raiane Alves
Roselia Valenga
Mayra Hampf
Dorivan Teixeira

12/04

Rafael Karpinski Matoso
Mariele Moura
João Henrique Lopes
(João Mineiro)
Silvia Langendyk
Vivian Rupel
Thais Cristina Ripka
Leomar Scorsin
Aline Copacheski
Maria Luiza Taques
(Câmara de Carambeí)
Luana da Cruz Kuki
Alessandro de Paula

13/04

Ana Beatriz Damásio
Coelho (Bibi)
Maria Odete Alvarez
Rogério Schnell
Rodrigo Mendes do Prado
Mari Elisa Ferreira do Santos
Diogo Ferro Simão

Divulgação

No clique da reportagem, o empresário
Eliziel Fernandes, leia-se Fernandes
Jardinagem, da cidade de Carambeí
direto para o Página Um News

Domingo será mais que
especial para Luana da
Cruz Kuki que comemora
o seu aniversário.
Felicidades mil!

Alessandro de Paula também
comemora neste domingo (12)
a chegada de seu aniversário.
A homenagem é de todos
os seus amigos!

