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Governador Ratinho Junior é esperado, hoje, em Telêmaco Borba
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CONTRARIANDO DECISÃO DA JUSTIÇA

Comércio deve abrir na quarta
Apesar de, até na noite de segunda-feira (13), não ter publicado
nenhum posicionamento oficial a
respeito do recurso protocolado
junto ao Tribunal de Justiça do Paraná na semana passada, pedindo

a cassação da decisão judicial que
determinou o fechamento do comércio em Castro, a Prefeitura do
Município considera a possibilidade
de reabertura dos estabelecimentos comerciais nesta quarta-feira

(15).
Para isto o Município deve determinar medidas como o uso de máscaras por toda população e horário
diferenciado de atendimento entre
as categorias de comércio. Por

exemplo, alguns setores abririam
e fechariam as portas mais cedo,
e outros abririam e fechariam mais
tarde, para evitar aglomerações e
acúmulo de pessoas na rua e locais
públicos.
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RESTRIÇÕES

Câmara
prorroga prazo
até 30 de abril
Por causa da continuidade
do enfrentamento ao novo Coronavírus / covid-19, a presidente
da Câmara Municipal de Castro, vereadora Fatima Castro
(MDB), determinou a prorrogação do prazo das restrições de
funcionamento do Legislativo e
de acesso ao prédio até o próximo dia 30. Também decidiu
conceder férias de 15 dias aos
13 respectivos assessores parlamentares de cada vereador e
licença remunerada pelo prazo
de 30 dias à recepcionista do
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Legislativo.

EM PONTA GROSSA

a história se repete NO SOCAVÃO

Cemitério pede socorro

Divulgação

UEPG distribui
protetores faciais
para profissionais
Divulgação

Protetores são distribuídos

Integrantes do projeto 'Protetor Facial' da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
entregavam, desde quinta-feira
(10), 350 equipamentos de proteção individual para profissionais
da saúde e agentes de segurança.
Na manhã desta segunda-feira
(13), foram distribuídos 100
equipamentos para o Hospital
Santa Casa de Misericórdia, 10
para a Polícia Civil, 20 para a Polícia Rodoviária Federal e 30 para
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a Polícia Militar.

EPI PARA CARAMBEÍ
Secretaria
de saúde
recebe doações

Divulgação

restos de materiais, até pedaços de caixões podem ser encontrados

400 máscaras e álcool em gel

A Secretaria Municipal de
Saúde recebeu doações de
máscaras de várias empresas
da região. Foram mais de 400,
além de dois rolos de TNT e
300 litros de álcool gel de
empresas como Frísia, Lactalis, Carmopel, Taveski e BRF.
Também recebeu doações dos
moradores de Carambeí e
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região.		

Prefeitura
disponibiliza
atendimento
para auxÍlio
emergencial
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Pacientes
passam a receber
atendimento
médico virtual
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UEPG e Operário
se unem em
Campanha
página 6

Há exatos seis meses o Página Um News noticiava esta mesma situação - a falta de conservação nos jazigos do
cemitério municipal do Distrito do Socavão, e a falta de limpeza e manutenção no espaço como um todo. Na semana
passada, moradores locais denunciaram à reportagem uma situação que parece não ter mudado, e que se mudou, foi
para pior. Segundo relatos e de acordo com as fotos enviadas para a redação, o local tem lixo de diferentes naturezas,
restos de coroas, vasos de flor e até pedaços de túmulos e caixões espalhados pelos corredores, tem também água
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parada, mesmo diante da epidemia de dengue que o Estado do Paraná vem enfrentando.

Divulgação
/ Terada
Divulgação

vilas bananas e mangabeira

Prefeito Blum vistoria
obras de pavimento

Divulgação

NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Apreensões de drogas
crescem no trimestre
A PRF, nos Campos Gerais, encerrou
o balanço das apreensões de drogas, cigarros e armas na região para o primeiro
trimestre de 2020, totalizando 456,669
kg de maconha, em sete apreensões,
a maior delas de 206 kg em Palmeira.
Foram também 68,157 kg de cocaína,
distribuídas em três apreensões, com destaque para a apreensão de 68 kg ocorrida
na Unidade Operacional de Caetano, em
Ponta Grossa, além de 83.198 pacotes
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de cigarro e três armas.

Asfalto nas vilas está agradando

O prefeito Osmar Blum Chinato,
acompanhado do chefe de gabinete,
Márcio Taques, vistoriou a continuidade dos trabalhos de pavimentação
nas Vilas Banana e Mangabeira. Nesta
segunda-feira (13), a Rua Cinco recebe o benefício do pavimento asfáltico.
No sábado (11), a Rua Três e trecho
da Rua São Luiz foram pavimentados.

A previsão é que durante a tarde a Rua
Nogueira também recebesse asfalto.
No total, doze ruas serão pavimentadas, totalizando R$ 3,4 milhões de
investimentos, que contemplam ainda
construção de galerias pluviais, meio
fio, calçadas, paisagismo, sinalização
horizontal e vertical e rampas de acespágina 4
sibilidade.

12 descartados

Palmeira
notifica 2 casos
suspeitos
de Covid-19
página 4

EM CASTRO

Dez dos treze
vereadores tem
novo reduto
Em tempos de Covid-19,
dez dos treze vereadores que
compõem a Câmara Municipal de Castro aproveitaram a
janela partidária. Vereadores
que pretendem concorrer à
reeleição ou ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais
de 2020 trocaram de partido
sem correr o risco de perder o
mandato eletivo. O prazo para
troca de legenda encerrou-se
no dia 3 de abril, seis meses
antes da realização do primeiro
turno do pleito, marcado para
4 de outubro. Dos partidos,
o MDB foi o que mais perdeu
representação e o Patriota o que
mais somou.
página 3
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EDITORIAL

NADA DE RELEVANTE
Pode-se dizer que a tão aguardada entrevista do prefeito
Moacyr Fadel à Antena Sul FM, nesta segunda-feira (13), foi um
desastre. Primeiro, porque de concreto ele não trouxe nada, a
não ser a possibilidade do comércio abrir serviços não essenciais
já na quarta-feira (15), mesmo diante de liminar dada por uma
juíza que proferiu exatamente o contrário; e que pretende já na
próxima semana promover campanha junto aos produtores castrenses para que eles façam doações e ajudem quem sofre com o
coronavírus. Se por um lado Moacyr mostrou-se preocupado com
a Covid-19, culpou o povo pela ação judicial, por sair às ruas e
não respeitar as determinações de não aglomeração. Também
foi dele a pérola que colocou Castro geograficamente 'em um
buraco'. Para terminar, afirmou que "em Castro a Justiça sempre
dá contra!". Será mesmo?

Ciúmes é vírus eleitoral
A lembrança de Hannah Arendt
cai bem nesse momento: "a inveja
era o vício nacional na antiga
Grécia". Pois é, o presidente da
República tem usado seus espaços de expressão para azucrinar
o ministro da Saúde, Luiz Mandetta. Seria o ministro um arrogante, o poder teria subido à sua
cabeça e, mais, quem tem o poder
da caneta é ele, que comanda o
país. Foi um puxão de orelhas em
Mandetta. No pronunciamento da
última quarta, Bolsonaro levantou bandeira branca. Em termos.
Garantiu que “grande maioria dos
brasileiros quer voltar a trabalhar.
Essa sempre foi minha orientação
a todos os ministros, observadas as normas do Ministério da
Saúde”. Ou seja, repete a tese
que defende, desta feita sob a
obediência à visão do Mandetta.
O ministro permaneceu no
cargo por intercessão dos generais
do Planalto, insistindo na defesa
do isolamento social, barreira
mais eficaz para atenuar a devastação causada pelo Covid-19.
São muitos os exemplos de
fritura de ministros ao longo dos
ciclos políticos, mas nunca se viu
uma situação tão constrangedora
como esta última: um presidente
da República destratando publicamente um dos seus mais importantes auxiliares. Que conta com

* Gaudêncio Torquato

maciço apoio da sociedade.
Qual o motivo de tanta desconsideração e deselegância?
Ciúme? Inveja? Se for isso, Bolsonaro puxa esse vício para o
tabuleiro da política.
Não é preciso conhecimento
avançado para se aduzir que o
presidente Jair aprecia conviver com situações inseridas no
departamento das "coisas politicamente incorretas". Falar mal
de ministros, dar pitos públicos,
puxar a orelha de uns e outros,
fazer piadas de mau gosto, apelar para símbolos sexuais e usar
expressões misógenas e machistas, são pistas que apontam para
a incivilidade do mandatário-mor
da República.
Para quem acompanhou a
vida do tenente aposentado como
capitão e, depois, parlamentar
por quase 28 anos na Câmara
Federal, sabe que a trajetória de
Sua Excelência foi uma cruzada
cheia de curvas, posições discriminatórias, exaltação aos anos de
chumbo e a torturadores, enfim,
um roteiro pavimentado com
o cimento da polêmica. Quem
imaginou que, no cargo de presidente, poderia agregar algum
refinamento e adotar a liturgia do
poder, enganou-se. O presidente
mudou pouco hábitos de outrora.
A par da ausência de saberes

compatíveis com as exigências
do cargo, o presidente dá sinais
de que se vale de três assessores
fundamentais: os três filhos, o
senador Flávio, o deputado Eduardo e o vereador Carlos, sendo
este apontado como coordenador
do "gabinete do ódio", acusado de
fabricar fake news. O fato é que
os impulsos emotivos da filharada
parecem pesar sobre o processo
presidencial de decisão.
Nesse ponto, voltemos ao episódio que culminou com a execração pública do ministro Mandetta.
Bolsonaro teria ficado com ciúmes
do prestígio adquirido pelo ministro junto à opinião pública, nos
moldes de postura assemelhada
quando se distanciou de Sérgio Moro e Paulo Guedes. Com
um drible, Mandetta referiu-se
de maneira indireta ao assunto.
Contou ter voltado a ler o "Mito
da Caverna", que aparece na
República de Platão. "Já li umas
20 vezes e até hoje não consegui
entender", frisou o ministro.
O mito platônico trata de
conhecimento e ignorância. Fala
da caverna escura onde homens
vivem acorrentados, vendo apenas
sombras. Platão – dizem os estudiosos - coloca na boca de Sócrates três imagens – o sol, uma
linha divisória entre o inteligível e
o mito da caverna, alegoria para

explicar que a maior parte dos
homens permanece na ignorância,
sendo o filósofo aquele que sai da
caverna e vê as coisas como são.
Seria uma ironia ao 'mito'
como Bolsonaro é chamado? Os
sábios nos brindam com aulas
sobre a inveja. Bacon preconizava: "O homem que não tiver
virtude própria sempre invejará a
virtude dos outros. A razão disso
é que a alma humana se nutre do
bem próprio ou do mal alheio, e
aquela que carece de um, aspira
a obter o outro, e aquele que está
longe de esperar obter méritos de
outrem, procurará se nivelar com
ele, destruindo a sua fortuna".
Dante Alighieri reservou um
dos espaços do purgatório aos
invejosos, que teriam os olhos costurados com arame. Nada vendo,
não podem mais invejar. E Santo
Agostinho definia a inveja como a
tristeza pela felicidade dos outros
("tristitia alienum bonum"), a dor
pelo sucesso alheio.
O presidente da República
tem de sair da caverna, onde sofre
com o sucesso de outros, para ver
não apenas sombras, mas a verdade do mundo real.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Reinaldo Mayer

Resenhas rápidas e radicais
RESENHAS RÁPIDAS E RADICAIS
Será o fim do confinamento voluntário? Com a crise, minhas ações acontecem

Sandro A.
Carrilho
BURACO
Eu não poderia imaginar, na
minha sã conciência, que a localização geográfica de Castro,
definida pelo prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (Patriota),
fosse 'um buraco'. Pois bem,
foi essa a resposta dada pelo
chefe do executivo municipal
na entrevista que concedeu ao
programa 'HashTag', que foi ao
ar na manhã dessa segundafeira (13), na Rádio Antena
Sul. 'Castro está num buraco'.
Vamos torcer que após 1º de
janeiro de 2021, quando ele
transferir o mandato para o seu
sucessor, a gente não encontre
outro buraco.

peita o que determina a lei.
DISPARATE
Entre tantos disparates,
Moacyr teve uma ideia boa.
Vai lançar na próxima semana
uma campanha para que os
produtores castrenses façam
doações. Vamos ver qual será
a contribuição dele, que também é produtor. Ficaremos
de olho!

DÁ CONTRA?
O que mais estarreceu,
ainda, foi o pefeito castrense
afirmar, nessa mesma entrevista, que 'em Castro a Justiça
sempre dá contra', se referindo
a decisão da juíza do plantão
judiciário de Jaguariaíva que
decidiu pelo fechamento do
comércio em Castro. A Prefeitura tenta desde a semana
passada cassar a liminar que
fechou os estabelecimentos
comerciais considerados não
essenciais, e já prometeu que
quarta-feira (15) o comércio
deve abrir suas portas.

BANISKI
Como quem quisesse se
explicar sobre o infeliz comentário que fez sobre o 'Baniski',
(internauta) no mesmo programa há quase um mês,
quando disse 'ao vivo' que queria encontrar algo para entupir
o cidadão, o prefeito saiu-se
com essa: "quero entupir ele
com asfalto", fazendo menção
ao pavimento que estaria sendo
feito em frente a residência de
Pedro Baniski. Baniski, por
sua vez, respondeu à reportagem e disse que o asfalto além
de ser proveniente de emenda
parlamentar, estaria parado
há pelo menos duas semanas.
Seria por causa das lives que
o cidadão transmite nas redes
sociais, mostrando os descasos
do atual governo? Perguntar
não ofende.

REABERTURA
Moacyr garantiu que "se
a liminar não sair, vou tomar
uma decisão. Vamos fazer
uma nova ação (...)". Nesse
contexto, disse que a 'ação'
que o município sofreu tem
um culpado, e seria o povo
que se aglomera e não res-

ÚLTIMAS: *Sem liminar
cassada, Moacyr diz que vai
abrir o comério na quarta.
*Administradora do Grupo
#FalaCastro é chamada no
gabinete do prefeito para
esclarecer vídeo de Aline Sleutjes postado nas redes sociais.
Ela se sentiu intimidada.
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56%

22
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Sol com algumas nuvens. Não chove.

16/04
REDAÇÃO

Temperatura

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

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

23 ºC
11 ºC

87%
37%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/04/2020
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NOVOS HOSPITAIS

Ratinho Junior é esperado hoje em TB
Telêmaco tem um
dos três hospitais
que juntos terão
80 leitos de UTI
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior visita nesta terçafeira (14) as novas estruturas
hospitalares que o Estado vai
dispor para o enfrentamento à
pandemia do novo coronavírus.
As unidades ficam em Guarapuava, Ivaiporã e em Telêmaco
Borba, o qual está previsto para
chegar às 15 horas.
Ratinho Junior já havia
anunciado a ampliação da rede
pública de atendimento hospitalar contra o novo coronavírus,
inclusive até quinta-feira (09) o
Governo do Estado contratou
419 novos leitos adultos de UTI
em todas as regiões, incluindo
áreas dos hospitais universitários
de Londrina, Maringá, Cascavel

e Ponta Grossa.
Agora a estrutura hospitalar
de urgência vai aumentar, com a
incorporação de 80 novos leitos
de UTI em três hospitais regionais que tiveram o processo de
finalização acelerado para atender exclusivamente pacientes da
Covid-19, entre eles o de telêmaco Borba.
Na semana passada o governador afirmava que o Estado possui capacidade orçamentária para
contratar mais 629 novos leitos
adultos de UTI em toda a rede
hospitalar para uso de pacientes
do SUS que necessitem tratamento para a Covid-19. Com
isso, o Paraná poderá alcançar
1.128 novos leitos adultos de UTI
para atendimento emergencial e
exclusivo contra a pandemia.
Essas ativações significam
estruturas completamente novas
ou uso, por parte do Estado, de
leitos já existentes em hospitais
públicos, privados e filantrópicos.

Regionais
Os novos hospitais regionais estão localizados em Ivaiporã (Vale do Ivaí), Guarapuava
(Centro) e Telêmaco Borba
(Campos Gerais). Uma forçatarefa do Governo do Estado
ajuda a equipar e preparar as
estruturas para atendimento
especializado contra a Covid-19
no Paraná. Serão, na primeira
fase, 80 leitos adultos de UTI e
120 enfermarias.
Universitários
O Governo do Estado contratou 66 novos leitos adultos
de UTI, duas UTIs pediátricas
e 146 enfermarias nos hospitais universitários de Londrina, Maringá, Cascavel e
Ponta Grossa. Num segundo
momento, poderão ser mais 70
leitos adultos de UTI, 14 UTIs
pediátricas e 176 enfermarias.
A contratação imediata para
o Hospital Universitário da

UEPG (HU-UEPG), em Ponta
Grossa, foi de 10 novos leitos
de UTI e 20 novas enfermarias,
com possibilidade de ampliar
para 20 novas UTIs e 40 enfermarias. Essas estruturas já
estão sendo preparadas para os
casos moderados e os mais graves no terceiro andar do hospital, que foi isolado para atender
pacientes com a Covid-19. Para
viabilizar a montagem das UTIs,
a maternidade do HU-UEPG
será transferida para o Hospital
Municipal da Criança João Vargas de Oliveira.
A estruturação do HUUEPG para enfrentamento do
novo coronavírus também conta
com uma tenda de triagem na
área externa, onde os profissionais fazem o primeiro atendimento e identificam o estado
de saúde do paciente. O hospital atende paranaenses provenientes de doze municípios dos
Campos Gerais.

MESMO EM TEMPOS DE CORONAVÍRUS

Dez dos treze vereadores tem nova casa
* Da Redação
Em tempos de Covid-19, dez
dos treze vereadores que compõem
a Câmara Municipal de Castro
aproveitaram a janela partidária.
Vereadores que pretendem concorrer à reeleição ou ao cargo de
prefeito nas Eleições Municipais
de 2020 trocaram de partido sem
correr o risco de perder o mandato eletivo. O prazo para troca
de legenda encerrou-se no dia 3
de abril, seis meses antes da realização do primeiro turno do pleito,
marcado para 4 de outubro.

RESSARCIMENTO
E PERDAS DO ESTADO

Governador pede
apoio a senadores
Da Assessoria
Através de videoconferência
com os três senadores que representam o Estado no Congresso
Federal, Álvaro Dias, Flávio Arns
e Oriovisto Guimarães, o governador Carlos Massa Ratinho Junior
pediu ajuda nessa segunda-feira
(13) e foi atendido. O encontro
foi pautado por questões econômicas e a necessidade de apoio ao
projeto que pede o ressarcimento
da União aos estados pelas perdas de arrecadação de ICMS e
IPVA em razão da pandemia da
Covid-19. Os dois tributos representam 78% da receita corrente
líquida do Paraná.
Uma das propostas do governo
federal é a manutenção dos repasses do Fundo de Participação dos
Estados (FPE) no mesmo nível
de 2019. No Paraná, no entanto,
as transferências da União representam de 8% a 12% da receita,
o que inviabiliza a reconquista
das perdas acumuladas na crise
decorrente do novo coronavírus.
O governador citou a necessidade de entendimento entre a
bancada federal para que as contas públicas do Paraná fiquem no
“zero a zero” neste ano. As perdas estimadas, a depender a evolução da crise, podem ultrapassar
R$ 3 bilhões. “Há uma proposta
para auxiliar os estados em cima
do FPE, o que, em tese, atenderia todo mundo. Mas a manutenção do FPE para o Sul e Sudeste
é medida ineficiente diante da
dimensão financeira das nossas
contas”, afirmou Ratinho Junior.
Segundo o secretário da
Fazenda, Renê Garcia Junior, o
ressarcimento é a única possibilidade de manutenção da ordem
orçamentária. Estado e quebrar
os municípios do Paraná. É uma
medida protetiva”, arrematou.

A desfiliação partidária foi regulamentada pela Reforma Eleitoral
de 2015 (Lei nº 13.165/2015),
que garantiu aos detentores de
mandato eletivo em cargos proporcionais a possibilidade de trocar de
partido nos 30 dias anteriores ao
último prazo para filiação.
A Resolução TSE nº
23.606/2019 fixou, ainda, o dia
4 de abril como data-limite para
que os candidatos estejam com a
filiação aprovada pelo partido e
tenham domicílio eleitoral na circunscrição em que desejam concorrer ao pleito.

Troca
Os partido que sofreu maiores baixas foi o MDB que perdeu
dois dos três representantes na
Casa (Zé Nocera e Neto Fadel
que migraram para o Patriota),
permanecendo a presidente da
Câmara, vereadora Maria de
Fátima Castro. Por outro lado,
o que mais agremiou foi o próprio Patriota que além de somar
os dois vereadores, também
recebeu Joel Fadel, até então no
PSDB. O DEM também ficou
com três representantes. O vereador Sirlei Alves da Silva perma-

neceu, enquanto Cesar do Povo
e Herculano da Silva trocaram
o PSC pelo DEM. O Podemos
é a terceira maior bancada com
dois representantes. Jovenil de
Freitas que permaneceu e Dirceu
Ribeiro que saiu do PSTC. Tem
ainda Gerson Sutil que trocou o
PSB pelo PSC; Paulinho Farias
que saiu do PPS e ingressou no
PSD; Maurício Kusdra que trocou o PSDC pelo PSB e Rafael
Rabbers que deixou o DEM e
entrou no PTC.
* Com TSE

NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

Câmara prorroga prazo de
restrições até 30 de abril
Divulgação

Da Assessoria
Por causa da continuidade do
enfrentamento ao novo Coronavírus/covid-19, conforme novas
determinações do Ministério da
Saúde (MS) válidas para todo o
território nacional, a presidente
da Câmara Municipal de Castro,
vereadora Fatima Castro (MDB),
determinou a prorrogação do
prazo das restrições de funcionamento do Legislativo e de acesso
ao prédio até o próximo dia 30.
Também decidiu conceder férias
de 15 dias aos 13 respectivos
assessores parlamentares de
cada vereador e licença remunerada pelo prazo de 30 dias
à recepcionista do Legislativo.
Tais determinações constam das
portarias 34/2020, 35/2020 e
36/2020, publicadas na edição
1.972 do Diário Oficial Eletrônico (DOE) do município, com
data desta terça-feira (14).
O artigo 1º da Portaria
36/2020 altera o parágrafo
2º do artigo 3º da Portaria
26/2020 (publicada na edição
1.955/DOE, de 18 de março
passado), que passa a ter a
seguinte redação: “Art. 3º [...]
Parágrafo 2º: Na possibilidade de realização de trabalho
remoto [“home office”], deverá
ser apresentado relatório semanal de atividades à Presidente
da Câmara Municipal, cabendo
ao gestor a autorização e avaliação das atividades realizadas,
para que as mesmas possam ser
registradas junto ao setor de
Recursos Humanos”.
O artigo 2º da Portaria
36/2020 acrescenta o parágrafo 6º ao artigo 3º da Portaria 26/2020, que passa a ter a
seguinte redação: “Art. 3º [...]
Parágrafo 6º: Ficam os servido-

Primeira sessão após o recesso em decorrência do coronavírus
res da Câmara Municipal dispensados do registro do ponto
eletrônico, pelo tempo em que
persistir o afastamento de que
trata o presente artigo, comprovando-se suas atividades por
meio do relatório mencionado
no Parágrafo 2º”.
Por fim, o artigo 3º da Portaria 36/2020 altera o artigo
9º da Portaria 26/2020, “passando seus efeitos ao período de
24 de março ao dia 30 de abril,
podendo ser reavaliado a qualquer tempo”. Conforme o artigo
4º, a Portaria 36/2020 “entra
em vigor na data de sua publicação, permanecendo inalteradas
as demais disposições constantes da Portaria 26/2020 e suas
alterações”.
A Portaria 36/2020 está
baseada nas seguintes legislações: artigo 196 da Constituição Federal, Lei Federal
8.080/1990, Decreto Federal
10.212/2020, Lei Estadual
13.331/2001, Decreto Estadual
4.230/2020, Decreto Estadual
4.317/2020 e Decreto Municipal 156/2020. Além disso, para
definir serviços públicos essenciais, a Portaria baseou-se no

Decreto Federal 10.282, de 20
de março passado, que, por sua
vez, regulamenta a Lei 13.979,
de 6 de fevereiro deste ano.
Para a edição da Portaria
36/2020, levou-se em consideração o “Plano de Contingência Nacional para Infecção
Humana pelo novo Coronavírus
COVID-19”, publicado pelo
Ministério da Saúde, através
da Secretaria de Vigilância em
Saúde, em fevereiro último; e a
declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 30 de
janeiro passado, de que o surto
do novo coronavírus/covid-19
constitui “Emergência em Saúde
Pública de Importância Internacional (ESPII), classificado como
Pandemia do COVID-19”.
Férias
A Portaria 34/2020 aprova
férias a 13 assessores parlamentares no período entre esta
segunda (13) e o próximo dia
27. E a Portaria 35/2020 concede licença remunerada para a
servidora lotada na Recepção da
Câmara, no período entre esta
segunda até 12 de maio próximo.

MAIOR VOLUME
Em meio às preocupações mundiais frente ao coronavírus, o
IBGE divulgou pesquisa trimestral do abate de animais referentes a
2019. O Paraná abateu, no total, 1,452 milhão de bovinos, segundo
melhor desempenho de toda a série histórica, atrás somente de 2010.
Naquele ano foram abatidas 7,2 mil cabeças a mais, totalizando 1,459
milhão de animais. A produção de 2019 alcançou 356,06 mil toneladas de carne bovina, maior resultado anual já registrado. Apesar do
número de animais abatidos ligeiramente menor em relação a 2010,
o desempenho do ano passado, em termos de produção de carne, é
fruto do incremento no peso médio de carcaças. O Estado alcançou,
na média, 245 kg/cabeça, quase uma arroba a mais que em 2010.
Divulgação

AGROEXPORTAÇÃO
As exportações do agronegócio brasileiro de março não
foram afetadas pela pandemia da
covid-19. As vendas externas no
mês foram de US$ 9,29 bilhões,
com expansão de 13,3% em relação a março do ano anterior (US$
8,20 bilhões), crescimento em
valores absolutos de US$ 1,09
bilhão. As exportações do agronegócio subiram em função do
aumento da quantidade exportada
(18,8%). Já o índice de preço dos
produtos exportados caiu 4,7%,
de acordo como Ministério da
Agricultura. As importações do
agronegócio alcançaram US$
1,28 bilhão, em março deste
ano (12,3%). Portanto, o saldo
comercial da balança ficou em
US$ 8 bilhões, com a participação do agro nas exportações totais
brasileiras em 48,3%. Os três
produtos responsáveis pelo incremento das exportações do agronegócio foram soja em grão (US$
3,98 bilhões), açúcar (US$ 441
milhões) e carne bovina in natura
(US$ 555 milhões).
ABERTURA DO MERCADO
A agropecuária brasileira continua ganhando espaço no mercado
internacional. O mês de março foi
marcado pela abertura de novos
mercados para os produtos nacionais e ampliação das vendas em
outros locais. O Egito habilitou
42 plantas brasileiras para fornecimento de carnes - 27 de frango
e 15 de bovina, além da renovação
da habilitação de 95 empresas. A
Indonésia acertou com o governo
brasileiro uma cota extra de
importação de 20 mil toneladas de
carne bovina. O Kuwait abriu seu
mercado para a carne bovina e o
Brasil passará a exportar material
genético de aves para Marrocos e
Emirados Árabes. Na América do
Sul, a Argentina aceitou as certificações sanitárias para importação
de embriões bovinos, sêmen suíno
e carne de rã. A Colômbia oficializou a compra de milho de pipoca.
VALOR ENFRAQUECE
Os preços da soja se enfraqueceram nos últimos dias, mas
seguem em patamares bastante
elevados. O Indicador da soja
ESALQ/BM&FBovespa (Paranaguá) fechou a R$ 100,07/saca de
60 kg na quinta-feira, 9, queda de
1,13% na parcial de abril. Agentes consultados pelo Cepea indicam que as quantidades de soja
das safras 2019/20 e 2021/21
já comercializadas são recordes,
quando considerado esse mesmo
período de temporadas anteriores. Como o produtor brasileiro
se capitalizou logo no início desta
safra, agora não mostra preocupações em negociar grandes lotes
– até porque, com o dólar acima
de R$ 5,00, as commodities brasileiras continuam atrativas aos
importadores. Além disso, a China
– principal importadora mundial
da oleaginosa – deve seguir com
a demanda aquecida. Com as atividades econômicas voltando ao
normal no país asiático, o consumo
de alimentos deve crescer.
QUARENTENA
O avanço dos casos da
covid-19 no Brasil e a consequente
necessidade de isolamento por
parte da população elevaram a
demanda por ovos. Segundo dados
do Cepea, neste começo de abril,
os ovos são negociados em patamares recordes reais, considerando

a série de preços do centro de pesquisas, iniciada em 2013 para esse
produto – os valores foram deflacionados pelo IPCA de fevereiro. Além
de o período de Quaresma já tradicionalmente aquecer a procura por
ovos, a preocupação da população
com uma possível falta de alimentos tem levado mercados atacadistas e varejistas a aumentarem seus
pedidos de ovos. Em São Paulo, a
caixa de 30 dúzias de ovos brancos
tipo extra foi cotada a R$ 116,85
na quarta-feira, 8. O produto vermelho foi negociado a R$ 137,85
por caixa. Essas médias diárias
são 14% e 15%, respectivamente,
superiores às verificadas há um mês
e 33,1% e 33,3% acima das observadas no mesmo dia de 2019.
METADE DA RENDA
Com menos de 30 dias de
quarentena e em meio a um cenário em que a retomada do contato
social ainda parece distante, mais
da metade dos brasileiros já sente
no bolso os efeitos da pandemia
do covid-19. Pesquisa do Instituto
Locomotiva, aponta que 51% das
pessoas afirmam ter perdido renda
e que já estão contingenciando
seus gastos. Segundo a pesquisa,
o impacto da crise é praticamente
o mesmo entre homens e mulheres. Por faixa etária, contudo, afeta
mais o bolso dos trabalhadores
com 50 anos ou mais (52%), com
ensino superior completo (48%)
e que residem nos Estados do
Sudeste (38%). A região concentra São Paulo e Rio de Janeiro, as
duas capitais com o maior número
de infecções, segundo dados do
Ministério da Saúde.
RETRAÇÃO DO PIB
O Banco Mundial divulgou
no último estima uma retração de
5% no PIB do Brasil em 2020.
De acordo com o banco, o PIB da
região da América Latina e Caribe
deve encolher 4,6% neste ano e
prevê ainda que uma crise mergulhará todos os países em recessão,
exceto a Guiana, que crescerá,
e a República Dominicana, que
permanecerá estável. A crise provocada pelos efeitos da pandemia
do covid-19 será seguida por uma
recuperação com crescimento de
2,6% em 2021. A crise generalizada atingirá países que tiveram
um crescimento sólido nos anos
anteriores, como o Panamá, que se
contrairá 2%, e economias como o
Uruguai, que no ano passado teve
um crescimento ligeiramente acima
de zero e que em 2020 terá uma
queda de 2,7% no PIB.
MERCADO FINANCEIRO
Com a pandemia de covid-19,
o mercado financeiro tem piorado
a estimativa para a queda da economia este ano. A previsão de
recuo do PIB passou de 1,18%
para 1,96%. Essa foi a nona redução consecutiva. A previsão para
o crescimento do PIB em 2021
subiu de 2,50% para 2,70%. As
previsões de expansão do PIB em
2022 e 2023 permanecem em
2,50%. As instituições financeiras
consultadas pelo Banco Central
reduziram a previsão de inflação
para 2020 pela quinta vez seguida.
A projeção para o Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo
(IPCA) caiu de 2,72% para
2,52%. Para 2021, a estimativa
de inflação segue em 3,50%, assim
como para 2022 e 2023.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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CORONAVÍRUS NO PARANÁ

18 novos casos e mais duas mortes
Sexto caso
registrado em
Ponta Grossa
Da Redação
Apesar da Secretaria de
Estado da Saúde informar na
segunda-feira (13) 18 novos
casos e duas mortes nos municípios de Maringá e Arapongas,
sem mencionar o Campos Gerais,
o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, confirmou o sexto
caso de infectado por coronavírus no município. Trata-se de um

12 DESCARTADOS

Palmeira
notiﬁca dois
casos supeitos
de Covid-19
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde informou
que no final da tarde de quintafeira (9) foi realizada coleta
para pesquisa de vírus respiratório incluindo possibilidade de
Covid-19 em um adulto jovem,
de 39 anos, que está internado
no Hospital de Caridade Santa
Casa, em Palmeira. O estado
clínico do paciente é considerado
estável, mas permanece em isolamento.
Nesta sexta-feira (10) também foi realizada coleta com
suspeita de Covid-19 de um
idoso, de 81 anos, que também
segue internado em hospital de
Palmeira. Ele encontra-se clinicamente estável e permanece
em isolamento. A SMS aguarda
resultado dos exames de ambos
os casos.
Portanto, até o presente
momento o Município de Palmeira possui dois casos suspeitos (em investigação), dois
confirmados, e 12 descartados.
Além de 108 pacientes em monitoramento e isolamento domiciliar por síndromes respiratórias
leves, mas sem testagem para
descarte ou confirmação.

NOS CAMPOS GERIAS

Nesta terça, ação
de desinfecção
será no HU
Da Assessoria
A Sanepar dará continuidade
nesta terça-feira (14) ao trabalho de desinfecção do entorno de
hospitais que estão recebendo
pacientes para o tratamento do
coronavírus. A partir das 8h30,
a desinfecção será feita na área
externa do Hospital Universitário
Regional dos Campos Gerais, em
Ponta Grossa.
Esta ação é conjunta da Sanepar, da Secretaria de Estado da
Saúde e da Polícia Militar, que faz
o isolamento da área e a segurança
do trânsito.
Para a desinfecção, a Sanepar
utiliza hipoclorito de sódio diluído, um dos produtos indicados
pela Agência Nacional de Saúde
(Anvisa).
Estão programados serviços de
desinfecção em Londrina, quartafeira, nos Hospitais da Zona Norte
e da Zona Sul; em Maringá, quinta-feira, no Hospital Universitário
Regional; e em Cascavel, sextafeira, no Hospital Universitário do
Oeste. Os horários serão definidos
e depois repassados.
Na segunda-feira, foram feitas
as desinfecções dos Hospitais de
Reabilitação e dos Trabalhadores, em Curitiba. Também haverá
continuidade do serviço em outros
hospitais de Curitiba e Região
Metropolitana, em cronograma a
ser definido.

caminhoneiro que retornou de
viagem.
No caso dos óbitos, um
homem de 52 anos, residente em
Maringá, estava internado desde
o dia 06 e teve a confirmação
para a Covid-19 na sexta-feira
(10). Morreu neste domingo
(12) em um hospital da região.
Um senhor de 79 anos, residente em Arapongas, morreu na
segunda-feira (13). Estava internado desde o dia 07, tendo a
confirmação para a doença neste
sábado (11).
Os 18 novos casos foram
registrados em Quitandinha (1),
Fazenda Rio Grande (1), União

da Vitória (1), Jataizinho (1),
Londrina (4), Assis Chateaubriand (1), Apucarana (5), Foz
do Iguaçu (3) e Paranavaí (1).
Três casos confirmados em
Curitiba foram transferidos.
Dois para o município de São
José dos Pinhais e um para o
município de Colombo. Um
caso confirmado de Londrina foi
transferido para o município de
Marumbi e um caso confirmado
em Paiçandu foi transferido para
o município de Maringá. De
acordo com as investigações,
foi confirmado que os pacientes
residiam em municípios diferentes de onde foram notificados

inicialmente.
Dados
O Paraná soma 768 casos
confirmados – 12 não residem
no Estado –, 33 óbitos – um não
residia no Estado –, 6.390 descartados e 411 em investigação.
126 pacientes estão internados,
75 em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI) e 51 em leitos
clínicos.
No Paraná, 130 pacientes já
foram liberados do tratamento.
Esse dado não inclui, ainda, o
número do município de Curitiba.
* Com Assessoria

Prefeito Blum vistoria
obras de pavimentação
Divulgação

Asfalto nas vilas
Da Assessoria

PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE E AGENTES DE SEGURANÇA

UEPG distribui protetores faciais
Ponta Grossa - Integrantes
do projeto “Protetor Facial” da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) entregaram,
desde quinta-feira (10), 350
equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde e
agentes de segurança. Na manhã
desta segunda-feira (13), foram
distribuídos 100 equipamentos
para o Hospital Santa Casa de
Misericórdia, 10 para a Polícia
Civil, 20 para a Polícia Rodoviária Federal e 30 para a Polícia
Militar.
No domingo (12), foram destinados 20 protetores faciais para
o Corpo de Bombeiros do Paraná
e na sexta-feira (10), foram doados 20 equipamentos para a
UPA da Santa Paula e mais 100
para o Hospital Universitário da
UEPG. Segundo o professor e
coordenador do projeto, Maurício
Zadra Pacheco, desde o início da
ação, a equipe de Ponta Grossa já
produziu 700 protetores faciais.
“A nossa meta é entregar 1.800
unidades do EPI aos hospitais
e forças de segurança”, conta o
docente.
Na tarde de quinta-feira (9), o
reitor da UEPG, professor Miguel
Sanches Neto, foi representado
pelo Chefe de Gabinete da Reitoria, Rauli Gross Junior, para a
transferência, por meio de doação
de cinquenta máscaras de proteção ao Presidente do Rotary Club
de Palmeira, Geise Begosso. A
destinação foi intermediada pelo
Rotary Alagados de Ponta Grossa
que forneceu os insumos para a
instituição, que, por sua vez, contou com a mão de obra dos voluntários na confecção dos EPI’s.
Geise destacou a importância
dos equipamentos de proteção
que serão direcionados aos funcionários da Santa Casa de Mise-

VILAS BANANA E MANGABEIRA

Divulgação / Carlos Clarindo

Carambeí - O prefeito
Osmar Blum Chinato, acompanhado do chefe de gabinete, Márcio Taques, vistoriou
a continuidade dos trabalhos
de pavimentação nas Vilas
Banana e Mangabeira. Nesta
segunda-feira (13), a Rua
Cinco está recebendo o benefício do pavimento asfáltico.
No sábado, a Rua Três

e trecho da Rua São Luiz
foram pavimentados. A previsão é que durante a tarde
a Rua Nogueira também
receba asfalto. No total, 12
ruas serão pavimentadas,
totalizando R$ 3,4 milhões
de investimentos, que contemplam ainda construção de
galerias pluviais, meio fio, calçadas, paisagismo, sinalização
horizontal e vertical e rampas
de acessibilidade.

EPI

Secretaria Municipal de
Saúde recebe doações
Divulgação

Da Assessoria

Entrega foi comemorada
ricórdia de Palmeira. Para ela, “o
momento é importante para reforçar as conexões entre pessoas para
o bem comum, principalmente no
combate a esta pandemia causada
pelo Coronavírus”. O município
de Palmeira está localizado a 45
Km de Ponta Grossa e possui 33
mil habitantes.
Participaram da entrega os
professores da UEPG Miguel
Arcanjo de Freitas Junior e
Amauri do Nascimento. Segundo
Pacheco, a participação de todos
é relevante em cada fase do processo. “São muitas pessoas envolvidas tanto na produção, como no
desenvolvimento dos modelos,
além da montagem, sanitização,
embalagem e destinação dos
mesmos”, conta.
Novo modelo
A equipe do projeto desenvolveu uma nova estrutura para
o protetor facial que permitiu
aumentar a produção. Com o
aproveitamento da carneira de
capacete de segurança, os volun-

tários otimizaram a montagem do
equipamento, com baixo custo e a
redução do tempo.
Segundo Benjamim, este
modelo foi desenvolvido em equipe:
“o projeto conta com a minha contribuição, com a contribuição do
professor Amauri do Nascimento,
de dois alunos de mestrado e mais
dois alunos de doutorado”. O
professor Pacheco explica que as
remessas estão sendo entregues
à Reitoria da UEPG, responsável
pela distribuição dos equipamentos conforme os pedidos das instituições.
O projeto envolve a participação de docentes e alunos de
mestrado e doutorado da UEPG,
da UTFPR de Francisco Beltrão
e de Ponta Grossa, assim como
de empresas e profissionais que
atuam como voluntários. Além
disso, recebe o apoio do Governo
do Estado, por meio da Superintendência de Ciência, Tecnologia
e Ensino Superior do Paraná
(SETI), e faz parte da campanha
“UEPG contra o Coronavírus”.

Carambeí - A Secretaria
Municipal de Saúde recebeu
doações de máscaras de várias
empresas da região. Foram mais
de 400 máscaras, 2 rolos de
TNT e 300 litros de álcool gel de
empresas como Frísia, Lactalis,
Carmopel, Taveski e BRF. Também recebeu doações dos moradores de Carambeí e região.
Mesmo com as doações, o
Município ainda precisa de mais
materiais. A Secretaria Municipal de Saúde precisa de 200
unidades de jaleco descartável
de manga longa com punho,
tamanho GG ou universal e 50

400 máscaras e álcool em gel
unidades de jaleco impermeável
longos com manga longa M, G e
GG. Para fazer qualquer doação
é preciso entrar em contato pelo
número 42 3231-1577 ou pelo
e-mail visa@carambei.pr.gov.br,
tratar com Adriana.

PONTA GROSSA

Feira Verde retoma
atividades na terça
Divulgação

NÚMERO ESTÁ DISPONÍVEL DESDE MARÇO

Pacientes passam a receber
atendimento médico virtual
Ponta Grossa - A Fundação
Municipal de Saúde (FMS) implantou uma central telefônica para tirar
dúvidas e orientar a população
sobre o Coronavírus. O número está
disponível desde março e atende as
chamadas todos os dias, das 8 às
22 horas. A partir de segunda-feira
(13) as pessoas que ligarem e passarem pela triagem dos profissionais, também poderão contar com
atendimento médico, através de
uma web consulta. Os profissionais
médicos estarão à disposição, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 19
horas e sábado, das 9 às 18 horas.
Os pacientes que entraram em
contato pelo 3220-1019, e relatarem sinais de sintomas gripais,
serão encaminhados para uma
consulta com um dos médicos de
plantão. Para que o atendimento
aconteça, o paciente deve ter um
aplicativo de mensagens, só assim
a equipe poderá enviar o link com
endereço e horário da web consulta.
“Nós teremos profissionais a dispo-

Os 177 pontos serão atendidos
Divulgação

Da Assessoria

Com horário agendado, suspeitos poderão realizar Web Consulta
sição para atendimento de todos
os pacientes triados e enquadrados com algum relato de síndrome
gripal. As consultas virtuais foram
pensadas para trazer mais uma
alternativa de orientar a população
e verificar se o paciente se enquadra
como suspeito de Covid-19 e deve
procurar o atendimento de referência”, destaca o secretário adjunto de
Saúde, Dr. Rodrigo Manjabosco.
Inicialmente as consultas serão

agendadas de segunda a sexta-feira,
mas pode ter alteração. “Estabelecemos estes dias, mas vamos adaptando gradativamente conforme a
demanda aumente. Os profissionais
que atenderão os munícipes são
contratados diretos da Fundação
de Saúde, ficando mais ágil e fácil
para remanejarmos, se necessário.
A telemedicina tem sido uma alternativa eficiente para auxiliar e tirar
dúvidas”, explica Manjabosco.

Ponta Grossa - Após mais
de três semanas com as atividades suspensas, o programa Feira
Verde retornará nesta terça-feira
(14) em Ponta Grossa. O calendário das trocas seguirá o mesmo
proposto pela Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SMAPA) no início
de fevereiro e todos os 177 pontos
devem ser atendidos ao longo das
duas próximas semanas.
Apesar do retorno do programa, a SMAPA definiu novas
medidas para diminuir o risco de
contágio do novo coronavírus e
pede para que a população colabore com a tentativa de evitar aglomerações. Uma das determinações
é a obrigatoriedade do espaçamento de 1,5 metro de distância
entre cada participante nas filas de
trocas. Seguindo os protocolos de
segurança, os servidores do Feira
Verde também trabalharão com

máscaras e luvas.
De acordo com o secretário
da pasta, Bruno Costa, o objetivo
da SMAPA é fornecer alimentos saudáveis aos cidadãos, mas
neste momento de pandemia, as
aglomerações devem ser evitadas.
“O Feira Verde voltará por ser um
serviço que garante alimentos de
forma fácil e segura à população.
Mas, precisamos que cada um
faça sua parte colaborando com
a obediência ao distanciamento
proposto. Em caso de violação das
determinações, o funcionamento
poderá ser revisto”, alerta Bruno.
Durante esta terceira semana
de abril 67 pontos devem ser atendidos para a realização das trocas
de materiais recicláveis por hortifrútis ou créditos de bilhetagem do
transporte público. Além de o programa contribuir para o abastecimento da população, o Feira Verde
também beneficia 161 produtores
que fornecem os alimentos para
serem entregues aos cidadãos.
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A HISTÓRIA SE REPETE

Moradores
contam que
protocolaram
inúmeros
pedidos de
providência
LUANA DIAS
ESPECIAL PAGINA UM NEWS
Há exatos seis meses o
Página Um News noticiava
esta mesma situação - a falta
de conservação nos jazigos do
cemitério municipal do Distrito
do Socavão, e a falta de limpeza
e manutenção no espaço como
um todo. Na semana passada,
moradores locais denunciaram
à reportagem uma situação
que parece não ter mudado, e
que se mudou, foi para pior.
Segundo relatos e de acordo
com as fotos enviadas para a
redação, o local tem lixo de
diferentes naturezas, restos de
coroas, vasos de flor e até pedaços de túmulos e caixões espalhados pelos corredores, tem
também água parada, mesmo

diante da epidemia de dengue
que o Estado do Paraná vem
enfrentando. E ainda ocorre de
os materiais, que são retirados
dos túmulos, acabarem ficando
abandonados a céu aberto, no
próprio cemitério. De acordo
com a moradora do Distrito,
Denise Santos, no terreno que
fica ao lado do cemitério, dá
para sentir um cheio insuportável.
Outros moradores com os
quais a reportagem também
conversou, confirmaram a situação. Disseram que em geral o
local é mal cuidado, que além
dos problemas citados acima,
também tem sepulturas inacabadas, onde há apenas terra
sobre corpos sepultados. Eles
também relataram que a situação já foi alvo de inúmeros
pedidos de providência, junto
à Prefeitura, aos vereadores de
Castro e a diversos servidores
municipais, inclusive solicitando
um profissional para cuidar do
local, que não tem responsáveis
destinados pela administração
municipal. "A gente já tentou
falar com várias pessoas, mas
ninguém dá ouvidos", destacou
Denise.

Quando o Página Um
News publicou a primeira
matéria, em setembro de
2019, havia caixões e outros
materiais, que tinham sido tirados do interior dos jazigos, na
entrada do cemitério. À época,
um morador explicou que os
túmulos eram esvaziados para
que pudessem ser reutilizados,
já que o cemitério já estava,
há algum tempo, superlotado.
Falta espaço para a construção
de novos jazigos, mas ao lado
do cemitério existe um espaço,
que há bastante tempo foi
adquirido pela administração
municipal, para a construção
de novos túmulos, porém, sem
projeto e sem orientações do
órgão responsável, o terreno
permanece vazio. “Às vezes
usa-se espaços até emprestados para o sepultamento, ou,
mesmo não sendo da mesma
família, algumas pessoas são
sepultadas junto aos restos
mortais de outras, no mesmo
túmulo, além disso, quando o
caixão é enterrado, acontece
de o coveiro estar cavando e
dar de cara com outro já sepultado”, explicou o entrevistado
(em setembro de 2019).

Divulgação

Falta de conservação
de cemitério
causa preocupação
Restos de materiais, até pedaços de caixões podem ser encontrados

Durante esta primeira
entrevista, o morador também
contou que a Vigilância Sanitária do Município já teria sido
acionada para verificar a situação no cemitério, assim como o

próprio prefeito, Moacyr Fadel,
porém, ainda não foram tomadas providências. A reportagem
tentou conversar com profissionais da Secretaria Municipal de
Obras e Serviços Públicos por

telefone, para saber se existe
algum projeto de melhorias ou
investimentos para ser executado no cemitério do Socavão,
porém, nenhuma das ligações
foi atendida.

NOVO DECRETO DEVE SER PUBLICADO AINDA HOJE

Prefeitura pode determinar para
quarta a reabertura do comércio
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Apesar de, até na noite de
segunda-feira (13), não ter
publicado nenhum posicionamento oficial a respeito do
recurso protocolado junto ao
Tribunal de Justiça do Paraná
na semana passada, pedindo
a cassação da decisão judicial
que determinou o fechamento
do comércio em Castro, a Prefeitura do Município considera
a possibilidade de reabertura
dos estabelecimentos comerciais nesta quarta-feira (15).
Para isto o Município deve
determinar medidas como o uso
de máscaras por toda população e horário diferenciado de
atendimento entre as categorias de comércio. Por exemplo, alguns setores abririam e
fechariam as portas mais cedo,
e outros abririam e fechariam
mais tarde, para evitar aglomerações e acúmulo de pessoas
na rua e locais públicos.
A expectativa dos comerciantes é para que um novo
decreto seja emitido pela Prefeitura o quanto antes, dando
orientações de como devem

proceder, já que desde que a
decisão judicial suspendeu a
reabertura dos estabelecimentos comerciais considerados não
essenciais em Castro, não há
um entendimento entre aqueles
que desejam voltar a trabalhar
e a administração municipal, e
nem mesmo entre os servidores
municipais, ligados à Prefeitura
e que deveriam estar atuando
na orientação e esclarecimentos
junto à população e comércio.
Por exemplo, entendidas como
serviço essencial em outras
cidades, por fazer parte da categoria de 'assistência à saúde', as
óticas castrenses receberam da
própria Secretaria Municipal de
Comércio o aval para permanecerem de portas abertas, no
entanto, assim que começaram
a trabalhar, receberam a visita
dos profissionais da Vigilância
Sanitária, exigindo o fechamento das portas. O mesmo
ocorreu com lojas de materiais
de construção, que abastecem o
setor da construção civil, e por
isso são consideradas serviços
essenciais, e com outros setores
e atividades.
Enquanto um novo posicionamento oficial não é apre-

sentado pela Prefeitura, vale o
decreto 162/2020, que determinou a suspensão das atividades comerciais consideradas
não essenciais no município.
Vale lembrar que 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.

PARA AUXÍLIO EMERGENCIAL

Prefeitura disponibiliza atendimento
Divulgação

Da Assessoria
A Prefeitura de Castro, por
meio da Secretaria Municipal da
Família e Desenvolvimento Social,
iniciou nesta segunda-feira (13) o
atendimento às pessoas que não
efetuaram o cadastro via site da
Caixa Econômica Federal ou pelo
aplicativo do celular para receber
o Auxílio Emergencial que será
pago pelo governo federal.
São seis postos de atendimento em que são distribuídas
senhas para evitar aglomeração
de pessoas, seguindo as normas
de prevenção ao coronavírus.
Para fazer o cadastro é necessário ter em mãos o RG e CPF
do responsável pela família e CPF
dos demais membros da família.
Quem já possui o Cadastro Único
não precisa se cadastrar. O atendimento é das 8 às 12h e das 13
às 17h nos seguintes locais:
Superintendência de Cultura
na Praça Manoel Ribas (antigo
Vicente Machado), Centro.
Centro Ocupacional do Idoso
(COI) Rua Cipriano Marques,
568, próximo à Rodoviária, Cen-

Seis postos de atendimento disponibilizados
tro.

Centro da Juventude (CEJU)
Rua Raimundo F. Gaião, 359,
próximo à Pista de Atletismo, na
Vila Rio Branco.
Educandário Manoel Ribas,
Avenida Prefeito Dr. Ronie Cardoso, s/nº, Saída para a Castrolanda, Vila Rio Branco.
Ginásio de Esportes Padre
José Pagnacco, Rua Adolfo Gustavo Lesnau, s/nº, Vila Rosário.
Escola Municipal Marilda
da Fonseca Fadel, Rua Antonio
Mileski, s/nº, Jardim Alvorada.
A secretária municipal da

Família e Desenvolvimento Social,
Ana Carolina Barros, destaca
que as pessoas que precisarem
comparecer aos postos de atendimento, devem estar munidas
com toda a documentação para
agilizar o cadastro. “Se estiver
com a documentação em mãos,
facilita o procedimento. Pedimos
ainda que as pessoas mantenham
a distância necessária umas das
outras e sigam as recomendações
para a prevenção ao coronavírus.
Nosso objetivo é ajudar a todos,
protegendo a saúde das pessoas”,
disse.
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CONTRA O CORONAVÍRUS

UEPG e Operário se unem em campanha
Divulgação

Jogador chama
torcedores
a doarem
cestas básicas

são instituições de muita visibilidade que, unindo forças,
conseguem transmitir mais
informações a um número
maior de pessoas, conseguir
voluntários e doações”.
Para doar
A UEPG criou um site que
reúne todas as ações e notícias
da campanha UEPG Contra o
Coronavírus: www.uepg.br/
covid19. Além dos editais de
extensão e voluntariado, há
informações sobre diferentes
tipos doações que podem ser
realizadas. No caso da campanha das Cestas Básicas, o
depósito deve ser efetuado na
conta 132-0 da Caixa Econômica Federal, agência 3186,
Operação 003, CNPJ 08 574
460/0001-35 (Fauepg). Os
interessados podem doar R$
50,00 (equivalente a uma
cesta) ou valores que possibilitem a aquisição de mais
cestas.

Da Assessoria
A Universidade Estadual
de Ponta Grossa e o Operário
Ferroviário uniram suas redes
sociais para ampliar a comunicação das ações de combate
ao Coronavírus. No sábado,
os canais das duas instituições lançaram um vídeo com
o jogador Peixoto convocando
torcedores e comunidade a
doar cestas básicas para a
campanha UEPG Contra o
Coronavírus. A parceria entre
as marcas iniciou há duas
semanas com publicações
sobre editais e voluntariado.
Desde o ano passado, a
UEPG e o Operário têm realizado ações conjuntas. Nas
palavras do presidente do
grupo gestor, Álvaro Góes, o
Operário tem muito orgulho
do convênio com a UEPG,
uma instituição pública e de
qualidade. “Durante esse perí-

Reitor Miguel Sanches Neto e o presidente do Grupo Gestor, Álvaro Góes

odo difícil para o país e para
o mundo todo, precisamos
nos ajudar. A UEPG tem feito
ações muito importantes para a
cidade e a região dos Campos
Gerais, ajudando diretamente
no combate ao Coronavírus.
Ficamos felizes em poder ajudar divulgando essas ações”.
O reitor Miguel Sanches
Neto afirma que a parceria
entre a UEPG e o Operário

vai muito além do futebol e
da formação de jovens. “É
uma união agora também em
prol daqueles que são mais
afetados socialmente pelo
Coronavírus. Somando-se à
campanha das Cestas Básicas
da UEPG, o Operário faz jus
à sua origem de um time nascido do povo e para o povo.
Parabéns a toda a equipe do
time e à sua valorosa torcida”,

enfatiza.
A assessora de comunicação do Operário afirma que
a união das redes de comunicação das marcas é muito
importante nesse momento.
“Seja para passar informações corretas ou para conscientizar as pessoas a ajudar
quem mais precisa, a UEPG e
o Operário têm papel importante nesse sentido, porque

Parcerias
Desde o ano passado, a
UEPG e Operário estreitaram
a parceria entre as marcas.
Em janeiro de 2019, foi assinado termo de cooperação

para construção do Centro de
Treinamento (CT) no Campus
de Uvaranas. Em novembro,
dois campos previstos no projeto ficaram prontos e começaram a ser utilizados para
treinamentos.
À época, o reitor destacou
que a UEPG foi primeira universidade pública brasileira a
sediar um Centro de Treinamento de um time de futebol.
“Além da importância social,
essa parceria terá um papel
fundamental para a constituição de um forte campo
de estágio e estudo para os
nossos estudantes”, explicou
Miguel.
Também no ano passado,
o Operário Ferroviário, em
parceria com Centro de Educação Empreendedora da
UEPG, participou do Real
Challenge, desafio de empreendedorismo. No evento, 16
equipes apresentaram propostas para resolver o problema
“Como potencializar a receita
do clube a partir do aumento
da frequência de público no
Estádio?”. O Real Challenge
envolveu mais de 80 alunos
da universidade e premiou
três equipes.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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Locais
apreciados
por gastrônomos

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

Átomo
com carga
elétrica
Venerado
Pássaro
preto que
cata insetos do boi

Rocha
Lima,
gramático
brasileiro
O espírito
que causa
transtornos (Rel.)

(?) Lobo,
cantor e
compositor
carioca
Espírito
Santo
(sigla)
Percorrem

A condição
da pedra
painite no
mundo

sudeste
e sul do
Brasil

Sociedade
com fins
específicos
Fazer voar

BANCO

Solução
Narcóticos
Anônimos
(sigla)

Vermelho,
em inglês
Madeira
muito
escura e
resistente
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Dar algo
em retribuição
Graceja

Ato como
o pecado
Post-(?),
adesivo
Margens
Professor
do mestrando

Votações Christiane
Pronome (?), atriz
substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

Status (?): Keanu (?): o Neo da
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
al das coiO brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil

dem Elvira para Wolfgang.
MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
TOTALMENTE DEMAIS
Terça-Feira (14/04)
Terça-Feira (14/04)
Keyla pensa em cancelar a
Gilda se surpreende com o
festa de Tonico. Marta acusa
Lica de traição, e Leide sai em estado de Eliza. Dino ameaça
sua defesa. Keyla, Lica, Benê, prender Eliza. Arthur insiste
Ellen e Tina fazem um mutirão para que Eliza aceite seu concom os amigos na lanchonete. vite para ser modelo. Zé Pedro
MB sente ciúmes de Felipe com avisa a Carolina que o contrato
Lica. Ellen tenta disfarçar a da aposta será informal. Carosurpresa quando Jota revela seu lina conta a Dorinha que o teste
apelido virtual. Benê pede para de gravidez deu negativo. Dino
Guto ensiná-la a tocar piano. pede a Gilda para recuperar
Fio confessa a Anderson que o colar. Orientado por Casgosta de Ellen. Roney se irrita sandra, Hugo liga para Felipe
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resistente
ao longo
Cristina
vê
Antenor.
índio. Germana
e
Licurgo
vendo litoral
2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

Curso prático de artes,
de rápida duração
Região como a ilha
de Guadalupe
Contração
muscular
típica do
estressado

A forma mais barata de fazer negócio!

RESUMO DE NOVELAS

AGILE LTZ 2013
R$ 24.500,00
Carro flexpower 1.4 mpfi 8v,
5p, cor preta, com ar-condicionado, direção hidráulica,
som, vidros elétricos, alarme,
trava automática, rodas 15 de
liga leve, freios ABS, airbag
duplo, acendimento automático dos faróis, faróis de
neblina, regulagem de bancos e volante, pneus novos,
IPVA 2020 pago, única dona.
Preço: R$ 24.500,00. Tratar
no (42) 9 9961-6085.

VENDO IMÓVEL
COMERCIAL / RESID.
Vendo imóvel Com/Res,
na Rua Heráclio Mendes
de Camargo, 06 (Esquina),
próximo à ponde de rodagem Manoel Ribas e a cerca
de 200 metros da Prefeitura. Dois pavimentos, área
total 930 m2, área construída 460 m2. Piso superior:
sala comercial, garagem,
churrasqueira,
banheiro,
Sala e 5 quartos. Piso inf:
3 quartos, sala, cozinha e
banheiro. R$ 600 mil, Contato pelo: (42) 9 9973-2121
/ 9 9916-3737.

3232-5148

Áries: Se depender da Lua,
que estará em sintonia com
vários astros, seus caminhos vão
se abrir e o progresso estará
mais perto do seu signo. Com
mil ideias na cabeça, você pode
direcioná-las para melhorar seu
desempenho no trabalho.

Libra: Além de agir no
Fundo do Céu em seu Horóscopo, a Lua duplica sua força ao
se aproximar de Júpiter e Plutão, favorecendo projetos com
parentes e e trabalhos em áreas
ligadas a família, vida doméstica,
bem-estar e nutrição.

Touro: Seu signo não é
muito fã de alterações na rotina,
mas hoje as estrelas vão despertar sua vontade de ir além e
encarar situações novas. Junto
com seu desejo por mudanças,
vem também mais disposição
para abrir as asas profissionalmente e levantar vôo. Chegou o
momento de sair do conforto.

Escorpião: Com a mente
alerta, você vai compreender
melhor assuntos complexos e
também pode aprender muita
coisa hoje. A concentração astral
em sua 3ª Casa deixa seu raciocínio mais ágil e favorece os
estudos. Também vai contar com
mais clareza sobre qual direção
profissional tomar.

Gêmeos: Hoje as estrelas
estimulam seu lado perseverante
e focado, sinal de que terá condições de se aprofundar em seus
interesses e atividades. Poderá
receber notícias de pessoas, asssuntos e locais distantes, obter
bons resultados em concursos ou
disputas judiciais.

Sagitário: Os astros dão
sinal verde para você aperfeiçar
seu tino comercial e cuidar dos
seus interesses financeiros. Terá
astúcia e percepção para tomar
decisões, mesmo em situações
mais arriscadas. Hoje a Lua
favorece a descoberta de novos
talentos e competências.

Câncer: Lua capricorniana
sorri para Netuno e forma conjunção com outros, acentuando seu
jeito dedicado e batalhador. Há
boa abertura para trabalhos em
parceria, divulgação pela internet
e marketing mais agressivo, caso
queira ampliar sua clientela.

Capricórnio: A visita da
Lua ao seu signo tem importância dobrada hoje, já que a energia
lunar vai se somar às vibrações
poderosas, influência que deve
acentuar suas qualidades e seu
espírito de luta. Você vai lidar
bem com desafios.

Leão: Sabe aquele projeto
de trabalho que não engata,
embora pareça muito legal? Tem
uma hora que é preciso desapegar e seguir em frente e agora é o
momento para deixá-lo de lado,
buscando novos estímulos.

Aquário: Seu comportamento, habitualmente sociável
e irreverente, pode estar mais
contido hoje. Efeito da Lua e de
outros astros em sua 12ª Casa,
que tendem a afetar a sua disposição para interagir.

Virgem: A Lua passa o
último dia em seu paraíso astral
neste mês, trazendo uma vibração mais leve, fértil e acolhedora. Ela fica em harmonia com
Netuno e pede mais relax, sonho
e imaginação.

Peixes: Sol e Plutão alertam
que será preciso abrir os olhos
com os gastos. Mas, em paz com
outros, potencializa suas esperanças e avisa que é hora de focar
nos objetivos de vida que acalenta,
inclusive os mais antigos.
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NO PRIMEIRO TRIMESTRE

Apreensões de
drogas aumentam
nesse trimestre
Só com a
maconha o
aumento foi
de nove vezes
Da Redação
A PRF nos Campos Gerais,
encerrou o balanço das apreensões de drogas, cigarros e

armas na região para o primeiro
trimestre de 2020, totalizando
456,669 kg de maconha, em
sete apreensões, a maior delas
de 206 kg em Palmeira. Foram
também 68,157 kg de cocaína,
distribuídas em três apreensões, com destaque para uma
apreensão de 68 kg ocorrida na
Unidade Operacional de Caetano, em Ponta Grossa, além
de 83.198 pacotes de cigarro e
três armas. Foram detidas quatroze pessoas por envolvimento

CARAMBEÍ

Hilux é
recuperada
dias depois
Carambeí - Dois dias após
ser roubado, policiais militares
localizaram perto do meio-dia de
sexta-feira (9) o veículo Toyota
Hilux placas DXQ 7909. Ele
estava abandonado em meio a
uma vegetação nas proximidades
do Rio Pitangui. O veículo foi
levado para a delegacia de polícia para após ser entregue ao seu
dono.

FACADA

Homem é
esfaqueado
no Jardim
das Nações
Um homem de 26 anos foi
golpeado por um indivíduo ao
final da noite de domingo (12).
A vítima sofreu ferimentos graves
na região do abdômen causados
por faca e teve que ser encaminhada para a UPA. Foi no Jardim
das Nações, perto das 23h15.

AVENIDA DAS FLORES

Detida com
quatro gramas
de maconha
Carambeí - Policiais militares, em patrulhamento, abordaram por volta das 22 horas
de domingo (12), na Avenida
das Flores, Bairro Novo Horizonte, um veículo estacionado
em atitude suspeita. Ao realizar
a busca, foi localizado no interior
uma porção de quatro gramas de
maconha. A condutora do veículo, uma mulher de 34 anos,
foi presa e conduzida para termo
circunstanciado.

PIRAÍ DO SUL

Preso com 18
pedras de crack
Piraí do Sul - Policiais militares abordaram um indivíduo
que estava dentro de um veículo
estacionado em via pública, no
Jardim Primavera, em Piraí do
Sul. Foi por volta das 16h30 de
sábado (11). Durante a busca
pessoal foi localizado em um dos
seus bolsos o total de 18 pedras
de substância análoga ao crack.
Em diligências na residência
do indivíduo, os policiais militares encontraram mais 50 pedras
da mesma droga.
O homem de 24 anos foi
preso e encaminhado para a
delegacia.

com o tráfico.
O resultado das apreensões
de droga representaram aumento
substancial se comparado com
o primeiro trimestre do ano
passado que totalizou 51,801
kg (51,561 kg de maconha e
0,240 kg de crack além de quatorze unidades de anfetaminas).
As apreensões de cigarros foram
de 135.072 pacotes, e duas
armas. No total, quatro pessoas
foram encaminhadas por tráfico
de drogas.

Maconha liderou as apreensões
As apreensões são resultado das operações voltadas ao
combate ao narcotráfico, utilizando-se da experiência profissional dos policiais, do trabalho
das agências de inteligência e
da troca de informações entre
as instituições de segurança
pública, além do apoio dos
cidadãos que utilizam o telefone
191 quando identificam alguma
suspeita.
* INFORMAÇÕES

E IMAGEM:

PRF

SEMANA SANTA

PRF registra diminuição de acidentes
A PRF encerrou no domingo
(12) a Operação Semana
Santa. Na região dos Campos
Gerais foram registrados cinco
acidentes com sete feridos. No
ano passado foram 17 acidentes com 18 feridos. Os principais tipos de acidente atendidos
pelas equipes da PRF foram
saída de pista, colisão traseira,
atropelamento e colisão com
objeto estático. Entre as causas
dos acidentes, mais uma vez a
ingestão de álcool lidera a lista,

seguida da falta de atenção.
A redução dos acidentes
deu-se muito devido ao baixo
movimento registrado devido
ao isolamento social motivado
pela pandemia de COVID-19.
O acidente mais grave
registrado ocorreu no km 172
da BR 373, em que uma caminhonete atropelou um pedestre
na Avenida Souza Naves, na
quinta-feira (09). O pedestre,
uma senhora de 65 anos entrou
em óbito no local.

Durante os dias de operação houve reforço de policiamento.
A PRF alerta que “Dirigir
sob a influência de álcool ou de
qualquer outra substância psicoativa que determine dependência incorre em Infração
gravíssima; Penalidade: multa
(R$2.934,70) e suspensão
do direito de dirigir por 12
meses.
* Informações: PRF

PRF atende capotamento na BR-373
Divulgação

Sucessão de colisões faz
Ágile capotar na BR-273

com que este perdesse o controle
e saisse da pista, vindo a capotar
por diversas vezes.
O suposto Gol também evadiu-se, permanecendo no local do
acidente apenas o veículo Agile
capotado.
A condutora de 30 anos sofreu
lesões leves e foi encaminhada ao
Pronto Atendimento de Ponta
Grossa pelo resgate da Concessionária CCR RodoNorte.
* INFORMAÇÕES E IMAGEM: PRF

COM BAIXO MOVIMENTO

Cai em 80% acidentes nas estradas
Da Assessoria
O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) intensificou o policiamento nas estradas estaduais
do Paraná durante o feriado de
Páscoa, para prestar orientações aos motoristas e demais
usuários das rodovias sobre
o trânsito e também sobre as
medidas para evitar o contágio
do coronavírus (Covid-19).
Com baixo movimento, o
balanço divulgado nesta segundafeira (13) aponta a redução de
80,3% nos acidentes de trânsito
e de 90,9% nas mortes, em comparação com o mesmo feriado do
ano passado. A Operação Páscoa
iniciou-se na quinta-feira (09) e

seguiu até domingo (12).
De acordo com o BPRv, o
trabalho preventivo de conscientização das pessoas, para
permanecerem em casa, fez
cair o movimento nas estradas.
Por isso, vários índices tiveram
redução.
Além da queda no número de
acidentes e de morte, nos quatro
dias do feriado de Páscoa não
houve registro de atropelamento,
ao passo que na Páscoa de 2019
houve quatro situações.
O relatório da unidade
aponta ainda que na Páscoa de
2019 houve 61 acidentes. Neste
ano foram 12 - 49 a menos. A
maior redução foi de óbitos em
acidentes nas estradas estaduais:

de 11 mortes no feriado do ano
passado, o índice caiu para um
nesta Páscoa. Também houve
redução de 80% nos feridos (de
55 foi para 11).
Acompanhamento
De acordo com o BPRv, a
operação Páscoa ocorreu normalmente, como no ano anterior.
Mas, por causa da pandemia, o
volume de veículos circulantes foi
abaixo do normal.
Mesmo assim, a unidade fez
o acompanhamento do fluxo de
veículos, prestou as orientações
e apoio às pessoas que transitaram pelas rodovias e fez os
atendimentos aos acidentes de
trânsito.

NO ABAPAN

Polícia recupera carro e prende três
Não demorou para a polícia
militar localizar o veículo VW
Gol, de cor vermelha, placas
AWA 4C10, de Ponta Grossa,
roubado na manhã de sábado
(11).
Após denúncias, os policiais

TELÊMCO BORBA

Roubam celulares
em plena luz do dia
Da Redação
Telêmaco Borba - Por
volta das 11 horas de domingo
(12), três pessoas passavam
pela rua Amaporã, próximo a
rua Sírio de Castro Ribas, em
Telêmaco Borba, quando foram
abordadas por dois indivíduos.

Sob ameaça de armas, acabaram entregando um Iphone 5
de cor dourada, um Moto 5
também da mesma cor e duas
correntes de prata.
A equipe realizou patrulhamento nas proximidades, porém
não lograram êxito em localizar
os autores.

TIBAGI

Arrombam escritório
e furtam televisor
Da Redação
Tibagi - Proprietário de um
escritório relatou que por volta
das 21 horas de sábado (11),
deparou-se com a janela frontal
do escritório arrombada, e ao
realizar a verificação do ambiente
deu por falta de um televisor de
32 polegadas da marca LG, de
cor preta. Além do furto, toda a

sala estava revirada bem como
outro aposento o qual também
constatou-se o sumiço de ferramentas de uma caixa. Diante
dos fatos, orientações foram
repassadas e contato foi feito
com a empresa que faz o monitoramento do local para obter
as imagens do sistema de segurança. As informações são da 3ª
Cia da PM de Tibagi.

NO BOA VISTA

IMBITUVA

Imbituva - A PRF atendeu
no domingo (12), por volta das
17h40, na BR 373, Km 226,
município de Imbituva, acidente
do tipo saída de pista seguida de
capotamento.
O veículo Agile, placa de Ivaí
seguia sentido Imbituva a Ponta
Grossa quando na altura do Km
226 teria colidido na traseira de
um segundo carro que evadiu-se
do local. Na sequência, um automóvel Gol, de cor branca, colidiu
com a traseira do Agile fazendo
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se deslocaram até a região do
Abapan, onde localizaram na PR
090, por volta das 15 horas, o
veículo com quatro pessoas em
seu interior, sendo três homens
(21, 25 e 42 anos) e uma mulher
(28 anos), todos com as mesmas

características dos autores do
roubo.
Diante dos fatos, eles receberam voz de prisão e foram
encaminhados para a delegacia
de polícia, juntamente com o veículo.

Homem é preso após
investir contra policiais
Ponta Grossa - Um homem
de 40 anos que ameaçava seus
familiares, armado com uma
faca, precisou ser contido após
investir contra policais militares. Foi por volta das 19h10 de

domingo (12), em residência
localizada na Rua Brigadeiro
Machado de Oliveira, na Boa
Vista. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de polícia.

JAGUARIAÍVA

Recuperado Gol Cli
levado da Cidade Alta
Jaguariaíva - Veículo VW/
Gol CLI, de cor vermelha, ano
1996, placas AGO 4972, de
Jaguariaíva, furtado na noite de
sexta-feira (10), foi encontrado
abandonado na estrada rural do

Cerrado, na manhã de sábado
(11). O proprietário deixou o
carro estacionado em frente a
sua residência localizada na Rua
Major vergílio, Cidade Alta, e ao
retornar não o localizou.

FERIDOS

Colisão entre caminhões
na PR-151 fere motorista
Posto rodoviário de Ponta
grossa deu atendimento a acidente por volta das 20h50 de
domingo (12), do tipo colisão
traseira. Foi na PR 151, km
316, município de Carambeí,
e envolveu o Mercedes Benz
Atego/3030, placas de Caram-

beí, conduzido por A.C.A, 41
anos e o Cavalo Trator Volvo
N10, placas de Ituporanga
(SC), conduzido por D.C.B,
24 anos.
O motorista do Volvo foi
encaminhado ao HU-Ponta
Grossa, com ferimentos leves.

PONTA GROSSA

Homem que obstruia
via pública acaba preso
Ponta Grossa - Um veículo
parado, obstruindo a via pública,
chamou a atenção policiais militares que ao realizarem abordagem
na Rua Andrade Neves, Bairro
Uvaranas, constataram que o
condutor apresentava sinais de
embriaguez. Foi por volta das
2h59 minutos de segunda-feira
(13).

O homem 32 anos foi submetido ao teste etilométrico, o
qual confirmou-se a embriaguez.
Ao consultar a situação criminal
do condutor, foi encontrado um
mandado de prisão expedido
contra ele. Diante dos fatos, ele
recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a 13ª SDP, em
Ponta Grossa.
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cleucimara@hotmail.com
'Perdão e tolerância são alavancas de sustentação da nossa paz íntima.'
Divulgação

Divulgação

Os jovens
estudantes de
Medicina, Gabriel
Calixto krauczuk
e Yasmin Catelan
Mainardes.
Ele recebendo
cumprimentos
de aniversário
no dia 18.
Parabéns!

Carmen
Nesta terça-feira (14) quem será muito
cumprimentada é Carmen Souza Pinto,
presidente do Rotary Club de Ponta Grossa
Campos Gerais, que inova e comemora o
aniversário com uma festa virtual. Parabéns!
Divulgação

Marcy e Emigdio Enrique Orellana Jimenez,
casal vice-presidente do Lions Clube Pitangui,
nesta quarta-feira (15) será muito cumprimentado
pela passagem de seus 49 anos de feliz união
(Bodas de Heliotrópio). Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Rosana Schultz Canha
reserva a quinta-feira (16)
para receber muitas
felicitações pelo
seu aniversário

Divulgação / Edilson Luiz

O queridíssimo empresário
Pedro Telles, proprietário
da Panitel, comemora
mais um ano de vida
nesta quinta-feira (16)

Divulgação

Casal Odenir e Regina Follador, ela em
ritmo de aniversário neste dia 14. Parabéns!
Divulgação

Rotary Club de Ponta Grossa Vila Velha em parceria
com Rotary PG Campos Gerais, realizou a entrega
de máscaras de proteção para Colmeia Abegail
Divulgação

Divulgação

Vice-prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt,
em seu tempo livre, empenhada na produção
de máscaras de proteção. Aplausos!

Luiz Walter Zanon CAP - R1 - presidente da
ASMIRE - Associação dos
Militares da Reserva, será
muito cumprimentado na
quinta-feira (16) pelo seu
aniversário. Parabéns!

Médico e ex-prefeito
de Piraí do Sul, Valentim
(Tim) Zanello Milleo,
celebra nesta
quinta-feira (16) mais um
aniversário. Receba os
nossos cumprimentos!
Divulgação / Edilson Luiz

Divulgação

Casal Sergio e Aracy Zadorosny completando
44 anos de união, amor e cumplicidade. No
registro o casal ladeia o bispo diocesano de Ponta
Grossa, Dom Sergio Arthur Braschi. Parabéns!

Especialmente para
a coluna, o casal Sonia
e Edilson Roth

Recebendo cumprimentos
de aniversário, Tania Mara
Kaminski. Felicidades!

Felisbino Imthon Bueno, ex-governador do Distrito LD-1
de Lions Internacional, neste dia 15 recebe muitas
felicitações pelo seu aniversário. Na foto com
sua esposa Edna Pimentel Bueno. Parabéns!

14/04

Lorena Cristine
Roberto de Mattos
Nilda Maria
Jappert Gandara

15/04

Jerusa Mainardes Micheli
Ângelo Mocelim
Fabiane Lopes
Teilli Milene Arruda de Godoi
Luana Brizola de Oliveira

16/04

Aline Souza Salum
Anderson Fadel
Ariana Aardoon
Edicléia Valin
Fernando Antunes
Lylian Vargas
Maycon Junior
Mirella Guzzo
Pedro Henrique Telles
Rosana Schultz Canha
Valentim Zanello Milléo
Patrícia de Fátima Sartori

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

