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Profissionais recebem máscaras

efeito da panDemia no turismo

Morre
Albino
Schultz

Divulgação

A cidade acordou mas
triste na manhã dessa sextafeira (16) com a morte de
seu ilustre morador, Albino
Schultz, aos 89 anos de idade.
Cartorário mais antigo do
país na ativa, Albino passou
mal no início da semana e
foi levado ao Hospital Cruz
Vermelha. A causa foi falência
múltipla dos órgãos. página 7

A ação voluntária de costureiras em Carambeí, do grupo 'Mãos
Solidárias', proporcionou a confecção de mais de mil máscaras que
foram entregues aos profissionais de saúde do Município. Equipes da
Vigilância Sanitária, farmácia do Centro Municipal de Saúde e Unipágina 4
dade Básica de Saúde Novo Horizonte já receberam.

Divulgação

Durante esta semana, a Secretaria Municipal de Turismo (Setur)
iniciará pesquisa com todo o trade turístico para detectar como a
pandemia do novo coronavírus está afetando o setor. A secretária da
Setur, Kellin Ramos, descreve que os resultados irão ajudar na elapágina 5
boração de planos para como agir pós a pandemia.

novo decreto já começa a valer

Comércio reabre neste sábado

Diante de uma das maiores
crises já enfrentadas na atualidade, o comércio de Castro
reabre suas portas após 27
dias fechado. Este retorno das
atividades era inclusive um
compromisso assumido pela

Prefeitura do município para
esta quinzena de abril, porém,
depois do indeferimento do
recurso que foi protocolado na
tentativa de cassar a decisão
judicial que determinou a suspensão das atividades não es-

senciais, o Executivo Municipal
não havia apresentado novas
ações e nem planejamento,
pelo menos não publicamente,
até a tarde dessa sexta-feira
(17) com a publicação do
Decreto 192/2020, do Diário

Oficial Eletrônico do Município
de Castro . Em entrevista a Antena Sul FM na segunda-feira
(13), o prefeito Moacyr Fadel
disse que existia grande chance
de os comerciantes locais
poderem voltar ao trabalho

alunos das oficinas, de tibagi, terão aulas a distância

até nesta quarta-feira (15),
mas foi preciso diálogo com o
Ministério Público Estadual e
com o Poder Judiciário, além da
criação do Comite Operacional
de Emergência (COE), para
que isso acontecesse. página 7

página 5

Divulgação

Hospital em Telêmaco Borba
vai atender a Covid-19

O Hospital Regional de Telêmaco Borba vai entrar em funcionamento após espera de mais de dez anos. Para isso, o governador Carlos
Massa Ratinho Junior assinou na terça-feira (14) convênio com a Klabin
e a prefeitura do município, permitindo que o complexo médico possa
operar em até 45 dias. De acordo com o cronograma inicial, a unidade
hospitalar ficaria pronta apenas em outubro. Mas com apoio da Klabin,
parte da operação foi antecipada, permitindo a disponibilidade de 10
novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 40 leitos de
página 8
enfermaria para o enfrentamento ao coronavírus.

Visita virtual
conforta
pacientes

Apreensão
de drogas
cresceu
quase 40%
em 2019
Divulgação

Marcos Bertolini, nonononononononon

página 9

PALMEIRA PODE ASSUMIR A SANTA CASA

ALINE IGNORA O PSL

TRANQUILIZA FAMILIARES

NO PARANÁ

Divulgação

Divulgação

Divulgação

TECNOLOGIA que aproxima

Além da estrutura com equipes, equipamentos e até mesmo
unidades específicas destinadas
ao atendimento de pacientes com
a Covid-19, os hospitais também tiveram que adaptar outras
rotinas. As visitas presenciais no
Hospital Geral Unimed (HGU)
estão suspensas e para manter os
encontros entre os familiares e os
pacientes internados, o hospital
tem buscado alternativas com as
tecnologias que já contam com
adesão popular.
página 4

Aline Sleutjes diz que Castro precisa renovar

prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki, quer hospital atendendo

A deputada federal Aline Sleutjes já destinou R$ 15,7 milhões em recursos para
Castro, em pouco mais de um ano de mandato. Os benefícios à população castrense
foram um dos principais destaques da entrevista concedida ao vivo pela deputada à
página 3
Rádio Castro 95.5 FM, no início da tarde de quinta-feira (16).

A ameaça de ser fechado devido a problemas de ordem financeira, fez com que
o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki, concedesse entrevista sobre a situação do
Hospital de Caridade de Palmeira, mais conhecido como Santa Casa, a diversos órpágina 4
gãos de imprensa, entre eles o Página Um News.

CâMARA MUNICIPAL

palmeira

Plenário autoriza alienar lote

Prorrogado pagamento do IPTU
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PSL
Para quem acreditava que a
eleição sequer tinha começado,
movimentações de bastidores
já mexem peças e dão o tom
de como as coisas caminharão
daqui para frente. Me refiro
ao desfalecido PSL castrense
que há um mês passou para o
comando do vice-prefeito Alvaro
Telles, sem pompa alguma.

COMÉRCIO REABRE

SAMIR NO PSB
Quem também não comunga
mais a cartilha de Aline Sleutjes é Samir Chuery que hoje
defende as cores do PSB do
deputado federal Aliel Machado.
Tudo porque ele não abriu mão
de ser candidato a prefeito neste
pleito. Para Samir, essa seria a
hora dele!
VAI ABRIR
As orações de empresários
e funcionários castrenses que
apelaram para os céus, postados de joelho em frente aos
seus estabelecimentos na espera
de um milagre, parece que deu
resultado. O comércio vai abrir
em Castro a partir deste sábado
(18), e segundo o prefeito,
podem continuar até domingo e
feriados. Essa decisão foi tomada
após reunião na quinta-feira (16)
com integrantes do Ministério
Público e Poder Judiciário, e na
sexta-feira (17) com a criação do
Comitê Operacional Emergencial (COE). Ou seja, dessa vez
foram pelo caminho certo.

NADA PATRIOTA
Jogou pesado o Patriota
do prefeito Moacyr Fadel, ao
tirar da base da deputada Aline
Sleutjes, em Ponta Grossa,
a sua até então 'amiga' Keylla
Ávila. Aline sentiu o baque, não
por perder uma apoiadora, pois
ela pode ser bem substituível,
mas pela amizade que acreditava existir. Ao final, ficou feio
para a apóstata que seguirá a
cartilha de um partido pequeno
que se diz de 'direita', orquestrado nos Campos Gerais por
um ex-peemedebista, e que na
esfera nacional tentou livrar o
ex-presidente Lula da prisão.

Diante de uma das maiores crises já enfrentadas
na atualidade, o comércio castrense finalmente reabre
neste sábado. As preces dos empresários que temem
fechar suas portas e dos funcionários em perder seus
empregos, parece que foram ouvidas após a decisão de
se criar o Comitê de Operações Emergenciais (COE).
Uma união de esforços que foi além do prefeito simplesmente querer baixar decreto para o retorno das atividades. Precisou-se de diálogo com o Ministério Público,
com o Poder Judiciário, e assumir uma série de compromissos que envolve representantes de entidades da
cidade. Isso quer dizer que o comércio reabre e pode
continuar aberto no domingo, feriados, para reparar as
perdas, mas se a população se exceder e não fizer a sua
parte, todo esse trabalho pode virar em nada.

Estas imagens fotográficas podem ter vários significados,
lembrar uma bebida fermentada feita de cevada, do lúpulo ou
de outros cereais. A palavra Corona lembra o conflito mundial
contra o invisível Coronavírus. Agora no popular brasileiro, uma
alternativa para tomar a sua cerveja bem gelada com salgadinhos e depois dizer a “verdade” em português claro: foi para
obedecer as leis da quarentena e vencer a solidão da separação
do social, da Covid- 19, sem sair de casa. É melhor do que
andar na estrada da vida durante a pandemia sem máscara.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

ERRAMOS
Na edição 3340, de 14 a 16 de Abril de 2020, matéria 'Dez dos
treze vereadores tem nova casa', e na coluna Sandro A. Carrilho,
publicamos que o vereador Miguel Zadhi Neto era do MDB e tinha
passado para o Patriota. Na verdade ele era do PTB. Também houve
equívocos ao afirmar que o vereador Dirceu Ribeiro era do PSTC e
Maurício Kusdra o PSDC. O partido que pertenciam era o DC.
Divulgação

Até que ponto chegou o desespero do comércio castrense, para
empresários e funcionários se ajoelharem em frente aos seus estabelecimentos, como quem pedisse um milagre. É certo que surpreendeu e
impactou o vídeo que correu nas redes sociais, pois o desemprego ronda
e empresas já pensam em fechar, mas em vez da coragem e altivez nesse
momento tão difícil, o que se viu foi medo.

Resenhas rápidas e radicais

Todos querem
sair,emas
para onde?, Estamos sem ninguém para mostrar uma luz!
Resenhas
rápidas
radicais

Li o texto SuperInteressante de Salvador Nogueira, fiz uma analogia e adaptação para nossos dias. Para ele e para nós,
será duro fazer predições sobre o nosso futuro. E os cientistas da área da saúde não têm muito do que se orgulhar. A
Todos querem sair, mas para onde? Estamos sem ninguém para mostrar uma luz!
duras penas, apresentam teorias e modelos, só é possível desenhar uma imagem de como nossa convivência evoluirá
Li o texto SuperInteressante de Salvador Nogueira, fiz uma analogia e adaptação para nossos dias. Para ele e para nós, será duro fazer predições sobre o nosso
ao longo
dos meses. Ou dos anos. Enfim, não sabemos nada. O que já podemos perguntar é se a humanidade terá
futuro. E os cientistas da área da saúde não têm muito do que se orgulhar. A duras penas, apresentam teorias e modelos, só é possível desenhar uma imagem de como
17/04 - Dia Internacional de Luta dos
nossa neste
convivência
evoluirá aoElongo
meses. Ou
anos. Enfim,
nada. O que
já podemos
é se a humanidade
neste mundo. Ede um
espaço
mundo.
issodosinclui
o dos
amanhã.
É não
umsabemos
raciocínio
lógico
dos perguntar
pensadores,
depoisterádaespaço
proliferação
Trabalhadores do Campo / Dia do Lojista de CD
isso inclui o amanhã. É um raciocínio lógico dos pensadores, depois da proliferação de um alienígena inteligente e invisível – e não fomos espertos o suficiente para criar
alienígena
inteligente
e
invisível
–
e
não
fomos
espertos
o
suficiente
para
criar
defesas,
espaçonaves
e
18/04
Dia
de Monteiro Lobato
defesas, espaçonaves e radiotelescópios para sair logo daqui. Com ruas vazias e lojas fechadas, podemos indagar: “Mas onde está todo mundo? E o que vem agora?”.
Dia
Nacional do Livro Infantil
Com voos espaciais poderíamos
continuar
existência
no Cosmos.
só víamos
combustíveis, mercados
e padarias,
a casa e o carro
que queremos
com- todo
radiotelescópios
para sair
logonossa
daqui.
Com
ruasMas
vazias
e postos
lojasde fechadas,
podemos
indagar:
“Mas
onde está
19/04 - Dia do Exército Brasileiro / Dia do Índio
prar. Dizem que nem os buracos negros vivem para sempre. Então tudo o que for superficial pode ter um fim. Só nos ensinaram a valorizar o dinheiro, engolir discussões
mundo?
E o que vem agora?”. Com voos espaciais poderíamos continuar nossa existência no Cosmos. Mas só víamos20/04 - Dia do Diplomata / Dia do Disco
politicas da TV, a gostar de futebol, de férias e viagens. Consequências naturais do universo consumista. Ignoramos o frescor das montanhas, o brilho das estrelas, nossa
evolução
pessoas. Vivemosmercados
num clima estranho.
Todos queremasair.
Mas para
É um
fato, queremos
estamos sem nada
ou ninguém para
mostrar
uma luz!
postos
decomo
combustíveis,
e padarias,
casa
e oonde?
carro
que
comprar.
Dizem
que
nem os buracos
negros vivem para sempre. Então tudo o que for superficial pode ter um fim. Só nos ensinaram a valorizar o dinheiro,
engolir discussões politicas da TV, a gostar de futebol, de férias e viagens. Consequências naturais do universo
consumista. Ignoramos
pessoas.
Vivemos num
Diretor
Geral
ASSINATURAo frescor das montanhas, o brilho das estrelas, nossa evolução como
SANDRO
ADRIANO
CARRILHO
clima estranho. Todos querem sair. Mas para onde? É um fato, estamos sem nada ou ninguém para mostrar uma luz!
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Umidade

ºC

8 ºC

87%
26%

21

ºC

11 ºC

94%
59%

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

Domingo
19/04

22

ºC

12 °C

96%
55%

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

20/04

REDAÇÃO

Temperatura

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

24

ºC

12 ºC

96%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 16/04/2020
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R$ 15,7 MILHÕES EM RECURSOS PARA CASTRO

Aline ignora PSL e foca em trabalho
Divulgação

Assim que
definir um
nome já iremos
pedir apoio
Da Assessoria
A deputada federal Aline
Sleutjes já destinou R$ 15,7
milhões em recursos para o
município de Castro, em pouco
mais de um ano de mandato. Os
benefícios à população castrense
foram um dos principais destaques da entrevista concedida
ao vivo pela deputada à Rádio
Castro 95.5 FM, no início da
tarde desta quinta-feira (16).
A parlamentar também falou
sobre outros assuntos, como a
formação de um novo partido
ao lado do presidente Jair Bolsonaro e as eleições municipais
de 2020.
Somente para a Saúde, foi
destinado mais de R$ 1 milhão
em recursos para Castro, entre
eles R$ 125 mil para a aquisição
da unidade Castra-Móvel e mais
R$ 500 mil para o incremento
de ações e serviços de média
e alta complexidade ambulatorial e hospitalar para o Hospital Cruz Vermelha. A deputada
citou ainda recursos destinados
a melhorias em várias outras
áreas, como Segurança, Infraestrutura, Educação, Cidadania e
Esportes. “Muitos desses valores já estão entregues. Alguns
estão registrados, aguardando
a liberação do governo federal,
que deve acontecer até junho.”
Algumas questões, esclarece
Aline Sleutjes, como o asfalto do
Socavão, acontecem de forma
mais lenta, por conta da burocracia e valor do recurso. Para esta

Aline Sleutjes diz que Castro precisa renovar

obra são R$ 10 milhões. “Estamos assistindo com muito carinho e respeito o povo castrense,
um povo que eu amo, a cidade
onde nasci, cresci e onde vivo
com a minha família. Também
tenho atendido a todos os outros
municípios, principalmente na
área da Saúde. Tudo o que os
prefeitos, líderes e vereadores
têm solicitado, tenho trabalhado
para conseguir resolver”.
Novo partido e
eleições municipais
Durante a entrevista, a deputada falou sobre o seu desligamento do PSL, após desgastes
da base bolsonariana com o
partido, e o lançamento de uma
nova sigla. “Eu já não componho mais o PSL, não faço parte
nem da provisória municipal,

nem estadual e muito menos
da nacional. Nós, da base do
governo Bolsonaro, começamos
a fomentar a estruturação do
Aliança pelo Brasil. Fizemos as
fichas de apoiamento, que estão
sendo cadastradas no sistema,
para que logo tenhamos um novo
partido do qual eu farei parte”.
Aline Sleutjes aproveitou
para rebater publicações sensacionalistas recentes na imprensa
local, que mencionam o que foi
classificado como “perda do
partido em Castro”. A deputada frisou que, apesar de estar
legalmente na sigla, está suspensa das funções pelo PSL
na Câmara há muito tempo. E
questionou sobre o real sentido
de matérias deste teor. “Ora,
estarei à frente do Aliança pelo
Brasil no Paraná inteiro, junto

com meu amigo Felipe Barros. Então, sobre esse assunto
é desqualificante alguém usar
um tema desse para ganhar
audiência. Deveria trabalhar
com temas mais importantes e
fomentar o que realmente interessa, que é o meu trabalho pelo
povo paranaense”.
A deputada tem grupos em
94 municípios do Paraná e trabalha pelo lançamento de candidatos a prefeito, vice-prefeito e
vereador. “Como o Aliança pelo
Brasil não ficou pronto, tivemos
que adotar algumas siglas, pois
nossos candidatos precisavam
se posicionar dentro dos seus
municípios. Temos candidatos saindo pelo PRTB, PTC,
DEM e vários outros partidos
pelo Paraná todo. Quando alavancarmos nosso novo partido,
esse pessoal irá migrar.”
Ainda não há um nome para
Castro. Aline contou que já recebeu muitas pessoas interessadas
em sair candidatas com o apoio
da deputada. “Tenho vontade de
apoiar um nome para Castro.
Estarei apoiando um nome que
seja de consenso. Hoje [quarta,
14] tenho reunião sobre isso e
amanhã [quinta, 15] também. E
no que seja definido quem será
nosso representante, já começaremos a divulgar e pedir o apoio
à população, para que tenhamos
a renovação que Castro tanto
precisa e merece”.
Sobre o Aliança pelo Brasil,
Aline Sleutjes informou que há
mais de um milhão de fichas de
apoiamento e mais de 100 mil
no sistema. “Nós precisamos
de mais de 492 mil assinaturas
para que a Justiça possa definir o
Aliança como um partido político.
Já temos o CNPJ e aí faremos as
filiações, o diretório nacional,
estadual e municipal”, disse.

ÁREA PERTENCE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL

Plenário autoriza alienar lote urbano
Da Assessoria
O Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou em discussão e votação únicas, e por
unanimidade, na sessão ordinária
da segunda-feira (13), o Projeto
de Lei 11/2020, que autoriza o
prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
(Patriota) a alienar lote urbano,
pertencente ao patrimônio público
municipal, situado no Jardim
Nossa Senhora do Rosário. Com
área de 6.856,95 m² (matrícula
36.637, registrada no Registro
de Imóveis da Comarca de Castro), o terreno foi avaliado em
R$ 307.471,53 pela Comissão
Municipal de Valores, através do
laudo de avaliação 064/2020.
O PL 11/2020 recebeu pareceres favoráveis da Assessoria
Jurídica da Câmara e das comissões permanentes de Constituição e Justiça (CCJ) e de Finanças
e Orçamento (CFO). Conforme o
artigo 2º do projeto, as condições
da alienação serão regulamentadas no edital de concorrência
pública e na escritura pública,
“que será firmada entre o município e o licitante vencedor”. O
artigo 3º prevê que o pagamento
do preço ofertado poderá ser dividido em até 12 parcelas mensais;
e o 4º, que as despesas relativas à
formalização de escritura pública
e seu respectivo registro, “bem
como os tributos incidentes, correrão por conta do adquirente”.
Segundo a justificativa do projeto, o resultado da alienação do
imóvel será recolhido aos cofres
públicos, a ser aplicado conforme
as previsões orçamentárias. “Desta
forma, em vez de o município contar com o lote urbano ocioso, passível de mau uso ou de invasões,
pretende-se obter recursos finan-

ceiros para investimento em serviços para a comunidade”, informa.
“Assim, o interesse público na alienação consubstancia-se na arrecadação de recursos para aplicação
em projetos, obras e serviços em
benefício de toda a comunidade,
além de evitar invasões e construções irregulares, de modo que se
espera a aprovação do presente
projeto na forma em que se encontra”, finaliza a justificativa.
Requerimento de urgência
A Câmara de Castro reuniu-se
após três semanas de paralisação
das atividades devido ao enfrentamento à pandemia do novo
coronavírus/covid-19. A sessão
anterior havia sido em 23 de
março (a quarta do mês), e a de 6
de abril foi cancelada.
Novamente, a sessão de
segunda contou com a presença
de oito dos 13 vereadores:
Fatima Castro (MDB), presidente da Casa, Maurício Kusdra (PSB), primeiro-secretário,
Rafael Rabbers (PTC), segundosecretário, Dirceu Ribeiro (Podemos), Gerson Sutil (PSC), Luiz
Cezar Canha Ferreira (DEM),
Neto Fadel (Patriota) e Paulinho
de Farias (PSD). Cinco parlamentares que, por terem mais
de 60 anos, estão tendo de ficar
em casa, em situação de confinamento, conforme determinação
do Ministério da Saúde (MS)
válida para todo o território nacional, não participaram da sessão:
Herculano da Silva (DEM), vicepresidente, Jovenil Rodrigues de
Freitas (Podemos), José Otávio
Nocera (Patriota), Joel Elias
Fadel (Patriota) e Antonio Sirlei
Alves da Silva (DEM).
Por ser a primeira sessão do
mês, houve a execução do Hino

Nacional Brasileiro. Em seguida,
Fatima Castro informou que a
votação das atas das sessões de
16 e 23 de março será feita na
próxima sessão ordinária (dia
22).
Na leitura do expediente, Maurício Kusdra leu ofícios do Executivo endereçados ao Legislativo,
além das proposições que entraram
na ordem do dia. Fatima, então,
encaminhou os ofícios 97/2020
e 98/2020, do Executivo, em resposta aos projetos de lei 10/2020
e 11/2020, respectivamente, e o
Termo de Colaboração 11/2020
para que os membros das comissões permanentes emitissem seus
pareceres. Assim como tinha acontecido na sessão de 23 de março,
a vereadora nomeou Gerson Sutil
e Dirceu Ribeiro como membros
“ad hoc” da CFO, que se juntaram
a Paulinho de Farias, membro efetivo da comissão. No caso da CCJ,
todos os seus integrantes estavam
presentes na sessão: Maurício
Kusdra, Luiz Cezar Canha Ferreira e Rafael Rabbers.
Na sequência, Fatima Castro
solicitou a Maurício Kusdra para
que lesse um requerimento de
urgência que, com base no artigo
106, parágrafo 2º, do Regimento
Interno da Câmara, propunha discussão e votação únicas das três
proposições constantes da ordem
do dia, haja vista o pedido de
urgência feito pelo Executivo.
As três proposições receberam pareceres favoráveis da
Assessoria Jurídica, da CCJ e
da CFO e foram aprovadas por
unanimidade. Além do Projeto
de Lei 11/2020, foram aprovados o Projeto de Lei 10/2020 e
o Projeto de Decreto Legislativo
13/2020. Os projetos 10/2020
e 11/2020 haviam sido retira-

dos da pauta da sessão de 23 de
março a pedido dos membros da
CCJ, que solicitaram mais informações ao Executivo.
O PL 10/2020 altera dispositivo da Lei 3.354/2017, que
autoriza o Poder Executivo a
suplementar os valores da Tabela
Unificada do Sistema Único de
Saúde (SUS). “O que se modificaria na lei que se quer alterar é
apenas o quantitativo da contraprestação do município a procedimentos pagos pelo SUS, conforme
sua tabela própria. Passaria de
200% para 300%. Portanto, um
aumento de 50%. Outros serviços
estranhos à tabela SUS permanecem com os mesmos valores por
procedimento”, informa o parecer
jurídico. Os três pareceres – da
Assessoria Jurídica, CCJ e CFO –
recomendaram à Mesa Executiva
para que seja requisitado à Cruz
Vermelha de Castro o envio periódico dos relatórios referentes ao
cumprimento de metas do plano
operativo, para avaliação a cada
quadrimestre.
O Projeto de Decreto Legislativo 13/2020, de autoria da
Mesa Executiva, referenda o
Termo de Colaboração 11/2020,
firmado entre a Secretaria Municipal de Família e Desenvolvimento Social e a organização da
sociedade civil (OSC) Associação Artesanal do Excepcional de
Ponta Grossa (Assarte).
No espaço reservado à Palavra Livre, nenhum vereador se
manifestou. Fatima Castro, então,
encerrou a sessão, convocando os
parlamentares para a próxima, a ser
realizada no dia 22 de abril, uma
quarta-feira. Isso porque, como a
próxima segunda-feira (20) será
véspera de feriado (terça, 21, Dia
de Tiradentes).
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ALERTA
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) voltou alertar os prefeitos parananenses as condições e o pedido
necessário para a Assembleia Legislativa reconhecer o estado de calamidade
pública nas cidades. “Nós
não estamos dando salvo conduto para que nenhum gestor
municipal possa fazer gastos
desnecessários. Ele tem que
fundamentar os gastos que
está fazendo."

ADICIONAL
O deputado Luiz Nishimori
(PL-PR) apresentou projeto de
lei que prevê adicional de insalubridade, em grau máximo (40%)
para agentes comunitários de
saúde e agentes de combate às
endemias. Ele argumenta que os
agentes têm colocado em risco
a própria vida em benefício de
milhares de pessoas, em atividades de prevenção e de atenção
básica à saúde.
FUNDO ANTICRISE
A Câmara Municipal de
Curitiba adiou por 30 sessões a
análise do projeto de lei do prefeito Rafael Greca (DEM) que
cria o chamado de Fundo Anticrise. O pedido partiu do líder do
prefeito Pier Petruzziello (PTB).
A prefeitura, disse o vereador,
“já traçou uma estratégia financeira para o enfrentamento à
pandemia, diante da queda de
arrecadação prevista na ordem
de R$ 595 milhões”.
INVISÍVEIS
O governo federal já reconhece que os trabalhadores
informais que buscam receber o
auxílio emergencial de R$ 600
chegam a 70 milhões - 40% da
população em idade ativa de 172
milhões, segundo o IBGE.
REABERTURA
O prefeito Rafael Greca
(DEM) decidiu relaxar o isolamento social e permitir a reabertura do comércio. Curitiba
tem oito mortes por covid-19 e
358 casos confirmados. Greca
pediu que todos os moradores
da cidade usem máscaras para
circular nas ruas.
SALÁRIO MÍNIMO
O governo federal propôs
um salário mínimo de 2021 na
LDO do ano que vem. O valor
atual é de R$ 1.045. O reajuste
na casa de 3,19% é o projetado
para a inflação medida pelo
INPC.
APROVADO!
De acordo o Instituto Vox
Data, 90% da população aprovam o trabalho do prefeito
Leonaldo Paranhos (PSC) no
enfrentamento do coronavírus
em Cascavel. É a maior aprovação entre os gestores federais, estaduais e municipais. A
pesquisa que entrevistou 527
cascavelenses entre os dias 8 e
9 de abril. A margem de ero é
de 3%. No levantamento, 100%
dos entrevistados afirmaram que
já ouviram falar de coronavírus e
100% também disseram saber
quais as medidas tomar para
evitar o contágio do vírus.
FGTS
O senador Flávio Arns
(Rede-PR) sugeriu modificações
no texto que extingue o Fundo
PIS-Pasep e transfere seu patrimônio para o FGTS. A proposta
inclui que pessoas consideradas
do grupo de risco em relação
à covid-19 possam efetuar o
saque integral do FGTS assim
que a MP for convertida em lei.
Arns define como grupo de risco
pessoas com idade superior a
60 anos, pessoas com deficiência, doenças raras, e outros

considerados dentre o grupo de
risco para infecção.
MP CONTRA
A prefeitura de Londrina
tem até este sábado, 18, para
se manifestar sobre uma ação
do Ministério Público que pede
a suspensão da retomada da
indústria e da construção civil.
As atividades voltaram a funcionar após 18 dias de suspensão
por causa do combate ao novo
coronavírus. A determinação
para a prefeitura se manifestar
é do juiz Marcos José Vieira, da
1ª Vara da Fazenda Pública de
Londrina.
'ORÇAMENTO
DE GUERRA'
A votação sobre 'Orçamento
de Guerra' será nesta sexta-feira
(17) no Senado. O projeto, na
prática, cria um caixa para organizar os recursos levantados de
forma emergencial nas ações de
mitigação dos efeitos da pandemia. O ponto principal da proposta envolve conceder poderes
maiores ao Banco Central, dando
a possibilidade de que a instituição compre títulos de empresas
privadas para, indiretamente,
financiar o Tesouro Nacional.
HOSPITAL DO CÂNCER
O deputado Pedro Lupion
(DEM) confirmou da autorização do Ministério da Saúde para
mudança de finalidade da UPA
em Santo Antônio da Platina
para instalação de uma unidade
de oncologia do Hospital do
Câncer de Londrina.
CALAMIDADE PÚBLICA
Mais 73 cidades foram tiveram o estado de calamidade
pública reconhecida pela Assembleia Legislativa. Já são 113 dos
399 municípios paranaenses
que tiveram seus pedidos de
calamidade pública aprovados
pelo legislativo.
CESSÃO ONEROSA
O deputado Toninho Wandscheer (Pros) defende uso
de recursos da cessão onerosa
para pagamento de despesas
emergenciais. O projeto autoriza estados, distrito federal e os
municípios destinem os recursos
transferidos pela União relativos
aos valores arrecadados com os
leilões de petróleo para o pagamento de despesas emergenciais decorrentes da pandemia
do coronavírus.
REFERÊNCIA
O secretário Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística) afirmou que o Paraná é referência
no atendimento destinado aos
caminhoneiros. "Fomos parabenizados pelo ministro Tarcísio
Freitas. Ele disse que o Paraná
é referência no Brasil. Estamos
prestando solidariedade a todos
os caminhoneiros que chegam
no pátio de triagem do Porto
de Paranaguá. Além do atendimento médico 24h, higienização, estamos fornecendo arroz,
feijão, azeite e ovos para que
eles possam se alimentar neste
momento difícil até para encontrar refeição".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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MESMO SE OCORRER A DISSOLUÇÃO

Edir garante atendimento na Santa Casa
Com hospital
municipalizado
haverá recurso
para mantê-lo

P1 News: Os repasses do
município são renovados anualmente. Houve aumento ou
diminuição nesses repasses
durante os seus mandatos?

* Da Redação
A ameaça de ser fechado
devido a problemas de ordem
financeira, fez com que o prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki, concedesse entrevista
sobre a situação do Hospital
de Caridade de Palmeira, mais
conhecido como Santa Casa, a
diversos órgãos de imprensa,
entre eles o Página Um News.
Na última semana, a direção
do hospital divulgou para os
veículos de comunicação que o
hospital corre sérios riscos de
ser dissolvido, em decorrência
dos atrasos de pagamentos para
funcionários e fornecedores.
Com os questionamen-

tos sobre como o Município
de Palmeira poderia proceder
mediante a situação do hospital,
o prefeito Edir posicionou-se.
Página Um News: Qual a
responsabilidade do município perante a Santa Casa?

Edir Havrechaki: A Santa
Casa não é da prefeitura, mas
sim um hospital independente
com direção própria e autonomia total nas decisões diretivas,
filantropia, e também na realização de atendimentos particu-

lares. Contudo, o Município de
Palmeira tem um convênio com
o hospital onde mensalmente
são repassados R$ 106 mil
para custeio de diversas atividades em funcionamento dentro
do hospital.
P1 News: A equipe diretiva vê possibilidade de fechamento do hospital. Qual o
peso disso para o município?

Edir: Sabemos que o Hospital Santa Casa em sua conjuntura atual pode fechar, mas

o município não ficará inerte
e a população não ficará sem
assistência. Se for preciso o
município pode assumir o hospital imediatamente, pois hoje a
municipalidade tem capacidade
financeira e recursos humanos
para fazer essa gestão. Em
2019, Palmeira repassou R$
1 milhão e 725 mil ao hospital sem contar o recurso de
serviços extras como raio-x e
ecografias. Se o hospital for
municipalizado, esse recurso
será remanejado para continuar
o atendimento do público.

CORONAVÍRUS NO PARANÁ

A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou no boletim de
quinta-feira (16) 29 novos casos
de coronavírus e mais dois óbitos
no Paraná. Agora são 845 casos
da doença e 43 mortes, duas
de pessoas que não residiam no
Estado.
Os óbitos são de uma mulher
de 34 anos, do município de
Manoel Ribas. Ela estava internada desde 6 de abril, teve a
confirmação para a Covid-19 no
dia 09 e faleceu nesta quinta-feira
(16).
A outra vítima é um homem
de 76 anos que morava em Registro, cidade do interior do estado
de São Paulo. Ele estava internado em um hospital da região

no Estado vizinho e foi transferido
para uma unidade da rede privada
de Curitiba na segunda-feira (13)
já com complicações. Foi coletada
amostra para exame e confirmado
que o paciente estava com coronavírus. Ele morreu nesta quartafeira (15).
Os novos casos foram registrados nos municípios de Curitiba
(11), Campo Largo (1), São José
dos Pinhais (1), Pato Branco
(2), Colombo (1), Rio Branco
do Sul (1), Paranaguá (2), Arapongas (3), Paranavaí (2), Assis
Chateaubriand (1), Guairaçá (1),
Maringá (1), Foz do Iguaçu (1) e
fora do Estado em Registro – São
Paulo (1).
Dados
O Paraná tem atualmente

Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
informou na quarta-feira (15)
que foi realizada nova coleta de
amostra para pesquisa de vírus
respiratório incluindo possibilidade de Covid-19 em uma
mulher de 33 anos. A paciente
segue internada em leito do
Hospital Santa Casa. Seu quadro é clinicamente estável. Isso
quer dizer que até o presente
momento Palmeira possui dois
casos suspeitos (em investigação), dois confirmados, e
15 descartados. Além de 123
pacientes em monitoramento e
isolamento domiciliar por síndromes respiratórias leves, mas
sem testagem para descarte ou
confirmação.
Um dia antes
Na terça-feira (14) foi realizada coleta de amostra para
pesquisa de vírus respiratório, incluindo possibilidade de
Covid-19. Uma paciente idosa
de 70 anos, segue internada
no Hospital Santa Casa, em
Palmeira. Ela reside na área
urbana do município e até o
momento seu quadro clínico é
estável. A expectativa é de que
o resultado seja entregue ainda
nesta semana.
Conforme divulgado pela
Vigilância Epidemiológica, os
outros dois casos suspeitos anteriores já foram descartados.

Retificação
A Secretaria de Estado da
Saúde informa ainda retificações

nos dados do boletim do coronavírus divulgado nesta quinta-feira
(16). O município de São João do
Ivaí possui cinco casos. Durante a
tabulação, o dado foi transferido
erroneamente para o município de
São Carlos do Ivaí, que não possui nenhum caso confirmado.
Santo Antônio do Caiuá não
tem casos confirmados. Um erro
na tabulação transferiu para o
município os dois casos de São
João do Caiuá. Dois casos confirmados em Fazenda Rio Grande
foram transferidos para Curitiba.
Um caso de Cascavel para Guaraniaçu e um de Colombo para
Curitiba.
A secretaria estadual afirma
que já fez as devidas alterações e
preza pela transparência na divulgação dos casos.

'MÃOS SOLIDÁRIAS'

COVID-19

Novo caso
suspeito é
registrado em
Palmeira

845 casos confirmados – 13
pessoas não residem no Estado
–, 43 óbitos, dois deles de
pacientes que não moravam no
Estado, 7.409 descartados e
421 em investigação.
Dos pacientes, 156 pacientes
já foram liberados do tratamento
no Paraná. Destes, 80 homens e
76 mulheres. A faixa etária de 30
a 39 anos possui o maior número
de recuperados, representando
31,4%. Esse dado não inclui
ainda o município de Curitiba.
Há 134 pacientes internados, 76 em Unidades de Terapia
Intensiva (UTI’s) e 58 em leitos
clínicos.

Profissionais recebem máscaras
Carambeí - A ação voluntária
de costureiras em Carambeí, do
grupo 'Mãos Solidárias', proporcionou a confecção de mais de mil
máscaras que foram entregues
para os profissionais de saúde do
Município. Na terça-feira (14)
mais uma remessa foi destinada
as equipes da Vigilância Sanitária, farmácia do Centro Municipal
de Saúde e Unidade Básica de
Saúde Novo Horizonte. A ação
surgiu da demanda de máscaras
para os profissionais de saúde
frente ao combate do Covid-19,
em Ponta Grossa, e foi estendida
para Carambeí por meio de trabalho voluntário que envolve costureiras, empresários, servidores
públicos e comunidade.
A engenheira de Segurança
do Trabalho, Simone Kroll, uma
das coordenadoras do 'Mãos
Solidárias' explica que o grupo
foi criado em primeiro de abril e
já na primeira semana entregou
100 máscaras que foram confeccionadas por meio do trabalho
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Com máscaras e prontos ao trabalho
voluntário de costureiras com
matéria prima doada. "Desde
então foram costuradas mais
de mil máscaras para atender a
demanda do pessoal da saúde
e nesta terça-feira entregamos
mais uma remessa", relata.
A coordenadora detalha que
o 'Mãos Solidárias' agrega a
boa vontade de várias pessoas
em realizarem voluntariamente
ações em auxílio a outros terá
continuidade enquanto houver a
necessidade de dar suporte as

instituições de saúde.
O grupo de Carambeí é uma
ramificação do projeto em Ponta
Grossa idealizado por Francine
Remonato. No município sob a
coordenação de Simone Kroll e
Rosane Definski conta com mais
de 40 voluntárias, assim como
também doadores dos materiais,
a exemplo do Rotary Club de
Carambeí, Logoplaste, Lactalis,
próprios profissionais da saúde,
anônimos, entre outros integram
a lista de colaboradores.

PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS, CAMINHONEIROS E OUTROS

Vacina contra gripe tem nova fase
Carambeí - Iniciou-se nesta
quinta-feira (16) e segue até o
dia 9 de maio, a segunda fase da
Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. Em Carambeí, as doses estão disponíveis
na Vigilância em Saúde, na Avenida dos Pioneiros, 480.
São considerados do grupo
prioritário da segunda fase da

vacina contra a gripe 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, indígenas,

P1 News: Na sua visão,
qual é a representatividade da
Santa Casa para Palmeira?

Edir: Certamente é uma

* Com Assessoria

TRANQUILIZA FAMILIARES

Confirmado 29 novos casos e dois óbitos
Da Assessoria

Edir: Durante os anos em
que estou prefeito, os repasses foram aumentando gradualmente ano após ano. Em
2013 o valor repassado foi R$
72 mil isso representa apenas
4% do R$ 1 milhão e 725 mil
repassados em 2019. Então, é
uma injustiça gigantesca observar tantas pessoas falando que
o município não ajuda a Santa
Casa. Os números mostram
a progressão nos repasses, e
temos condições de reutilizar
e otimizar esse recurso em um
hospital municipalizado.

instituição que não só está na
história como também cresceu
e se desenvolveu junto com o
Município de Palmeira. Essa
é uma das tantas razões pelas
quais devemos pensar no mantimento das atividades da Santa
Casa, seja como hospital particular, filantrópico ou como um
hospital municipalizado. Hoje a
municipalidade tem obrigação
de manter um sistema público
de saúde através de 15 Estratégias de Saúde de Família
(ESFs), oito situadas em bairros da zona urbana e outras sete
em localidade rurais de Palmeira. O investimento na Santa
Casa é complementar, ou seja,
uma forma do município fazer
algo além de sua responsabilidade pela saúde pública. E certamente faremos o necessário
para que Palmeira continue com
atendimento hospitalar estabelecido.

caminhoneiros, motoristas de
transporte coletivo e portuários.
Na terceira etapa de vacinação serão imunizados professores das escolas públicas e
privadas, crianças de 6 meses a
menores de 6 anos, gestantes,
puérperas, adultos de 55 a 59
anos de idade e pessoas com
deficiência.

Visita virtual conforta
pacientes da UTI
Da Assessoria
Ponta Grossa - Além da
estrutura com equipes, equipamentos e até mesmo unidades específicas destinadas ao atendimento de
pacientes com a Covid-19, os hospitais também tiveram que adaptar
outras rotinas.
As visitas presenciais no Hospital Geral Unimed (HGU) estão
suspensas desde o dia 23 de
março, por orientação dos órgãos
oficiais para prevenção do contágio.
E, para manter os encontros entre
os familiares e os pacientes internados na unidade de terapia intensiva adulto, o hospital tem buscado
alternativas com as tecnologias que
já contam com adesão popular.
A opção adotada foi a visita
virtual, realizada por videochamada. Um membro da família
fica responsável por ser o contato
direto com o HGU e, diariamente,
a partir das 16h, é quem recebe
a ligação da colaboradora do hospital, encarregada especialmente
para fazer essa interface.
De acordo com a psicóloga do
HGU, Juliane Scheiffer, o contato
com a família é parte importante
na recuperação do paciente e
também uma forma de transparência com aqueles que têm um
ente internado. “O isolamento
social trouxe um impacto negativo
para os pacientes que necessitam
de hospitalização. Mesmo não
estando contaminados pelo novo
vírus, eles sofrem por causa da
enfermidade, da saudade. E os
familiares também sofrem a angústia da distância travada com quem
está hospitalizado”.
As chamadas duram cerca de
20 minutos e são feitas individualmente, inclusive com os pacientes

que estão sedados ou entubados.
“Para nós, tem sido um conforto poder vê-la e acompanhar a
melhora. Isso é muito importante
tanto pra nós quanto pra ela, pois
foi depois que eu falei com ela pela
chamada de vídeo que ela começou a reagir”, comenta Adriana
Vicente Rodrigues, filha de uma
paciente.
Mesmo com a distância física, a
nova modalidade permitiu ampliar a
oportunidade de contato. Segundo
Juliane, muitas vezes, em uma única
videochamada são adicionados
familiares que moram em outras
cidades e estados e ainda é possível
a participação de netos e bisnetos,
já que nos encontros presenciais o
número de visitantes é limitado e
não são permitidas crianças.
“É uma situação nova para
todos e temos que ter bom senso.
Eu acho super importante o contato
físico com o paciente pra que possa
ajudar na recuperação, mas se não é
possível, que pelo menos ele escute
e veja pela chamada de vídeo que
ele não está sozinho, que a família
está a par de tudo e que se importa
com ele”, afirma Daniele Pupo, que
está com o pai internado.
Além das videochamadas, o
mesmo familiar que ficou como
contato oficial entre o paciente e
o hospital também recebe, todos
os dias, às 11 horas, uma ligação com o boletim médico. Na
UTI neopediátrica, esse boletim
também é passado aos pais por
telefone. Na unidade de terapia
intensiva infantil, as visitas também
foram restritas somente aos pais e
elencados alguns critérios, dependendo da condição do paciente.
Nos casos em que a presença da
mãe é inviável, também são feitas
videochamadas.
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PESQUISA EM TIBAGI

Efeito da pandemia
no turismo será
avaliado pela Setur
Secretaria já
tem iniciado
um plano de
marketing
Da Assessoria
Tibagi - Durante esta semana,
a Secretaria Municipal de Turismo
(Setur) iniciará pesquisa com todo

o trade turístico para detectar
como a pandemia do novo coronavírus está afetando o setor. A Setur
entrará em contato via ligação telefônica com empresários que integram o trade.
A secretária da Setur, Kellin
Ramos, relata que os resultados
da pesquisa irão ajudar na elaboração de planos para como agir
pós a pandemia. "Diante das
informações iremos elaborar um
plano de como atuar pós a situação do coronavírus. A gente já

tem iniciado um plano de marketing. Temos várias ideias para que
Tibagi volte a brilhar nesse meio
de turismo que é tão forte na
cidade. Com os dados será mais
fácil ainda", diz.
A pesquisa será rápida e abordará pontos importantes como o
número de demissões causadas. É
importante que empresários fiquem
atentos e repassem as informações
corretas para a equipe da Setur. A
sondagem também será feita no
próximo, para atualização.

PARA REVITALIZAÇÃO

Bancos de rua estão sendo retirados
Palmeira - Os bancos da
rua Conceição começaram a ser
removidos na terça-feira (14),
adiantando o processo de início das obras de revitalização
da principal via do comércio do
município. Outro fator que auxiliou no adiantamento da atividade,
foi a aglomeração de pessoas nos
próprios bancos nos últimos dias,
ação que deve ser evitada devido
ao novo coronavírus.
A secretária de Obras e Infraestutura, Francine Albuquerque,
conta que “durante ações de
fiscalização dos servidores da
Prefeitura, foi percebido que
muitas pessoas ficavam sentadas
nos bancos, aglomeradas, e muitas delas pertencentes a grupos
de risco, sem utilizar máscaras
e sem respeitar uma distância
segura”, relatou.
Albuquerque também revelou
que os bancos retirados da rua
Conceição serão revitalizados e
que após a passagem da pandemia, serão realocados para outros
locais. “São 48 bancos no total.
A rua XV de Novembro receberá
11 e os demais serão colocados
em parquinhos, academias populares, quadras de futebol society e
demais locais públicos que possam

recebê-los”, contou a secretária.
Revitalização
As obras de revitalização da
rua Conceição terão início na próxima quarta-feira (22). O trecho
que receberá melhorias fica compreendido entre as ruas Coronel
Pedro Ferreira e Coronel Pedro
Scherer, o qual passará por obras
com o objetivo de oferecer melhores condições de trafegabilidade,
de segurança e conforto a todos
os pedestres e motoristas que utilizam a via.
O prefeito de Palmeira, Edir
Havrechaki, destaca que a rua
Conceição concentra parte significativa do comércio de Palmeira
e é frequentada diariamente por
milhares de pessoas, justificando
sua revitalização. “Historicamente
é um local de encontro do povo palmeirense, principalmente devido à
grande concentração de serviços
ali prestados. Com a revitalização
pretendemos manter viva as condições de desenvolvimento deste
importante local de nosso município, além de melhorar as condições de circulação e segurança de
quem por ali transita”, disse.
As maiores mudanças serão
visíveis na pavimentação, no pai-

sagismo e na iluminação. Parte do
passeio existente será mantido com
as características atuais, porém
outra parte será substituída por
blocos de concreto intertravados,
conhecidos com paver. Em toda a
extensão revitalizada será instalado
piso tátil e rampas para portadores
de necessidades especiais.
A faixa destinada ao fluxo de
veículos será reduzida, visando
propiciar um maior espaço para
os pedestres, além de reduzir a
velocidade dos veículos que circulam, melhorando a segurança. O
projeto também propõe a instalação de faixas de pedestres elevadas em vários locais.
Já a iluminação pública receberá postes com refletor de topo
bidirecional de LED, proporcionando melhor distribuição da
iluminação. As fiações das instalações elétricas de alimentação
das luminárias serão enterradas e
embutidas nos postes e tubos da
iluminação.
O projeto também apresenta a
implantação de estares e canteiros. As espécies arbóreas existentes, salvo aquelas que estiverem
apresentando risco à população
ou comprometendo a execução da
nova proposta, serão mantidas.

IPTU DE PALMEIRA

Prorrogado prazo para pagamento
Palmeira - Foram publicados
no Diário Oficial do Município,
através da Secretaria de Finanças, dois decretos que estabelecem a prorrogação de prazo para
pagamento do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU), com
vencimento nos meses de maio
e junho, e prorrogação por 120
dias na validade das certidões
negativas de tributos e outros
débitos municipais e certidões
positivas de débitos com efeitos
de negativa.
De acordo com o secretário
municipal de Finanças, Eloir José

Voichicoski, “são medidas adotadas pelo Município para ajudar a
minimizar os efeitos da crise da
pandemia do coronavírus para
a população em geral e para os
empreendedores palmeirenses”,
destacou.
Um dos decretos prorroga
as datas de vencimento do IPTU
2020, dos contribuintes pessoas físicas e jurídicas, de duas
formas: o IPTU cuja parcela
tenha vencimento original em
10 de maio de 2020, tem seu
vencimento prorrogado para
20 de setembro de 2020; e o

IPTU cuja parcela tenha vencimento original em 10 de junho
de 2020, tem seu vencimento
prorrogado para 20 de outubro
de 2020. As demais parcelas do
IPTU 2020 permanecem com as
datas de vencimento mantidas.
Já o segundo decreto prorroga por 120 dias a validade das
certidões negativas de tributos e
outros débitos municipais e certidões positivas de débitos com
efeitos de negativa, de que trata
a Lei Municipal no 2.223/2002,
cuja validade esteja vigente até a
data de 30 de março de 2020.

DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DE TIBAGI

Estudantes terão aula a distância
Tibagi - A partir da segundafeira (20), os alunos das oficinas
do Departamento de Cultura passarão a ter aulas na modalidade
on-line. O ensino a distância será
ofertado para os estudantes da
sede e dos distritos e foi a alternativa encontrada para conseguir
manter as atividades culturais
mesmo durante a pandemia do
novo coronavírus.
A modalidade funcionará com
os professores produzindo as aulas
e enviando para todos os alunos,
junto com atividades impressas e
também sugestões de materiais
complementares como filmes,
vídeos e outros links que comple-

mentam o ensino. Também serão
promovidos encontros virtuais. Os
conteúdos produzidos serão de
acordo com o nível do aluno (iniciante, intermediário e avançado).
O prefeito Rildo Leonardi
destaca que o município está
preocupado com o aprendizado
dos alunos durante este período
delicado. "Essa foi uma medida
que tomamaos para atender mais
alunos com o máximo de qualidade e também zelando pela
permanência dos contratos com
os professores. Sabemos que os
primeiros dias são de adaptação,
mas estamos bem esperançosos
com as aulas on-line", disse.
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A secretária municipal de
Educação e Cultura (Semec),
Ana Elis Gomes, pontua que essa
reinvenção também procura preservar os empregos.
Enquanto as aulas a distância ocorrem, os alunos poderão
emprestar instrumentos do Departamento de Cultura. O empréstimo será documentado com a
assinatura de termo de compromisso. Alunos menores de idade,
o documento deverá ser assinado
por seus pais ou responsáveis.
As aulas de balé e pintura
seguirão a mesma recomendação.
Os professores já iniciaram a preparação dos planos de aula.

Sede da Secretaria Municipal de Turismo, em Tibagi

NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO E NO NOVO CENTRO CÍVICO

Assinada ordem para mais obras
Palmeira - A Prefeitura
de Palmeira assinou na manhã
de terça-feira (14) a ordem de
serviço para a execução das
obras de pavimentação asfáltica, drenagem e urbanização
na rua Barão do Rio Branco e
no novo Centro Cívico. A responsável pela execução será a
empresa Rochconsult Engenharia e Empreendimentos Imobiliários, de Curitiba, vencedora
do processo licitatório.
A ordem de serviço foi
assinada pela secretária municipal de Obras e Infraestrutura,
Francine Albuquerque, e pelo
representante da Rochconsult,
Luciano Oliveira Rocha. A
cerimônia de assinatura aconteceu no Salão Nobre do Palácio da Viscondessa Querubina
Rosa Marcondes de Sá, sede
do Prefeitura, e contou com
a presença do prefeito Edir
Havrechaki, do vice-prefeito
Marcos Levandoski, do secretário de Urbanismo, Fabiano
Bishop Cassanta, do secretário
de Finanças, Eloir José Voichicoski, e demais representantes
do Município e da empresa.
Para Havrechaki “o investimento nas obras dará retorno
muito positivo na qualidade

Divulgação

Investimentos chegam perto dos R$ 3 milhões
de vida dos munícipes, pois
mudará o eixo de desenvolvimento e até mesmo de funcionamento da nossa cidade. São
investimentos que certamente
farão a diferença nos próximos
anos”, destacou. Para a realização da obra a Prefeitura realiza
o investimento de cerca de R$ 3
milhões, recurso obtido através
do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa).
A obra irá pavimentar trechos das ruas Barão do Rio
Branco, Judith Sotta Malucelli, Luiza Trombini Malucelli,
Coronel Macedo, além de uma
via ainda sem denominação

no Centro Cívico, totalizando
área de 10,5 mil m2 de asfalto
e 1,2 mil m3 de concreto em
passeios com urbanização e
acessibilidade.
A obra contará ainda com
asfalto com revestimento em
concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ), drenagem,
meio-fio com sarjeta, passeios,
rampa para portadores de
necessidades especiais (PNE)
com piso podotátil, ciclovia, estacionamento, iluminação auxiliar
nas ciclovias, plantio de grama,
plantio de árvores e sinalização
horizontal e vertical, com prazo
de execução de três meses.
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Paraná - coronavírus

O governo do paraná
está agindo para cuidar
dos paranaenses.
AÇÕES DO GOVERNO

Pacote Econômico
para preservar empregos:
R$ 1 bilhão
Pacote de Apoio Social:
R$ 400 milhões
Merenda Escolar
entregue em casa
362 proﬁssionais da saúde
contratados
Ampliação da capacidade
para quase 1.000 leitos
de UTI para pacientes
de COVID-19
Tarifa Social de Energia:
estendida para 217,5 mil
famílias
Conta de água e prestação
da COHAPAR: + 90 dias

Veja mais ações em coronavirus.pr.gov.br
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DIÁLOGO E CRIAÇÃO DE COMITÊ PERMITIU A REABERTURA
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Decreto reabre comércio no sábado
Divulgação

Negociações
avançaram na
quinta e sexta

* NOVA REGRAS

DA REDAÇÃO
Diante de uma das maiores
crises já enfrentadas na atualidade, o comércio de Castro
reabre suas portas após 27 dias
fechado. Este retorno das atividades era inclusive um compromisso assumido pela Prefeitura
do município para esta quinzena de abril, porém, depois
do indeferimento do recurso
que foi protocolado na tentativa de cassar a decisão judicial
que determinou a suspensão
das atividades não essenciais, o
Executivo Municipal não havia
apresentado novas ações e nem
planejamento, pelo menos não
publicamente, até a tarde dessa
sexta-feira (17). Em entrevista
a Antena Sul FM na segundafeira (13), o prefeito Moacyr
Fadel disse que existia grande
chance de os comerciantes
locais poderem voltar ao trabalho até nesta quarta-feira (15),
mas foi preciso diálogo com o
Ministério Público Estadual e
com o Poder Judiciário, além
da criação do Comite Operacional de Emergência (COE),
para que isso acontecesse.
Ao longo da semana a reportagem tentou ouvir representantes do Executivo Municipal
diversas vezes, para saber que
planejamento está sendo trabalhado. Porém, nem o diretor de
Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura, Augusto Beck, nem o
procurador-geral do município,
Júlio Philbert e nem os assessores de comunicação da Prefeitura atenderam ou retornaram

Reunião na Sala de Atos da prefeitura
as ligações.
Na quinta-feira (16) a reportagem teve acesso a um comunicado enviado por Anderson
Gomes, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro),
aos associados da entidade.
Através de áudio, Anderson
afirmava que seria criado um
comitê para o enfrentamento da
crise do coronavírus, e que ele
mesmo havia se disponibilizado
para participar deste comitê.
"Já passei meus dados pessoais para ingressar neste comitê
oficial e amanhã [sexta-feira,
17] teremos outra reunião, o
prefeito nos informou isso",
menciona. O presidente da
Acecastro também afirmou na
ocasião, por áudio, que agora
era possível ficar mais confiante
na possibilidade de reabertura do comércio e retomada
das atividades. "Nós enquanto
entidade, e por todas as formas que estamos buscando
informações, e comparando
com outras cidades, que estão
com muita dificuldade como
nós, mas estão conseguindo
reverter a situação, e com toda

responsabilidade retomar as
atividade comerciais, aqui nós
enxergamos que agora a probabilidade de reabertura em
curto espaço de tempo é bem
provável, temos uma sensação
real, que já na próxima semana
teremos desdobramentos bem
positivos, estamos muito atentos a tudo o que está ocorrendo
e trabalhando com o máximo
empenho para que com responsabilidade jurídica e sanitária,
respeitando todas as esferas
públicas, possamos retomar
as nossas atividades o quanto
antes", finalizou.
Ouvido pela reportagem,
o empresário castrense Lino
Lopes, que também é presidente
da Coordenaria das Associações Comerciais e Empresariais do Centro do Paraná
(Cacicpar), comentou sobre a
importância da criação de um
Comitê de Operações Emergenciais (COE) para o enfrentamento da pandemia e busca
de soluções para o comércio
da cidade. Ele também afirmou
durante a semana que acreditava no retorno das atividades,
se houvesse ação, por parte da

administração pública municipal. "Temos que lembrar que o
principal objetivo da quarentena
é ganhar tempo para que a rede
hospitalar possa ser ampliada
em leitos, equipamentos e
estrutura. Há também as recomendações da OMS e as portarias do Ministério da Saúde
sobre a Covid-19 para serem
atendidas. Então nesse cenário temos percebido que diversos municípios da região estão
agindo nesse sentido, inclusive
Castro, mas o município que
tiver maior agilidade em montar seu COE e capacidade de
demonstrar que está cumprindo
com essas exigências sanitárias
de segurança, vai sair na frente
para reabertura das atividades
comerciais de forma plena".
E continuou, afirmando que
"creio mesmo que a possibilidade de reabertura do comércio seja imediata, uma vez que
basta o município, através das
autoridades e órgãos responsáveis, fazer o dever de casa.
Não me passa pela cabeça que
não exista vontade política para
tanto, seria muita ignorância e
estupidez", destacou.

UM GRANDE HUMANISTA

Albino Schultz morre aos 89 anos
Divulgação

SANDRO ADRIANO CARRILHO
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A cidade acordou mas triste
na manhã dessa sexta-feira
(17) com a morte de seu ilustre
morador, Albino Schultz, aos 89
anos de idade. Cartorário mais
antigo do país na ativa, Albino
passou mal na segunda-feira
(13) e foi levado para o Hospital Cruz Vermelha, sendo internado na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI). Na sexta-feira
seu quadro agravou-se, vindo a
óbito às 4h40 em decorrência
da falência múltipla dos órgãos.
Seu sepultamento ocorreu às 14
horas, do mesmo dia, no Cemitério Frei Mathias, em Castro.
A perda de Albino Schultz
foi bastante lamentada no meio
social e político, não só em Castro como fora da cidade. Para
a presidente do Lions Clube de
Castro, Rosa Ribeiro, “é uma
tristeza imensa a perda do nosso
ilustre companheiro Albino. Uma
pessoa muito querida, educada,
um grande homem. O Lions
Clube de Castro está de luto”.
Albino foi fundador e presidiu o
Lions Clube de Castro nos anos
de 1968 a 1969 e de 1973 a
1974. Foi Governador do Lions
Distrito LD no ano de 1974 a
1975. No dia 3 de março deste
ano, Albino Schultz participou
pela última vez de uma reunião
do Lions.
Para o ex-prefeito Reinaldo
Cardoso, Albino foi uma pessoa

Albino Schultz era o cartorário mais antigo do país

de grande destaque, não só na
área política, como na social e
empresarial. Inclusive concorreu
como candidato a vice-prefeito
ao lado de Domingos Faustino
de Carvalho nas eleições de
1.982, onde terminou o pleito
na segunda colocação. Também
foi proprietário do extinto Jornal
do Iapó e fundador da Apae de
Castro e do Clube de Campo,
onde também foi o primeiro presidente.
Logo que faleceu Albino
Schultz, sua filha Regiane
Schultz Pusch informou nas
redes sociais a morte do pai.
“Hoje, ‘partiu fora do combinado’, como ele sempre gostava
de falar, parafraseando Rolando
Boldrin, nosso Albino Schultz.
Cumpriu lindamente sua jornada
na terra. Agora rogamos que ele
seja bem recebido no Céu, que
os espíritos de luz o acompa-

Última participação de Albino em reunião do Lions

nhem, que os orixás o guiem,
que ele tenha um feliz retorno
ao grande algoritmo. Que siga
em paz em qualquer das crenças
ou não crenças”.
Albino Schultz deixou três
filhos (Rosana Canha, Paulo
Roberto Schultz e Regiane
Schultz Pusc), além de sete
netos e cinco bisnetos.
80 anos de Albino Schultz
Uma das grandes homenagens a Albino Schultz foi dada
quando ele comemorou seus 80
anos no Moinho Castrolanda,
em 19 de fevereiro de 2011,
um dia após a data que celebra
o seu nascimento.
A festa transformou aquela
noite de sábado em um momento
agradável e muito descontraído.
A confraternização seguiu com
os seus companheiros do Lions
Clube, da Turma dos Secas

(Seca Pimenteiras), amigos e
familiares.
Muito além de mostrar-se
um bom anfitrião, o brilho de
sua pessoa já se fez ao formalizar o convite impresso. Anexo
ao mesmo seguiu um pequeno
lembrete com a sugestão do que
gostaria de receber daqueles que
quisessem presenteá-lo, ao invés
de um mimo material à sua pessoa, como gesto de carinho uma
doação para a APAE de Castro,
seguida do número da conta bancária desta associação.
Humanismo, solidariedade,
caridade, fraternidade, filantropia, altruísmo, caráter cívico e
ético foram algumas das suas
qualidades destacadas.
*Parte do texto de homenagem aos 80 anos de Albino
Schultz foi extraído do então
Jornal de Castro.

Comércio
O horário de funcionamento
do comércio deverá ser realizado
a partir deste sábado (18) com
novas regras de forma a ampliar
o atendimento e reduzir aglomerações de pessoas, a critério
de cada ramo de atividade. Fica
proibido o acesso de qualquer
cliente sem máscara ou similar e o
acesso a mais de um membro por
família e a entrada de crianças.
Os estabelecimentos devem oferecer aos clientes, produto para
higienização das mãos. Todos os
funcionários também devem utilizar máscaras ou similares.
Os estabelecimentos devem
adotar atendimento preferencial
em sistema de disque entregas,
pedidos on-line ou agendamento
e respeitar a taxa de ocupação de
no máximo uma pessoa a cada
25,00 m2 de área comercial, no
caso de atendimento presencial.
Medidas de higiene como
panos umedecidos em água sanitária ao invés de tapetes e ainda
a limpeza e desinfecção do piso,
balcões, bancadas e outros equipamentos deverão ser feitas em
intervalos mínimos de cada 30
minutos.
Estabelecimentos com caixa
eletrônico, além da limpeza,
devem afixar álcool 70% próximo
aos aparelhos.
Em locais em que podem
ocorrer filas (caixas, sanitários,
etc.), deverá ser providenciada
a sinalização no piso, a fim de
manter a distância mínima de
dois metros entre os clientes. E
os estabelecimentos deverão afixar, em local de fácil visualização,
orientações quanto a cuidados
preventivos, acesso a álcool 70%
(líquido ou gel), acesso a sanitários, água e sabão ou similar e
papel toalha descartável.
Atividades suspensas
Permanecem suspensas as
atividades em teatros, cinemas,
casas de espetáculos e demais
locais de eventos; bares, pubs
e congêneres (de forma presencial); casas noturnas, lounges,
tabacarias, boates e similares;
clubes, associações recreativas
e similares; academias de ginástica em geral, exceto personal
trainers; igrejas e/ou todas as
denominações de qualquer culto
(poderá ser realizado o atendimento de forma individual, com
utilização de máscaras e demais
medidas de segurança.
Restaurantes,
lanchonetes, cafés e congêneres deverão
observar rigorosamente as disposições já elencadas no Decreto
nº 186/2020. Clínicas médicas,
consultórios odontológicos, clínicas fisioterápicas e estabelecimentos médicos veterinários
deverão proceder com extrema
cautela, adotando medidas de
higiene e segurança no atendimento aos clientes em prevenção
ao coronavírus.
Os funerais não poderão
ultrapassar quatro horas de duração, e deverão ter limitação de dez
pessoas no ambiente. Os velórios
iniciados após as 15 horas poderão encerrar às 8 horas do dia
seguinte, a fim de evitar sepultamentos noturnos. Todos os
velórios com morte suspeita ou
confirmada decorrente do novo
coronavírus (covid19) serão realizados com urna lacrada.
Autônomos
Profissionais liberais e autônomos da área de saúde, personal
trainers, estética e higienização
pessoal, tais como cabeleireiros,
manicures ou pedicuros, deverão
funcionar com agendamento, em
domicílio ou em sua sede, sendo
vedado o acúmulo de pessoas no
ambiente e a permanência em
salas de espera ou congêneres,
garantindo-se a limpeza e medidas de segurança, entre cada
atendimento. Fica vedado o atendimento de mais de uma pessoa,
por um único profissional, simultaneamente.
Dr. Jorge
A Rua Doutor Jorge Xavier
da Silva ficará interditada no tre-

cho compreendido entre a Rua
Antônio Rolim de Moura e a Rua
Major Otávio Novaes e o acesso
à esta área está condicionado à
utilização de máscaras ou similares que funcionem como barreira
mecânica e será permitida a utilização para o máximo de 200
pessoas simultaneamente, excetuados nesse número os funcionários dos estabelecimentos.
A Diretoria Municipal de
Segurança Pública promoverá a
sinalização da interdição da rua e
o controle do acesso de pessoas.
O trânsito na área delimitada será
permitido exclusivamente para
veículos de moradores da região
interditada, no trecho suficiente
para o acesso às respectivas garagens, ou para acesso dos moradores a suas casas ou apartamentos.
Transporte
Quem reside no município
e que tenha retornado do exterior nos últimos 30 dias, deve
se recolher em isolamento pelo
período de 14 dias.
Os ônibus e outros veículos
de transporte coletivo municipal não poderão trafegar com
lotação superior a 50% de sua
capacidade. A concessionária de
transporte coletivo deverá fornecer, em cada veículo, álcool em
gel (70%) para os usuários.
Os veículos de transporte de
passageiros, coletivos, táxis, uber
e congêneres somente poderão
transportar passageiros que usem
máscara ou similar que funcione
como barreira mecânica.
Aulas
As aulas em escolas públicas
municipais permanecem suspensas por tempo indeterminado
e nesse período, a Secretaria
Municipal de Educação adotará
medidas para propiciar uma
rotina pedagógica domiciliar, com
base na deliberação do Conselho
Estadual de Educação.
A Rodoviária Municipal permanece fechada.
Fiscalização
A fiscalização será feita por
todos os servidores municipais
de Castro. Mas, o cidadão que
identificar aglomerações ou qualquer afronta às normas decretadas poderá promover denúncia
através do disque denúncia da
Diretoria de Segurança Pública.
O não cumprimento de quaisquer das medidas estabelecidas
no decreto, caracteriza-se como
infração à legislação municipal
de posturas e sujeita o infrator às
penalidades e sanções aplicáveis,
desde multa a cassação do alvará
de funcionamento, sem prejuízo
de outras medidas administrativas, cíveis e penais.
A constatação de funcionário
ou cliente, no interior de estabelecimentos comerciais sem o uso
de máscara ou equivalente que
funcione como barreira mecânica será considerada expressa
infração às normas decretaras,
sujeitando o estabelecimento às
penalidades previstas.
Bancos
As
agências
bancárias
deverão dar preferência ao
atendimento eletrônico/digital,
evitando-se o atendimento presencial, limitando o número de
clientes e respeitando o limite de
uma pessoa a cada 25 metros
quadrados. Ficam proibidos o
acesso de qualquer cliente sem
máscara ou similar que funcione
como barreira mecânica; o acesso
a mais de um membro por família
para realizar as transações bancárias e a entrada de crianças.
Os estabelecimentos deverão fornecer a higienização com
álcool em gel aos clientes junto
à entrada do estabelecimento;
demarcar espaços com dois
metros nos locais em que possa
haver filas e aglomerações; disponibilizar a todos os empregados máscaras, luvas e álcool em
gel e na medida do possível, máscaras, luvas e álcool em gel para
os demais consumidores.
* Fonte: Prefeitura de Castro
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GOVERNADOR RATINHO JUNIOR ASSINA CONVÊNIO COM A KLABIN E PREFEITURA

Hospital em TB vai atender Covid-19
Divulgação

Investimento
estimado nessa
fase é de
R$ 1,7 milhões
Da Assessoria
O Hospital Regional de Telêmaco Borba vai entrar em funcionamento após uma espera de
mais de dez anos. Para isso, o
governador Carlos Massa Ratinho Junior assinou na terça-feira
(14) convênio com a Klabin e
a prefeitura do município, permitindo que o complexo médico
possa operar em até 45 dias.
De acordo com o cronograma
inicial, a unidade hospitalar ficaria pronta apenas em outubro.
Mas com apoio da Klabin, parte
da operação foi antecipada, permitindo a disponibilidade de 10
novos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 40 leitos de
enfermaria para o enfrentamento
ao coronavírus.
A nova estrutura se soma
aos Hospitais Regionais de Guarapuava, na Região Central, e
Ivaiporã, no Vale do Ivaí, também com obras adiantadas para
ampliar a oferta de leitos para
pacientes da Covid-19. Somados, os três complexos vão agregar ao sistema público de saúde

Governador Carlos Massa Ratinho Junior visita o Hospital Regional de Telêmaco Borba
e diz que acordo prevê readequação de parte da estrutura física e também o aparelhamento
50 espaços de UTI e 160 enfermarias em condições de serem
usadas simultaneamente.
“São operários, engenheiros, técnicos da Sanepar e da
Copel em uma verdadeira forçatarefa que vai permitir ao Paraná
oferecer o melhor atendimento
possível à população”, destacou
Ratinho Junior. “Esse hospital
aqui em Telêmaco Borba está
pronto há muito tempo, mas
somente agora será entregue
de verdade aos paranaenses”,

acrescentou.
Ratinho Junior explicou que
o acordo prevê a readequação
de parte da estrutura física e
também o aparelhamento necessário para colocar o complexo
em funcionamento para receber
pacientes da Covid-19. O hospital vai atender sete municípios
da microrregião de Telêmaco
Borba. O investimento estimado
apenas nesta fase é de R$ 1,7
milhão. “O momento é de muita
união. De falar menos e trabalhar

mais”, disse o governador.
Originalmente,
tanto
a
estrutura de Ivaiporã quanto a
de Telêmaco vão ser dedicados
preferencialmente ao atendimento da mulher, foco que será
mantido após a pandemia de
coronavírus abrandar.
O governador lembrou ainda
que a parceria com a iniciativa
privada, aliado ao decreto de
estadual de combate ao Covid-19
permitiu ao Estado ganhar celeridade nas execuções das obras.

Corpo clínico
Para a estrutura médica, o
secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto, explicou que será
feito um chamamento público
entre instituições filantrópicas
interessadas em administrar o
centro hospitalar.
“Estamos colocando obras
à disposição dos paranaenses,
olhando para frente. Se preciso
for, vamos ampliar ainda mais o
número de leitos, porque aqui
estrutura existe", afirmou o
secretário.
Velocidade
Com o acordo, o hospital
poderá receber investimento
imediato da Klabin, que usará
a sua experiência para conduzir as obras de adequações na
estrutura do prédio e viabilizará
a compra de equipamentos para
a instalação de leitos de UTI
e enfermaria destinados aos
pacientes contaminados pelo
coronavírus.
Diretor industrial de Papéis
da Klabin, Arthur Canhisares
ressaltou que a empresa busca
medidas que possam ajudar a
comunidade local, já que uma
das plantas da corporação de
celulose está instalada na cidade
dos Campos Gerais. A empresa
está fazendo a recuperação de
todo sistema de gases do hospital, do sistema de caldeiras e
da parte elétrica e civil. "É um

investimento para dar velocidade para o funcionamento do
hospital”, disse.
A intervenção da empresa
no hospital se dará durante a
pandemia do novo coronavírus.
“Sabemos que neste momento
crítico, cada atitude conta. Por
isso, a Klabin tem atuado fortemente na prevenção da disseminação do coronavírus e
está trabalhando junto ao poder
público para apoiar ações de
enfrentamento à COVID-19
voltadas para o cuidado com
as comunidades. Com o convênio, teremos em curto prazo um
hospital totalmente equipado
com leitos de UTI e enfermaria", afirma Arthur Canhisares,
diretor industrial de Papéis da
Klabin.
Espera
Prefeito de Telêmaco Borba,
Márcio Matos destacou a importância do complexo médico. Ele
disse que, além da população do
município, o Hospital vai garantir atendimento público de saúde
com qualidade para pequenas
cidades vizinhas.
“São mais de dez anos de
espera. Sete municípios que
dependem desse hospital agora
voltam a ter esperança. É um
dia de felicidade para todos
saber que o hospital regional
vai enfim entrar em funcionamento”, revelou.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

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

AQUECEDOR
Vendo aquecedor de casa
a óleo, em perfeito estado.
Valor de R$ 150. Tratar
pelo (42) 9 9972-0758.

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.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso e disponibilidade para
trabalhar como Cuidadora de Idosos. Interessados tratar pelo telefone (42) 9 9868-0185.
VENDO CHÁCARA
Vendo chácara ou troco por casa na
cidade de Castro, próximo da Pousada do Canyon do Guartelá (Guedes), medindo dois alqueires e com
casa em madeira tratada medindo
70 metros. Riacho passa nos fundos
e contém dois tanques de peixes.
Interessados pelo fone (42) 9 99798100, com Mário.

ALUGA-SE CASA
Alugo casa em alvenaria, contendo
3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
quintal, garagem e lavanderia, na
Praça Duque de Caxias, 813, em
frente ao 5º Esquadrão. Interessados tratar pelo (42) 3232-0433.

PERSONALIZADOS
Vendo jogo de copos de
vidro, com socador de
limão (madeira), sendo um
maior e quatro menores,
todos estampando a marca
de uma cerveja. R$ 40. Tratar pelo (42) 9 9972-0758.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA OPERACIONAL
Súmula dessa licença deverá ser publicada no Diário Oficial do Estado
e em jornal de grande circulação local ou regional, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias, nos termos da resolução CONAMA nº 006/86.
Esta LICENÇA DE OPERAÇÃO, tem a validade acima mencionada,
devendo em sua renovação ser solicitada ao Instituto Água e Terra
com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias. Quaisquer alterações ou expansões nos processos de produção ou volumes produzidos pela indústria e alterações ou expansões no empreendimento,
deverão ser licenciados pelo Instituto Água e Terra. Esta LICENÇA
DE OPERAÇÃO deverá ser afixada em local visível.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
ARAUCO FOREST BRASIL S/A. Torna público que recebeu do IAP Instituto Ambiental do Paraná, a Licença Prévia nº 43.031 válida até
06/09/2021, instalada na localidade denominada São Domingos II –
Município de Sengés/PR.

Áries: Sextou com ótimas
promessas, que ilumina os seus
sonhos e faz excelente aspecto.
As coisas devem caminhar bem
pra o seu lado e o dia promete
ser um sucesso. Suba um degrau
por vez com os olhos firmes no
seu objetivo.

Libra: A Lua atravessa o
último decanato da sua Casa do
Prazer, mas ainda em tempo de
trazer as melhores vibrações. Em
paz, ela envia proteção extra para
se dedicar ao que mais te proporciona realização e o melhor é
que você.

Touro: A semana vai chegando ao fim, mas você ainda
tem muito gás para cumprir
seus compromissos, sobressair
no trabalho e batalhar por seus
interesses. No ponto mais alto do
seu Horóscopo, a Lua incentiva
a sua prosperidade profissional
e revela: é hora de alcançar seus
ideais.

Escorpião: Hoje os astros
conspiram abertamente a seu
favor e ajudam você finalizar
seus projetos profissionais com
capricho. Tudo indica que vai terminar a semana com a sensação
de dever cumprido, incentivará a
se orgulhar dos seus feitos. Sua
vitalidade física e mental atravessa um ótimo momento.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
LILIAN DA ROSA WEIGERT BENAZZI EIRELI, CNPJ
10.575.288/0001-86 torna público que irá requerer à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da Licença
de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob n.
110.517, com vencimento em 25/04/2020 instalada Rua Rovilio Christianetti, 475, Distrito Industrial Ari Fanchin, em Jaguariaiva, Parana.

Gêmeos: Hoje não falta
incentivo das estrelas para o seu
signo reabastecer as esperanças
e buscar novos horizontes. Sol e
Lua convidam a se envolver com
as atividades de que mais gosta e
o seu comportamento e vai estar
mesmo e relaxado. Só não deixe
os deveres em segundo plano.

Sagitário: Você vai acordar
com a sua energia no topo graças às vibrações positivas do
Sol em seu paraíso astral. A sua
habilidade para entreter, realizar,
convencer e encantar. O que fizer
hoje promete bons frutos, mas
na metade da tarde a Lua muda,
deixando seu comportamento.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
I A S CONTE EIRELI, CNPJ 18.852.832/0001-00 torna público que
recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a
Licença de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira,
sob n. 01/2020, com vencimento em 30/04/2020 instalada Rua Noredin
Carneiro, 305, Distrito Industrial Ari Fanchin, em Jaguariaiva, Parana.

Câncer: O Sol atravessa
os graus finais em sua Casa 10
e forma aspecto superpositivo
blindando e favorecendo as suas
ambições. Soluções originais
para questões profissionais poderão surgir hoje, principalmente se
tirar proveito das suas ideias.

Capricórnio: Ainda bem que
hoje é sexta-feira e você poderá
descansar de uma semana que
deve ter sido bem puxada, sobretudo no lado profissional. A Lua
ilumina o setor financeiro até a
metade da tarde e forma aspecto
harmônico com o Sol.

Leão: Sextou com as energias estimulantes, hoje prometem
reforçar seu otimismo e alegria de
viver. Sua boa estrela estará iluminada. Da metade da tarde em
diante, os compromissos podem
pesar, mas agindo com firmeza.

Aquário: Hoje a conclui a
visita mensal, mas antes de se despedir, levantando seu ânimo e sua
positividade. No periodo da tarde,
sua energia pode dar uma caidinha
e talvez você reclame de excesso
de responsabilidade profissional.

Virgem: Dia favorável para
transmitir conhecimentos, informações e técnicas, ainda mais
para quem trabalha com você.
Seus processos de criatividade
e comunicação, facilitando seus
contatos e suas relações..

Peixes: Semana terminando
e você já está sonhando com
sofá, TV, leituras, músicas e descanso. Primeiro o dever e depois
o prazer? Até a metade da tarde,
os compromissos vão se impor e
sua missão será cuidar de tudo.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL S/A. Torna público que irá requerer ao
IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a Licença de Instalação para
Extração de Saibro, instalada na localidade denominada São Domingos II – Município de Sengés/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
LILIAN DA ROSA WEIGERT BENAZZI EIRELI, CNPJ
10.575.288/0001-86 torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob n.
110.517, com vencimento em 25/04/2020 instalada Rua Rovilio Christianetti, 475, Distrito Industrial Ari Fanchin, em Jaguariaiva, Parana.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
I A S CONTE EIRELI, CNPJ 18.852.832/0001-00 torna público que
irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva,
a Renovação da Licença de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob n. 01/2020, com vencimento em 30/04/2020
instalada Rua Noredin Carneiro, 305, Distrito Industrial Ari Fanchin,
em Jaguariaiva, Parana.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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Divulgação

Apreensão de
drogas cresceu
quase 40 %
143,6 toneladas
de drogas
de janeiro
a dezembro
Da Assessoria
As forças de segurança
estaduais apreenderam 143,6
toneladas de drogas de janeiro
a dezembro de 2019 no
Paraná, um aumento de 38,8%
em relação ao ano anterior. A
informação foi divulgada nesta
quarta-feira (15) em relatório
do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria da Segurança Pública.
Houve acréscimo na quantidade apreendida de todas as
drogas divulgadas no relatório
estatístico: maconha (+36%),
cocaína (+212%), crack
(+38,4%), ecstasy (+76,7%)
e LSD (+147,2%).
“O aumento nas apreensões de drogas é decorrente
das diversas operações que as
polícias Militar e Civil desenvolveram. Com mais polícia
nas ruas, maior fiscalização e,
principalmente, maior investigação por parte dos setores
de inteligência correspondentes, conseguimos aumentar
esse dado ano a ano””, salientou o secretário da Segurança
Pública, Romulo Marinho
Soares.
Para o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos, o maior número
de apreensões de entorpecentes colabora para a redução
das outras estatísticas criminais, como de furto, roubo e
homicídio. ““Nós colocamos
como prioridade o combate
ao narcotráfico, em parceria
com outros órgãos municipais,
estaduais e federais. Quando
atacamos a espinha dorsal que
é o narcotráfico, todos os crimes satélites, aqueles que sus-

tentam o narcotráfico, reduzem
naturalmente””, disse.
O delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Jacob Rockembach, atribui o aumento à
minuciosa investigação e à
integração das forças policiais. “A Polícia Civil tem
grande experiência na investigação de organizações criminosas que atuam no tráfico de
drogas. Todo esse trabalho é
realizado por todas as nossas
unidades especializadas ou de
área. Outro ponto chave é a
integração e a troca de informações com outras forças de
segurança federais, estaduais
e municipais. Muitas das grandes apreensões são resultado
do trabalho conjunto entre as
polícias””, explicou.
Em números
A cocaína foi a droga que
teve maior aumento no volume
apreendido no ano passado.
De janeiro a dezembro de
2018 foi interceptada 1,6
tonelada, contra 5 toneladas
durante 2019, um acréscimo
de 212%. ““Tivemos uma
grande apreensão de cocaína
no Litoral do Estado, em julho
de 2019, quando foram interceptadas quase 3 toneladas em
uma única operação””, ressaltou o secretário Marinho.
O comandante-geral da
Polícia Militar destaca que as
ações no Estado colaboram
também para a queda do tráfico de drogas internacional.
““As grandes apreensões de
cocaína do ano passado foram
no Litoral. O trabalho de inteligência conjunta entre forças
está impedindo o embarque
da cocaína que é produzida na
Colômbia, entra no território
do Paraguai e, depois, passa
pelo nosso território em direção ao Porto de Paranaguá e
aos mercados europeu e americano. Nós estamos cortando
essa logística””, completou.
Além disso, o volume de

crack apreendido cresceu
38,4% – 420 quilos a mais.
Em 2019 foi apreendida 1,5
tonelada da droga. Somente
em Maringá foram 325 quilos
e em Curitiba 230 quilos.
Drogas sintéticas
A quantidade de LSD
apreendida também teve crescimento expressivo. Durante
todo o ano de 2018 foram
interceptados 14.539 pontos
da droga, volume que subiu
para 35.948 pontos em 2019
– são 21.409 pontos a mais,
um aumento de 147%. Curitiba apreendeu 52% de todo o
LSD retirado de circulação no
Estado (18.844 pontos).
Em relação às apreensões
de ecstasy, foram 40.408 comprimidos a mais em 2019, um
aumento de 76,7%. No ano
passado a polícia tirou de circulação 93.061 comprimidos.
Os municípios que registraram maior volume apreendido
foram São José dos Pinhais,
com 43.231 comprimidos, e
Curitiba com 32.853.
“Fazemos diversas operações para apreender cada vez
mais entorpecentes no Paraná.
As apreensões tem aumentado
ano a ano porque o trabalho
das unidades que compõem
a secretaria também tem sido
mais eficaz anualmente”, completou o secretário.
Maconha
No caso da maconha, foram
apreendidas 137 toneladas em
2019, 36% a mais que as 100
toneladas em 2018. Quase
375 quilos da droga foram
interceptados por dia em todo
o Estado. Os municípios com
maior volume apreendido
foram Foz do Iguaçu (21,4
tonelada), Cascavel (11,4
tonelada), Santa Terezinha
de Itaipu (7,2 tonelada), Alto
Paraíso (5,3 tonelada), Guaíra (4,9 tonelada) e Curitiba
(4,7 tonelada).

Polícia Civil prende dois foragidos
Divulgação

Ponta Grossa - Policiais
militares, em patrulhamento,
abordaram um homem de
30 anos em atitude suspeita.
Foi por volta das 18 horas
de quarta-feira (15), na Rua
espírito Santo, Bairro Órfãs,
em Ponta Grossa. Ao realizar busca pessoal, foram
encontrados dois invólucros
contendo substância análoga a maconha. Os policiais
realizaram diligências até a
residência onde o abordado
teria comprado o entorpecente. No local mais 404
gramas de substância análoga à maconha já fracionada e pronta para a venda.
Uma mulher de 18 anos,
moradora da residência, foi

Divulgação

Droga já estava pronta
para ser comercializada
presa e encaminhada para a
delegacia juntamente com o
outro abordado e o entorpecente apreendido.

NA MOTOCICLETA

Preso no Cará-cará com
maconha e cocaína
Ponta Grossa - Após
denúncias de que um indivíduo,
em uma motocicleta, estaria
transportando entorpecentes de
Curitiba para Ponta Grossa, policiais militares lograram êxito ao
abordá-lo na Rodovia BR 376,
região do Cará-cará. Ao realizar busca no compartimento de
bagagem da motocicleta, foram
encontrados quatro tabletes de
substância análoga ao crack e
250 gramas de substância análoga a cocaína. O condutor da
motocicleta, um homem de 38
anos, foi preso e encaminhado
para uma delegacia de polícia. A

Policiais escoltam até a Cadeia Pública presos em operação
condenado há dez anos de
reclusão.
Os presos que usavam tor-

nozeleira eletrônica, foram
escoltados até a Cadeia Pública
de Castro.

Ponta Grossa. Foi por volta das
18 horas de quarta-feira (15),
na Rua Engenheiro Gilberto
Kuhn, Bairro Contorno, quando
um homem de 32 anos ameaçou

matar a esposa de 27 anos e atear
fogo na casa. A Polícia Militar foi
chamada e o agressor foi preso e
encaminhado para uma delegacia
de polícia civil.

Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa, órgão
vinculado à Secretaria Municipal
de Cidadania e Segurança Pública
(SMCSP), recuperou, após perseguição, um veículo furtado na tarde
de quarta-feira (15). Um indivíduo
foi preso e encaminhado para a
delegacia da 13ª SDP.
De acordo com informações da
SMCSP, a ação teve início por volta
das 16 horas, quando o veículo foi
furtado na região do Parque Auto
Estrada. Repassadas as informações à Guarda Municipal, a equipe
Bravo do Getam, que realizava
patrulhamento nas imediações do
Parque Auto Estrada, localizou o
automóvel em deslocamento na
rua Marquês do Paraná. Após
tentativa de abordagem promovida
pelos agentes, o suspeito empreendeu fuga em alta velocidade, tendo
como sentido o centro da cidade.,
sendo realizado acompanhamento
tático pelo Getam com uso de
sinais luminosos e sonoros.
Após perseguição, o motorista
foi contido pela equipe na região
da rua Nicolau Florenski, preso e
encaminhado junto com o veículo
à delegacia da 13ª SDP para as
providências cabíveis.

NA PERPÉTUO SOCORRO

Pegas com crack
e maconha

Droga estava no setor
de bagagem da motocicleta
ocorrência foi registrada às 21
horas de quarta-feira (15).

Homem morre queimado
em incêndio em residência
interior da edificação um indivíduo em óbito, vítima de queimaduras. A polícia militar esteve no
local juntamente com a equipe da
criminalística, sendo que a vítima
foi encaminhada para o IML de
Ponta Grossa. As causas estão
sendo apuradas.

Civil prendeu autor de
homicídio em Imbituva
Imbituva - A Polícia Civil de
Imbituva prendeu na segundafeira (13), o autor do homicídio
de Luis Carlos Marques praticado no domingo (12), a golpe
de faca, no bairro Miraluz. As
investigações apontaram que o
crime teria sido cometido em
razão de uma discussão entre o
investigado e a vítima.
O homem acabou preso em
flagrante por coação no curso do

GM persegue e
recupera veículo

Divulgação

NO BAIRRO MIRALUZ

Ameaça matar esposa e atear fogo
Ponta Grossa - Mais uma
violência doméstica precisou da
atuação dos policiais militares de

Homem é preso com
404 gramas de maconha

Ponta Grossa - Incêndio
registrado nas primeiras horas
dessa quinta-feira (16), em uma
residência localizada na Rua
Edgar Bastos Pequeno, em Uvaranas, Ponta Grossa, movimentou o setor policial e o Corpo
de Bombeiros que localizou no

BAIRRO CONTONO

Da Redação

PONTA GROSSA

BAIRRO ÓRFÃS

PONTA GROSSA

EM CASTRO

Dois foragidos da polícia
foram presos na tarde de terçafeira (14), em Castro. O primeiro homem, capturado na
Vila Operária, possuia condenação de 14 anos de reclusão
por duplo homicídio, ocorrido
em 2013, em Castro, quando
da garupa de uma motocicleta
efetuou vários disparos de arma
de fogo em direção as vítimas,
um pai e um filho. Na fuga, acabaram atingindo um poste.
O outro preso foi encontrado na Vila Rio Branco. Ele
respondia pelos crimes de tráfico de drogas e roubo, e estava

Apreensões decorrentes de várias operações

processo, por estar ameaçando
de morte uma testemunha ocular, para que mentisse em depoimento.
De acordo com o delegado de
Polícia, Luís Gustavo Timossi, o
indivíduo encontra-se preso a
disposição da Justiça, que deverá
avaliar o pedido de prisão preventiva formulado pela Polícia
Civil, para que o investigado
continue preso.

Após receber denúncias,
policiais militares abordaram por
volta das 16 horas dessa terçafeira (14), um veículo na Rua
Miguel Aiçar de Sus, na Perpétuo
Socorro, no qual estavam duas
mulheres. Após realizada buscas pessoais, foi localizado com
uma delas cerca de 510 gramas
de sustância análoga ao crack.
Em diligências, outra mulher foi
encontrada com 138 gramas de
substância análoga a maconha.
Uma mulher de 29 anos e outra
de 46 anos foram conduzidas até
a 43ª DRP.

Indivíduo é preso
em Piraí do Sul
Piraí do Sul -Durante patrulhamento em Piraí do Sul, policiais militares abordaram na Rua
Genesio Paz King, no Bairro Itibere, indivíduo que possuia em
seu desfavor um mandado de prisão. O autor, de 43 anos, recebeu
voz de prisão e foi encaminhado
para uma delegacia de polícia. A
ocorrência foi registrada por volta
das 17h20 de terça-feira (14).

Menores são
presas por furto
Arapoti - Duas adolescentes com idades de 15 e 17 anos
acabaram apreendidas após furtarem objetos de uma residência.
Foi por volta das 21 horas de
terça-feira (14), na Rua Mário
Lemes, Aratinga, município de
Arapoti.O Conselho Tutelar precisou ser acionado.
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Melyssa

Ainda sendo muito
festejada por conta
de mais um ano de
vida, a bela Eloisa
Cristine Lohse,
aniversariante do
dia 11 de abril

Divulgação

Esse sábado (18) está reservado para Melyssa
Francine Galetto Nisgoski, Sra. Robson A.
Nisgoski, comemorar mais um aniversário.
Parabéns e muitas felicidades!
Divulgação / Daniel Calvo

Ensaio fotográfico de 15 anos de Paola Zaziski.
Uma tarde produtiva e com belas fotos, produzida com muita dedicação pela equipe de
Daniel Calvo e atenção as recomendações
Divulgação
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Edilson Luiz

Mylena Cristina Justus
de Sousa, bonita jovem
residente em Carambeí,
no ultimo final de semana
foi muito cumprimentada
pelo seu aniversário. É filha
do casal Josemery e Milton
de Sousa. O registro é de
Alvaro Andrade. Parabéns!
Maria Helena Oliveira Costa, professora aposentada,
centrista, uma das fundadoras da APLA - Academia
Pontagrossense de Letras e Arte, delegada na região da
UBT - União Brasileira de Trovadores, recentemente assumiu o departamento cultural da ASMIRE. Parabéns!
Ainda sendo muito
cumprimentado pela
passagem de mais um
aniversário, no dia17 de
abril, Edson Hitoshi
Kayano. No clique, recebe
o carinho da esposa,
Josélia Adacheski Kayano

17/04

Paulo Sergio Marques
Cristhian Schimidtke
Fabiani Bach
(Secretária de Saúde da
Prefeitura de Palmeira)
Simone W. Brustolin

18/04

Arnaldo José Romão
Fábio de Souza
Luana Constantino
Melissa Galetto Nisgoski
Rodrigo Spinardi

19/04

Rita Mara de Paula Araújo
Marli Simão de Santis
Andréia Milek
Paloma Tchalski Dudkiewcz

20/04

Alessandro Brandts
Felipe Bressam
Fabio Pereira
Felipe Damásio Coelho
Gabi Rebonato
Guilherme Bohmann
Gezina K. Kassies
Geraldo Makoulhi
Igor Augusto Gomes
Joselde C. Gobbo Tuma
Paulo Rizotte
Rita Kranicz S. Farias
Rosa Marcondes
Franciele Prado

Ana Maria Camargo,
destacada artista visual
e produtora cultural celebra
novo ciclo de vida nesta
segunda-feira (20). Dona de
um poder de agregação
de pessoas incrível, Ana tem
uma trajetória irretocável
como designer gráfico,
desenvolvimento de
marcas e inúmeros projetos
de cocriação, incluindo
o design vestível, unindo
artes visuais e moda.
Desenvolveu o Projeto
Agenda 12 x 12 que por
dois anos consecutivos
promoveu encontros
culturais mensais. Parabéns
mais do que merecido!

