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Divulgação

PM recupera três veículos furtados
De sábado (18) até a manhã de domingo (19), policiais militares de Castro recuperaram três veículos, apresentando alertas de Furto e Roubo, um da
cidade de Tibagi, outro de Curitiba e um terceiro de Castro.
No sábado (18) à tarde o carro primeiro recuperado foi um GM Celta,
encontrado abandonado na estrada do Maracanã, em Castro. No local os
policiais constataram que o automóvel teria sido levado de uma fazenda no dia
13 de abril, localizada na cidade de Tibagi, onde elementos teriam invadido a
propriedade, lfurtando também vários pertences das vítimas.
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987 casos confirmados

PR registra
50° óbito
pela covid-19
A Secretaria de Estado
da Saúde divulgou nova
atualização da situação de
pacientes confirmados com
o novo coronavírus: 42 novos casos e três óbitos nas
últimas 24 horas. No total,
o Paraná registra 987 casos
confirmados e 50 óbitos de
residentes no Estado com a
doença. Os pacientes que
morreram são dois homens
residentes de Apucarana
(com idades 47 e 51 anos) e
uma mulher de Londrina (de
página 7
56 anos).

17º CASO DA
COVID-19 FOI
DESCARTADO EM
PALMEIRA
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ECONOMIA PÓS covid-19

PR prepara retomada
Divulgação

em motocicleta

Preso com 25
kg de maconha
em mochilas
Após receber denúncias
de que dois indivíduos traziam
entorpecentes para Ponta
Grossa, equipe choque do 1º
Batalhão de Polícia Militar realizou abordagem à motocicleta suspeita e apreendeu mais
de 25kg de substância análoga
página 7
à maconha.

Paraná vai lançar selo para estimular a economia, disse governador Ratinho Junior

O Governo do Estado prepara um plano de ação projetando a retomada econômica do Paraná após a crise instalada com a pandemia de
coronavírus. Em reunião por videoconferência com lideranças do setor produtivo que formam o chamado G7, o governador Carlos Massa
Ratinho Junior informou nesta segunda-feira (20) que um comitê de trabalho foi criado para propor estratégias que busquem acelerar o
processo de recuperação. O grupo, destacou Ratinho Junior, será liderado pelo vice-governador Darci Piana. Além disso, o Estado vai lançar
página 3
nas próximas semanas um selo “made in Paraná” para estimular a produção e consumo de produtos locais.
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Divulgação

cuidados
Máscaras devem
ser descartadas
corretamente
O uso da máscara como
uma das prevenções contra o
novo coronavírus faz parte do
dia a dia de milhões de pessoas
em todo o mundo. Os cuidados
ao usá-la e a vida útil são informações importantes que devem
ser observadas, principalmente
quando do descarte de máscaras
cirúrgicas que podem ser de
PFF2 ou PFF1, as N95 ou N99,
as caseiras de algodão/tricoline
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ou TNT.

'Boa Comida' é aguardado
O Governo do Estado, por
meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento e
da Celepar, abriu o período
para mercados e mercearias
se cadastrarem para fornecer
alimentos pelo Cartão Comida
Boa, que faz parte do programa
de mesmo nome que beneficiará
famílias em situação de vulnerapágina 6 AJUDA bem-vinda
bilidade social.

em palmeira

Educação tem nova titular

tibagi e palmeira

Através do decreto Nº. 13.596 publicado no diário oficial do
Município de sexta-feira (17), a Secretaria Municipal de Educação conta com uma nova secretária, a professora e ex-assessora
pedagógica da secretaria, Andrieni Caldas de Paula.
Andrieni é licenciada em pedagogia pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), e também pós-graduada
em MBA-Gestão de Recursos Humanos, educação especial
página 3
inclusiva, educação do campo.			

CASTRO E PONTA GROSSA

à distância

Acampamentos do
MST doaram
5 t de alimentos

Educação
administra
atividades
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EM SITE FALSO

Preso
vendedor
de material
hospitalar
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu em flagrante
um homem, de 35 anos, que
mantinha uma página falsa na
internet para venda de materiais
hospitalares e medicamentos
que nunca eram entregues. A
prisão ocorreu na manhã desta
sexta-feira (17), no bairro
Mundo Novo, em Curitiba.
Segundo as investigações,
o suspeito já teria lucrado
mais de R$ 100 mil com os
golpes. Entre as vítimas estão
empresas e pessoas físicas do
Paraná, de São Paulo e de
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Santa Catarina.

governador autoriza suspensão de pagamento de consignados
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aline fala sobre demissão

Troca de ministro da
Saúde foi 'necessária'
página 3

EM CASTRO

'Cruz Vermelha'
arrecada alimentos
página 5

na zona rural

Polícia Civil recupera
objetos furtados
página 7
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EDITORIAL

JÁ PENSANDO NA RETOMADA
A pandemia da covid-19 nem chegou na tão propalada curva
descendente e o governador Carlos Massa Ratinho Junior já prepara um plano de ação projetando a retomada econômica do Paraná
após a crise. Em reunião por videoconferência com lideranças do
setor produtivo que formam o chamado G7, Ratinho Junior informou
que um comitê de trabalho foi criado para propor estratégias que
busquem acelerar o processo de recuperação. Além disso, o Estado
vai lançar nas próximas semanas um selo “made in Paraná” para
estimular a produção e consumo de produtos locais, fortalecendo
o empresariado paranaense. A intenção é fomentar a economia,
gerando emprego e renda nas mais diversas regiões, inclusive no
interior. Uma campanha publicitária, em diversas mídias, também
está sendo criada como forma de propagar a iniciativa.

Estado liberal X Estado autoritário
* Gaudêncio Torquato
Ponto um: o Estado nas democracias ocidentais foi surpreendido
pelo Covid-19 e, com exceção
de uma ou outra Nação, tem se
mostrado incapaz de dar respostas mais urgentes à pandemia.
O Estado liberal e o Estado do
bem-estar social estão no banco
dos réus. Ponto dois: a China, que
teria sido o nascedouro do vírus,
deu respostas mais eficazes ao
massacre pandêmico, em função
da rigidez das ordens emanadas
pelo poder central - o partido
comunista -, e acatadas pela população. O Estado-autoritário, até o
momento, está na vanguarda dos
feitos positivos da guerra.
Ante esse quadro, levanta-se a
questão: nesses tempos de incerteza e medo, o Estado forte é mais
apropriado para enfrentar as crises
que o Estado liberal democrático?
Essa questão é relevante.
Como é sabido, temos à frente da
economia um perfil comprometido
com o Estado liberal, o ministro
Paulo Guedes, que prega deixar
sob a esfera estatal apenas obrigações em áreas como educação,
segurança pública e saúde. Centenas de empresas que contam com
a participação do Estado deverão
passar à iniciativa privada, existindo para tanto até uma Secretaria Especial.
Aqui e alhures, porém, discute-se a ideia de dar mais força ao

Estado para que possa resolver
situações críticas e vitais como
epidemias, pandemias, enfim, os
desafios de um mundo em plena
transformação.
Seria o caso de se imitar a
China? Não. O que se vê ali é um
capitalismo de Estado, forjado para
alavancar os potenciais do país e
torná-lo uma potência econômica,
se possível a primeira do mundo.
A par da alavanca da economia, a
China é um Estado autoritário, que
sufoca as liberdades individuais e
sociais, materializadas na censura
ao pensamento, à livre expressão
e associação - criação de partidos
políticos, por exemplo -, valores incompatíveis com os direitos
humanos.
Não é, portanto, espelho para
a democracia. Por outro lado, as
nações democráticas dão passos,
mesmo pequenos, nos caminhos do
revigoramento de suas obrigações.
Nas crises, o papel do Estado se
avoluma, como temos observado
nesse ciclo do Covid-19.
Um dos papas da ciência política, o sociólogo francês Alain
Touraine, prega o aumento da
capacidade de intervenção do
Estado como forma de uma nação
atenuar as desigualdades. Nos
moldes em que atua hoje, o Estado
tem sido fraco para debelar mazelas.
Essa é a razão pela qual os

governos agem no varejo, trabalhando no curto prazo, sem planejamento e com presidentes,
como Jair Bolsonaro, envolto em
profunda crise política, trocando
ministros, anunciando remédios
salvadores antes do atestado da
ciência, tentando fazer agrados às
bases e angariar apoio para operar
a administração.
Mas Estado forte, por aqui,
tem sido sinônimo de autoritarismo, arbitrariedade, estrutura
burocrática gigante e ineficiente,
corporativismo etc. Donde emerge
a questão: como encolher o Estado
de sua estrutura paquidérmica,
dando-lhe capacidade de planejar
a longo prazo, sem reformas capazes de deflagrar novos costumes e
consolidar as instituições?
Respostas óbvias: realizando
as reformas necessárias para otimizar a gestão, nos moldes da trabalhista e da Previdência. Importa
avançar com um amplo leque de
mudanças.
Com esse escopo, é possível
juntar no mesmo balaio os eixos
do Estado liberal, do Estado do
bem-estar social e do Estado
que intervém no mercado quando
necessário, maior institucionalização política, racionalidade administrativa, eliminação progressiva
do corporativismo, mudança da
política de clientelas, adoção da
meritocracia, revigoramento dos

partidos.
É evidente que essa meta, por
nossas plagas, só será alcançada
quando as tensões entre os três
Poderes forem amainadas com
estrita obediência aos trâmites
constitucionais, a independência
e a harmonia entre eles. Trata-se
de um desafio que ultrapassará
décadas. Os governos, sem exceção, têm pregado essa cartilha.
Mas encontram obstáculos para
cumpri-la.
Reformar o Estado não é tarefa
para um só governo. O reformador
tem inimigos na velha ordem, que
se sentem ameaçados pela perda
de privilégios, e defensores tímidos na nova ordem, temerosos que
as coisas não deem certo.
Sobram indagações: em quanto
tempo o país voltará a respirar com
seus pulmões sadios? Como aparar
desigualdades com programas que
dão vazão a climas concorrenciais?
Como resgatar a economia nesses
tempos turbulentos? Como chamar
de volta os investimentos quando o
fantasma da recessão joga o país
no fundo do poço?
Ante a atual paisagem, que tipo
de Estado mais condiz com nossa
democracia?
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
UNIÃO
Uma conversa a portas
fechadas, na semana passada,
pode ter selado uma união
visando o pleito municipal em
Carambeí. Osmar Blum Chinato (PSD), que entrega seu
posto de prefeito em 31 de
dezembro deste ano, manteve
agenda com a deputada federal
Aline Sleutjes (sem partido),
em sua casa.
JUNTOS
Com essa conversa, não só
o grupo de Osmar Blum sai fortalecido em Carambeí, mesmo
sem a definição de quem concorre a prefeito, como também
Aline Sleutjes que aumenta sua
base política em um território
onde o deputado federal licenciado, hoje secretário de Estado
e Infraestrutura, Sandro Alex
(PSD), é muito forte.
SERIEDADE
O comércio castrense está
seguindo a risca o que deter-

mina o decreto de abertura do
comércio para serviços não
essenciais. No sábado (18), era
difícil ver alguém que não estivesse usando máscara no centro
da cidade, e mesmo os que se
arriscavam, esses não passavam
da porta de entrada dos estabelecimento comerciais.
ÚLTIMAS: * Porque será
que os testes rápidos contra
o coronavírus estão sendo
realizados em Ponta Grossa
apenas no Hospital Geral
Unimed? *Um setor que vai
levar tempo para se recuperar, mesmo após o coronavírus
não fazer mais vítimas, é o de
turismo. Não só pelo fato do
medo de viajar para fora, como
também pela falta de dinheiro.
*Castro teria 14 respiradores
para atender vítimas de coronavírus. * Pessoas ligadas ao
prefeito Moacyr Fadel já dizem
que o município terá dificuldades para cumprir as promessas
do chefe do executivo.
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Resenhas rápidas e radicais
A imprensa
e o poder da vacina contra os bastidores da crise!
RESENHAS RÁPIDAS
E RADICAIS
A imprensa televisiva sobrevive e se esforça para nos manter otimistas em busca da felicidade perdida. O esencial das

notícias em nossas vidas é que acreditemos em pesquisas mirabolantes e nas medidas anunciadas, mesmo ridículas,
pois elas tem um fim: melhorar nossa auto estima. Não importa se tudo o que for noticiado revelar uma nova
esquerda,
sutisotimistas
e com
visão
perturbada
normais
agora tão
A imprensareinventada,
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revelar
combatidos. Ela vai informar cidadãos ingênuos que podem ficar livres do totalitarismo recente, que isolar classes
uma nova esquerda, reinventada, de movimentos sutis e com visão perturbada pelos lucros, antes normais e agora tão combatidos. Ela vai informar cidadãos ingênuos
sociais
pode transformar e manter vidas, mesmo que demore 50 ou 100 anos para acontecer. Mentira, ganância,
que podem ficar livres do totalitarismo recente, que isolar classes sociais pode transformar e manter vidas, mesmo que demore 50 ou 100 anos para acontecer. Mentira,
discurso
e poder,
segundo
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ideias novas daqueles considerados maus, pois estão cegos e são vingativos. Assim, impedidos de pensar como adultos, todos vão esperar e acreditar que tudo vai dar
sobreviver,
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algoosalém
disso
é conduzidos
secundário.
Há absurdas
um culto
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impedidos
como
adultos,
acreditar que tudo vai dar certo. Os mais pobres, potencialmente os mais fracos, serão conduzidos a situações
absurdas que serão indicadas pelos produtos produzidos diariamente nos bastidores da crise. Eles são numerosos,
aceitam estáticos o que for noticiado e não tem o poder da vacina contra tudo isso: botões do controle remoto!

SOCAVÃO!!!!! Estamos pavimentando este importante distrito de Castro. Nosso trabalho na INFRA está levando asfalto para 8 km com um
investimento de 15 milhões de reais. Já concluímos 5 km e seguimos em
frente com a determinação do governador Ratinho Junior. Agradeço a confiança da população de Castro no nosso trabalho. Aqui é menos conversa,
mais resultado! Esse foi o texto de mensagem de Sandro Alex, secretário de
estado Infraestrutura e Logística do Paraná ao Página Um News.

A imprensa e o poder da vacina contra os bastidores da crise!

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

ASSINATURA

OUTRAS LOCALIDADES
Mensal:
Semestral:
Anual:

NEWS

R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00
R$ 40,00
R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

Editora MML Ltda
CNPJ 13.656.146/0001-31

EXPEDIENTE

Mensal:
Semestral:
Anual:

Plataformas digitais
www.paginaum.com
www.facebook.com/jornalpagina1
instagram: jornalpaginaum

www.paginaum.com
Redação e Administração
Benjamin Constant, 490
Tel. (42) 3232-5148
CEP 84.165-220 - Castro - PR

A) Os conceitos emitidos em artigos assinados
podem não representar a opinião do jornal;

Escritório Carambeí
Avenida das Flores, 1453
Jardim Eldorado / Sala 2
CEP 84.145-000 - Carambeí - PR

B) É expressamente proibida a reprodução
de qualquer texto publicado no jornal;
Distribuição
MARENDA
(42) 3028-8990

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
21/04

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

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Temperatura

24 ºC
9 ºC

Umidade
94%
45%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
22/04

24

ºC

9 ºC

85%
40%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

23/04
REDAÇÃO

Clima

Terça

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

21/04 - Tiradentes / Dia da Latinidade / Dia do Metalúrgico
Dia do Policial Civil / Dia do Policial Militar
22/04 - Descobrimento do Brasil (1500)
Dia da Comunidade Luso-brasileira
Dia do Planeta Terra
23/04 - Dia de São Jorge / Dia Mundial do Escoteiro
Dia Mundial do Livro e do Direito do Autor
Dia Nacional da Educação de Surdos

23 ºC
8 ºC

88%
35%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 20/04/2020

TERÇA-FEIRA, 21 A 23 DE ABRIL DE 2020

3

PÓS - COVID-19

PR prepara retomada da economia
Divulgação

Comitê de
trabalho criado
para propor
estratégias
Da Assessoria
O Governo do Estado prepara um plano de ação projetando a retomada econômica do
Paraná após a crise instalada
com a pandemia de coronavírus.
Em reunião por videoconferência
com lideranças do setor produtivo que formam o chamado G7,
o governador Carlos Massa Ratinho Junior informou nesta segunda-feira (20) que um comitê de
trabalho foi criado para propor
estratégias que busquem acelerar o processo de recuperação. O grupo, destacou Ratinho
Junior, será liderado pelo vicegovernador Darci Piana.
Além disso, o Estado vai
lançar nas próximas semanas
um selo “made in Paraná” para
estimular a produção e consumo
de produtos locais, fortalecendo
o empresariado paranaense. A
intenção é fomentar a economia, gerando emprego e renda
nas mais diversas regiões. Uma
campanha publicitária, em diversas mídias, também está sendo
criada como forma de propagar
a iniciativa.
Participaram da reunião o
presidente do Sistema Ocepar
(cooperativas) e atual coordenador do G7, José Roberto Ricken;

Paraná vai lançar selo para estimular a economia, disse Ratinho
os presidentes da Federação das
Indústrias do Paraná (Fiep),
Carlos Valter Martins Pedro; do
Sistema Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná),
Ágide Meneguette; da Associação Comercial do Paraná (ACP),
Camilo Turmnina; Sérgio Malucelli, da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do
Estado do Paraná (Fetranspar);
e da Federação das Associações
Comerciais e Empresariais do
Estado do Paraná, Marco Tadeu
Barbosa. Piana representou também a Fecomércio.
“É o momento de se pensar
no day after, em como acelerar
após o fim da pandemia. Ter
um plano estratégico e consistente, sem deixar de olhar, é

A Secretaria de Estado de
Saúde divulgou mais um boletim sobre o sarampo. O Paraná
tem 1002 casos acumulados da
doença, desde agosto quando
começou o monitoramento. São
mais 58 casos, 15 deles confirmados a partir de 2 de abril, após
a emissão do informe anterior.
Outros 43 foram confirmados
nos últimos dias, mas são casos
que estavam em investigação há
mais tempo. Na área de abrangência da 3ª Regional de saúde,
são dois casos em Ponta Grossa
e outros dois em Castro.
“Sabemos da dificuldade da
nossa situação atual, das preocupações e outras doenças que nos
alarmam. Mas o sarampo é altamente contagioso e uma doença
que pode se tornar grave. Mas
mais do que isso, é uma doença
que pode ser evitada”, diz o
secretário de Saúde, Beto Preto.
As doses de vacina estão disponíveis nas unidades básicas de
saúde, que são reguladas pelos
municípios. “Por isso, cada cidadão deve verificar na sua cidade o
melhor dia e local para se deslocar até a unidade mais próxima”,
explica o secretário.
Vacinação
As pessoas entre seis meses
de vida e 59 anos devem ser vacinadas. As crianças que têm entre
seis meses e 11 meses e 29 dias
recebem a dose zero. A população com idade entre um a 29
anos deve receber duas doses da
vacina tríplice viral e de 30 a 59
anos, uma dose.
Investigação
Entre as informações disponíveis no Informe Epidemiológico
está a que há 1881 casos em investigação. Esse número indica que
há casos notificados e que ainda
estão em análise. Como algumas
das amostras de meses anteriores
recebidas pelo Laboratório Central do Paraná não puderam ser
testadas da forma mais comum
para identificar o sarampo, que
é IgM, que detecta o anticorpo,
elas passaram a ser analisadas por
outro método, o RT-PCR.

Compras
Como forma de colaborar
e expandir a iniciativa, Ratinho
Junior reforçou que o governo
iniciou estudos para também
ampliar a compra de produtos
estaduais. “Fazemos licitações
todos os dias, muitas delas milionárias. Pedi para que, dentro da
lei, se possa encontrar um forma
de comprar mais dos nossos fornecedores locais”, explicou.

Balanço
O governador aproveitou o
encontro para fazer também um
balanço das iniciativas nas áreas
social e de saúde para combater o
Covid-19. Citou a antecipação da
entrega dos Hospitais Regionais
de Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Borba. Os complexos que
ficariam prontos apenas no fim do
ano serão finalizados em até 45
dias, acrescentando ao sistema
público de saúde mais 50 leitos de
UTI e 160 de enfermaria.
Mencionou também a distribuição de máscaras, álcool gel,
cestas básicas, além da merenda
escolar. “Estamos fazendo de tudo
para que o paranaense sofra o
menos possível com tudo isso que
está acontecendo”, ressaltou Ratinho Junior.

EM PALMEIRA

NO PARANÁ

Saúde registra
mais de mil casos
de sarampo

claro, para aquilo que é mais
importante agora, salvar vidas”,
disse o governador. “Queremos
criar mecanismos conjuntos que
possam ajudar o setor produtivo a se reequilibrar. Ações que
vão além da oferta de crédito”,
acrescentou.

Infraestrutura
O governador comentou ainda
que o Estado pensa em formas
alternativas de estimular a construção civil, especialmente com obras
de infraestrutura rodoviária, polo
indutor da geração de empregos.
“Iniciativas rápidas para colaborar
com a população”, afirmou ele.
O conjunto de medidas foi
bem recebido pelas lideranças
produtivas. “Estamos ao lado do
Governo do Estado e sabemos
também que ele está do nosso
lado para fazer com que o Paraná
saia o mais rapidamente possível
desta crise”, disse Ricken. “Essa
iniciativa de induzir a consumo
do produto paranaense, por si
só, já é muito boa. E disso que o
Estado precisa”, completou Martins Pedro.

Pasta da Educação tem nova titular
Palmeira - Através do
decreto Nº. 13.596 publicado
no diário oficial do Município
de sexta-feira (17), a Secretaria
Municipal de Educação conta
com uma nova secretária, a
professora e ex-assessora pedagógica da secretaria, Andrieni
Caldas de Paula.
Andrieni é licenciada em
pedagogia pela Universidade
Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), e também pós-graduada em MBA-Gestão de Recursos Humanos, educação especial
inclusiva, educação do campo,
educação em distância com
ênfase em formação de tutores,
e está concluído uma pós graduação em psicopedagogia. Em sua
trajetória até a secretaria já passou pelos cargos de professora,

pedagoga e diretora tanto em
ensino particular quanto público.
A nova secretária destaca os
diversos avanços que a educação
palmeirense teve em questão de
aprendizagem e gestão de pessoas. “Foram anos atípicos que
tiveram muitas mudanças e adaptações, como por exemplo, a
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e agora estamos trabalhando a suspensão das aulas
devido ao isolamento social, esse
momento exige novas estratégias
e encaminhamentos”, enfatizou.
Andriene ressalta que suas
vivências dentro das escolas e
as funções exercidas, permitiram
muitas experiências e conhecimento, possibilitando um olhar
mais amplo sobre a educação,
“Pretendo dar continuidade ao

trabalho de sucesso da ex-secretária Carla Patricia Marcondes
de Albuquerque, sua forma de
gestão é minha inspiração. Com
serenidade e dedicação, priorizando o acolhimento e a qualidade da educação através da
valorização da aprendizagem dos
3234 alunos e 595 profissionais
do Município”, concluiu.

“

Pretendo dar
continuidade
ao trabalho de
sucesso da
ex-secretária

DEPUTADA FALA SOBRE DEMISSÃO DE MANDETTA

A troca de ministro foi 'necessária'
O presidente Jair Bolsonaro
(sem partido) demitiu na quintafeira (16) o ministro da Saúde,
Luiz Henrique Mandetta, assumindo o oncologista carioca Nelson Teich.
Autoridades de Ponta Grossa
e do Paraná se manifestaram
sobre a decisão na imprensa,
inclusive com a deputada federal
Aline Sleutjes (sem partido) se
posicionando a um portal e ao
Página Um News.
A deputada castrense afir-

Divulgação

Deputada Aline Sleutjes

mou que a troca foi oportuna
e necessária. Ela ainda elogiou
a capacidade de equilíbrio do
novo ministro Nelson Teich no
trabalho coletivo com os demais
ministros e com o Presidente
Bolsonaro. Aline ainda reforça
a capacidade de gestão do novo
responsável pela pasta da saúde
no Brasil e diz que tinha sim
uma boa relação com o ex-ministro Mandetta, inclusive discutindo pautas fundamentais para
a sociedade junto dele.

COM CLOROQUINA

Saúde abastece regionais e hospitais
A Secretaria de Estado da
Saúde já distribuiu 17 mil comprimidos do medicamento cloroquina
para todas as Regionais e 28 hospitais de referência. A quantidade
é suficiente para 850 tratamentos.
Nos próximos dias devem chegar
do Ministério da Saúde mais 27
mil comprimidos.
Segundo orientações do Ministério, a cloroquina pode ser usada
em pacientes hospitalizados com

infecções graves da Covid-19,
como coadjuvante no tratamento
clínico, desde que devidamente
receitada e acompanhada por profissional médico.
“Como ainda não temos tratamento específico e eficaz até o
momento, o Ministério da Saúde
considerou a utilização da cloroquina em caráter temporário,
de acordo com critério da equipe
médica dos hospitais”, disse o

secretário da Saúde, Beto Preto.
Ele disse que a Secretaria
acompanha várias pesquisas e
testes sobre a utilização de outras
substâncias. “Logo a ciência mundial vai achar o caminho. Enquanto
isso não devemos utilizar medicamentos para a Covid-19 sem o
protocolo clínico”, afirmou. Ele
lembrou que medicamento é uma
coisa muito séria e é um risco de
saúde pública.

Divulgação

Prioridade
O governador Ratinho
Junior diz que a prioridade,
neste momento, é enfrentar a
pandemia do coronavírus. Foi
uma resposta à carta assinada
por 20 governadores - ele não
assinou - em defesa dos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM),
e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM). "Neste momento,
a prioridade é enfrentar da
melhor maneira esta pandemia, que tem desafiado a
todos a buscar medidas que
minimizem os impactos na
saúde e na economia".
MAIS CARENTES
A obrigação dos gestores,
segundo o governador, é dar
suporte ao povo brasileiro,
especialmente às classes mais
carentes. "O Paraná não tem
tempo a perder com discussões políticas", disse. "Juntos
entramos nesta crise. Juntos
dela sairemos. O momento é
de união", completou.
CUSTEIO EXCLUSIVO
O deputado Fernando
Giacobo (PL) destaca a aprovação de recursos para custeio
de ações e serviços relacionados à covid-19. "São R$
3,9 bilhões ao Ministério da
Saúde para o enfrentamento
à pandemia do coronavírus.
As cidades paranaenses serão
atendidos".
CRISE
Estudo do Dieese mostra
que acordos coletivos para
permitir a adoção de medidas
contra demissões pela crise
econômica da pandemia do
coronavírus já chegaram a 2,4
milhões de trabalhadores.
CRISE II
Com milhões de negociações diretas entre empresas e
empregados a expectativa do
governo é de que esse número
aumente. Segundo sindicatos
patronais, só não está maior
porque o sistema criado pelo
governo registra instabilidade
no decorrer do dia e chegue
a 24,5 milhões de trabalhadores formais. O número representa 73% de toda a mão de
obra com carteira assinada no
Brasil.
PENSÃO
O deputado Luciano Ducci
(PSB), junto com outros sete
deputados do PSB, projeto
de lei que assegura o direito
à pensão por morte para os
dependentes dos trabalhadores que atuam em atividades
essenciais como o atendimento
à covid-19. A pensão corresponderá a 100% da média dos
maiores salários de contribuição, correspondentes a 80%
do período contributivo.
SEM REVALIDA
Luciano Ducci, que é
médico, apresentou projeto
de lei que propõe o registro
temporário de médicos brasileiros formados no exterior.
Governadores
encaminharam pedido ao Ministério da
Saúde para que aceite que os
médicos brasileiros formados
em universidades estrangeiras possam atuar no enfrentamento à pandemia. "Estima-se
cerca de 15 mil médicos nessa
situação, devido à suspensão
do exame revalida".\
TESTES RÁPIDOS
A Secretaria Estadual de
Saúde entregou 1.500 testes rápidos à prefeitura de
Cascavel que serão utilizados
para diagnóstico da covid-19.
A prefeitura está comprando
mais três mil testes rápidos,

R$ 80 cada, que podem chegar nesta semana.
AUXÍLIO EMERGENCIAL
Moradores de todas as
regiões do Paraná relatam o
desespero na espera de aprovação do pedido de auxílio emergencial anunciado pelo governo
federal. A prefeitura de Foz do
Iguaçu diz que 32 mil famílias
estão inseridas no cadastro
único. Em Cascavel, são 37 mil
famílias, Francisco Beltrão, são
8,4 mil inscritas. São microempreendedores, trabalhadores
autônomos e desempregados
que alegam não receberem
informações e sequer aprovação para receber o auxílio.
AUXÍLIO II
Segundo o estudo do Instituto Locomotiva, 5,5 milhões
de informais correm risco de
perder ajuda de R$ 600. Esse
é o número de brasileiros que
têm direito ao auxílio emergencial, mas não estão no cadastro
único, não têm conta em banco
nem acesso à internet; fazer o
dinheiro chegar é desafio.
EXAME DA ORDEM
Universidades
estaduais do Paraná, UEM e Uenp,
estão entre as dez instituições
de ensino superior brasileiras
que mais aprovam no exame
da OAB.
CLOROQUINA
O secretário Beto Preto
(Saúde) informou que no próximos dias devem chegar mais
27 mil comprimidos de cloroquina para todas as regionais. “Como ainda não temos
tratamento específico e eficaz
até o momento, o Ministério
da Saúde considerou a utilização da cloroquina em caráter
temporário, de acordo com
critério da equipe médica dos
hospitais”.
ANTIRRETROVIRAIS
São vários medicamentos
em teste no mundo e no Brasil
para o tratamento da infecção por coronavírus. “Vários
antirretrovirais da família dos
medicamentos usados para o
tratamento de equilíbrio do
coquetel anti-HIV estão sendo
pesquisados. Foi assim com a
gripe H1N1, que resultou na
indicação do Tamiflu”, disse
Beto Preto. “No caso do coronavírus, vai existir um tratamento mais pacificado e aceito
por todos”, ressaltou.
USE MÁSCARAS
Projeto de lei dos deputados Luiz Claudio Romanelli
(PSB), Alexandre Curi (PSB)
e Tercílio Turini (CDN) apresentaram projeto de lei que
prevê o uso obrigatório de
máscara em todas as cidades do Paraná. Os deputados Douglas Fabrício (CDN)
e Michele Caputo (PSDB)
também propuseram projetos
semelhantes.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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POR 90 DIAS

Empréstimos de consignados suspensos
Divulgação

Decreto deve
beneficiar
cerca de 70
mil servidores
Da Assessoria
Em mais uma iniciativa de
enfrentamento à situação econômica ocasionada pela pandemia do novo coronavírus,
o governador Ratinho Junior
autorizou a postergação, por 90
dias, dos descontos em folha de
pagamento dos empréstimos
consignados. A medida levou
em conta a redução na renda
das famílias em decorrência das
medidas restritivas à circulação
de pessoas e às atividades econômicas privadas.
O decreto deve beneficiar
cerca de 70 mil servidores
estaduais que têm empréstimo
consignado descontado em

Decisão de Ratinho Junior é uma iniciativa de enfrentamento

folha. Servidores civis, militares, aposentados e pensionistas
deverão requerer diretamente
à instituição consignatária com
quem firmaram o contrato de
empréstimo a postergação, em

90 dias, do pagamento das
parcelas.
A suspensão acarretará no
acréscimo de parcelas ao final
do contrato e o servidor deverá
se responsabilizar pelos encar-

gos financeiros incidentes sobre
a operação decorrentes da aplicação da medida.
As instituições financeiras
deverão fornecer informações
claras sobres os encargos financeiros incidentes sobre a operação. Eventuais descumprimentos
pelas instituições consignatárias
ao disposto no decreto deverão
ser comunicadas à Ouvidoria
Geral do Estado.
É importante ressaltar que a
suspensão do desconto é válida
a partir de maio, uma vez que a
folha de pagamentos do mês de
abril já está fechada.
Outras medidas
No início do mês, o Governo
do Estado já havia publicado
um decreto diminuindo a taxa
de juros dos empréstimos consignados para servidores. A
medida favorece novos contratos e ainda traz a possibilidades
de renegociação dos contratos
já existentes.

ALÉM DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA

'Cruz Vermelha' arrecada alimentos
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Ações que tem por objetivo
diminuir as dificuldades pelas
quais passam as famílias carentes e pessoas desempregadas,
ao longo desse período em
que diversas limitações foram
impostas devido à pandemia do
coronavírus, continuam a ganhar
espaço e a se destacar diante de
tantas adversidades. Ha algumas semanas, por exemplo, a
equipe do Hospital Cruz Vermelha de Castro e membros da
Igreja Adventista deram início a
uma campanha para arrecadação de alimentos, produtos de
higiene pessoal e materiais de
limpeza. De acordo com a diretora administrativa do Hospital,
Eliana Fortunato Reynaldo, também são bem-vindas doações de
fralda e de leite, o que segundo
ela, é muito comum de faltar,
sobretudo nas famílias que têm
filhos pequenos.
A campanha começou com
alguns voluntários, que faziam
a coleta dos donativos através
de contatos com amigos e familiares, mas a ação ganhou mais
adeptos e se formaram parcerias, com supermercados da
cidade. Atualmente existem dois
pontos oficiais de arrecadação um no próprio hospital, e outro
no Supermercado Dal Santos.
Quem quiser contribuir com
doações pode levar os alimentos e/ou materiais para higiene
e limpeza em um destes locais,
ou procurar pelos profissionais
do Hospital e membros da Igreja

Acampamentos do MST
doaram 5 t de alimentos
Divulgação

Iniciativa resultou em ação de solidariedade
Três acampamentos do Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) doaram cinco
toneladas de alimentos em Castro e Ponta Grossa, na semana
passada, resultado do cultivo
totalmente orgânico nos acampamentos Maria Rosa do Contestado e Padre Roque Zimmermann
(Castro), e pré-assentamento
Emiliano Zapata (Ponta Grossa).
Em Castro, três toneladas de
alimentos irão para o Centro de
Referência de Assistência Social
(CRAS). Entre os alimentos
estão hortaliças, batata-doce,
mandioca, milho verde e feijão,
cultivados por 150 famílias dos
dois acampamentos. Já em Ponta

Grossa, duas toneladas de produtos foram doadas ao Banco de
Alimentos do Serviço de Obras
Sociais (SOS), da Prefeitura da
cidade, entre arroz, feijão, mandioca, pepino e folhas, cultivados
por 50 famílias residentes na
comunidade Emiliano Zapata.
A iniciativa resulta da ação de
solidariedade do MST no Paraná
durante a pandemia do coronavírus.
Em Castro, cerca de 1,5 tonelada
de alimentos já foram doados, na
forma de entregas avulsas, a mais
de 45 famílias carentes moradoras na área urbana, desde 9 de
março, como umas das ações
contra a crise gerada pela pandemia da Covid-19.

AULAS PRESENCIAIS AINDA NÃO

Educação administra
atividades a distância
Campanha começou com alguns voluntários que faziam coleta de donativos através de amigos
Adventista. Além disso, quem
quiser doar no Hospital Cruz
Vermelha pode faze-lo no sistema de 'Drive Thru', evitando
assim o contato pessoal com
outras pessoas. "A pessoa pode
chegar em frente ao hospital,
por exemplo, e sinalizar que está
com doações e que quer colaborar com a campanha, que nós
vamos até o carro para receber
os donativos", explicou Eliana.
Os voluntários, que organizam a campanha, estão arrecadando e distribuindo os
donativos à famílias castrenses
que passam por dificuldades,
principalmente onde os responsáveis pelo sustento da
casa estão sem trabalhar. "São
várias frentes de trabalhos",
explica Melchiori Adriano Selmer, voluntário da Cruz vermelha. As equipes se dividem nas
atividades, entre a arrecadação,
triagem, montagem das cestas e
entrega dos alimentos e produtos. “Das pessoas que receberam, algumas nos procuraram

através das redes sociais e até
pessoalmente. Outras identificamos mediante indicação de
quem já conhecia as necessidades dessas famílias”, destacou.
Para os voluntários, participar da campanha também tem
sido uma experiência marcante.
Segundo os relatos, a equipe
que faz as entregas se depara
com olhares quase incrédulos,
de pessoas que já beiravam o
desespero por não poderem
colocar comida na mesa. "Algumas frases e cenas ecoam em
nossas mentes", conta Melchiori: "Olha mãe hoje vai ter
papa, disse uma criança ao ver
a equipe entregando uma cesta
de alimentos". "Já em outro lar,
a jovem mãe, chorando colocava
na panela os últimos legumes
que tinha em casa, foi emocionante perceber a sensação de
alívio e alegria. Nosso coração
se encheu de esperança e contentamento por sermos representantes de um povo solidário
que está sempre presente para

estender a mão a quem precisa”,
afirmou o voluntário.
Entre o início da campanha
e esta semana, já foram quase
três toneladas de arrecadações,
a intenção é manter as ações
até o final da pandemia. “Esta
é uma parceria que deu muito
certo”, afirmou o pastor Douglas Pedroso Chagas, da Igreja
Adventista de Castro.
Doações em dinheiro
A Cruz Vermelha também
mantém uma campanha para
arrecadação de dinheiro, cujos
valores arrecadados serão destinados especificamente para
ações de combate a Covid-19,
no próprio Hospital, a exemplo, aquisição de medicamentos, equipamentos e materiais.
Quem desejar contribuir, poderá
faze-lo por meio de depósito na
Conta Corrente da Cruz Vermelha, número 6951-1, agência
0368, operação 003.
* Com Assessoria

PARA MICROEMPRESAS E EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

Prefeitura presta atendimento individual
para auxiliar nas solicitações de crédito
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, nesse momento em que
o setor econômico enfrenta dificuldades em decorrência da pandemia da Covid 19, que afetam
principalmente as microempresas e
empreendedores individuais, adotou o atendimento individual para
auxílio às demandas de solicitação
de linhas de créditos e pedidos
de suspensão de pagamento de
empréstimo. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, através
do fone 3231-9487, presta atendimento para orientação e auxílio

EM CASTRO E PONTA GROSSA

Número de telefone orienta interessados
aos empresários.
Bancos do Brasil, Caixa
Econômica Federal e a Agência
Fomento Paraná são as institui-

ções que estão alinhadas junto a
Secretaria Municipal de Desenvolvimento para auxílio à comunidade de micros empresários do

município.
A assessora especial da Secretaria de Desenvolvimento, Aline
Valer de Macedo, explica que o
objetivo além de melhor orientar
os micros empresários e empreendedores individuais é evitar
aglomerações nos bancos. "Iremos
atender a demanda de cada um
para então agendar os atendimentos presenciais", detalha.
A Secretaria Municipal de
Desenvolvimento atenderá a partir de quarta-feira (22), exclusivamente pelo telefone 3231-9487,
das 9 às 11 horas e das 14 às
16 horas.

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
As aulas presenciais na rede
municipal de Castro seguem
suspensas por tempo indeterminado. Porém, professores e
demais profissionais da Secretaria Municipal de Educação
da cidade vêm organizando e
enviando atividades para seus
alunos, para que eles se mantenham estudando e principalmente, conectados, com os
educadores e com o ambiente
escolar. Foi o que explicou na
quinta-feira (16), a secretária de Educação do Município
Rejane Nocera, em um vídeo,
publicado em uma rede social
da Prefeitura. De acordo com
a secretária, os profissionais
estão preparando atividades
que podem ser desenvolvidas
em casa pelos estudantes, e
os enviando através de whatsapp e do blog da Secretaria de
Educação, além disso, também
estão sendo desenvolvidas atividades lúdicas para os alunos
da Educação Infantil. "Desde
6 de abril, as atividades estão
sendo colocadas no blog, os
professores entram em contato
direto com os pais, via whatsapp, com informações. Esse
trabalho está ficando cada vez
melhor na nossa rede, porque
são mais pessoas participando,
nós entendemos que as atividades não presenciais, que estão
sendo disponibilizadas para
nossas crianças, não cobrem o
que acontece nas escolas, mas
como o tempo está cada vez

ficando maior, é importante que
as crianças não percam esse
vínculo com o professor, esse é
o objetivo maior, queremos que
essa parceria da escola com as
famílias não termine, depois
que passar toda essa fase, se
a gente perceber que os alunos
continuam próximos dos professores, nós alcançamos o nosso
objetivo", destacou Rejane.
A secretária de Educação
também destacou a importância da participação dos pais,
nesse processo diferenciado de
aprendizagem. Ela pediu para
os pais se sentirem participativos, e manterem contato com
os professores de seus filhos.
"Precisamos desses pais, é
importante os pais serem
parceiros, eu sei que muda a
rotina dos pais, de parar com
suas atividades para dar atenção [...] mas precisamos dessa
interação e parceria, até para
amenizar a distância dos filhos
com a escola", ressaltou.
Rejane Nocera explicou
ainda que os professores estão
fazendo controle de participação dos alunos nas atividades
que estão sendo disponibilizadas, e que após o retorno às
aulas presenciais, a Secretaria
tentará a validação das atividades deste período, para que
elas integrem a formação do
ano letivo de 2020. A secretária disse ao final que quando
os alunos voltarem às escolas,
os profissionais da Secretaria
de Educação farão o possível
e o impossível para recuperar
o tempo.

EM PALMEIRA

17º caso descartado
Palmeira - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou na
segunda-feira (20), que em Palmeira são dois os casos suspeitos
de pessoas com síndromes respiratórias (em investigação), 17 foram
descartados, e dois confirmados,
além de 129 pacientes em moni-

toramento e isolamento domiciliar
por síndromes respiratórias leves,
mas sem testagem para descarte
ou confirmação.
O caso suspeito da Covid-19
notificado em 15 de abril, de uma
mulher de 33 anos, teve testagem
negativa e foi descartado.
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PROGRAMA DO GOVERNO

A HORA DO
PRODUTOR

'Boa Comida' chega
a Tibagi e Palmeira

por Glaucio Luiz

Renegociação e prorrogação
do Crédito Rural
Divulgação

Credenciamento
deve ser feito
por aplicativo
Da Assessoria
O Governo do Estado, por
meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento
e da Celepar, abriu o período
para mercados e mercearias
se cadastrarem para fornecer alimentos pelo Cartão
Comida Boa, que faz parte
do programa de mesmo nome
que beneficiará famílias em
situação de vulnerabilidade
social. Em Tibagi e Palmeira,
assim como em outros municípios, a Sala do Empreendedor auxiliará empresários que
tem intenção em credenciar o
seu estabelecimento.
O credenciamento deve ser
feito por meio do aplicativo
SeuVale Empresas. Ele pode
ser baixado gratuitamente
na loja de aplicativos Google
Play. Os requisitos necessários ao aparelho podem

Sala do Empreendedorismo de Tibagi

ser consultados em Manual
Cadastramento Estabelecimento, que é acessado após
clicar no campo Manuais SeuVale do site www.cartaocomidaboa.pr.gov.br.
Depois de baixado o aplicativo, o estabelecimento
interessado deverá seguir os
sete passos detalhados no
mesmo manual para Criar
Minha Conta. Confirmado o
aceite dos termos de condição

de uso, o credenciamento é
encerrado com o cadastro da
conta bancária em que pretende receber o pagamento,
conforme orienta o Manual.
Programa
O Programa Cartão Comida
Boa possibilitará que famílias
em situação de vulnerabilidade
comprem produtos alimentícios durante a pandemia do
novo coronavírus. Os benefici-

ários começarão a receber os
vouchers tão logo os trâmites
legais estejam encerrados e
haja estabelecimentos comerciais credenciados no aplicativo para o atendimento.
O valor mensal de cada
vale é de R$ 50 que, a princípio, tem duração de três
meses. A base de beneficiários é o Cadastro Único
(CadÚnico) dos programas
sociais do País.

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

VENDO TANQUE
Vendo tanque de lavar
roupa de uma boca, com
VENDO IMÓVEL
esfregadeira em concreto
COMERCIAL / RESID.
e revestido com cerâmica.
Vendo imóvel Com/Res, na
Apenas 2 meses de uso.
Rua Heráclio Mendes de
Está novo e bem cuidado.
Camargo, 06 (Esquina), próValor R$ 300. Interessados
ximo à ponde de rodagem
entrar em contato pelo
Manoel Ribas e a cerca de
fone (42) 9 9905-9420 ou
200 metros
da Prefeitura.
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
(42) 9 9938-7680.
Dois pavimentos, área total
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
930 m2, Movimento
área musical
construída Proprietários defenPadrão de
Centro da
Indivíduo que dá suque teve
Gilberto Gil
pela bancada
estampa
translação
porte
460financeiro
m2.a Piso
superior:
sala didos
entre os cantores
ruralista (Polít.)
de kilts
terrestre
uma empresa em
(Astr.)
estágio
inicial (Fin.) Ceder
comercial,
garagem,
gratuitamente churOração; prece
Perversa
Símbolos
rasqueira, banheiro, Sala e 5
como os
quartos. Piso inf: 3 quartos,
kanjis
sala, cozinha e banheiro. R$
600 mil, Contato pelo: (42) 9
9973-2121 / 9 9916-3737.
Rocha
Lima,
gramático
Tosta

de Michael
Jackson

CUIDADORA DE IDOSOS
Número de
Tenho
curso e disponibilidade para
trabalhos
de Hércutrabalhar
les (Mit.) como Cuidadora de Idosos. Interessados tratar"Normas",
pelo teleem ABNT
fone (42) 9 9868-0185. Agitar;
perturbar

VENDO CHÁCARA
Vendo chácara ou troco por casa na
cidade
Corridade Castro, próximo da Pouoff-road
sada
do Canyon do Guartelá (GueA (?): com
critério
des),
medindo dois alqueires e com
Tempero
casa em madeiraquetratada
medindo
mata
lesmas por
70 metros. Riachoosmose
passa nos fundos
e contém dois tanques de peixes.
Interessados pelo fone (42) 9 99798100, comBraço,
Mário.

Fitas
Antecedeu
o pergaminho
Agravamento de
doença
(pl.)

Miguel
Paiva,
cartunista
carioca
Filtrado
Arranha,
tirando
a pele

Opõe-se
ao X no
jogo da
velha
Unidade
do rebanho
bovino

R E

S
Famoso
cabaré
de Paris
Fiel

Encher
(balão)
com gás

(?) jurídica: entidade empresarial

(?) Cocker, ALUGA-SE CASA Rui Vilhena, autor
cantor faAlugo
casa em alvenaria, contendo
de novelas
lecido em
português
2014
(EUA)
3 quartos, sala, cozinha, banheiro,
Monte onquintal, garagem e lavanderia, nade estaria
a Arca de
Praça Duque de Caxias, 813, emNoé
(Bíb.)
(?)
cervical,
dispofrente
ao
5º
Esquadrão.
Interessasitivo ortopédico
dos
tratar
pelo (42) 3232-0433.
O Atlético
Mineiro,

em inglês
De sabor
azedo

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

Babosa
(Bot.)
(?) McKellen, ator

© Revistas COQUETEL

Movimento musical
que teve Gilberto Gil
entre os cantores
Ceder gratuitamente

Proprietários defendidos pela bancada
ruralista (Polít.)
Oração; prece

Padrão de
estampa
de kilts
Perversa

Tecla que
elimina
arquivos
(Inform.)

Rocha
Lima,
gramático
Tosta

Centro da
translação
terrestre
(Astr.)

Símbolos
como os
kanjis

Sergipe
(sigla)
Anverso
da moeda

Desconsiderado;
desdenhado
Siga!

Aquilo que
serve de
lição para
alguém
Tipo de
cerveja
É marcada
no relógio

Número de
trabalhos
de Hércules (Mit.)
"Normas",
em ABNT
Agitar;
perturbar

Sucesso
de Michael
Jackson
Fitas
Antecedeu
o pergaminho
Agravamento de
doença
(pl.)

Corrida
off-road
A (?): com
critério

Miguel
Paiva,
cartunista
carioca
Filtrado
Arranha,
tirando
a pele

Opõe-se
ao X no
jogo da
velha

3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.
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Solução

Indivíduo que dá suporte financeiro a
uma empresa em
estágio inicial (Fin.)

Aloizio (?),
ministrochefe da
Casa Civil
(2015)

por suas cores (fut.)
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BANCO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS

www.coquetel.com.br

Unidade
do rebanho
bovino

R

E

Tempero
que mata
lesmas por
osmose

S

(?) jurídica: entidade empresarial
Braço,
em inglês
De sabor
azedo

Famoso
cabaré
de Paris
Fiel

Encher
(balão)
com gás

Babosa
(Bot.)
(?) McKellen, ator
(?) Cocker,
cantor falecido em
2014 (EUA)

Fase fértil
(Zool.)
Trapo, em
inglês

Rui Vilhena, autor
de novelas
português
Monte onde estaria
a Arca de
Noé (Bíb.)

(?) cervical, dispositivo ortopédico
O Atlético Mineiro,
por suas cores (fut.)

BANCO
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Solução
M
E
N
T
O

AQUECEDOR
Vendo aquecedor
de casa
Tipo de
cerveja
a óleo, emÉ perfeito
estado.
marcada
relógio Tratar
Valor de R$no 150.
pelo (42) 9 9972-0758.
Sucesso

Aloizio (?),
ministrochefe da
Casa Civil
(2015)

Aquilo que
serve de
lição para
alguém

TELEFONE
Um homem pega o telefone e liga
desesperado:
- Socorro, minha sogra quer pular
da janela!
O homem do outro lado diz:
- O senhor errou o número, aqui
é da carpintaria.
- Eu sei, é que a janela não quer
abrir!

A R
L I DO
L A R
A L O
E
O I C
Ç
A R
A R AR A
L V I N E G R

Tecla que
elimina
arquivos
(Inform.)

NA AULA DE FÍSICA
- Joãozinho, me dê um exemplo
de energia desperdiçada!
O garoto responde:
- Contar uma história de arrepiar

os cabelos para um careca!

S
F
O
L
A

Sergipe
(sigla)
Anverso
da moeda

Desconsiderado;
desdenhado
Siga!

UTI
Um eletricista vai até a UTI de
um hospital, olha para os pacientes ligados a diversos tipos de
aparelhos e diz-lhes: Respirem
fundo: vou trocar o fusível.

A
I N
J
C O

3232-5148

3/ale — arm — del — ian — rag. 4/aloé. 6/ararat. 8/thriller. 10/ideogramas.
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Divulgação

A lei garante, no caso de
Crédito Rural, a prorrogação
do financiamento pelas mesmas
taxas de juros e pelo tempo
que for necessário para se
restabelecer a capacidade de
pagamento do produtor rural.
O Conselho Monetário Nacional autorizou a renegociação e
a prorrogação de pagamento
do credito rural para os produtores afetados pela seca e pela
dificuldade de comercialização
em razão da pandemia do novo
coronavírus. Também foi autorizado a prorrogar os pagamentos dos creditos de custeio e
de investimento, inclusive para
agricultura familiar. São parcelas vencidas ou a vencer a parti
de janeiro e a prorrogação vai
ate agosto de 2020.
Esse tempo é para o produtor se ajustar as novos ciclos de
comercialização as novas condições de mercado. As medidas não param por ai, também
foram autorizadas concessões
de credito especial de custeio
aos produtores do Programa
Nacional de Fortalecimento
da Agricultura Familiar o Pronafe do Promanp cujas vendas
foram prejudicadas pelo isolamento social.

Ao que tudo indica, será a
agricultura um que mais uma
vez irá salvar o Brasil da crise
econômica que esta por vir.
Mesmo assim o setor não está
100% imune à crise. Há muitas situações afetam o agronegócio.
Com essas medidas do
governo Federal a lei garante,
no caso de Crédito Rural, a
prorrogação do financiamento
com as taxas de juros da época
da assinatura do contrato e pelo
tempo que for necessário para
se restabelecer a capacidade de
pagamento do produtor.
Importante ressaltar que
esse pedido deve ser feito junto
a instituição bancaria onde foi
tomado o crédito e antes do
vencimento. Também necessário que o produtor faça prova de
um dos requisitos autorizadores da prorrogação, portanto,
procure sempre seu advogado
antes de fazer o pedido administrativo junto ao Banco.
Procure seu advogado para
que o pedido seja feito especificamente para seu problema,
pois a chance de êxito é bem
maior. Deixo aqui meu contato para que tirem dúvidas e
sugestões sobre essa coluna.

Prezado leitor do Pagina Um News, querido Sandro Carrilho, que me disponibilisou esse espaço, essa oportunidade de escrever neste belíssimo jornal. Me apaixonei quando o conheci na bancada da Radio Itay, família que também tenho orgulho
de participar. Sou o Gláucio Luiz, vim de Niterói e estou morando em Tibagi, cidade
que Deus escolheu para a minha família, pois foi em Tibagi que a minha esposa foi
trabalhar. Em Niterói eu era professor e ministrava aulas no Senac e no Senas, o
último foi onde eu fiz o curso Técnico em Agronegócios, curso disputado que teve até
vestibulinho para os alunos e eu passei para fazer parte da primeira turma que tinha
Economista, Veterinário, Administradores, Pedagogo e estudante de Agronomia. Foi
neste curso que se consolidou a minha vontade de participar da vida do produtor
rural, comecei a trabalhar com Credito Rural e com o Direito Agrário. Elaborava
projetos para o Pronaf e para o Pronamp. Aqui no Paraná também trabalho com as
mesmas coisas só não comecei a dar aulas ainda, mas vou.
Nesta coluna irei falar sobre o Agronegócio, por isso a minha marca é A
Hora do Produtor, nome que darei a essa coluna. Quero direcionar meus trabalhos para o médio e pequeno produtor rural, quero ajuda-lo na facilitação da lida,
fazendo chegar à tecnologia o conhecimento e a informação. Deixo aqui meu
contato para que tirem dúvidas e sugestões sobre essa coluna. glaucio.luiz@
icloud.com 42 9 9116-6915.

Áries: No feriado, você estará
agitado(a), com muita disposição e com a cabeça fervilhando
de ideias. Se não estiver trabalhando, a dica é reunir os amigos
virtualmente para conversar. Vale
até mesmo incluir um pouco de
música.

Libra: Bom dia para curtir a
companhia dos amigos ou da pessoa amada. A Lua sugere dividir
bons momentos do dia com sua
alma gêmea. Então, faça contato
virtual, por telefone ou videochamada com um amigo e proponha
uma atividade superprazerosa.

Touro: Você se acostumou
a fazer tudo com calma, porém,
a sensação que Urano traz é de
ansiedade. Administre esse período com pausas para respirar e
planejar as mudanças que deseja
realizar em sua vida. Na paquera,
poderá se surpreender ao descobrir admirador(a) secreto(a) no
local de trabalho.

Escorpião: A Lua convida
você a olhar para dentro, do jeito
calmo e observador que caracteriza sua personalidade. Aproveite
para organizar arquivos, gavetas
e armários, planejando seus próximos passos profissionais. Caso
revire fotos, talvez sinta vontade de
entrar em contato com uma antiga
paixão.

Gêmeos: Bom dia para praticar o desapego, separando roupas
que não usa mais para doa, e também para dedicar mais tempo aos
cuidados com sua beleza. Potencializando seu charme, poderá se
divertir em casa mesmo e nas redes
sociais e ainda arrancar elogios de
quem paquera.

Sagitário: Dia cheio de
energia, alegria, brincadeiras e
criatividade, ideal para programas divertidos ou que incluam
crianças e adolescentes que vivem
com você. Na paquera, os astros
avisam que há chance de conhecer
um crush disponível para relacionamento sério.

Câncer: Caso esteja trabalhando, leve a sério sua inspiração e pratique no seu serviço
as ideias que surgirem na sua
mente. A paquera deve rolar em
compromisso profissional, redes
sociais ou encontro virtual com
amigos.

Capricórnio: Ótimo dia
para curtir sua casa ou sua família. Priorize as coisas que lhe dão
prazer ou sirvam para aumentar
seu repertório. A paquera vai ficar
para outra ocasião, porque a saudade de um ex talvez venha de um
jeito forte.

Leão: A pedida para hoje é
um programa ligado a música como uma boa live - ou algo novo
e diferente. Pede também que se
exercite em caminhadas ao ar livre,
mas, sempre, é claro, respeitando
os protocolos.

Aquário: Bom momento para
crescer como pessoa. Aproveite
que muita coisa está disponível
para acesso online. Em família,
poderá curtir bons momentos com
parentes ou amigos, mesmo que
em ambiente virtual.

Virgem: Dia favorável para
misturar diversão e autoconhecimento. Atividades que façam bem
à sua alma, como relaxamento
ou mesmo oração. Na conquista,
tente não corrigir a pessoa que faz
seu coração bater mais forte.

Peixes: Caso não tenha
obrigações profissionais a cumprir, a dica é relaxar, ouvir música,
dormir até tarde ou planejar o
futuro. Já pensou em escrever uma
declaração de amor para sua carametade.
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EM MENOS DE 24 HORAS

PM recupera três veículos furtados
Divulgação

Veículos serão
devolvidos aos
seus legítimos
proprietários

ESTAVAM EM MOTOCICLETA

Presos com 25 kg de
maconha em mochilas

* Da Redação
De sábado (18) até a
manhã de domingo (19),
policiais militares de Castro
recuperaram três veículos,
apresentando alertas de Furto
e Roubo, um da cidade de
Tibagi, outro de Curitiba e um
terceiro de Castro.
No sábado (18) à tarde o
carro recuperado foi um GM
Celta, encontrado abandonado
na estrada do Maracanã, em
Castro. No local os policiais
constataram que o automóvel teria sido levado de uma
fazenda no dia 13 de abril,
localizada na cidade de Tibagi,
onde elementos teriam invadido
a propriedade, levando também
vários pertences das vítimas.
Na outra ocorrência registrada pela Polícia Militar, também na tarde de sábado(18),
localidade do Cruzo, interior de
Castro, uma motocicleta XRE
de cor verde, anunciada em
redes sociais, teria sido reconhecida cpelo seu dono como
a moto furtada no dia 14. Proprietário marcou o local para

Divulgação

Detidos são dois homens com 18 anos

Veículos foram guinchados
negociação, sendo o possivel
ladrão, flagrado pela equipe
policial. Durante abordagem
foi constatado adulteração de
sinais no chassi e motor. Diante
dos fatos, as partes foram encaminhadas para Delegacia.
Na manhã de domingo

Carambeí - Mais uma motocicleta foi roubada na madrugada. Desta vez foi no município
de Carambeí, mais precisamente
na rua Bandeirantes, Vila
Mariane, quando o proprietário
da Kawasaki KX 250 (moto de
trilha), cor verde, número de
motor kx250lf006799 e chassi
lkalxmlc4x4006741, foi levada
por volta das 2h30 de sábado
(18). O proprietário deixou
estacionada em via pública e ao
retornar o veículo não se encontrava no local.

CASTRO

Veículo roubado
colide com poste
Foi recuperado no por volta
da 1h10 de sábado (18), na
Rua 14 de Julho, no Lacustre,
um automóvel Fiat/Palio, de cor
branca, placas AOF 1092, furtado um dia antes. O êxito só foi
possível porque o veículo colidiu
com um poste de energia elétrica. O veículo foi entregue ao
proprietário.

NA NOVA RÚSSIA

Presas
com grande
quantidade
de drogas
Ponta Grossa - A cada dia
cresce a participação de mulheres
em ocorrências de tráfico de drogas. É o caso em que duas mulheres, em atitude suspeita, receberam
voz de abordagem de policiais militares, após denúncias, por voplta
das 19h30 de sexta-feira (17), na
Rua Guaraqueçaba, na Nova Rússia.. Com elas foram localizados
205 gramas de substância análoga
à maconha e uma balança de precisão. Em diligências foram localizados 453 gramas de substância
análoga à maconha, 24 gramas de
substância análoga a cocaína, certa
quantia em dinheiro e outra balança
de precisão. Os envolvidos são dois
homens, um de 25 anos e outro de
18 anos, 03 mulheres, sendo duas
de 19 anos, uma de 18 anos e uma
adolescente de 17 anos, foram
encaminhados à 13ª sdp.

no final da noite de sábado.
Todos os veículos foram
encaminhados para a Delegacia
de Castro, onde serão devolvidos aos seus legítimos proprietários.

* Com informe da PM

EM SITE FALSO

CARAMBEÍ

Moto de trilha
é furtada

(19), equipes da Polícia Militar
chegaram até Morada do Sol,
divisa de bairros com Jardim
Primavera, e no local encontraram um veículo abandonado,
sendo constatado que o VW
Fusca seria o mesmo levado do
bairro Jardim das Araucárias,

Preso vendedor de material hospitalar
Da Assessoria
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) prendeu em flagrante
um homem, de 35 anos, que
mantinha uma página falsa na
internet para venda de materiais
hospitalares e medicamentos
que nunca eram entregues. A
prisão ocorreu na manhã desta
sexta-feira (17), no bairro
Mundo Novo, em Curitiba.
Segundo as investigações,
o suspeito já teria lucrado mais
de R$ 100 mil com os golpes.
Entre as vítimas estão empresas e pessoas físicas do Paraná,
de São Paulo e de Santa Catarina. Cerca de 50 boletins de
ocorrência já foram registrados
pela Polícia Civil de São Paulo
denunciando o golpe.

No site eram oferecidos
desde máscaras e álcool em gel
até medicamentos especiais e
respiradores mecânicos.
Golpe
Com documentos falsos, o
suspeito criou uma empresa que
teria sede em Curitiba e abriu
uma conta bancária virtual.
Por ser programador, criou um
website profissional com informações de venda falsas. Para
tentar passar despercebido
também mantinha um Serviço
de Atendimento ao Consumidor
(SAC).
No momento do flagrante
o suspeito estava com o computador aberto e conversando
com as vítimas do golpe. Ainda
na delegacia, várias mensagens

chegavam no SAC. As vítimas
queriam saber porque os produtos ainda não haviam chegado.
O suspeito ainda fazia propaganda do site no youtube. Na
casa dele os policiais apreenderam diversos cartões de crédito, dois lap-tops. O homem
confessou o crime e que teria
obtido cerca de R$ 100 mil
com os golpes.
Flagrante
O homem foi autuado pelos
crimes de estelionato, falsificação de documento público
e corrupção ativa, já que no
momento da prisão ofereceu
dinheiro aos agentes para que
não fosse preso. Ele já tem
passagem por estelionatos no
Paraná e em Santa Catarina.

PR registra 50º óbito pela covid-19
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nova atualização da situação de pacientes
confirmados com o novo coronavírus: 42 novos casos e três
óbitos nas últimas 24 horas.
No total, o Paraná registra
987 casos confirmados e 50
óbitos de residentes no Estado
com a doença.
Os pacientes que morreram
são dois homens residentes
de Apucarana (com idades 47
e 51 anos) e uma mulher de

Londrina (de 56 anos). Todos
os pacientes estavam internados.
Os novos 42 casos foram
registrados nos municípios:
Amaporã, Assis Chateaubriand, Campo Largo, Cascavel, Cruzeiro do Sul, Curitiba,
Guaíra, Guarapuava, Lapa,
Londrina, Maringá, Paranacity,
Pato Branco, Pinhais, Planaltina do Paraná, Ponta Grossa,
Ramilândia, Santa Terezinha
de Itaipu, Tamboara.
Alteração de dados a partir
da confirmação do município de

Ao realizar a busca pessoal,
foi localizado dentro de mochilas, que os abordados portavam, a quantia de 25,7kg de
substância análoga à maconha
divididas em 23 tabletes da
substância.
O fato ocorreu na rodovia 487, próximo a cidade de
Cândido de Abreu. Os detidos,
dois homens de 18 anos, foram
encaminhados juntamente com
o veículo e a droga, para a
delegacia de polícia civil de
Cândido de Abreu.

NA 31 DE MARÇO

GM apreende mais
de 19 kg de drogas
A Guarda Municipal de
Ponta Grossa, órgão vinculado à Secretaria Municipal de
Cidadania e Segurança Pública
(SMCSP), apreendeu mais de
19 quilos de maconha durante
ação no bairro Neves. A ocorrência foi registrada na sextafeira (17), na vila 31 de Março.
De acordo com informações
da SMCSP, a situação teve início durante patrulhamento da
equipe Getam Alpha da GM nas
imediações da rua Washington
Luiz, onde os agentes avistaram
dois homens empurrando um

carrinho de mão e adentrando
um matagal, o que chamou a
atenção dos guardas municipais.
Dada voz de abordagem, os
suspeitos empreenderam fuga,
deixando para trás o carrinho
de mão.
Ao verificar o conteúdo que
havia sido abandonado, os agentes encontraram 19,2 quilos de
maconha no dentro de um saco.
Diante da situação, foi feita a
apreensão das drogas e realizada sua entrega na delegacia
da 13ª SDP.

NA ZONA RURAL

987 CASOS CONFIRMADOS

Da Assessoria

Após receber denúncias
de que dois indivíduos traziam entorpecentes para Ponta
Grossa, equipe choque do 1º
Batalhão de Polícia Militar realizou abordagem à motocicleta
suspeita e apreendeu mais de
25kg de substância análoga à
maconha.
Durante a ação, a equipe
visualizou dois indivíduos em
uma motocicleta, os quais ao
avistarem a equipe policial tentaram se evadir mas não lograram êxito e foram abordados.

residência: um caso da Fazenda
Rio Grande foi transferido para
Curitiba. Outro caso de Santa
Isabel do Ivaí foi transferido
para Planaltina do Paraná. e um
terceiro caso de Foz do Iguaçu
foi transferido para Santa Terezinha de Itaipu.
Na
versão
publicada
sábado (18), dois municípios
da 7ª Regional de Saúde (Pato
Branco e Vitorino), não apareciam, o que na sequência foi
arrumado. O problema ocorreu
na conversão do arquivo para o
formato de divulgação.

Polícia Civil recupara
objetos furtados
Jaguariaíva - Na manhã
deste dia 17/04/2020 as
equipes da Polícia Civil de
Jaguariaíva e de Sengés, coordenadas pelo Delegado de
Polícia Derick Moura Jorge,
dirigiram-se até a localidade
rural de Jaguariaíva conhecida
como “Chapadão”, onde localizaram e recuperaram diversos objetos oriundos de furtos
ocorridos na zona rural do
município nas últimas semanas.
Tais objetos foram recolhidos
na unidade policial da cidade

e serão posteriormente restituídos aos seus proprietários.
Na sequência, as equipes deslocaram-se até o distrito de
Reianópolis, situado no município de Sengés, onde efetuaram a prisão de dois homens,
de 45 e 28 anos, acusados de
haverem tentado assassinar um
homem de 35 anos no mês de
novembro de 2019. Os indivíduos foram encaminhados
à Cadeia Pública de Sengés,
onde permanecem à disposição
do Poder Judiciário local.
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'A vida é aquilo que você deseja diariamente.' André Luiz – Chico Xavier
Divulgação

Níver de Ratinho

Ainda em tempo de parabenizar o governador
do Paraná, Carlos MassaRatinho Junior pela
passagem de seu aniversário no domingo
(19). No registro ao lado da esposa Luciana
Saito Massa, quando o casal festejou
em abril 13 anos de feliz união
Divulgação

Inteligência, beleza e elegância em dose dupla.
Em destaque a deputada federal Aline Sleutjes
com a sua filha Yasmin, na residência da família
Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

Elisa Bellotto Dal
Pizzol e Alex Dal
Pizzol, ele em ritmo
de aniversário.
Parabéns!
Divulgação

A empresária
Dani Marchiori
será muito
cumprimentada
pela estreia de
idade nova,
nesta sexta-feira
(24). Receba
nossos parabéns!

Divulgação

CUIDADOS

Toda a simpatia da vereadora
Fátima Barth Castro, presidente da
Câmara de vereadores de Castro
Divulgação / Facebook

Carisma e a competência de Noeli
Reback, muito cumprimentada pela
estreia de idade nova. No registro
ao lado de Moacir Smek

Máscara utilizada deve ser
descartada corretamente

Dia 23 de abril será a
vez de parabenizar o
vereador George de
Oliveira que festeja
idade nova. Parabéns!

Divulgação / Andre Lara

Da Assessoria

Divulgação

Gilberto José Eleutério Zardo,
vice-presidente do Sicredi Campos Gerais,
nesta quinta-feira (23) receberá muitas
felicitações pelo seu aniversário. Sucesso!
Joselde Tuma sendo muito cumprimentada
pela passagem de aniversário. Parabéns!

Carambeí - O uso da máscara como uma das prevenções
contra o novo coronavírus faz
parte do dia a dia de milhões de
pessoas em todo o mundo. Os
cuidados ao usá-la e a vida útil
são informações importantes que
devem ser observadas, principalmente quando do descarte de
máscaras cirúrgicas que podem
ser de PFF2 ou PFF1, as N95
ou N99, as caseiras de algodão/
tricoline ou TNT.
A Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental
alerta que para cada uma existe
um tempo de vida útil e o descarte
pode ser em saco de lixo comum
fechado com dois nós e colocado
dentro de outro saco com mais
dois nós e então destinado ao
lixo comum. É aconselhável ainda
descartar no lixo do banheiro,
porém é preciso colocar dentro
de outro saco e amarrar com dois
nós. As máscaras não podem ser
jogadas nas lixeiras públicas e

muito menos nas ruas.
A Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental
ressalta que antes e depois do
descarte é necessário lavar as
mãos com água e sabão evitando
dessa forma o próprio contágio
e também dos profissionais que
realizam a coleta.

Em ritimo de festa, os
parabéns vão para a linda
morena Daiane Rosa que
na segunda-feira (20)
comemorou mais um
aniversário. Vaidosa
como toda bela mulher,
ela recebe os parabéns
de Willian e Simone,
e das irmãs Raquel,
Mery e Josélia

21/04

Emerson dos Santos
Márcia Silva
Nilza Andrade
Patrícia Laarberg
Sandra Kremer
Thaís Mirian Lilek
Julio Cesar Debetio

23/04

Ariane Gonçalves
Jorge Alberto Kachinski
Jorge Luiz de Oliveira
Katrine Araujo Cruz
Simone Bueno Carneiro

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Divulgação

