Na redação : R$ 3,00

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

www.paginaum.com

Castro-PR, Sexta-feira, 24 a 27 de Abril de 2020 * Ano XXX * Nº 3343

carnês de iptu, de tibagi, começam a ser entregues
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EM CARAMBEÍ

São João é
penalizado
com estiagem
A redução drástica no volume
da água do Rio São João, em
Carambeí, vem preocupando os
moradores locais. Além de sofrer
com a estiagem severa que vem
ocorrendo em todo estado, o Rio
também comporta desde o ano
de 2018, as operações de uma
Central Geradora Hidrelétrica,
a CGH São João. As atividades,
de geração de energia, segundo
pessoas que conversaram com a
reportagem, estariam desviando a
água de parte do Rio para a operação. “Passei semana passada lá,
por volta de sete horas da manhã
e o volume de água estava normal,
na volta, as 12h10, já estava tudo
seco”, descreveu um morador
entrevistado, que pediu para não

ser identificado.
Também foi ouvido pela reportagem o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Carambeí, Rosney Ribeiro. Ele
explicou que o departamento também já recebeu denúncias graças
à redução no volume de água do
Rio, e que as denúncias apontam
a atividade da empresa como
responsável pela diminuição da
água. Já o representante legal da
empresa que explora o São João
para a geração de energia, Ricardo
Villanueva, com quem a reportagem conversou por email, garantiu
que a Geradora Hidrelétrica não
é a causadora da diminuição do
volume da água, explicando que a
geradora não faz retenção. página 4

Divulgação
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EM CASTRO
Maioria
procura
lojas para
pagar contas
atrasadas

pouco movimento no sábado à tarde
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rio fica praticamente seco durante o dia

EM CASTRO

Festa arrecada
alimentos
para famílias
carentes
A pandemia do novo coronavírus continua a adoecer pessoas
Brasil a fora, assim como, continua
a mexer com a realidade econômica das famílias, em alguns casos,
fazendo com que a vulnerabilidade
e dificuldades tornem-se ainda
maiores. Contudo, no último final
de semana foi a vez dos devotos da
Divina Misericórdia, que frequentam as capelas e a Matriz Nossa
Senhora do Rosário, de Castro,
promoverem ações de caridade,
para ajudar as famílias carentes
assistidas pela Igreja. página 5

Veículos lançam
campanha
'mesa brasil'
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R$ 28 MILHÕES PARA HU

Divulgação

AGROLEITE E EXPOLEITE

Divulgação

no hospital Universitário os investimentos permitirão 30 leitos de UTI

agroleite é cancelada pela primeira vez

O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta quinta-feira (23) no
Hospital Regional Universitário dos Campos Gerais, em Ponta Grossa, e anunciou
o repasse de mais de R$ 28 milhões para ações de combate ao novo coronavírus na
região. As verbas serão destinadas à ampliação da capacidade de leitos do HU, à
página 3
transferência da ala da maternidade para o Hospital Municipal.

O Agroleite 2020 marcado para acontecer no período de 11 a 15 de agosto,
na Cidade do Leite e Parque de Exposições Dario Macedo, em Castro, foi cancelado por causa da pandemia mundial da Covid-19. O mesmo para a Expoleite,
de Arapoti, que por segurança e a não aglomeração de pessoas, também adiou o
seu tradicional evento para 2021.
página 4

TIBAGI

câmara municipal de castro

Academias voltam a funcionar

Plenário sediará reuniões
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'Choque' da despolarização

O amor nos tempos
de coronavírus
O isolamento social imposto
pela pandemia do coronavírus está
revelando um mundo pouco conhecido: aquele que se oculta e vibra
nas casas, apartamentos, quartos,
escritórios, garagens, oficinas –
espaços agora transformados em
palco central da vida, em substituição a shoppings, teatros, cinemas,
academias, parques, ruas, bares,
bancos, restaurantes. E o que
vemos é uma vida que, embora
sempre estivesse ali, parecia não
existir até agora. Ou porque fomos
indiferentes a ela ou porque não
sabíamos o valor que tem.
Foi necessário um choque
extremo de realidade para revelar o que deveríamos saber desde
sempre: que precisamos de pouco
para viver bem e que gastamos
muito tempo e dinheiro com coisas sem importância.
Uma sinfonia nas sacadas,
uma festa de aniversário online,
o trabalho remoto, a teleducação
são agora parte da rotina nova de
uma vida que segue e vai aos poucos se adaptando. Mas, ao contrário de lamentar, essa mudança
nos desperta a sensação de descoberta e nos emociona.
Nos emociona porque é nos
momentos de crise que os valores que constituem a essência do
ser humano se manifestam em sua
plenitude: amizade, fraternidade,
solidariedade, responsabilidade.
De repente, desconhecidos
tornam-se amigos, indiferentes se
comprometem, distantes se unem
e se fazem presentes. Sem pedir
nada em troca, sem buscar lucro
ou notoriedade, sem esperar uma
medalha de reconhecimento ou
um elogio de alguém poderoso –
não, nada disso, o que fazemos é
por prazer e por amor.
Onde estavam estes valores,
expressos nas últimas semanas
como sentimentos verdadeiros e
de forma eloquente? Onde estava
nosso compromisso inato de sermos humanos, no sentido amplo
da palavra? Por onde andava o
bom selvagem (aquele ser humano
puro de que falava Rousseau)?
Em que cômodo se escondeu o
“um por todos e todos por um”?
Em que momento perdemos
de vista o dever de estender a
mão ao próximo em qualquer

EDITORIAL

ESTIAGEM

* Cida Borghetti

situação? Quando foi que esquecemos que somos todos iguais?
Em algum momento nossa humanidade ficou menor.
Um inimigo invisível fez o favor
de nos devolver a lucidez temporariamente perdida. Era assim antes
do coronavírus: culpávamos o
mundo contemporâneo, evoluído,
competitivo, moderno, individualista, egoísta por essa perda temporária da noção do que devemos
fazer e do que deixamos de fazer.
E usávamos o ritmo louco dos
tempos atuais para justificar nossas omissões recorrentes. Como
se estivesse fora do nosso controle
a escolha entre certo e errado,
justo e injusto, bem e mal. Mas
não está, e o que fizemos confinados nos últimos dias é revelador
da nossa capacidade de discernir
e de superar obstáculos aparentemente instransponíveis.
Reinventamos quase tudo em
tempo recorde. Ficamos em casa
e redescobrimos o prazer das
coisas simples que nos pareciam
banais – fazer um bolo de banana,
brincar com os filhos, estudar,
ler, conversar, arrumar os armários, ver um filme antigo.
E descobrimos que no jogo de
baralho ganhar e perder são possibilidades com o mesmo potencial. Se há algo que o coronavírus
nos trouxe de bom – ainda que
isso pareça improvável – é que
podemos sempre aprender mais e
melhorar o que parecia perfeito.
Mas logo vem a dúvida: depois
que esse período de reclusão passar qual será nossa atitude? Seremos mesmo pessoas melhores ou
o velho e aprisionante egoísmo
que nos espreita por puro deleite
voltará a triunfar?
Por sorte o isolamento social
que o vírus nos impôs é apenas
físico, mas não intelectual nem
emocional. E este é o nosso
trunfo: evoluímos intelectualmente e amadurecemos emocionalmente. É impossível sair
dessa como entramos; só podemos sair maiores. Muito maiores. E melhores.
* Cida Borghetti Embaixadora
da Organização Mundial
da Família (OMF)
Ex-Governadora do Paraná.

ASSINATURA

É inegável que os rios de todo estado vêm
sofrendo redução no volume de suas águas devido
a estiagem severa que o Paraná vem enfrentando.
Em Carambeí, no entando, onde o principal
Rio da cidade, o São João, tem sua vazão reduzida dia após dia, a situação vem assustando os
moradores, alguns dizem que nunca viram situação parecida. Eles acreditam que a instalação
de uma geradora de energia no local está contribuindo com a redução da água, a empresa nega,
enquanto isso, a natureza chora, só que lágrimas quase secas, já que o Rio está ficando sem
água. A situação está sendo acompanhada, diz o
município, e todos torcem para águas em abundância voltarem a brotar sobre aquelas pedras,
por hora, seja qual for a causa da seca por lá, a
consequência deixa um alerta, precisa- se cuidar
da natureza, da água dos rios, porque morrendo
do jeito que eles estão, eles também decretam a
morte de muita gente, animais e até empresas.
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Umidade

ºC

12 ºC

94%
50%

26

ºC

13 ºC

96%
51%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
26/04

28

ºC

13 °C

88%
50%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

27/04

REDAÇÃO

Temperatura

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.
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A justiça social vai chegar um dia. Mas trabalhe, pois ela não será para todos!
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Polarização são concentrações em extremos opostos.
Quando são de interesses diferentes, provocam posições conflitantes.
Exemplo, a divergência do Ex- ministro da saúde Mandetta e o
Presidente Bolsonaro.
Ambos estavam com o pé atrás, o profissional da saúde, seguia
as normas da Organização Mundial de saúde (OMS), o Presidente
preocupado com a economia do país, mesmo tendo capital político
para pedir aos eleitores um tempo: “-Aguentem aí que vai melhorar!”
Mas, ele sabe que a conta vem depois. Neste momento, surge o novo
ministro Nelson Teich especialista em câncer e recebe a missão de
desconectar a polarização e vencer a guerra contra o invisível coronavírus. A sua estratégia é continuar a valorização da separação social
vertical e horizontal. Em um primeiro momento, o novo ministro sem
ser técnico em eletricidade, deve ter recebido um “choque” psicológico, quando os seus olhos mostraram o Presidente da República
dos brasileiros sem máscara, sem luvas, passar a mão no nariz e sem
limite de distância, espalhar confraternização aos manifestantes do
domingo (19) e pegar um celular para fazer “selfie”. Prever o futuro
é fortalecer o momento com a união dos conhecimentos da ciência, da
cultura, da democracia, da tolerância e humanismo, seguindo as ordens
sanitárias para enfraquecer e vencer a patologia do coronavírus.

25

ºC

15 ºC

92%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo
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REFORÇO NO COMBATE AO CORONAVÍRUS

Governo destina R$ 28 mi para HU
Divulgação

Verbas serão
empregadas
à aplicação da
capacidade
de leitos

SEM CORTES
O governador Ratinho Junior sancionou a lei que proíbe o
corte de luz, água e gás. O fornecimento desses serviços não
poderá ser interrompido no Paraná enquanto durar a pandemia
de coronavírus. Além disso, fica proibida a cobrança de taxas
adicionais por parte dos planos de saúde para o atendimento de
pacientes com Covid-19.

Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior esteve nesta quintafeira (23) no Hospital Regional
Universitário dos Campos Gerais,
em Ponta Grossa, e anunciou o
repasse de mais de R$ 28 milhões
para ações de combate ao novo
coronavírus na região.
As verbas serão destinadas à
ampliação da capacidade de leitos do HU, à transferência da ala
da maternidade para o Hospital
Municipal e ao custeio das estruturas hospitalares. No Hospital
Universitário, os investimentos
permitirão a disponibilização de
30 leitos de UTI e 50 de enfermaria. Atualmente, a unidade conta
com 10 leitos de terapia intensiva
e 25 de enfermaria.
Parte dos recursos vem de
emendas de parlamentares da
região. O governador destacou
que este é um momento que exige
atenção máxima das autoridades
públicas com a área da saúde.
“Essa iniciativa é fruto de uma
ação conjunta de todos os poderes.
Todos têm auxiliado a reorganizar
o sistema de saúde do Paraná, para
que possamos atender a todos de
forma descentralizada”, afirmou
Ratinho Júnior. “A Universidade
Estadual de Ponta Grossa tem
papel fundamental neste trabalho
e desde o início do enfrentamento

Divulgação

No Hospital Universitário, os investimentos permitirão a disponibilização de 30 leitos de UTI
ao coronavírus se colocou à disposição para atuar", enfatizou.
A importância de disponibilizar
mais leitos hospitalares antes do
pico da epidemia foi destacada pelo
secretário de Estado da Saúde, Beto
Preto. “Esta ação é um salto para o
futuro. Os campos Gerais ganham
no atendimento aos pacientes da
Covid-19, e também na atenção à
saúde materno-infantil”, disse ele.
Ele reforçou que o acompanhamento à evolução da pandemia é
feito de forma ininterrupta.
Ampliação
Dentre os investimentos, o
Estado repassa R$ 4 milhões para
a ampliação de capacidade do
Hospital Universitário, e garante
um valor total de custeio de R$
7,8 milhões por seis meses.
Os novos leitos hospitalares
ficarão onde hoje funciona a unidade materno-infantil, que por sua
vez será transferida para o Hospital

Municipal João Vargas de Oliveira.
O custo desta operação será de
R$ 2,4 milhões. A unidade receberá, também, verbas de custeio,
no valor de R$ 13,8 milhões, por
seis meses.
Com a transferência da ala
materno-infantil, Ponta Grossa
passa a contar com uma estrutura
de referência para as mães e crianças, conforme destacou o prefeito
Marcelo Rangel. “É um momento
histórico, aguardávamos há anos
a possibilidade de ter um hospital
de referência para esses pacientes,
elevando de categoria o hospital
municipal".
Rangel lembrou que essas
novidades são importantes para
aumentar a retaguarda do HU
para a população local.
Estrutura
O reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),

Miguel Sanches Neto, afirmou
que este momento é fruto de muito
esforço realizado nos últimos 10
anos. “Todo o trabalho que vem
sendo realizado nos últimos anos
é reconhecido neste momento,
onde nosso hospital universitário
se torna uma referência no atendimento à Covid-19" disse Sanches
Neto.
De acordo com o vice-reitor
Everson Krum, a unidade do
Hospital Universitário ganha em
capacidade de atendimento e em
infraestrutura de trabalho para
os profissionais. “Todo o terceiro
andar foi isolado para atendimento
da Covid-19, com acesso exclusivo
para os profissionais que atuam
nesta área”, afirmou Krum.
Atualmente, ele disse, o Hospital Universitário de Ponta Grossa
tem 9 pacientes internados com a
Covid-19, todos sendo acompanhados na enfermaria, sem necessidade de UTI.

NA CÂMARA MUNICIPAL

Plenário é escolhido para sediar reuniões
Da Assessoria
O Plenário da Câmara Municipal de Castro foi escolhido para
sediar reuniões públicas que necessitem da participação de mais de
dez pessoas. A decisão consta da
Portaria 37/2020, publicada na
edição 1.977 do Diário Oficial
Eletrônico (DOE) do município,
nesta quarta-feira (22). O artigo 1º
dessa Portaria acrescenta os parágrafos primeiro ao quinto ao artigo
1º da Portaria 26/2020 (publicada na edição 1.955 do DOE,
de 18 de março), que suspende a
realização de “reuniões, audiências
públicas, sessões solenes e cessão
do espaço do Plenário a terceiros,
com exceção da realização das sessões ordinárias e extraordinárias e
reuniões das comissões”. Tudo em
função do combate à pandemia da
Covid-19.
Conforme a redação dos
novos parágrafos, excetuam-se
das proibições previstas na Portaria 26/2020 as reuniões realizadas para tratar de assuntos
referentes aos conselhos municipais, forças policiais e militares e
demais reuniões autorizadas pelo
prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
(Patriota), conforme prevê o parágrafo único do artigo 3º do Decreto
192/2020. Os participantes das
reuniões deverão utilizar máscaras
“ou similar”, que funcione como
“barreira mecânica” (conforme
o parágrafo único do artigo 4º
do Decreto 192/2020). Deverá
ser disponibilizado álcool gel ou
líquido 70% aos participantes, em
local de fácil acesso, e as pessoas
presentes às reuniões deverão
manter distância mínima de dois
metros entre cada uma.
Essa determinação é uma
alternativa ao disposto no artigo 3º
do Decreto Municipal 192/2020,
que determinou, a partir da última
sexta-feira (17), “a suspensão de
eventos públicos ou particulares,
de qualquer natureza, com reunião
de público acima de dez pessoas”.
Conforme o parágrafo único do
artigo, “excetuam-se ao disposto
no caput deste artigo a reunião

de conselhos municipais, forças
policiais e militares em serviço
e demais casos deliberados pelo
Chefe do Executivo por meio ato
próprio”. O Decreto 192/2020
foi publicado na edição 1.976 do
DOE, no dia 17.
A decisão de utilizar o Plenário
da Câmara para esse fim específico surgiu durante reunião do
“Comitê de Crise para Supervisão
e Monitoramento dos Impactos da
Covid-19 no Município de Castro”, realizada no último dia 17,
na Sala de Atos da Prefeitura. A
sugestão foi feita pela vereadora
Fatima Castro (MDB), presidente
do Legislativo, ao prefeito Moacyr
Fadel. “O Conselho Municipal
de Saúde solicitou a utilização do
nosso Plenário, por ser amplo
e possibilitar o distanciamento
social. Esse conselho precisa se
reunir, fazer deliberações, e o
município, neste momento, não
tem um espaço adequado que permita o distanciamento social para
realizar as suas reuniões”, explica.
“Eu disponibilizei o Plenário
porque, somente nas bancadas,
temos 14 microfones. Pode ficar
um representante de cada segmento em cada bancada, com
microfone, sem contar os microfones sem fio”, explica Fatima. Uma
reunião do Conselho Municipal de
Saúde está marcada para acontecer no Plenário no próximo dia
28.
Conforme
o
Decreto
190/2020, publicado na edição
1.975 do DOE, no dia 16, o
Comitê é formado pelo prefeito;
pelo procurador-geral do município, Júlio Adriano Tonatto Philbert; pelas secretárias municipais
de Educação, Rejane Nocera; de
Família e Desenvolvimento Social,
Ana Carolina Barros; e de Saúde,
Maria Lidia Kravutchke; pela presidente da Câmara, Fatima Castro,
e demais vereadores; por Natalie
Cotrim Zahdi, do Departamento
de Vigilância Sanitária; por Marielen Wieczorek Nocera, supervisora de Vigilância em Saúde; pelos
médicos Edinelson Fernandes de
Miranda e Matilvani Moreira; por

Anderson Tiago Gomes Castro,
presidente da Associação Comercial de Castro (Acecastro); pelos
pastores evangélicos Clayton
Cesar Dionisio e Romeu Junior
Ribas; pelo padre Martinho Luís
Hartmann; pelos empresários Clovis Henrique Coradassi e Rodrigo
Rodrigues da Luz; por Eduardo
Medeiros Gomes, presidente do
Sindicato Rural de Castro; pelo
produtor rural João Galvão Prestes; e por Marioli Simão, presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Castro (Sindicastro).
Saúde
Além de Fatima Castro, também participaram da reunião os
vereadores Dirceu Ribeiro (Podemos), Maurício Kusdra (PSB)
e Paulinho Farias (PSD). “Foi a
primeira reunião do Comitê, que
começou com a apresentação da
secretaria Maria Lidia sobre tudo
o que o município fez até agora na
área da Saúde, como, por exemplo, a capacitação de servidores, as organizações de saúde no
município e o que foi comprado de
material”, conta.
“Foi uma explanação minuciosa, feita com muita segurança
e clareza, tanto que ninguém ficou
com dúvida. A secretária apresentou números, mostrou tudo o que
foi comprado, o que chegou e o
que não chegou, ainda, como está
a situação. Falou sobre a aquisição de materiais, a separação dos
atendimentos, a reorganização dos
serviços e a realocação de veículos para atender a essa demanda”,
conta a vereadora, lembrando que
Maria Lidia apresentou, inclusive,
quantas unidades de terapia intensiva (UTIs) existem na região dos
Campos Gerais e como funciona
esse trabalho no âmbito da 3ª
Regional de Saúde.
Decreto, transporte
e comércio
Na sequência da reunião, o
procurador Julio Philbert apresentou o teor do Decreto 192/2020,
que, entre outras determinações,
estabelece as condutas a serem

adotadas “por todos os munícipes, agentes públicos, atores
econômicos e sociais, em suas
atividades ou fora dela, visando a
mitigação da crise mundial” e que
foi publicado no DOE no dia 17.
“Foi esse o momento de discutir
e votar o decreto, já com as alterações que eu havia solicitado. O
prefeito colocou em votação e o
decreto foi aprovado. Em seguida,
o prefeito falou sobre o comércio
e as medidas para regulamentar
a sua reabertura”, conta Fatima.
“Em qualquer espaço público ou
privado, ninguém pode entrar sem
máscara. Seu uso é obrigatório
nos estabelecimentos. A pessoa
pode até andar na rua sem máscara, mas, ao entrar em qualquer
estabelecimento, o seu uso é obrigatório. E o dono do estabelecimento é obrigado a cobrar esse
uso. A fiscalização vai ser apertada
em cima dessa questão”, relata.
Outro tema abordado na
reunião foi o transporte coletivo
do interior do município, que,
segundo Fatima, está sendo feito
apenas na linha principal. “Mas há
uma solicitação de outras comunidades para que também seja feito
pra elas. Conversei com o prefeito sobre a possibilidade desse
transporte ser disponibilizado
pelo menos uma vez por semana,
ou quinzenalmente, conforme o
fluxo e a necessidade das comunidades”, relata. De acordo com
a vereadora, o prefeito confirmou
que vai atender às comunidades
do interior, mas solicitou que fosse
verificado quais os dias que, respectivamente, essas comunidades
poderão ser atendidas pelo sistema de transporte coletivo.
No final da reunião, o prefeito
agradeceu a presença e a colaboração de todos os integrantes do
Comitê e também o repasse de R$
119 mil feito pela Câmara à Prefeitura, no último dia 8. “Ele disse
que a Câmara tem sido parceira,
que para tudo o que tem solicitado
o Legislativo tem dado suporte. E
informou que ainda não precisou
usar esse recurso e que espera não
precisar usar””, conta Fatima.

AÇÃO CONJUNTA
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) acompanhou
a sanção do governador Ratinho
Junior ao projeto de lei de autoria dos 54 deputados estaduais.
"É uma das ações que os deputados estão fazendo para mitigar
o impacto da pandemia do coronavírus. Neste momento, temos
que proteger a vida e cuidar,
especialmente, dos mais pobres,
daqueles que precisam da ação
imediata do governo. Neste sentindo, Assembleia e governo trabalham de forma conjunta, unidos
na proteção dos paranaenses".
AGENTES DE SEGURANÇA
O ministro Sergio Moro
(Justiça) anunciou a compra de
R$ 70 milhões em equipamentos de proteção e material de
higiene para agentes de segurança. "Os agentes de segurança
ocupam a linha de frente na luta
contra o coronavírus e ficam
expostos. Temos visto diversos
estados nos quais os agentes
têm se afastado devido à contaminação. Eles têm que ter prioridade", afirmou Moro.
RESPIRADORES
Os deputados Alexandre Curi
(PSB) e Hussein Bakri (PSD)
trabalham para União da Vitória e região ter à disposição seis
respiradores fundamentais para
tratar casos graves de coronavírus. Os aparelhos serão adquiridos pelo Estado, após doação
de recursos do Poder Judiciário e
indicação da prefeitura para esta
aquisição O investimento é superior a R$ 500 mil e os seis respiradores serão destinados para os
hospitais da Associação de Apoio
à Maternidade e Infância e Regional São Camilo.
TARIFA DE PEDÁGIO
O deputado Soldado Fruet
(Pros) solicitou a isenção das
tarifas de pedágio aos policiais
militares que estiverem em serviço em cidade distinta da residência. "Devido à pandemia do
coronavírus, com a suspensão de
várias linhas de ônibus, muitos
PMs têm usado seus próprios
automóveis para se deslocarem
até os locais de trabalho e estão
tirando do seu bolso o valor do
pedágio. Espero que tenhamos
uma solução rápida para não
onerar o orçamento destes profissionais."
MAIS SAÚDE
A deputada Luísa Canziani
(PTB) destinou emendas no
valor de R$ 400 mil para investimentos no sistema de saúde de
Tamarana. "Em tempos de pandemia de coronavírus, os recursos são importantes porque serão
investidos em cuidados com a
população e em prevenção. Ao
total, liberamos mais de R$ 6
milhões em emendas para cuidar
da saúde dos paranaenses. Os
recursos serão divididos entre 24
municípios", disse a deputada.
CRÉDITO ESPECIAL
O deputado Ricardo Barros
(PP) destacou a aprovação do
programa especial de crédito
para micro e pequenas empresas. "Precisamos contribuir com

as empresas atingidas pela pandemia. Os recursos do Programa
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte são dos próprios bancos
participantes que contarão com
garantida do governo de até R$
15,9 bilhões", disse.
NOS MUNICÍPIOS
O novo coronavírus já alcançou 111 cidades do Paraná,
segundo boletim epidemiológico
da Secretaria Estadual de Saúde.
O número representa 27,8% dos
399 municípios. Os mais atingidos são Curitiba (380 casos confirmados e 14 óbitos), Londrina
(91 e 8) e Cascavel (64 e 3).
ELEIÇÕES MUNICIPAIS
A pandemia do novo coronavírus ainda não abalou o calendário
das eleições municipais deste ano
nem as regras e condições para a
disputa. A maioria dos partidos e
a Justiça Eleitoral defendem que,
se as eleições forem adiadas (a
data oficial é 4 e 25 de outubro,
em primeiro e segundo turnos),
que sejam por um curto período,
evitando assim o prolongamento
do mandato de prefeitos e vereadores eleitos em 2016.
ELEIÇÕES II
O fundo eleitoral, de R$ 2
bilhões, também permanece por
ora reservado para a campanha
dos candidatos, como defendem
os principais partidos, e não para
uma nova função, o combate à
pandemia, como pregam alguns
isoladamente.
FORÇA ESTADUAL
O deputado Michele Caputo
(PSDB) apresentou projeto de
lei que prevê a criação da Força
Estadual da Saúde do Paraná. O
objetivo é formar uma equipe de
profissionais para resposta rápida
a situações de emergência, calamidade em saúde pública, epidemias, pandemias, desastres,
catástrofes e eventos de massa.
MEDIDAS EXCEPCIONAIS
Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei do deputado
Hildo Rocha (MDB-PA) que
estabelece medidas excepcionais
de segurança sanitária a serem
adotadas nas eleições municipais
de 2020, a fim de evitar a disseminação da Covid-19. Segundo
a proposta, a condição de saúde
que implique em maior risco de
infecção por Covid-19 deverá
ser declarada pelos eleitores em
formulário específico a ser fornecido pela Justiça Eleitoral.
ACHATOU?
Através de dados mais recentes de casos e mortes pelo novo
coronavírus no Brasil especialistas
acreditam que, embora não seja
possível uma conclusão definitiva,
é provável que a curva do coronavírus tenha sido achatada. O infectologista Bruno Scarpellini alerta:
"Aparentemente estamos melhor
do que outros. Mas já vimos países que afrouxaram a conduta e
tiveram disparada de casos, como
Suécia, Japão e Coreia do Sul".
Ou seja, não é hora de relaxar.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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ALÉM DE ESTIAGEM, HIDRELÉTRICA TAMBÉM PODE ESTAR PREJUDICANDO RIO

São João é penalizado com estiagem
Divulgação

Empresa
opera há dois
anos no rio
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Carambeí - A redução drástica no volume da água do Rio São
João, em Carambeí, vem preocupando os moradores locais. Além
de sofrer com a estiagem severa
que vem ocorrendo em todo
estado, o Rio também comporta
desde o ano de 2018, as operações de uma Central Geradora
Hidrelétrica, a CGH São João. As
atividades, de geração de energia,
segundo pessoas que conversaram
com a reportagem, estariam desviando a água de parte do Rio para
a operação. "Passei semana passada lá, por volta de sete horas da
manhã e o volume de água estava
normal, na volta, as 12h10, já
estava tudo seco", descreveu Lourival Iaros, membro do Conselho
Municipal do Meio Ambiente.
Também foi ouvido pela reportagem o representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
de Carambeí, Rosney Ribeiro. Ele
explicou que o departamento também já recebeu denúncias graças
à redução no volume de água do
Rio, e que as denúncias apontam
a atividade da empresa como responsável pela diminuição da água.
Segundo Rosney, depois das acusações a Força Verde foi acionada
e esteve no local para analisar a
vazão da água. "Teve denúncia de
que estavam fechando as compor-

Rio fica praticamente seco em parte do dia
tas e que estavam deixando apenas um fio de água na Rio, aí foi
feito contato com a Força Verde
para fiscalizar, e eles estiverem no
município, mas no dia da fiscalização o volume de água estava
normal", destacou.
Ainda de acordo com Rosney
Ribeiro, a situação também vem
sendo abordada por um vereador de Carambeí e continuará a
ser acompanhada pelo município.
"Fazem só dois anos que a empresa
opera em Carambeí, e desde então
não tinha tido uma estiagem tão
forte, agora precisamos esperar
chover para que o volume de água
do Rio normalize, e então poderemos analisar até que ponto a atividade realmente tem impactado na
quantidade", esclareceu.

Já o representante legal da
empresa que explora o São João
para a geração de energia, Ricardo
Villanueva, com quem a reportagem conversou por email, garantiu
que a Geradora Hidrelétrica não
é a causadora da diminuição do
volume da água, explicando que
a geradora não faz retenção. "Primeiramente, cabe esclarecer quer
jamais qualquer tipo de entidade,
conselho ou mesmo morador da
região procurou a CGH São João
para tomar esclarecimentos das
operações e averiguar, se realmente, a atividade de geração de
energia está ocasionando diminuição do volume do Rio", destacou
ele, enfatizando, "a CGH São João
tem como finalidade a geração de
energia para Copel, de modo que

utiliza da corrente do Rio São João
para fazer girar as turbinas, não
retendo água. Importante frisar
que para a CGH São João entrar
em operação necessário se fez
a obtenção de diversas licenças
em órgãos estatais como Meio
Ambiente do Paraná, Instituto
das Águas do Paraná, Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional, aprovação pela Assembleia Legislativa do Paraná, Autorização do Município de Carambeí,
entre outros", ressaltou.
Ricardo Villanueva explicou
ainda que neste caso, a implantação
da central de geração de energia
também exigiu diversos estudos de
impactos ambientais e considerável investimento. O representante
da empresa também mencionou a

estiagem que vem castigando rios
da região e estado, "denota-se que
em várias regiões do Paraná, o
Estado está em período de estiagem, por ausência de chuva. É
fato que o problema da diminuição do volume de água decorre
de uma estiagem acentuada que
atinge o Estado do Paraná, consequentemente, também prejudica
as operações da CGH, isto é, não
tendo volume para girar a turbina a
CGH fica a maior parte do tempo
parada".
Por fim, Villanueva explicou
como se dá o funcionamento da
hidrelétrica instalada no Rio São
João. "Frisa-se que em uma CGH
a geração de energia é através do
movimento da turbina movida pela
água. Funciona da seguinte forma:
a água entra na turbina fazendo-a
girar e logo após devolve para o
curso do rio. É uma espécie de
moinho. Não há retenção de água,
ao contrário de outros tipos de
processos industriais que captam
um determinado volume de água
e devolvem apenas parte deste
volume ou captam e não devolvem, como por exemplo, irrigação
de lavoura", finaliza.
Sobre o Rio
O Rio São João é o principal
da cidade de Carambeí. Além de
servir de fonte para a Companhia
de Saneamento do Paraná (Sanepar) no município, também é ele
quem fornece água para a produção de empresas como a BRF. O
São João nasce na divisa entre as
cidades Castro e Carambeí, corta
algumas regiões do município
carambeiense, e deságua no Rio
Pitangui, em Ponta Grossa.

Agroleite e Expoleite foram canceladas
O Agroleite 2020 marcado
para acontecer no período de
11 a 15 de agosto, na Cidade
do Leite e Parque de Exposições Dario Macedo, em Castro,
no Paraná foi cancelado por
causa da pandemia mundial da
Covid-19.
Conscientes desta realidade, a Castrolanda, organizadora do Agroleite, definiu
por cancelar esta edição e agir
com responsabilidade para a
saúde e segurança de todo o
público Agroleite. Patrocinadores, expositores de animais e
empresas, visitantes, parceiros,
apoiadores, prestadores de serviços, montadoras, comunicação
visual, hotéis e restaurantes,
enfim, uma comunidade envolvida para realizar o evento.
“É muito triste o momento
em que estamos atravessando, e

anunciar o cancelamento de um
evento que movimenta toda uma
cadeia de negócios. Seguimos
as orientações governamentais
para a realização de eventos e
tomamos essa decisão junto
com os investidores da Cidade
do Leite e os patrocinadores do
Agroleite, os quais compartilharam as preocupações primeiramente com a segurança de todos
e os reflexos econômicos desta
situação”, disse o Presidente
da Castrolanda, Willem Berend
Bouwman.
Histórico
Em toda a sua história é a
primeira vez que o Agroleite é

Pela primeira vez
em sua história
Agroleite não ocorre

cancelado. A cada ano, tem se
firmado no cenário nacional e
internacional da cadeia produtiva do leite. No último ano
movimentou R$ 78 milhões em
negócios, com a participação de
259 empresas e 75 mil visitantes.
Próxima edição
A próxima edição está marcada para 10 a 14 de agosto
de 2021. Os preparativos terão
início imediato e as informações
serão divulgadas em todos os
canais digitais do Agroleite.
Capal informa
A pandemia da Covid-19
juntou fenômenos que até então
vimos separados. Essa doença
uniu a destruição de uma guerra,
com a dor do isolamento e o
impacto na economia comparado
à Depressão de 1929. Mas ela
também fez surgir ações incrí-

ESTRUTURA DIGITAL

Tibagi investe na
sua modernização
Tibagi - A Prefeitura de Tibagi,
através do Departamento de Tecnologia da Informação e Telecomunicações (TI e Telecom), tem
realizado investimentos constantes
na modernização da estrutura digital do município. Até o momento,
foram instalados dois quilômetros de fibra ótica, interligando as
Secretarias Municipais de Saúde
e Finanças à rede da Prefeitura,
melhorando em 90% a qualidade.
Foram adquiridas oito antenas
também que serão instaladas no
Morro do Jacaré, triplicando a qualidade da internet e levando sinal
de qualidade para todos os prédios
públicos da sede e do interior.
O Tibagi Digital também
está em extensão. Dentro de 30
dias, o sinal chegará a comunidade de Cachoeirão. O departamento de TI e Telecom já iniciou

os trabalhos para levar o Tibagi
Digital para o Assentamento
Menino Jesus. “Estamos estudando também outras localidades
que tenham condições específicas
para receber a tecnologia”, afirma
o gerente de TI e Telecom, Marcio Lara Assunção.
O município economizou nessa
instalação através de uma parceria
com a Klabin, que cedeu suas torres
de monitoramento de incêndio para
instalação das antenas. Para levar
internet ao Cachoeirão a torre utilizada foi a do Espigão, que também
será responsável por levar sinal até
o Assentamento Menino Jesus.
Neste ano, a Prefeitura já
adquiriu 57 novos computadores
para substituição nas secretarias
e departamentos municipais. Os
novos equipamentos irão melhorar
e otimizar o atendimento.

veis, como solidariedade, amor
pelo próximo, respeito e uma
comunicação séria em tempos de
informações falsas.
Nesse cenário, a Expoleite,
uma feira que envolve com carinho e dedicação cooperados,
funcionários e visitantes, também
não irá ocorrer.
"Pela segurança e a não aglomeração de pessoas, adiamos a
feira para 2021, com o mesmo
brilho, a mesma força que teria
neste ano. Aguardem, valerá a
pena esperar para ver a nossa
querida exposição", disse a
Comunicação da Capal.
A outra notícia é em relação
ao aniversário de 60 anos da
cooperativa. "Tínhamos muitos
planos para comemorar as seis
décadas de história da Capal.
Idealizamos cada passo para concretizar e felicitar esse momento
único. No dia 19 de setembro
de 1960 nasceu a cooperativa

das mãos de 21 sócios de origem holandesa, e o aniversário
deste ano seria simbólico, com
uma série de atrações, inclusive,
esportiva e cultural. Bate uma
tristeza por não conseguirmos
realizá-la. Antes, o Desafio de
Rua também tinha sido cancelado, uma ação que une corrida
e caminhada e tradicionalmente
acontece dia 1º de maio nas ruas
de Arapoti (PR). Novamente é
fundamental dizermos que temos
responsabilidade, e a vida e a
saúde das pessoas é nossa prioridade. Alcançamos o feito de ser
uma das maiores cooperativas do
Brasil não somente produzindo
bem, mas cuidando das pessoas.
Está sendo um aprendizado e
continuaremos nos dedicando.
Agradecemos muito o empenho
de todos, esse é um desafio que
iremos superar, não temos dúvida
disso!", encerrou a nota encaminhada à imprensa.

4.100 CONTRIBUINTES

Carnês do IPTU já são entregues
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Nesta quartafeira (22), a Secretaria Municipal de Finanças, através do
Departamento de Tributação,
iniciou a entrega dos carnês
do Imposto Territorial e Predial Urbano (IPTU) na casa
dos 4100 contribuintes do
município.
Os contribuintes que não
possuem débitos de anos
anteriores podem se beneficiar
com o desconto de 20% até o
dia 11 de maio, mesma data
de vencimento da primeira das
oito parcelas para quem não
optar pelo pagamento à vista.
A prefeitura espera arrecadar
cerca de R$ 3,1 milhões até o
final do ano e a expectativa é

BRF anuncia
doações para
Carambeí
Da Assessoria
Carambeí (PR) recebeu doações da BRF, uma das maiores
companhias de alimentos do
mundo, para auxiliar no combate
ao Coronavírus. A empresa forneceu 2 mil aventais descartáveis
e 540 máscaras, além de óculos
e botinas, para o Hospital Universitário UEPG, para a UPA
Santa Paula e para a Secretaria
Municipal de Saúde.
A ação faz parte dos R$ 50
milhões anunciados no início
do mês pela BRF em doações
em alimentos, insumos médicos
e apoio a fundos de pesquisa e
desenvolvimento social, para
contribuir com os esforços de
combate aos efeitos da pandemia. A iniciativa alcançará hospitais, organizações de assistência
social e profissionais de saúde
nos estados e municípios em que
a empresa possui operação.
Ao todo, somente nas instituições hospitalares, incluindo
hospitais de campanha, as doações deverão favorecer mais de
15 mil pessoas/dia em todo o
País. Como uma empresa global,
a Companhia estenderá esta iniciativa para os países onde possui
unidades produtivas, como Turquia e Emirados Árabes Unidos.

CONTRA GRIPE

POR CAUSA DA COVID

Da Assessoria

AÇÃO

Carambeí recebe
mais doses
Da Assessoria
Carambeí - A secretaria
Municipal de Saúde informou que
a Campanha de Vacinação contra a Gripe continua atendendo o
grupo da segunda fase, na Vigilância Sanitária, das 8 às 11 horas e
das 13 às 16 horas, tanto para as
pessoas que estão na fila como nos
veículos, no sistema drive thru.
Carambeí já recebeu, três
lotes de vacinas, sendo 500 que
acabaram no primeiro dia e nesta
semana mais duas remessas uma
de 300 e outra de 600 doses.
Nessa etapa que segue até
o dia 8 de maio, a meta é imunizar cerca de 1,5 mil pessoas
que integram os profissionais
das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças
crônicas não transmissíveis e
outras condições clínicas especiais, funcionários do sistema
prisional; adolescentes e jovens
de 12 a 21 anos sob medidas
socioeducativas, população privada de liberdade e caminhoneiros, motoristas de transporte
coletivo e portuários.
No dia 9 de maio inicia a
terceira fase da vacinação atenderá os grupos de professores
de escolas públicas e privadas,
crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes, puérperas, adultos de 55 a 59 anos e
povos indígenas.

RECURSO É A INTERNET

Serviços ainda
permanecem
paralisados

Descontos de 20% para quem pagar até 11 de Maio
que cerca de 30% desse valor
deverá ser recolhido com a
cota única.
Aqueles que preferirem
também podem imprimir a sua

guia do IPTU on-line, através
do site da Prefeitura. É necessário ter apenas o número do
CPF do proprietário ou do
cadastro imobilário.

Tibagi - Desde o início da
pandemia do novo Coronavírus,
Covid-19, por recomendação do
governo estadual e federal os serviços de identificação, do Detran
e alistamento militar estão paralisados por tempo indeterminado.
Os nascidos em 2002 podem
fazer o alistamento militar pela
internet. Mas aqueles nascidos
em outros anos não poderão usufruir da modalidade on-line.
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Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

COMÉRCIO ABERTO

Maioria procura
lojas para pagar
contas atrasadas
Lojas abertas
completam
uma semana
neste sábado
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A primeira semana em que
o comércio varejista de Castro
ficou aberto, após o novo decreto
municipal, registrou movimentação razoável, de acordo com os
comerciantes, mas a maioria
daqueles que foram aos estabelecimentos comerciais, queria
pagar parcelas e não efetuar
novas compras. Foi o que relatou
à reportagem grande parte dos
trabalhadores entrevistados. Eles
foram ouvidos por telefone entre
segunda-feira (20) e quinta-feira
(23), e explicaram que apesar de
muitas pessoas estarem nas ruas,
sobretudo, no centro da cidade,
os consumidores estão bastante
receosos para gastar, estão mais
preocupados em colocar as contas em dia, e como o comércio
local permaneceu por mais de 20
dias de portas fechadas, agora os
clientes estão indo às lojas para
fazer o pagamento das prestações
que foram ficando pendentes.
Na loja de confecções e cal-

çados onde Meire Caldeira é
gerente, por exemplo, as vendas
foram lentas nestes primeiros
dias de trabalho. "Foi devagar
por vários motivos, talvez o pessoal tenha se conscientizado mais
sobre os cuidados e estão saindo
menos nas ruas, o fato de os carros não estarem entrando na Rua
Dr Jorge também influencia, mas
eu prefiro dessa forma, porque
de fato evita aglomeração, enfim,
nós estamos pisando em campo
minado, as pessoas estão com
medo de gastar, querem mais
pagar as contas mesmo", destacou.
Porém, a virada do mês e
a proximidade do dia das mães
traz esperança de uma movimentação mais positiva para os
comerciantes. "O início do mês
tende a ser melhor e o dia das
mães provavelmente vai melhorar
um pouco as vendas, esperamos
um movimento bem maior", ressaltou Meire.
Já Elton Pires de Oliveira é
gerente de uma loja de móveis,
e neste caso não é diferente.
"Olha, aqui o pessoal está mais
pagando conta do que comprando, estão segurando porque
não sabem como tudo vai ficar,
estão bastante preocupados. O
movimento não está igual, mas
pelo menos os clientes estão respeitando as regras, estão mais
conscientes, isso ai garante que
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a gente fique mais tempo com as
portas abertas, mas as pessoas
estão realmente muito receosas
para compra, se não melhorar o
cenário, não voltarão a ter segurança tão cedo", ressaltou.
Na loja de semijoias e presentes onde Andreza Carla Barbosa
é vendedora também não houve
registro de grande movimentação, mas existe uma expectativa
bastante positiva para as próximas semanas. "As vendas até
agora realmente foram um pouco
fracas, não teve aquele movimento por causa das preocupações e do medo que o povo ainda
tem. Agora mesmo, são pouco
mais de 16 horas e o centro da
cidade já está praticamente vazio,
até agora as pessoas saíram mais
para colocar as contas em dia,
mas acreditamos que no início
do mês dobra o movimento, as
pessoas acabam esquecendo um
pouco do confinamento porque
agora na Páscoa, não tiveram
essa oportunidade", ressaltou.
Algumas lojas registraram
um volume de vendas satisfatório
para o período, porém, mesmo
nestes casos, a insegurança do
cliente fica evidente, assim como
as incertezas dos lojistas. "Aqui
teve bastante compra, assim
como bastante gente efetuando
pagamento, principalmente pessoas do interior do município,
mas em geral, o pessoal está

Mesmo as lojas podendo abrir sábados à tarde, o movimento foi fraco
preocupado, se compararmos
as vendas desses dias com as de
outras épocas, podemos afirmar
que houve uma queda de cerca
de 50%, em relação a antes da
crise. Está claro que as pessoas
estão com medo de gastar, e nós
não sabemos o que esperar dos
próximos dias, vamos trabalhando conforme as restrições,
sem poder criar expectativas
muito altas para o dia das mães,
por exemplo, porque não podemos chamar muitos clientes para
dentro da loja, para não gerar
aglomeração. Não podemos
nos arriscar, se não, perdemos
o direito de trabalhar", explicou
Orly Cardoso, que é gerente de
uma loja de calçados.
Na loja de móveis e eletrodomésticos onde Thais Brandt
trabalha como operadora de
caixa, a história se repetiu.
A maioria dos clientes que
entrou nos primeiros dias dessa
semana, foi para pagar contas,
houve vendas, mas segunda ela,
sem tumulto.
A última logista entrevista é
proprietária de uma loja de roupas e calçados. Ela pediu para
não ser identificada, e também
relatou o fato de a maior parte

dos clientes estar preocupada
em manter as contas em dia.
"Eu acho que as pessoas não
querem fazer novas dívidas, e só
estão comprando aquilo de que
realmente estão precisando. Nós
esperamos uma movimentação
melhor para os próximos dias,
mas é imprevisível porque não
sabemos como tudo ainda vai
ficar", destacou.
Para falar sobre este cenário, a reportagem também conversou com Eurico Teixeira,
gerente executivo do Sindicato
do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro). Ele acredita
na recuperação do comércio,
porém, afirmou que este processo deve ocorrer de forma
lenta, e que para garantir que
os comerciantes possam continuar trabalhando livremente, é
fundamental que todos atendam
rigorosamente a todas as orientações e exigências que estão
determinadas no decreto municipal de reabertura do comércio. "Vai ser uma recuperação
lenta, não vamos falar em prazo
por enquanto, porque tem muita
gente que ainda não está nem
saindo de casa, e alguns ainda
vão ficar por algum tempo só

pagando contas realmente, mas
eu vou pedir aqui para que todos
os comerciantes cumpram com
o que está no decreto municipal,
não foi fácil chegarmos nesse
resultado", ressaltou.
Eurico também destacou o
esforço conjunto das três entidades - Sindicastro, Acecastro
e Sindicato Rural de Castro, na
busca de soluções e medidas
que permitissem a reabertura do
comércio local. "Houve uma busca
e um apoio muito importantes da
parte dessas três entidades unidas, junto com a Prefeitura, tudo
em prol do que fosse melhor
para a cidade. Agora esperamos
decolar, dentro da realidade, se
cada um fizer a sua parte e continuarem a fazer um bom atendimento, respeitando as regras,
logo estaremos com bons resultados, porque todos voltaram com
boas expectativas, além disso, no
início do mês tem dinheiro dos
aposentados no comércio e logo
vem o dia das mães, que geralmente é considerado o segundo
Natal para o comércio. Neste
ano, com certeza não será assim,
mas ajudará a trazer ânimo para
todos os comerciantes", finalizou
Eurico.

CARIDADE TAMBÉM É OBRA

Festa da Misericórdia arrecada
alimentos para famílias carentes
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A pandemia do novo coronavírus continua a adoecer pessoas Brasil a fora, assim como,
continua a mexer com a realidade econômica das famílias,
em alguns casos, fazendo com
que a vulnerabilidade e dificuldades tornem-se ainda maiores.
Contudo, se por um lado a crise
gerada pelo vírus escancara as
desigualdades sociais existentes, deixando-as mais visíveis e
mais inegáveis do que nunca, por
outro, ela também vem se revelando como uma oportunidade
para o ser humano mostrar toda
a sua capacidade de se solidarizar
com a dor e com a fome alheia,
e ações que visam diminuir essas
dificuldades, tornam-se cada dia
mais significativas na vida das
comunidades.
Neste final de semana foi a
vez dos devotos da Divina Misericórdia, que frequentam as capelas e a Matriz Nossa Senhora do
Rosário, de Castro, promoverem
ações de caridade, para ajudar
as famílias carentes assistidas
pela Igreja. Conforme explicou à
reportagem o pároco da Matriz,
Frei Osmar Paulo, a arrecadação
de alimentos e ajuda à pessoas
necessitadas já é uma prática
constante da igreja e dos fiéis, no
entanto, neste domingo, quando
a Igreja Católica celebrou a Festa
da Misericórdia, houve um incentivo ainda maior, e como descreveu ele, "foi um convite para o
olhar amoroso e solidário para
com as necessidades do próximo.
Essa manifestação do amor de
Deus não pode acabar nunca, se
esse amor acabar, o mundo pode
ser aniquilado", destacou o frei.
Ele explicou que a Festa da
Misericórdia ocorre todos os anos
no primeiro domingo após a Páscoa, e que em Castro é realizada
há cerca de 20 anos. Nesta data,
além de participarem de uma
celebração especial, onde ocorre

a benção dos quadros de Jesus
Misericordioso, os fiéis também
costumam se confraternizar entre
si e fazem doações de alimentos,
que posteriormente são destinados à caridade. Esse ano a festa,
assim como todas as últimas
celebrações da Igreja Católica,
acabou se transformando em uma
missa sem a presença dos fiéis,
transmitida pelas redes sociais, e
sem a tradicional benção presencial dos quadros. Apesar de não
poderem estar presentes todos
no mesmo momento e no mesmo
ambiente, celebrando a fé como
faziam todos os anos, os fiéis
não deixaram de por em prática a obra da Misericórdia que
ensina dar de comer a quem tem
fome, pelo contrário, segundo
frei Osmar, neste ano as doações
aconteceram de forma ainda mais
intensa. "A realização da Festa
da Misericórdia foi um pedido do
próprio Jesus à Santa Faustina,
por meio de uma visão que ela
recebeu, onde Jesus a pediu para
pintar o seu retrato, e que este
deveria ser abençoado depois,
no primeiro domingo após a Páscoa. Esse domingo passou a ser
proclamado como o domingo da
Festa da Misericórdia, e é interessante porque segundo a visão
dela, o mundo realmente precisava conhecer mais a Jesus, e
isso vem a calhar muito com tudo
isso que estamos vivendo agora,
diante dessa pandemia. Na visão
dela, Jesus pedia para a humanidade conhece-lo e adorá-lo.
Esse ano, claro, a Festa foi diferente, porque também tivemos
que respeitar as orientações da
Vigilância Sanitária, celebramos
apenas em um pequeno grupo
da liturgia e com os religiosos
da casa, mas mesmo não sendo
com a presença de todos na
igreja, sentimos como se todos
estivessem lá, foi uma celebração
muito especial. E também teve
um grande número de doações,
pudemos perceber que com a
pandemia as pessoas estão ainda

mais solidárias e mais aptas a
ajudar o próximo. Nós contamos
com arrecadação o ano inteiro
para ajudar aos irmãos necessitados, mas nesta época o convite
é ainda mais especial, e a comunidade atendeu a esse chamado,
doando com muito amor e carinho", ressaltou o frei.
Conforme mencionado pelo
líder religioso, a Matriz Nossa
Senhora do Rosário mantém
obras de caridade e também de
evangelização durante todo ano.
Assim como os donativos provenientes da Festa da Misericórdia,
os arrecadados em outras épocas
são todos destinados à famílias
carentes da comunidade, devidamente cadastradas e acompanhadas pelos membros da Igreja.
"Na nossa Paróquia nós temos
cultivado durante anos essa prática, e o segundo domingo de
cada mês é o da caridade e do
dízimo, quando consagramos
os alimentos recebidos. E essas
doações vão para as famílias
assistidas pelas capelas da Paróquia Nossa Senhora do Rosário,
para isso nós temos um grupo
de trabalho, que visita, cadastra
e acompanha essas famílias. Ou
seja, as doações chegam à pessoas que realmente necessitam, é
feito todo um mapeamento, para
que as pessoas que doam tenham
a certeza de que estão ajudando
pessoas que realmente precisam,
além disso, também promovemos
junto a evangelização, porque
o serviço apenas de assistência
a prefeitura e o estado podem
fazer, só para isso, não precisaríamos estar ali, mas queremos
ir além, e olhar as pessoas como
Jesus olhava, olhar para aqueles
que mais precisam, mas é importante destacar que essas obras
acontecem o ano todo, e que a
Paróquia conta com doações, da
comunidade e dos supermercados que puderem ajudar, o ano
inteiro, afinal, a igreja está sempre lutando para que todo homem
tenha dignidade", finaliza o frei.
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PROGRAMA MESA BRASIL

Veículos lançam campanha
Em Castro as
doações são
recebidas na
unidade Senac
O Sistema Fecomércio Sesc
Senac PR, por meio do Programa Mesa Brasil, e as empresas de comunicação do Paraná
lançaram na quinta-feira (16), a
campanha estadual de arrecadação de alimentos não perecíveis,
produtos de higiene pessoal e
de limpeza, álcool em gel, luvas
e máscaras. O programa Mesa
Brasil do Sesc PR será o receptor das doações e distribuidor

dos produtos arrecadados às
entidades assistenciais cadastradas, aos Centros de Referência
de Assistência Social das prefeituras e às secretarias municipais
de Assistências Social.
O Exército Brasileiro também está engajado na campanha,
atuando na área de logística para
facilitar o transporte das doações
nas diversas regiões do estado.
De segunda a sexta-feira, das
9 às 17 horas, as unidades do
Sesc, em todo o estado, estarão
abertas para receber as doações
de empresários, indústrias e da
comunidade. Nas cidades de
Castro, Irati, Prudentópolis e
São Mateus do Sul, as doações
serão recebidas nas unidades do
Senac.

A proposta é que a campanha resulte em um trabalho de
solidariedade humanitária, de
enfrentamento da situação e responsabilidade de todos diante
do atual cenário de calamidade
pública e insegurança alimentar
da população economicamente
vulnerável.
No site do Sesc PR (www.
sescpr.com.br) está disponível
a relação das unidades do Sesc
e do Senac aptas a receber as
doações, endereços e contatos
para informações e dúvidas.
Mesa Brasil
O Mesa Brasil Sesc – um
programa com credibilidade,
rastreabilidade e compromisso
social que atua em todo o Brasil

há mais de 25 anos – é uma rede
nacional de bancos de alimentos
contra a fome e o desperdício.
Seu objetivo é contribuir para
a promoção da cidadania e a
melhoria da qualidade de vida de
pessoas em situação de pobreza,
em uma perspectiva de inclusão
social.
O programa existe no Paraná
desde 2003 e, somente em
2019, foram distribuídos no
estado, pelo Mesa Brasil, mais
de dois milhões e 100 mil quilos
de alimentos, complementando a
alimentação de mais de 115 mil
pessoas em 82 municípios. A
parceria contou com doações de
371 empresas e 632 instituições
sociais cadastradas no Programa
foram beneficiadas.

DE INFORMÁTICA

Escolas Municipais ganham laboratórios
Tibagi - Quando as aulas
retornarem os alunos das Escolas Municipais David Federmann,
Ida Viana, Professor Aroldo, São
Bento e Telêmaco Borba serão
recebidos com uma grande novidade. As unidades educacionais
estão recebendo a instalação de
laboratórios de informática. A
novidade tecnológica é um investimento de cerca de R$ 750 mil
com recursos próprios da Secretaria Municipal de Educação de
Cultura (Semec).
Cada escola conta com um
laboratório que é formado por

18 computadores e uma lousa
interativa. Os computadores são
em formato de carteira escolar. Os estudantes utilizarão os
equipamentos em horários programados, disponível dentro do
período letivo.
A secretária da Semec,
Ana Elis Gomes, explica que o
emprego à tecnologia durante
as aulas vem de encontro a
nova Base Nacional Curricular
Comum (BNCC). "O laboratório
de informática foi implantado nas
cinco escolas municipais para
dar atendimento para os alunos

na área. Ele vem ao encontro às
diretrizes da BNCC, que recomenda o trabalho com as mídias
em sala de aula. Então inserimos
mais essa possibilidade para eles
terem esse mundo digital", diz.
Desde 2017 a Semec vem
fazendo uma série de investimentos para melhorida da qualidade
da educação no município que
oferecem cada vez mais suporte
para as crianças em seu aprendizado.
Todas as escolas e Centros
Municipais de Educação Infantil
(CMEI's) receberam algum tipo

de reforma ou melhoria e também uma nova pintura. Aparelhos de ar condicionado e novos
projetores também fazem parte
da realidade dos alunos da rede
pública municipal.
Neste ano, as escolas receberam um laboratório de matemática com materiais didáticos para
auxiliar no ensino lúdico da disciplina. Todos os alunos da rede
municipal também ganharam um
kit com material escolar no início
do ano letivo, além dos uniformes.
O conjunto de uniformes veio com
uma novidade, um tênis.

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

3232-5148

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.

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDO TANQUE
Vendo tanque de lavar
roupa de uma boca, com
esfregadeira em concreto
e revestido com cerâmica.
Apenas 2 meses de uso.
Está novo e bem cuidado.
Valor R$ 300. Interessados
entrar em contato pelo
fone (42) 9 9905-9420 ou
(42) 9 9938-7680.

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.

Áries: Foco nas coisas essenciais e o encerramento de projetos
que já deram resultados. Isso pode
ocorrer com ênfase no lado profissional, mas o pessoal também
recebe essa energia. Conquista
pode rolar durante o período
noturno, pelas redes sociais.

Libra: Talvez sua produtividade no emprego não esteja
no ritmo que gostaria, mas bons
resultados não vão demorar. A
comunicação é a chave para se
dar bem. Os astros avisam que
um crush inteligente e extrovertido
pode cruzar seu caminho.

Touro: Aqueles projetos que
estão sendo gestados há tempos
em sua cabeça precisam vir, urgentemente, para fora. Use essa força
para romper barreiras em seu trabalho. Amor do passado, se ainda
provocar mágoas, deve ficar para
trás. No romance, você irá refletir
sobre o quanto essa relação foi e é
transformadora.

Escorpião: Urano e Sol se
juntam para indicar que é momento
de atrair clientes ou buscar outras
formas de trabalhar. Se estiver descontente nesse emprego, comece a
se movimentar e mandar currículos para que novas oportunidades
possam aparecer. Na paquera, os
astros indicam que há uma abertura
para iniciar uma relação afetiva.

Gêmeos: Agarre a chance
de ancorar sua intuição num plano
prático porque sonho que fica apenas na mente não se realiza. Se já
tiver uma relação estável, a dica é
ficar em casa ou procurar um local
discreto e longe do público para
namorar, conversar e seduzir com
paixão.

Sagitário: O trabalho pode
estar passando por uma fase de
detalhamento antes de permitir
que você cresça. Por isso, se tiver
uma sugestão, não hesite e apresente-a a seu chefe. Na paqueta,
tenha cuidado com o excesso de
sinceridade, pois isso pode afastar
o crush.

Câncer: Dia favorável para
quem trabalha com internet, publicidade ou terapias alternativas.
Priorize seus planos para o futuro.
Na paquera, tenha atenção às amizades. É de uma forte amizade que
pode surgir um amor para toda a
vida.

Capricórnio: Os astros avisam que o trabalho bem executado,
em que dá o seu melhor, não apenas
poderá lhe garantir destaque como
também ganhos. Na paquera, você
estará com sua autoestima elevada
e é provável que ganhe o coração
do crush.

Leão: Exercite sua paciência
no trabalho, pois os resultados
virão na hora certa. Talvez precise
da colaboração de outras pessoas
para que uma tarefa seja concluída e consiga atender a todos os
detalhes.

Aquário: Você está com opiniões radicais, mas por outro deseja
dar bons conselhos. Adoce suas
palavras, ou silencie, para não
magoar. No seu serviço, mantenha
segredo em relação aos seus planos
e priorize as tarefas que faça só.

Virgem: Provável que haja um
pouco de cobranças no trabalho e
deverá lidar com isso. Agora que
é possível saber exatamente que
tipo de relação afetiva quer para si,
talvez a encontre com alguém do
ambiente profissional.

Peixes: A semana vai terminando com a Lua influenciando seu
trabalho e trazendo a possibilidade
de expansão e reconhecimento,
além, de vontade de se divertir. Com
o apoio das redes sociais, poderá
fazer novas e produtivas amizades.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

A Anater
Agencia Nacional de Assistência Técnica e Extensão
Rural, editou uma cartilha instruindo o produtor rural sobre
os cuidados que ele precisa
ter com o novo coronavirus, o
COVID 19, Em primeiro lugar
o isolamento e o distanciamento
social são imprescindíveis. Suspenda recebimento de produtos
que não sejam necessários no
momento. As saídas e entradas
de produtos na propriedade
rural devem ser evitadas, se
possível, mantendo apenas as
atividades essenciais. Adote
horários alternativos para
entrada dos funcionários e faça
escalas de forma que não estejam todos ao mesmo tempo no
local; Adie atividades e viagens
que podem ser adiadas. Se for
inevitável, previna-se e siga as
orientações das autoridades de
saúde locais. Caminhoneiros e
outros prestadores de serviços
devem permanecer no interior
dos veículos durante entrega
ou carregamento de mercadorias; Planeje a disponibilidade
de matéria-prima. Cuide para
garantir que a propriedade
tenha os suprimentos necessários de matéria-prima para
suportar uma pequena inter-

rupção; Previna-se para que
não faltem itens essenciais.
Fique atento à possibilidade de
fechamento de estabelecimentos comerciais que fornecem à
propriedade itens essenciais,
como ração, medicamentos,
equipamentos e vacinas. Previna-se para que esses itens
essenciais não faltem; Cancele
visitas de pessoas externas,
seja de fornecedores. Devesse
higienizar todos os equipamentos de uso coletivo e os equipamentos de proteção individual,
o trator, o cavalo e seus acessórios devem ser usados por
uma única pessoa, na mudança
de turno fazer a higienização
do arreio do freio e da sela,
para que outro trabalhador
possa usar em segurança.
Adote um sistema de trabalho
diferenciado para o colaborador idoso, ou com histórico
de doenças cardiovasculares,
diabetes e outras. Colaborador
doente deve ficar em casa, e
isole todos os que estejam no
grupo de risco.
Deixo aqui meu contato
para que tirem dúvidas e
sugestões sobre essa coluna:
glaucio.luiz@icloud.com 42
9 9116-6915.

EM TIBAGI

Academias voltam a funcionar
Tibagi - Na quartafeira (22), a Prefeitura de
Tibagi publicou o decreto n°
752/2020 que prevê o retorno
das academias, paralisadas
desde o final de março devido
a pandemia do novo Coronavírus, Covid-19, já na quintafeira (23).
As academias poderão funcionar, mas seguindo algumas
especificações como trabalhar
com capacidade reduzida, com
distanciamento de dois metros
entre cada aluno, evitando
contato direto. Será obrigatória as medidas padrões de
higienização e o uso de máscara. As atividades físicas
devem ter duração máxima de
45 minutos, com 15 minutos
de intervalo para desinfecção
dos equipamentos e troca de
turmas.
Pela manhã o executivo realizou uma reunião com representantes das academias para
ouvir suas demandas. O proprietário de academia, Gilmar

Cruz, destaca a importância e a
expectativa para o retorno dos
trabalhos. "Deu certo o que a
gente queria. Nós já tínhamos
consciência e, inclusive, antes
de sair o decreto do Governo
do Estado, nós mesmos já
elaboramos um procedimento
restringindo nos horários de
pico com o número de alunos.
A higienização já vem sendo
feita", comentou Cruz.
O decreto também regulamenta a ampliação do horário
de funcionamento para lanchonetes e restaurantes, até às 20
horas, seguindo as medidas
sanitárias previstas no decreto
n° 740/2020. A rodoviária
também precisará seguir as
medidas de higiniezação sanitárias para ser reaberta.
A Prefeitura de Tibagi analisa contantemente o cenário
para tomar as medidas de funcionamento do comércio, que
podem sofrer alterações para
que, de forma progressiva,
aconteça a sua retomada.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Sexta-Feira (24/04)
Keyla se assusta com a chegada
de Benê e pede que ela não conte
sobre o encontro. Marta flagra Lica
e Felipe namorando. Tina vê Clara
chorando e comenta com Lica. Keyla
desmarca o encontro com Deco.
Benê convida Guto para jantar na
lanchonete. Lica fica revoltada com
Edgar. Anderson, Fio e Julinho ajudam Tato a preparar o jantar. Tina,
Benê, Ellen e Keyla tentam consolar
Lica. O jantar de Tato é um sucesso.
Deco vai à casa de Keyla, e Tato vê
os dois juntos.
NOVO MUNDO
Sexta-Feira (24/04)
Anna apresenta Piatã a Tibiriçá,
que afirma que o rapaz possui o dom
da cura. Elvira reencontra Quinzinho e Joaquim. Thomas, Avilez e
Sebastião comemoram o fracasso da
negociação de Pedro com os fazendeiros. Pedro oferece as terras de
sua família para as nações indígenas.
Jacira questiona Anna sobre seu amor
por Joaquim. Germana e Licurgo se
divertem com a bebida alucinógena
das índias. Jacira salva Piatã de um
ataque de homens brancos. Cecília
questiona Sebastião sobre o atentado
contra Libério. Piatã reflete sobre sua
origem e decide se juntar aos índios.
Tibiriçá reconhece a música cantada
por Piatã, mas mantém silêncio. Ubirajara aceita abrigar Piatã e encarrega
Jacira de ensinar seus costumes ao
rapaz. Chalaça descobre que Domitila foi atacada. Piatã se despede de

Anna. Joaquim dá adeus aos Tucaré.
Joaquim oferece seus serviços a Dom
Pedro.
TOTALMENTE DEMAIS
Sexta-Feira (24/04)
Aparecida garante a Jonatas que
cuidará de Eliza. Arthur diz a Eliza
que Max lhe comprará novas roupas. Jacaré e seu bando destroem os
pertences de Jonatas e roubam seu
dinheiro. Germano repreende Jonatas por seu atraso no trabalho, mas
Fabinho o ajuda. Arthur consegue
tirar boas fotos de Eliza com o apoio
de Natasha. Natasha aceita o convite
de Arthur para ser uma das juradas
do concurso. Rosângela cede à
sedução de Florisval. Durante um
telefonema, Eliza ouve Jacaré ameaçar Jonatas.
FINA ESTAMPA
Sexta-Feira (24/04)
Griselda aceita a presença
de Antenor. Marcela vai à casa de
Paulo, mas ele a manda embora.
Antenor finge para a mãe que
mudou seu comportamento. Esther
chega à clínica de Danielle para
fazer seu procedimento. Wallace se
revolta com Teodora ao vê-la acenar
para Quinzinho, e afirma que voltará
a lutar. Tereza Cristina enfrenta Íris.
Tereza Cristina tenta impedir Griselda de comprar o imóvel em frente
ao seu. Teodora diz a Wallace que
continuará investindo em seu plano
para conseguir arrancar dinheiro de
Griselda. Amália conta para Antenor
que a mãe deles comprou uma mansão. Teodora procura Griselda.
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COM 119 VIATURAS

Frota das forças de segurança é reforçada
Divulgação

Civil, Militar
e Bombeiros
foram
contemplados
Da Assessoria
A estrutura da segurança
pública do Paraná recebeu
mais um reforço na quartafeira (22) com a entrega, pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior, de mais 119 novas
viaturas policiais e de combate
a incêndios florestais, além
de aparelhos de atendimento
a emergências derivadas da
manipulação de produtos
perigosos. O investimento do
Governo Estadual foi de R$
16,2 milhões. O evento ocorreu na Academia Policial Militar do Guatupê, em São José
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.
Os novos veículos serão
destinados à Polícia Militar
(76), à Polícia Civil (36) e
ao Corpo de Bombeiros (7).
Ratinho Junior destacou que as
viaturas vão atender diversas

Solenidade ocorreu na Academia Policial Guatupê

regiões do Estado, reforçando
o patrulhamento das cidades,
os trabalhos de investigação,
além de controle a incêndios
neste momento de severa estiagem e, também, no combate à
circulação do coronavírus.
Foi a terceira grande entrega
de novas viaturas para as forças
de segurança pública nos últimos 40 dias. “Isso significa a

Policiais militares localizaram
na tarde de quarta-feira (22),
em um terreno baldio, ossos de
um crânio humano em estado
de decomposição. Foi na Rua
Francisco Kmita, bairro Uvaranas, em Ponta Grossa. Órgãos
competentes foram acionados e
investigam o caso.

TENTOU ROUBÁ-LO

Menor tenta
enforcar homem
Uma adolescente tentou
roubar um homem enquanto ele
dirigia. Foi por volta das 23h10
de quarta-feira (22), na Rua
Contenda, Vila Estrela. Segundo
o que apurou-se, ela tentou
enforcá-lo com um cordão. A
vítima conseguiu desvencilhar-se
e deteu a autora. A equipe policial apreendeu a adolescente de
17 anos e a encaminhou à 13ª
SDP.

MOTORISTA SAI FERIDO

Carro colide
em barranco

Policiais rodoviários do
Posto de Piraí do Sul atenderam
a acidente rodoviário às 8h20 de
quarta-feira (22), do tipo choque
com barranco. Foi na PR 151,
km 268, em Castro, envolvendo
um automóvel Chevrolet Celta,
da cor preta, placas de Jaguariaíva, conduzido por W.C.S, de
22 anos.
Do acidente resultou em
danos no veículo e ferimentos
leves no condutor do automóvel,
o qual foi encaminhado a UPA de
Castro.

NO JARDIM ALVORADA

Carro furtado
é encontrado
Cinco dias após ser furtado,
policiais militares localizaram o
automóvel Fiat Palio de cor azul,
placas JNP-1912, ano 1997, na
tarde de terça-feira (21). Ele
estava na Rua Karl Joseph Hoffman, no Jardim Alvorada, em
Castro. O veículo foi entregue na
43ª DRP.

dos problemas”, acrescentou.
Secretário da Segurança
Pública, Rômulo Marinho Soares reforçou a importância do
planejamento de reestruturação
da área que vem sendo colocado em prática desde o ano
passado, com reflexo direto na
redução dos índices de criminalidade.
Ele lembrou que oito das

Possível confronto entre duas
quadrilhas acaba em prisões
Palmeira - Através de
denúncias via 190, policiais militares atenderam na manhã de
quinta-feira (23), em Palmeira,
ocorrência de possível confronto
armado entre traficantes de quadrilhas rivais que planejavam ataques entre eles. Estes estariam
se reunindo em casas próximas.
Diante da riqueza de dados
repassados, equipes policiais
deslocaram até os pontos citados e iniciaram vigilância, sendo
possível presenciar conversas e
pessoas no interior de uma casa.
Foi verbalizado que existia a presença policial no local, momento
este que foi observado barulhos
de janela e portas e uma certa
correria do interior de uma das
residências. Os PMs abordaram um cidadão conhecido nos
meios policiais e que responde
por crimes de tráfico de drogas
e porte de arma. Em ato contínuo, observou-se que pessoas na
parte dos fundos da casa tentavam pular os muros, porém, não
houve êxito nas abordagens. A
polícia iniciou uma varredura no
local, encontrando um revólver
com numeração suprimida, carregado com cinco munições de
calibre .38, intactas, da marca

CBC, e também uma pequena
bolsa de criança contendo diversos tipo de drogas prontas para
a venda, drogas estás semelhantes a cocaína, crack e maconha,
assim como grande quantidade
em dinheiro em notas de diversos
valores. No terreno da residência
foram localizados mais dois indivíduos, sendo um menor que foi
posteriormente
acompanhado
pelo seu pai. Este disse que sabe
que seu filho é usuário de drogas
e estaria trabalhando para traficantes da Vila Rural e um homem
do estado da Bahia.
Por ter sido encontrada uma
arma de fogo e drogas no pátio
de sua residência, o indivíduo
abordado recebeu voz de prisão,
assim como os demais envolvidos,
inclusive o menor que acabou
apreendido. Policiais também
presenciaram nos fundos da casa
uma pessoa arremessando objeto
pelo janela, um tubo plástico
transparente com várias pedras
envoltas em papel alumínio, estas
com características visuais e olfativas do entorpecente conhecido
popularmente por crack. Elas
estavam prontas para a venda,
sendo então, devido o flagrante
constatado, realizada buscas na

residência. Perguntado se haveria mais drogas, o homem disse
que sim e apontou certa quantia
de maconha. Também foi localizada uma empunhadura de arma
de fogo em madeira para uso em
revólver e um caderno com possíveis anotações do tráfico.
Em continuação a ocorrência, policiais foram informados
por populares que próximo das
outras abordagens, estaria a
outra quadrilha de traficantes
escondidas, porém, a casa estava
vazia. Já no pátio da residência, uma bucha de maconha foi
encontrada, um par de coronhas
utilizadas em arma de fogo, assim
como um rádio comunicador na
cor preta da marca Motorola. A
equipe policial foi procurada por
uma mulher que relatou que os
indivíduos envolvidos na situação
teriam ameaçado seu filho de
morte, sendo que na noite anterior, o mesmo além das ameaças
verbais, sofreu lesão na parte
posterior do pescoço, oriundo de
uma coronhada. Diante do fato
e por estar coligado as pessoas
envolvidas, ambos foram convidados a comparecer na presença
da autoridade policial para oficializar este novo crime.

NO CONTORNO

GM apreende 4,5 kg de maconha
A Guarda Municipal de Ponta
Grossa apreendeu, na noite de
quarta-feira (22), quatro quilos e
meio de drogas na região do bairro
Contorno. Duas pessoas foram
presas e encaminhadas à delegacia da 13ª SDP.
De acordo com informações
da SMCSP, a ação teve início
durante ronda ostensiva promovida pela equipe Romu Alpha da
GM no bairro Contorno, onde os
agentes, ao se aproximarem para
abordagem de um veículo Nissan
Prata, foram surpreendidos com a

tentativa de fuga de um dos ocupantes do automóvel que tentou
despistar a equipe fugindo pelos
terrenos das casas próximas. No
decorrer da fuga, o suspeito tentou
passar pelo telhado de uma residência, estrutura que se rompeu e
resultou na queda do mesmo, que
foi preso na sequência pela Guarda
Municipal.
O segundo suspeito foi abordado ainda no veículo. Em busca
pessoal, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao proceder
com buscas no interior do automó-

vel, os agentes encontraram dois
celulares e uma mochila preta com
quatro quilos e meio de maconha,
além de um cigarro da mesma
substância pronto para consumo e
cerca de 110 reais em notas trocadas.
Diante dos fatos foi dada voz
de prisão a ambos e empreendidas
as providências cabíveis. O homem
que tentou fugir foi encaminhado
ao Pronto Socorro Municipal para
atendimento, sendo conduzido à
delegacia, junto com o outro indivíduo, após liberação médica.

A FACA

Mulher denúncia marido por ameaça
Mais uma confusão envolvendo casal foi parar na 43ª
DRP. Isso após uma mulher de

42 anos sofrer ameaças de seu
esposo, de 47 anos. Ele a ameaçou com uma faca na noite de

Polícia Militar
À PM serão destinados
76 veículos, sendo 52 SUVs,
22 carros de passeio e dois
utilitários, com investimento
de mais de R$ 4,3 milhões.
“O Paraná fez a lição de casa
antes da crise do coronavírus.
Em resumo, teremos viatura
no bairro, ostensivas que irão
fazer o policiamento comunitário, servindo o paranaense”,
ressaltou o comandante-geral
da Polícia Militar, coronel Péricles de Matos.
Polícia Civil
A Polícia Civil recebeu
36 viaturas. São 19 carros

de passeio, 15 SUVs e duas
caminhonetes, no valor total
de aproximadamente R$ 2
milhões. “É um reforço muito
grande. Veículos que serão
usados diretamente nas comarcas do Interior, resolvendo uma
carência da corporação”, afirmou o delegado-geral da Polícia Civil, Silvio Rockembach.
Bombeiros
O Corpo de Bombeiros do
Paraná, por sua vez, incorporou à frota sete caminhões
Auto Bomba Tanque Resgate
(ABTR). O investimento total
é de mais de 6,5 milhões. De
acordo com o comandante do
CB, Samuel Prestes, a frota
será distribuída nos locais
em que houver maior necessidade.
Pacote
Nos últimos 40 das houve
três grandes entregas de novas
viaturas para as forças de segurança pública. No dia 18 de
março, o governador Ratinho
Junior repassou 200 veículos
para a Polícia Militar (75) e
Corpo de Bombeiros (50) e
também à Polícia Civil (75).

EM IRATI

EM PALMEIRA

EM TERRENO BALDIO

Crânio humano
é encontrado

modernização das nossas forças de segurança, para que
possam fazer uma boa prestação de serviços para a população, combatendo a violência”,
afirmou o governador. “E neste
momento de estiagem e de pandemia do coronavírus, também
serão úteis para dar mais agilidade às ações do Governo do
Estado para o enfrentamento

dez cidades mais populosas
do Paraná acompanharam o
desempenho estadual e tiveram redução na taxa de homicídios dolosos no ano passado.
A queda foi em média de
20,4% no comparativo com
2018 nesse conjunto de municípios, mais que o dobro da
média paranaense (9%). São
elas Curitiba, Cascavel, Ponta
Grossa, Colombo, Maringá,
Foz do Iguaçu, São José dos
Pinhais e Paranaguá.

terça-feira (21), em residência
localizada no Araucária III, periferia de Castro.

PRF apreende uma
tonelada de maconha

Divulgação

Marca iguala apreensão feita em 2019
Da Assessoria
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu, na madrugada
desta quarta (22), uma tonelada
de maconha que era transportada
em uma caminhonete roubada.
Por volta das 3h40, agentes
da PRF em ronda pela BR-277
visualizaram dois veículos retornando sobre a pista, de maneira
suspeita. Quando a equipe se
aproximou para tentar a abordagem, um dos veículos, um Fiat
Linea, fechou a passagem da viatura policial enquanto o outro veículo, uma Ford Ranger, fugia pela
contramão. Imediatamente, os
policiais passaram a perseguir a
caminhonete, quando o motorista
jogou diversos “miguelitos” (objetos metálicos que têm a finalidade
de furar pneus), com o objetivo
de furar os pneus da viatura para
cessar a perseguição.
Ainda, o fugitivo realizou
diversas manobras perigosas
pela contramão, além de frear
bruscamente tentando a colisão
com a viatura e jogando veículos
que vinham em sentido contrário
para fora da rodovia.
Na fuga, o motorista acessou a BR-153, sentido Imbituva
(PR), quando saiu de pista e
colidiu contra a viatura, fugindo
para uma mata próxima ao local

do acidente. Em decorrência
do acidente, diversos fardos de
maconha ficaram espalhados pela
rodovia.
Os policiais efetuaram buscas, mas o traficante não foi
encontrado. Na caminhonete,
foram encontrados e apreendidos 52 fardos, contendo 113
tabletes de maconha, que, após a
pesagem, totalizaram 1 tonelada
da droga. Ainda, em vistoria pela
caminhonete, os agentes descobriram que o veículo havia sido
roubado em fevereiro deste ano,
em Caxias do Sul (RS). Em seu
interior, foi encontrado um rádio
comunicador.
Recorde nos Campos Gerais
– No ano passado, a PRF apreendeu uma tonelada de maconha
em Guarapuava (PR) em meio a
uma carga de estrados de madeira.
Com a apreensão desta madrugada, a PRF iguala e estabelece o
recorde do ano na região.
Diante dos fatos, a droga e a
caminhonete foram encaminhados
para a Polícia Civil em Iratí para
o registro dos crimes de tráfico de
drogas, adulteração de sinal identificador de veículo e telecomunicação clandestina.
O carro que participou do
crime também não foi encontrado.
* Informações e Imagens

DE MACONHA

Civil descobre laboratório
Na manhã de quinta-feira
(23), a Polícia Civil de Ponta
Grossa localizou um laboratório
de beneficiamento de Cannabis
sativa - maconha. A ação ocorria
em uma residência no Bairro Uvaranas, sendo localizadas mudas,
sementes e parte do entorpecente pronto para o comércio.

Um homem, com 18 anos, foi foi
preso em flagrante, devendo responder pelo crime de tráfico de
drogas. As investigações seguem
para a identificação de outros
envolvidos. A Polícia Civil destaca
o apoio da população com denúncias e reforça o seu número do
aplicativo (42) 9 9827-9684.

D+
8

Sexta-feira, 24 a 27 de Abril de 2020

por Sandro

A. Carrilho

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

Divulgação

Direto de Goiânia, a castrense Mariana Marques de Souza
que aniversaria nesta sexta-feira (24). Ela comemora 27 anos

Divulgação / Fabiana Guedes

Registro da bela Christianne Kotleski Goltz na feliz espera
por sua Maitê. Para o ensaio realizado com todo o
cuidado durante a "quarentena", a gestante foi maquiada
por Ana Luiza Lemos e penteada por Carol Baniski
Casal Simone Aparecida Alves de Oliveira
Machado e Willian Machado Carneiro
comemora, feliz, a espera por sua primogênita
Isabel, com previsão de nascimento
para segunda quinzena de junho

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Papo descontraído entre Maurício Chizini Barreto,
o taxista Garibalde Costa e a atendente de
balcão Josete Barbosa, na PaniPan, em Tibagi

24/04

Mariana Marques de Souza
Cintya Laryssa Felix Doin
Enio José de Freitas, Irineu
Queiroz, Lukas Matheus
Yeda Maria Schendroski
Simone Bueno
Rodrigo Ruths

25/04

Alessandra Apª de Oliveira
Patricia Petter Mittelstedt
Bruno Cassimiro, Lindon
Lopes, Charles de Moura
Clovis Coradassi
Francine Cavagnari
Fernanda Wiltemburg
Gabriel Czelusniak
Gislaine Machado
Janaina Fadel
Julia Galetto Nisgoski
Leonardo Augusto Rodrigues
Rosangela Gonçalves
Tatiane M. Milek

26/04

Ana Carolina O.Mello, André
Risden, Juliana Rebonato
Mariza Oliveira
Tatiana Fadel Viero

27/04

Alline Rafaelle Hazelski
Ana Luisa Blanski de Castro
Beatriz Wrobel
Idalina de Lurdes Ribas
Lídia Rodrigues
Luiz Felipe A. Teixeira
Regiane S. Oliveira
Rosane Correa Gonçalves
Stefani Nyssen
Silvana Rosa Santos

Sábado (25) o empresário
Clóvis Coradassi, da Power
Sports, reserva o dia para
receber parabéns por
mais um aniversário

Yeda Maria Schendroski
também estará recebendo
muitos cumprimentos
on-line neste sábado (25),
quando aniversaria

Quem estreou
mais um ano
de vida nesta
quinta-feira (23)
foi a professora
tibagiana Marilene Serenato.
Receba o
nosso carinho!

