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Igrejas e templos
reabriram no sábado

segurança
Acidente
frontal deixa
um morto na
BR-373 em
Guamiranga

Na sexta-feira (24), a Prefeitura de Tibagi
publicou o decreto n°758/2020 que previu para
sábado (25) a liberação de cultos e missas nos
templo e igrejas, paralisados desde o final de março
em consequência da pandemia do novo Coronavírus.
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A medida agradou!
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pela população
Saúde de
Castro
reforça
o uso de
máscaras
página 5

saúde
Paraná tem
30 novos
casos de
covid-19 e
dois óbitos
página 7

Divulgação

8,6 KM DE ASFALTO ligando socavão A cidade

Quase pronto!
Secretário Sandro Alex explicou que os cinco primeiros quilômetros já receberam pavimento asfáltico

Iniciada no dia 29 de março do ano passado, a obra de pavimentação dos 8,6 quilômetros, na estrada do Socavão, deve ser concluída nas
próximas semanas. Foi o que disse à reportagem o secretário de estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, durante entrevista, nesta
segunda-feira (27). O secretário explicou que os primeiros cinco quilômetros já estão praticamente asfaltados, e que os demais três, também já
estão em fase de pavimentação. “Estamos concluindo os primeiros cinco quilômetros, já tem um trabalho de finalização, e vamos finalizar mais
três, totalizando oito, que é o que eu me comprometi junto com o governador Ratinho Jr, quando nós assinamos lá em Socavão a ordem de serpágina 5
viço, o início da execução e o pagamento dessa obra”, destacou Sandro Alex.
Divulgação

em defesa do brasil

Aline vai às ruas a favor de Bolsonaro
Divulgação

Aprovado crédito para compra

Ação é voltada para clientes em fase de prospecção

com descontos de até 10 mil

Prestes
organiza feirão
100% digital
Em tempos de isolamento
social e cuidados com a saúde,
os mais diversos segmentos
têm se reinventado. Oferecer
alternativas para manter a
economia ativa tem sido um
dos grandes desafios de quem
precisa manter as vendas ativas.
No setor da construção civil não
é diferente. Embora boa parte
das obras no Paraná (exceto
em algumas cidades) fossem
mantidas, os departamentos
comerciais precisaram criar
estratégias para se diferenciar
da concorrência. Com a Prestes
Construtora e Incorporadora
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não foi diferente.

Castrense que
morreu em PG
não estava
com covid-19
Castro continua sem o
registro de novos caso de
coronavírus. Os dois pacientes do município que
foram infectados pelo vírus
já estão curados, e, apesar
de o número de casos estar
crescendo no Paraná, por
aqui não surgiram novas
confirmações. Na semana
passada, a morte de um castrense de 74 anos, ocorrida
em Ponta Grossa, chegou
a ser considerada como
possivelmente causada pela
Covid-19.
página 5

PESSOAS em situação de risco

Divulgação

A deputada federal pelo
Paraná, Aline Sleutjes, foi
às ruas de Brasília na tarde
deste domingo (25) a favor
do presidente da República,
Jair Bolsonaro, e em defesa
do Brasil e do povo brasileiro.
Em transmissão ao vivo em

suas mídias sociais, a parlamentar castrense falou para
um grande grupo de apoiadores em frente ao Congresso
Nacional, após participarem
de uma carreata, cantarem o
hino nacional e fizeram orapágina 3
ções pelo país.

Obras são
retomadas

Sicredi doa 400
litros de detergente

As obras da rede de abastecimento que ligarão a estação de tratamento as casas
dos moradores da região da
Campina e Serrinha, foram
retomadas no dia 24. página 4

Ações que demonstram a
importância da cooperação, da
solidariedade e da ajuda mútua
na comunidade se multiplicaram em tempos de pandemia
página 4
de Covid-19.

crÉdito adicional foi aprovado

O Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou, em
discussão e votação únicas e por unanimidade, na sessão
ordinária de quarta-feira (22), crédito adicional suplementar
no valor de R$ 16 mil para aquisição de gêneros alimentícios
destinados à preparação de refeições ou lanches que serão
servidos aos serviços de acolhimento e serviços especializados
para pessoas em situação de rua. Trata-se do Projeto de Lei
21/2010, de autoria do Executivo, que prevê que essa dotação orçamentária sairá dos fundos da Secretaria Municipal de
página 3
Família e Desenvolvimento Social.
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EDITORIAL

ASFALTO DO SOCAVÃO
Enquando a pandemia da Covid-19 rouba todas as atenções,
uma notícia boa para os castrenses foi antecipada pelo Página
Um News. Dos 8,6 km que ligam o distrito do Socavão a Castro, 5 km já receberam pavimento asfáltico e a previsão é que
a obra seja concluída nas próximas semanas. A notícia foi dada
com exclusividade pelo deputado federal licenciado, secretário
de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex. Inclusive
ele faz questão de acompanhar pessoalmente os trabalhos toda
vez que tem um tempo. Sabedor que esse é um sonho antigo
dos castrenses, não poderia o secretário ficar alheio a essa conquista que vai contribuir diretamente para o desenvolvimento do
distrito. Ganha o governo municipal, ganha o governo estadual
e mais ainda ganha Castro.

É hora de 'tirar um bem'

O 'Novo normal'

* Padre Marcio Pradro

* Gaudêncio Torquato
Nesses tempos de medo e
depressão, chovem platitudes e
truísmos, na esteira de profetas,
videntes e assemelhados que se
multiplicam por todos os quadrantes: "depois da pandemia, o mundo
será mais solidário", "veremos
avanços nas áreas das ciências",
"os países serão menos globalistas
e mais protecionistas", etc.
A ciência política não escapa
da inexorável tarefa de tentar
descobrir os caminhos do amanhã, razão pela qual, confesso,
também me inclino a fazer, vez ou
outra, exercícios de futurologia.
Com forte probabilidade de acertar e cometer erros.
Em praticamente todas as
projeções, prega-se o advir de
um mundo diferente, um planeta
mais solidário no enfrentamento
das crises, hipótese bastante
plausível ante a constatação de
que a catástrofe de uma Nação,
a partir da contaminação por um
vírus, atinge a todas. E a busca
pela extinção de pandemias passa
a ser missão de todos.
Na prospecção de hoje, tento
enveredar pela trilha a que muitos têm se dedicado: como seria
esse "novo normal", que pistas
permitem vislumbrar mudanças
de padrões, valores, atitudes,
enfim, como seria este mapa do

cotidiano pós-crise? Antes, é útil
fazer rápida apreciação sobre a
paisagem social em que se abrigou este Covid-19.
Ele se infiltra numa sociedade
plena de desigualdades, diferenças
culturais, modos de vida, democracias vigorosas e outras nem tanto,
enormes conglomerados produtivos, economias competitivas, uma
infinidade de micro e pequenos
negócios, desemprego em massa,
debilidade nos aparatos de defesa
da saúde, competitividade, acúmulo de riquezas por parte de grupos, extrema miséria e fome.
De pronto, a inferência
emerge: o impacto é diferente em
núcleos, grupamentos profissionais e classes sociais. Uns sofrem
mais que outros. Mas há um fio
que liga todos os seres humanos: o
vírus não distingue ricos e pobres,
maiorais e pequenos, com a constatação apenas de que um grupo
– os idosos – está mais arriscado
a padecer da pandemia.
Dito isto, fica patente o susto
que corre nas veias dos habitantes da Terra: como é possível um
micro organismo, invisível a olho
nu, um dos milhões de vírus que
circula pelo planeta, desfazer da
noite para o dia coisas, projetos,
empreendimentos
construídos
com tantos esforços, alguns sendo

produto de toda uma vida?
É como se um tsunami irrompesse num momento, inundando
tudo o que encontra pela frente
em todos os mares do mundo:
pessoas, construções, empreendimentos de todos os tipos. Muitos
não se salvam, mesmo buscando
abrigo em estabelecimentos hospitalares, enquanto outros, com
rendas e negócios arrebentados,
terão de se recompor da catástrofe e recomeçar a vida.
A tragédia deixará marcas
profundas em todos, mesmo espíritos imbuídos dos mais profundos sentimentos de vivência na
dor e no desespero. Haverá, certamente, um olhar mais humano
para as tragédias que ocorrem
em todos os lados, pela ideia de
que o sofrimento pode, a qualquer
momento, baixar na casa de cada
um. Mas a catástrofe – e o termo
não parece exagerado – escancara a banalização do perigo, que
viceja na corrente do medo e da
morte, duas sombras que nos cercam nesses tempos angustiados.
A morte mora perto. É gritada
em alto e bom som, com estoques altíssimos: 20 mil aqui, 50
mil acolá, 100 mil mais adiante.
Virou número. Em tempos idos,
exclamava-se: "fulano morreu". A
interrogação assustada aparecia

em seguida: "não diga? Quando?
Por quê? Hoje, a cena mostra
caminhões transportando corpos
mortos para covas coletivas.
E tudo isso aprofunda nossas
feridas. Certa amargura fluirá
pelas nossos corações, ao lado
do descrédito e da descrença nos
padrões da velha política. Como
a política entra aqui? Ora, pelo
descalabro com que a crise foi
tratada por alguns governantes.
Pela falta de equipamentos básicos. Pela ineficiência dos serviços
públicos, mesmo sob reconhecimento de que os profissionais da
saúde foram heróis.
A sensação é a de que o Senhor
Imponderável, que nos visitava em
alguns períodos – ciclos de chuva
e seca- (deixando até de lado sua
imponderabilidade), doravante
aparecerá com mais frequência.
Tal constatação pode nos tornar
um povo mais medroso, menos
confiante, mais pessimista. A bem
da verdade, eis um contraponto:
"quem venceu esse demônio invisível, terá condição de vencer
outros que nos atacarem".
Amém.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Que tempo vivemos! Já conseguimos dar largos passos
nos descobrimentos científicos
e tecnológicos. Quantas coisas
nos surpreendiam em desenho
ou filme e hoje parecem tão
normais? Quantos avanços na
medicina (cirurgias, vacinas,
métodos de prevenção). E os
cursos à distância! Quem diria?
É uma realidade. Quanta gente
ganha a vida com o conhecimento ou a expertise através de
vídeos?
Mas e a fé, a vida com Deus?
Nesse tempo do famoso slogan
“fique em casa”, entre avanços tecnológicos e regressos,
devido a desigualdade social,
tenho visto e ouvido muitos testemunhos de pessoas que estão
de volta à “Casa do Pai”. Elas
não estão fisicamente no Santuário do Pai das Misericórdias,
mas com um coração contrito
e aberto fazem a experiência
de estarem mais próximos de
Deus, por meio dos dispositivos
eletrônicos e os meios tradicionais de comunicação.
Apesar do povo não estar
na igreja, na Canção Nova, eu
os sinto muito próximos. Não
estão aqui presencialmente, mas
pelo mistério do Corpo Místico
de Cristo, que é a Igreja, na qual
Jesus é a Cabeça e nós os membros. Claro, sinto saudades do
povo e muitas pessoas manifestam este sentimento recíproco:
“temos saudades da Eucaristia,
da igreja e dos padres”.
Exercendo o sacerdócio vejo,
sim, muitas vezes, uma “sede”
de felicidade, de bem estar, a

busca por uma espiritualidade
como uma forma de alívio, de
conforto. Entretanto, há muitas
pessoas com sede de santidade,
gente que busca a Deus de
coração, que, por amor a Jesus,
suporta os sofrimentos, como
os que temos enfrentado nesse
tempo de pandemia. Gente que
quer Ele mesmo e não as coisas que pode oferecer. Filhos e
filhas de Deus que desejam se
unir a Ele por uma vida de oração e caridade.
Sinto que nesse tempo muita
gente descobriu o amor de Jesus,
assim como outras pessoas
voltaram a amá-Lo com mais
intensidade. “De todo mal se
tira um bem?” Sim, vamos tirar
um enorme bem. Daqui a pouco
vamos voltar a frequentar os
nossos templos, mas precisamos
ser, estar diferentes! Que passemos a viver com mais devoção,
com mais entusiasmo, com mais
equilíbrio, com mais caridade
e amor ao próximo. Quando o
templo nos foi tirado, aprendemos que o templo é o outro, que
deve ser também valorizado,
cuidado e amado. Será que não
precisávamos disso? Para amar
mais a Deus e ao próximo?
* Padre Marcio Prado é
sacerdote da Comunidade
Canção Nova e Vice-Reitor
do Santuário do Pai das
Misericórdias. É autor dos
livros “Entender e viver
o Ano da Misericórdia” e
“Via-sacra do Santuário do
Pai das Misericórdias”, pela
editora Canção Nova.

28/04 - Dia Internacional da Educação / Dia da Sogra
29/04 - Dia Internacional da Dança
30/04 - Dia do Ferroviário / Dia Nacional da Mulher

Resenhas rápidas e radicais

Eu amo aRÁPIDAS
TV aberta,E ela
me ajuda a remoer diferenças e conviver com o perigo!
RESENHAS
RADICAIS

A televisão aberta continua explorando problemas políticos e sociais. Ela não resolve nada, apenas nos envolve com a
fantasiaEu
ilusória
pudéssemos
algo,diferenças
depois de nose mostrar
várias
facesopolêmicas
amodeasuas
TVnovelas,
aberta,como
elaseme
ajuda a decidir
remoer
conviver
com
perigo! de
uma mesma
notícia.
Nada disso
nos
ajuda,políticos
mas ecausa
efeito
duradouro
docom
que
a valas
que
sãonovelas,
abertas
A televisão
aberta continua
explorando
problemas
sociais. um
Ela não
resolvemais
nada, apenas
nos envolve
a fantasia
ilusória
de suas
comopara
se
pudéssemos
decidir
algo,
depois
de
nos
mostrar
várias
faces
polêmicas
de
uma
mesma
notícia.
Nada
disso
nos
ajuda,
mas
causa
um
efeito
mais
duradouro
do
que a
as novas vítimas do coronavirus. O “fantástico” agora não é mais revelar boas novas, mas sim nos forçar a refletir
que são abertas para as novas vítimas do coronavirus. O “fantástico” agora não é mais revelar boas novas, mas sim nos forçar a refletir sobre os medos de um
sobre valas
os medos
de um futuro para o Brasil sem as disputas políticas recentes, outra vez retransmitidas. A televisão
futuro para o Brasil sem as disputas políticas recentes, outra vez retransmitidas. A televisão aberta, com o direcionamento massivo de notícias políticas, esqueceu seu
compromisso
de ajudar a população amassivo
viver melhorde
e combater
umapolíticas,
ameaça mundial.
Ela quer nos
colocar
fatos e culpas que
não nosa interessam.
Ou anunciar
aberta,
com o direcionamento
notícias
esqueceu
seu
compromisso
deagora
ajudar
população
a viver
que também somos culpados. Ela nos aliena, condiciona a força de sua programação ao exagero do sensacionalismo e já consegue convencer 50% da sociedade que não
melhor
e combater uma ameaça mundial. Ela quer nos colocar fatos e culpas que agora não nos interessam. Ou
basta só trabalhar, mas pensar de novo conforme seus interesses. Assim, ainda isolados, devemos remoer diferenças de um passado recente. Então, vamos acreditar
anunciar
também
somos
culpados.
condiciona
força
de sua
programação
ao além
exagero
que, aoque
sair nas
ruas para retomar
nossas
vidas normais,Ela
a TV nos
aberta aliena,
vai nos ajudar
a conviver com a
o perigo
de outros
tipos de
violência que vão surgir,
das que jádo
se tornaram comuns nas conversas das redes sociais!
sensacionalismo
e já consegue convencer 50% da sociedade que não basta só trabalhar, mas pensar de novo
conforme seus interesses. Assim, ainda isolados, devemos remoer diferenças de um passado recente. Então, vamos
acreditar que, ao sair nas ruas para retomar nossas vidas normais, a TV aberta vai nos ajudar a conviver com o perigo
de outros tipos ASSINATURA
de violência que vão surgir, além das que já se tornaram comuns nas conversas Diretor
das redes
Geral sociais!
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Temperatura

25 ºC
14 ºC

Umidade
95%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
29/04

26

ºC

13 ºC

85%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

30/04
REDAÇÃO

Clima

Terça

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

26 ºC
15 ºC

86%
47%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 27/04/2020
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EM DEFESA DO BRASIL

Aline vai às ruas a favor de Bolsonaro
Divulgação

Deputada
exaltou a
honestidade
de Bolsonaro

VIA VAREJO VAI ÀS COMPRAS
A Via Varejo anunciou a compra da startup curitibana ASAPlog,
especializada em soluções de logística urbana e conexão de transportadoras em etapas de longas distâncias. A companhia não revelou o valor
do negócio, embora tenha informado que ele é "um passo importante
na transformação digital" da Via Varejo e que atua em escala nacional. "Nos últimos anos, a ASAPLog vem transformando o cenário de
entregas de pequenos varejistas de ecommerce, com uma plataforma
de fácil usabilidade, privilegiando o 'crowdshipping' como solução para
a entrega última milha, contando com uma ampla rede de entregadores
autônomos", afirmou a Via Varejo sobre a empresa paranaense criada
há cinco anos. Segundo a empresa, a compra da ASAPLog vai apoiar
a estratégia de "minihubs" da Via Varejo, onde mercadorias são despachadas das próprias lojas físicas da empresa aos clientes de comércio
eletrônico, em vez de grandes centros de distribuição.

Da Assessoria
A deputada federal Aline
Sleutjes, do Paraná, foi às ruas de
Brasília na tarde deste domingo
(25) a favor do presidente da
República, Jair Bolsonaro, e em
defesa do Brasil e do povo brasileiro. Em transmissão ao vivo
em suas mídias sociais, a parlamentar falou para um grande
grupo de apoiadores em frente ao
Congresso Nacional, após participarem de uma carreata, cantarem
o hino nacional e fizeram orações
pelo país.
A více-líder do governo Bolsonaro iniciou o discurso pedindo
para que o povo brasileiro não se
divida em consequência dos acontecimentos recentes, que culminaram nas saídas dos ex-ministros
Sérgio Moro e Luiz Henrique
Mandetta. “Estamos passando por
dias difíceis. Começamos com uma
crise epidêmica, estamos passando
por uma crise econômica e agora
entramos em uma crise política.
Quero pedir a vocês, povo brasileiro, que não nos dividamos”.
Segundo Aline, a esquerda promoveu uma divisão entre negros e
brancos, ricos e pobres, cristãos e
não cristãos, homens e mulheres,
isso é o que ela sempre lutou, para
promover um enfraquecimento dos
cidadãos e da direita. “Não podemos cair neste plano. Enquanto

Divulgação

Deputada paranaense pede que o povo não se divida
nós estamos brigando: quem é a
favor do Moro e quem é a favor
Bolsonaro, o único a ganhar é a
esquerda”, disse. E continuou:
“Vamos parar de ficar colocando no
palanque quem é mais importante
ou quem fez o melhor serviço. Nós
somos brasileiros e amamos este
país. Quantas vezes saímos com
nossas bandeiras, com nosso rosto
pintado, para defender essa nação?
E nós vencemos e estamos aqui”.
Filha do município paranaense
de Castro, na região dos Campos
Gerais, a deputada Aline Sleutjes
lembrou que lutou por 20 anos para
chegar ao posto de deputada federal
e que não será agora que deixará de
lutar pelo Brasil. “Em 315 anos da
minha cidade, nunca fizemos uma
deputada. Eu não vou desistir deste
país e do nosso presidente. Eu sou

daquela ala do PSL que está suspensa, que está ignorada, que não
aceitou os acertos e que não traiu o
presidente Bolsonaro”.
Aline Sleutjes exaltou a honestidade de Bolsonaro e lembrou os
desafios que o presidente enfrentou
para chegar onde chegou em defesa
da nação. “Este homem é cristão,
este homem quase perdeu a vida
por nós. Às vezes me perguntam
e me pressionam nas redes de
que lado vou ficar. Se é do lado do
Moro, se é do lado do Bolsonaro,
eu ficarei do lado do Brasil. E o
lado do Brasil hoje é do presidente
Bolsonaro. É ele quem governa este
país por nós todos os dias, é ele
quem enfrenta todas as pressões,
é ele quem luta contra essa mídia
marrom, é ele quem está dando seu
melhor por esta nação”.

A deputada federal lembrou
sobre as dificuldades que o comunismo gera em países como Cuba
e Venezuela e alerta para que o
Brasil não siga pela mesma direção, se o povo se deixar abater e
não se unir em momentos difíceis
como o atual, não somente político, mas sanitário. “Nós sabemos
os problemas desse povo. Além de
sofrer com o corona, sofrem com a
fome, insegurança e com o desemprego nesse momento. Nós vamos
superar o coronavírus, porque nós
somos um povo cristão e a ciência
vai nos ajudar. Já temos medicamentos e logo teremos vacina. Vai
ser só mais um desafio, para fortalecer o povo brasileiro, que é um
povo honesto, um povo aguerrido,
um povo lutador, que não desiste”,
concluiu a parlamentar.

PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO

Aprovado crédito para compra de alimentos
O Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou, em discussão
e votação únicas e por unanimidade,
na sessão ordinária de quarta-feira
(22), crédito adicional suplementar
no valor de R$ 16 mil para aquisição de gêneros alimentícios destinados à preparação de refeições
ou lanches que serão servidos aos
serviços de acolhimento e serviços
especializados para pessoas em
situação de rua. Trata-se do Projeto de Lei 21/2010, de autoria do
Executivo, que prevê que essa dotação orçamentária sairá dos fundos
da Secretaria Municipal de Família
e Desenvolvimento Social.
A proposição foi aprovada após
aprovação de um requerimento de
urgência, com base no artigo 106,
parágrafo 2º, do Regimento Interno
da Câmara, conforme solicitação
do Executivo, “tendo em vista que
já passou o prazo estabelecido pela
Lei 3.573/2019”. A vereadora
Fatima Castro (MDB), presidente
da Casa, encaminhou o projeto às
comissões de Constituição e Justiça
(CCJ) e de Finanças e Orçamento
(CFO) para emissão de pareceres.
Em seguida, como ocorreu nas
duas sessões anteriores, Fatima
nomeou os vereadores Gerson Sutil

(PSC) e Dirceu Ribeiro (Podemos) como membros “ad hoc” da
CFO, que se juntaram a Paulinho
de Farias (PSD), membro efetivo
da comissão. No caso da CCJ, seus
três integrantes estavam presentes
na sessão: Maurício Kusdra, Luiz
Cezar Canha Ferreira e Rafael
Rabbers. Os dois pareceres foram
favoráveis. Com a aprovação do
crédito, ficam alterados o Plano
Plurianual (PPA), aprovado pela
Lei 3.395/2017, e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), exercício de 2020, aprovada pela Lei
3.600/2019.
Atas
Pela terceira vez, a sessão de
quarta contou com a presença de
oito dos 13 vereadores: Fatima
Castro, Maurício Kusdra (PSB),
primeiro-secretário, Rafael Rabbers
(PTC), segundo-secretário, Dirceu
Ribeiro, Gerson Sutil, Luiz Cezar
Canha Ferreira (DEM), Neto Fadel
(Patriota) e Paulinho de Farias
(PSD). Cinco parlamentares que,
por terem mais de 60 anos, estão
tendo de ficar em casa, em situação de isolamento social, conforme
determinação do Ministério da
Saúde (MS) válida para todo o ter-

ritório nacional, não participaram da
sessão: Herculano da Silva (DEM),
vice-presidente, Jovenil Rodrigues
de Freitas (Podemos), José Otávio
Nocera (Patriota), Joel Elias Fadel
(Patriota) e Antonio Sirlei Alves da
Silva (DEM).
Fatima iniciou a sessão colocando em discussão e votação as
atas das sessões ordinárias de 16
e 23 de março e das extraordinárias de 18 de março. Todas foram
aprovadas por unanimidade. Em
seguida, Maurício Kusdra leu, no
expediente, os ofícios enviados à
Câmara pela Prefeitura.
Já na ordem do dia, o Requerimento 65/2020, de autoria de
Gerson Sutil, “com apoio dos
demais vereadores aqui presentes”,
segundo Fatima Castro, que requer
Voto de Pesar pelo falecimento do
cartorário Albino Schultz, ocorrido
no último dia 17, foi aprovado por
unanimidade. “Certas pessoas, ao
longo de sua existência, deixam
um exemplo perene, uma lição de
vida. E, quando partem, pode-se
dizer que cumpriram com plenitude
a missão a que se dedicaram, pois
suas realizações foram do tamanho
dos seus sonhos”, diz a justificativa
do Requerimento.

Albino Schultz, que faleceu aos
89 anos, é oriundo de família tradicional da cidade. Em 21 de abril de
1967, aos 36 anos, abriu o Cartório de Registro de Imóveis de Castro, do qual se orgulhava de “ser o
mais antigo do país em atividade”.
Membro atuante do Lions Clube,
presidiu a entidade nos biênios
1968-1969 e 1973-1974. Nas
eleições de 1982, concorreu como
candidato a vice-prefeito ao lado de
Domingos Faustino de Carvalho,
candidato a prefeito.
Vistas
O Projeto de Lei 06/2020,
também de autoria de Gerson Sutil,
foi retirado para vistas no prazo
de cinco dias, a pedido de Dirceu
Ribeiro. A proposição proíbe a
fabricação, comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de
fogos de estampidos e de artifícios,
assim como de quaisquer artefatos
pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no município.
Na Palavra livre, nenhum vereador se manifestou. Fatima Castro,
então, convocou Neto Fadel para
fazer a homenagem à Bandeira, na
próxima sessão, na segunda-feira
(27), a última do mês.

NESTA TERÇA-FEIRA

Assessores parlamentares voltam das férias
Os 13 assessores parlamentares da Câmara Municipal de
Castro voltarão ao trabalho nesta
terça-feira (28), após 15 dias de
férias. Mas, devido ao combate ao
novo coronavírus/covid-19, conforme determinações do Ministério
da Saúde (MS) válidas para todo
o território nacional, eles poderão prestar serviço presencial na
sede do Legislativo em dois dias
da semana, no horário regimental
das 12 às 18 horas: na segundafeira, para providenciar o material da sessão da mesma noite a
seus respectivos vereadores, e na
quinta, por este ser o último dia da
semana para protocolar matérias
que entrarão no expediente da ses-

são seguinte. Essas determinações
constam do Memorando Interno
02/2020, datado desta segundafeira (27).
No último dia 13, a presidente
da Câmara, vereadora Fatima Castro (MDB), havia determinado a
prorrogação do prazo das restrições de funcionamento do Legislativo e de acesso ao prédio até esta
quinta-feira (30). Também decidiu
conceder férias de 15 dias aos
assessores parlamentares.
Treinamento
Nesta quinta (30), os assessores parlamentares participarão
de um treinamento ministrado pelo
assessor de Tecnologia da Informa-

ção da Câmara, Valdivino de Jesus
Mariano; pelo técnico de Informática, Bruno Eduardo de Oliveira; e
pelo técnico de Áudio e Vídeo, Flavio Jose Domingues, sobre o funcionamento das sessões por vídeo
conferência, previstas para acontecer a partir da sessão ordinária do
dia 4 de maio. “Sempre que [for]
necessário o vereador ausentar-se
do prédio durante as sessões, os
assessores deverão auxiliá-los a
utilizar os equipamentos para que
possam participar das reuniões”,
diz o Memorando.
O documento também solicita
que todos os servidores utilizem
máscara “ou similar, que funcione
como barreira mecânica, bem como

façam uso contínuo de álcool (gel
ou líquido 70%), prezando pela
segurança de todos”.
O acesso ao prédio da Câmara
será feito pelo portão de serviço, que
ficará aberto das 11h50 às 12h05.
Na saída, o portão ficará aberto das
17h50 às 18h05, à exceção das
segundas-feiras, quando são realizadas as sessões. “Os servidores
que se afastarem de suas atividades
por pertencerem ao grupo de risco
ficam proibidos de vir até o local de
trabalho até a edição de novas recomendações, devendo, elaborar os
relatórios de atividades e manter-se
disponíveis para eventuais solicitações no horário de expediente”,
determina o Memorando.

MELHOR RESULTADO
DA HISTÓRIA
A Primato Cooperativa
Agroindustrial realizou a transmissão da AGO Digital do
exercício 2019. Com a participação de 170 cooperados
de forma online aptos a votar
e destinar a sobras, a cooperativa apresentou o melhor resultado de toda a sua história. O
faturamento do exercício 2019
foi de mais de R$ 700 milhões,
com crescimento de 16,20%
comparado a 2018, obtendo
um resultado líquido que ultrapassou R$ 15 milhões, com
crescimento de 50,09% comparado a 2018. “Este foi um
ano desafiador para Primato
devido às incertezas do cenário
econômico mundial e nacional,
porém, no decorrer de 2019
fomos conseguindo alcançar
nossos objetivos, assim como
obtemos grande reconhecimento por nossas ações”,
destacou o presidente da cooperativa, Ilmo Werle Welter.
RETOMADA DA PRODUÇÃO
A CNH Industrial informou
que as fábricas na América do
Sul, localizadas em Curitiba,
Contagem (MG), Piracicaba
(SP), Sete Lagoas (MG) e
Sorocaba (SP), no Brasil, e
em Córdoba, na Argentina,
começam a voltar, gradualmente, ao funcionamento. As
atividades estavam paradas há
algumas semanas por conta
da quarentena do coronavírus.
“Todas as plantas retomam as
atividades seguindo rigorosos
padrões de higiene e uma série
de cuidados para proteger a
saúde dos colaboradores”,
disse a empresa. As unidades
produzem máquinas agrícolas
da Case IH e da New Holland
Agriculture, equipamentos de
construção da Case e da New
Holland Construction, veículos
comerciais da Iveco e motores
da FPT Industrial.
DINHEIRO PARA
AGRICULTURA FAMILIAR
O governo federal liberou
R$ 500 milhões que serão
destinados para compras de
alimentos da agricultura familiar. O objetivo é garantir uma
fonte de renda para os produtores durante a pandemia
do covid-19. De acordo com
o governo, 85 mil famílias de
agricultores familiares deverão
ser beneficiadas, além de 12,5
mil entidades e 11 mil famílias em vulnerabilidade social,
que receberão os alimentos.
Do total de recursos, R$ 370
milhões serão destinados para
a compra de alimentos das
cooperativas de agricultores
familiares, por meio da modalidade de doação simultânea,
sendo R$ 220 milhões para a
Companhia Nacional de Abastecimento e R$ 150 milhões
para governos estaduais e prefeituras.
MERCADO FINANCEIRO
A previsão de queda da
economia este ano está cada

vez maior, devido aos efeitos de medidas de isolamento
social necessárias para o
enfrentamento da pandemia
de covid-19. Pela 11ª semana
seguida, as instituições financeiras revisaram a projeção de
queda do Produto Interno Bruto
(PIB), soma dos bens e serviços produzidos no país. Desta
vez, a estimativa de queda passou de 2,96% para 3,34%. A
informação consta do boletim
Focus, com projeções de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos,
divulgado às segundas-feiras
pelo Banco Central. A previsão
do mercado financeiro para o
PIB de 2021 é de crescimento
de 3%. A previsão anterior era
3,10%. Para 2022 e 2023, a
previsão de crescimento continua em 2,50%.
CONFIANÇA DO
CONSUMIDOR
O Índice de Confiança do
Consumidor (ICC), medido
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 22 pontos
em abril, na comparação com
março deste ano. Com isso, o
indicador chegou a 58,2 pontos, em uma escala de zero a
200 pontos, o menor nível
da série histórica iniciada em
setembro de 2005. O mínimo
histórico anterior era o de
dezembro de 2015 (64,9 pontos). Tanto as avaliações sobre o
presente quanto as expectativas
em relação ao futuro recuaram.
O Índice de Situação Atual, que
mede a confiança no presente,
caiu 10,5 pontos, para 65,6
pontos, o menor nível desde
dezembro de 2016 (64,8 pontos). Já o Índice de Expectativas, que mede a confiança no
futuro, recuou 28,9 pontos
para 55 pontos, o menor valor
da série histórica.
BANCOS EMPRESTAM
Durante a pandemia do
covid-19, os cinco maiores
bancos do país liberaram
R$ 266 bilhões em novos
empréstimos, entre contratações, renovações e parcelas
suspensas, de acordo com
dados divulgados pela Febraban (Federação Brasileira de
Bancos) na última segundafeira, 27. Os dados analisados
se referem a Banco do Brasil,
Bradesco, Caixa Econômica
Federal, Itaú e Santander. Não
há dados anteriores para comparação, mas, de acordo com
estimativa da Febraban, representa aumento de 22,2% em
relação a março do ano passado, quando foram cerca de
R$ 218 bilhões. Os números
são de 16 de março a 17 de
abril, período de intensificação
do isolamento social e de medidas econômicas para tentar
conter os efeitos na economia.
No intervalo, os bancos prorrogaram 3,8 milhões de contratos de crédito por 60 a 180
dias. As parcelas já suspensas
somam R$ 22,2 bilhões.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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EM TIBAGI

Igrejas e templos reabriram no sábado
Divulgação

Novo decreto
autoriza a
realização de
missas e cultos

EM CAMPINA E SERRINHA

Obras da tubulação de
água são retomadas
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Na sexta-feira (24),
a Prefeitura de Tibagi publicou o
decreto n°758/2020 que previu
para sábado (25) a liberação de
cultos e missas nas igrejas, paralisadas desde o final de março em
consequência da pandemia do
novo Coronavírus. Pela manhã de
sexta-feira, o prefeito Rildo Leonardi participou de reunião com
um grupo de pastores que procuraram o vereador Elizeu Cortez,
que articulou o encontro para avaliar a liberação das celebrações
religiosas no município.
Durante o encontro os líderes religiosos apresentaram suas
demandas e pediram a flexibili-

Administração de Tibagi atende solicitações, com medidas a serem observadas

zação para liberação de cultos.
Durante a tarde o executivo analisou as propostas e em conjunto
com a Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) e Procuradoria
Jurídica do município foi formulado o novo decreto.
As igrejas poderão funcionar,
mas seguindo algumas especifi-

cações como receber fiéis com
capacidade reduzida, com distanciamento de dois metros entre cada
pessoa, e respeitando o espaço
físico de cada templo religioso.
Todas as pessoas que entrarem
nas igrejas devem receber álcool
em gel 70% ou higienização das
mãos. O uso de máscara também

é citado no decreto.
O documento também recomenda a priorização do afastamento de menores de 12 anos
e dos fiéis pertencentes aos
grupos de risco da Covid-19. O
atendimento a esses fiéis deve
ser realizado exclusivamente em
domicílio.

PARA FAMÍLIAS CARENTES DE PONTA GROSSA

Sicredi doa mais de 400 litros de detergente
Ações que demonstram a
importância da cooperação, da
solidariedade e da ajuda mútua
na comunidade se multiplicaram em tempos de pandemia de
Covid-19. É com esse espírito
que a Sicredi Campos Gerais
– PR/SP, instituição financeira
cooperativa com mais de trinta
anos de atuação na região, tra-

balha desde a sua fundação. E é
por isso que a instituição doou à
Fundação de Assistência Social
de Ponta Grossa, (FASPG), 425
litros de detergente concentrado.
Os 425 litros doados nasegunda-feira,(27), vão para quem
mais está precisando: famílias
participantes da ação “PG Sem
Fome”, campanha criada para

atender pessoas em situação de
vulnerabilidade social durante o
enfrentamento ao Coronavirus.
Em Ponta Grossa, a FASPG
atende cerca de 30 mil famílias,
mais de 200 por dia.
Essa doação é resultado do
‘Atitude Consciente’, projeto de
sustentabilidade e ação social
criado pelo Sicredi em 2014 e

que visa a reciclagem de óleo. O
óleo, coletado nas agências do
Sicredi, em escolas municipais e
em estabelecimentos parceiros
– como restaurantes, supermercados e condomínios – é transformado em detergente. Depois,
em forma de detergente, é doado
para instituições da região de atuação da cooperativa.
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Prazo máximo para conclusão de toda a obra é de seis meses
Da Assessoria
Carambeí - As obras da rede
de abastecimento que ligarão a
estação de tratamento as casas
dos moradores da região da Campina e Serrinha, foram retomadas
no dia 24. Nesta semana os trabalhos se concentram na colocação das tubulações que passam
pela Pedreira Genaro sentido
Mercearia do Cabelo. A previsão
é encerrar todo o projeto no prazo
máximo de seis meses.
O assessor especial da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Rosney Ribeiro, conta
que as obras que iniciaram com a
perfuração do poço, colocação da
bomba d'agua e Casa de Tratamento são efetuadas em parceria
firmada entre a Prefeitura, Sanepar e comunidade, representada
pela Associação de Moradores.

Ele explica que a Associação
de Moradores será a responsável
pela gestão e manutenção do sistema de tratamento, bem como a
ligação da entrada de cada residencia até o registro. "A aquisição do hidrômetro e canalização
ao interior da residência são a
cargo do morador", revela.
Rosney Ribeiro comenta
que em regiões rurais é comum
a contaminação das águas por
fezes e urina dos animais, carcaças de bichos mortos, lixo jogado
no ambiente, entre outros. "A
parceria entre a Prefeitura,
Sanepar e Associação de Moradores mudará essa realidade
disponibilizando para mais de
170 famílias o consumo de água
segura com adidivos como cloro,
atendendo normas sanitárias e
com isso garantindo mais saúde
e qualidade de vida", conclui.
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8,6 KM DEVERÃO SER ENTREGUES NAS PRÓXIMAS SEMANAS

Asfalto do Socavão está quase pronto
Divulgação

Obra tem
investimento
de R$ 11,6 mi,
do estado, com
contrapartida
da Prefeitura

ATÉ 30 DE JUNHO

Prazo para declaração
de IR é prorrogado
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Iniciada no dia 29 de março
do ano passado, a obra de pavimentação dos 8,6 quilômetros,
na estrada do Socavão, deve ser
concluída nas próximas semanas. Foi o que disse à reportagem o secretário de estado
da Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex, durante entrevista, nesta segunda-feira (27).
O secretário explicou que os
primeiros cinco quilômetros já
estão praticamente asfaltados,
e que os demais três, também
já estão em fase de pavimentação. "Estamos concluindo os
primeiros cinco quilômetros, já
tem um trabalho de finalização,
e vamos finalizar mais três,
totalizando oito, que é o que
eu me comprometi junto com o
governador Ratinho Jr, quando
nós assinamos lá em Socavão
a ordem de serviço, o início da
execução e o pagamento dessa
obra", destacou Sandro Alex.
De acordo com o secretário, a obra, de construção de
oito quilômetros de asfalto,

Secretário Sandro Alex explicou que os cinco primeiros quilômetros estão quase prontos

está dentro do cronograma
inicial, porém, ele explicou
que não existem outras verbas
aprovadas para a continuidade
dos serviços, ligando o novo
asfalto do Socavão, ao da PR
340, como havia expectativa e
anúncios. "Essas obras estão
dentro do cronograma e nós
estamos com o pagamento em
dia, vamos terminar o que nos
comprometemos com a população, mas para o Socavão, até o
presente momento, nós só estamos com previsão desses oito
quilômetros, que é o que eu me
comprometi com a população
em nome do governador Ratinho Jr. Nós não temos disponibilidade de nenhum recurso,

EM AÇÃO INTEGRADA

ral para a obra", ressaltou o
secretário estadual.
Sobre a obra
Esta etapa da obra compreende 8,6 quilômetros de
pavimentação, e inclui terraplenagem, drenagem, obras
de arte corrente e especial,
pavimentação em concreto
betuminoso usinado a quente
e sinalização. A obra é fruto
de convênio entre o município
de Castro e o Estado, através
da Secretaria de Infraestrutura
e Logística, e o investimento é
de R$ 12,2 milhões, sendo que
R$ 11,6 milhões do governo
do Estado, e R$ 612,3 mil de
contrapartida da Prefeitura.

NEGATIVO PARA COVID-19

5º Esquadrão
prioriza a
formação de
atendentes de
padioleiros

Castrense que morreu em PG
não estava com coronavírus
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Da Assessoria
O 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, em Castro, vem
capacitando militares no atendimento primário e de primeiros socorros através de curso
de atendente padioleiro, ministrado pelos Oficiais Médicos e
Sargentos Técnicos de Enfermagem.
Oito militares, dois do efetivo profissional, e seis do efetivo variável, integram o time
que está sendo formado no
período de três semanas. Após
o término, estarão aptos a auxiliar as equipes de saúde do 5º
Esqd C Mec, inclusive no apoio
ao combate à covid-19.
Divulgação

Capacitação é para
atendimento primário
Divulgação

Oito militares
integram o time

pelo menos para a Secretaria de
Infraestrutura não se confirmou
nenhum investimento, para esta
rodovia, até porque a rodovia
também é municipal, ela não
é estadual. Eu acredito que a
melhor resposta teria que ser
dada pela Prefeitura, porque
mesmo que houvesse qualquer
tipo de recurso federal, teria
que passar pela Prefeitura de
Castro. Não há nenhuma previsão nova, há um interesse
por parte do governador e da
minha parte de continuarmos,
mas não há nenhuma previsão
orçamentária até o presente
momento, e não recebemos
também por parte do DER e
da Infra, nenhum recurso fede-

Castro continua sem registro de novos caso de coronavírus. Os dois pacientes do
município que foram infectados
pelo vírus já estão curados, e,
apesar de o número de casos
estar crescendo no Paraná,
por aqui não surgiram novas
confirmações. Na semana passada, a morte de um castrense
de 74 anos, ocorrida em
Ponta Grossa, chegou a ser
considerada como possivelmente causada pela Covid-19.
Ele estava internado em um
hospital da rede particular da
cidade, e chegou a ser testado,
mas o resultado do exame deu
negativo para o vírus, conforme informações apuradas
pela reportagem junto a Terceira Regional de Saúde de
Ponta Grossa, na segundafeira (27). A reportagem também tentou ouvir familiares do
castrense, mas não conseguiu
contato.
Já na cidade de Ponta
Grossa, pelo menos mais uma
morte é investigada como suspeita de coronavírus. Trata-se
de um homem de 41 anos de
idade que morreu no último
dia 24 de abril. Após ter falecido no Hospital Regional, o
paciente foi levado diretamente
ao cemitério, não houve velório. Neste caso, também de
acordo com a Terceira Regional, o resultado do exame
ainda está disponível.
No estado do Paraná já
são 1.186 casos da doença
confirmados, destes, 753
pacientes estão recuperadas e
liberadas do isolamento, e no
total, até na tarde de segundafeira (27), 75 pessoas haviam
morrido em decorrência do

vírus. Os registros são de 119
cidades paranaenses, e os óbitos ocorreram em 33 cidades
diferentes do Estado. As informações foram extraídas do
último informe divulgado pela
Secretaria Estadual de Saúde
do Paraná.
Na região dos Campos
Gerais, as cidades que já
registraram casos foram, além
de Castro (2) e Ponta Grossa
(12), Palmeira (2) e Telêmaco
Borba (12).
Proximidade com o inverno
requer mais cuidado
Dias mais frios se aproximam da região, com o avanço
do Outono e proximidade com
o Inverno, e como já se sabe,
nestas épocas do ano, já é
mais comum uma maior circulação de diferentes tipos de
vírus, responsáveis por ocasionar gripe e problemas respiratórios. Se normalmente isto já
exige cuidados, imagina então,
em tempos de pandemia. A
infectologista Juliana Barbosa
Schwab conversou com a
reportagem, na segunda-feira
(27), e reforçou a necessidade
de atenção as recomendações que já vêm sendo feitas
por órgãos como o Ministério da Saúde e Organização
Mundial da Saúde. Segundo
ela, enquanto não há vacina e
tratamento eficaz comprovados, medidas simples, como
a higienização das mãos e o
distanciamento social, são o
remédios mais recomendados.
"O frio propícia maior
propagação do vírus porque
a gente acaba, devido as baixas temperaturas, ficando em
ambientes mais fechados, onde
não tem circulação de ar, e se
aglomerando mais. Com isso
o vírus consegue permanecer

e circular no local com maior
facilidade, por isso a contaminação por vírus que tem transmissão respiratória é maior no
inverno, qualquer tipo de vírus,
inclusive o coronavírus, assim
como o vírus da grupe e outras
doenças respiratórios, que
causam resfriados comuns. E
como as pessoas se aglomeram, acabam transmitindo para
as outras com mais facilidade
também", explica a médica,
sugerindo que, durante toda
temporada de frio, as janelas de casa e do ambiente de
trabalho, por exemplo, sejam
mantidas abertas.
Juliana também destacou
a importância dos cuidados
básicos, como fazer a higienização das mãos com água e
sabão, e quando não for possível, fazer uso do álcool em
gel, manter também as superfícies limpas e evitar ambientes onde há aglomeração de
pessoas e onde não há ventilação. "E com a pandemia do
coronavírus, faz-se necessária
a recomendação da utilização
das máscaras, tanto por pessoas sintomáticas, que evitam
propagar as suas gotículas
para mais longe, como por
pessoa saudável, que evita se
contaminar com as gotículas
que circulam no ambiente",
destacou,
acrescentando,
"mas nesse momento, a recomendação mais importante
é, se possível, manter o distanciamento social,sabemos
que algumas pessoas não
conseguem fazer o trabalho
em home office, por exemplo,
precisam sair para trabalhar,
mas dá para evitar as reuniões desnecessárias com familiares e amigos, para evitar a
circulação do vírus", finalizou
a médica.

O prazo para a declaração
do Imposto de Renda de pessoas
físicas, que terminaria na próxima quinta-feira (30), foi adiado
e agora só termina no dia 30 de
junho. A medida, anunciada pelo
Ministério da Economia no início
deste mês, está relacionada ao
impacto da pandemia do novo
coronavírus no Brasil. Uma das
razões é para evitar a aglomeração de contribuintes, já que muitos brasileiros costumeiramente
deixam para fazer a declaração
nos últimos dias do período, e
por conta disso, procuram ao
mesmo tempo, por empresas,
para a retirada de documentos,
como informe de rendimentos,
e por postos de atendimento
da Receita, além de escritórios de prestadores de serviços,
para efetivamente declararem o
Imposto.
Com a alteração, o prazo
ganhou 60 dias extras, mas as
demais condições e exigências
se mantêm as mesmas. Por
exemplo, continuam obrigados
a declarar o Imposto de Renda
da pessoa física contribuintes
que tiveram rendimentos tributários superiores a 28.559,70
reais no ano passado (o equivalente a 2.379,97 reais de salário
por mês). Também entram para
o grupo dos que devem fazer a
declaração os brasileiros que
receberam rendimentos isentos,
não tributáveis ou tributados
exclusivamente na fonte (como
indenizações trabalhistas, caderneta de poupança ou doações)
em valor superior a R$ 40 mil;

Obtiveram ganhos na venda de
bens ou direitos sujeitos à incidência de Imposto de Renda,
como imóveis vendidos com
lucro; Realizaram operações em
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas;
Tiveram receita bruta em valor
superior a R$ 142.798,50 em
atividade rural; Tinham, em 31
de dezembro do ano passado, a
posse ou a propriedade de bens
ou direitos, inclusive terra nua,
de valor total superior a R$ 300
mil, e pessoas que passaram à
condição de residentes no Brasil
ao longo de 2019.
Para os contribuintes que
já entregaram a declaração, a
Receita Federal informa que será
atualizada a versão do Programa
gerador da Declaração (PGD),
assim será possível a emissão
de novo DARF. A expectativa,
segundo o governo federal, é
que 32 milhões de contribuintes
façam a declaração em 2020.
Documentos necessários
Para declarar o Imposto de
Renda é necessário estar com os
seguintes documentos e dados
em mãos: nome, CPF e data de
nascimento; nome, CPF, grau de
parentesco dos dependentes e
suas datas de nascimento; endereço atualizado; comprovante
da atividade profissional - para
profissionais de classe, número
do registro - como, CRM para
médicos e OAB para advogados;
cópia da última declaração do IR
entregue; conta bancária para
restituição ou débitos; informe
de rendimentos; informe de
pagamentos efetivados e informe
de dividas e de bens e direitos.

PELA POPULAÇÃO

Saúde reforça importância
do uso de máscaras
Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Saúde está reforçando para a
população a importância do uso
de máscara em qualquer estabelecimento e nas ruas, conforme
decretado pela Prefeitura. A
medida é para prevenir a disseminação do coronavírus.
A secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke, destaca que as pessoas
estão procurando a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) e
as Unidades Básicas de Saúde
(UBS) sem usar máscara,
colocando em risco a própria
saúde, a de outras pessoas que
estão aguardando por atendimento e ainda a dos profissionais que estão trabalhando
nesses locais e têm contato
com diversos pacientes durante
o trabalho. “Constatamos que
os usuários não estão tomando
esse cuidado básico que é usar
a máscara e que é tão importante para conter o contágio do
coronavírus”, disse.
Maria Lidia disse ainda que
nenhuma medida drástica será
tomada em relação às pessoas que não estão utilizando
a máscara nas unidades de
saúde e na UPA, no entanto,
serão criados critérios para o
atendimento, e quem não estiver utilizando a máscara, será
atendido por último, e vai ficar
aguardando do lado de fora da
unidade. “Nós temos que pensar na coletividade e respeitar
as pessoas. As máscaras de que
dispomos são estritamente para
os profissionais de saúde. Mas
a própria pessoa pode fazer a
máscara em casa, até mesmo

costurando à mão com alguma
peça de roupa que não usa mais.
Pedimos a atenção das pessoas
para o uso da máscara, porque
ela protege a própria pessoa
e aos demais no seu entorno.
Esse é um momento de solidariedade, de pensarmos um nos
outros”, disse.
Recomendação
O Ministério da Saúde recomenda à população em geral o
uso de máscaras, incluindo as
de tecido, uma vez que as máscaras cirúrgicas estão em falta
no mercado e devem ser usadas
pelos profissionais de saúde e
sintomáticos de coronavírus. A
máscara bloqueia duas portas
de entrada do coronavírus: a
boca e o nariz. A máscara de
tecido deve ser lavada após o
uso, para evitar transporte de
doenças para a casa.
O uso deve ser individual;
as máscaras podem ser feitas
em tecido de algodão, tricoline, TNT ou outros; devem
ser dupla face, com pelo
menos duas camadas de pano;
devem ser feitas nas medidas
corretas, cobrindo totalmente
a boca e nariz, sem deixar
espaços nas laterais do rosto;
podem ser usadas por até duas
horas, após isso, é necessário
trocar por uma limpa. A máscara usada deve ser lavada com
água sanitária.

Quem não estiver
com máscara será
atendido por último

6

TERÇA-FEIRA, 28 A 30 DE ABRIL DE 2020

DESCONTOS PODEM CHEGAR A 10 MIL REAIS

Divulgação

Prestes organiza
feirão 100% digital
Promoção
do feirão
vai até essa
terça-feira
Da Assessoria
Em tempos de isolamento
social e cuidados com a saúde,

os mais diversos segmentos têm
se reinventado. Oferecer alternativas para manter a economia
ativa tem sido um dos grandes
desafios de quem precisa manter as vendas ativas. No setor da
construção civil não é diferente.
Embora boa parte das obras
no Paraná (exceto em algumas
cidades) fossem mantidas, os
departamentos comerciais precisaram criar estratégias para

se diferenciar da concorrência.
Com a Prestes Construtora e
Incorporadora não foi diferente.
A gerente comercial da praça
de Ponta Grossa, Veviane Jacques, explica que o time comercial foi muito criativo quando o
assunto é atender bem o cliente.
“Aprendemos a utilizar a tecnologia de uma outra maneira,
fomentando as vendas por meio
de vídeo chamadas e apresen-

Ação é voltada para clientes em fase de prospecção

tação dos produtos de maneira
digital”, descreve. E quando o
assunto é desconto, a maneira
encontrada para atrair clientes
foi desenvolver um feirão 100%
digital. A ação é voltada para

BARES, RESTAURANTES, ACADEMIAS E ESCOLAS

Comércio pode abrir com novo decreto
Palmeira - O decreto nº
13.604, publicado na sexta-feira
(24) no Diário Oficial do Município, apresenta novas determinações para a iniciativa privada
acerca do enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus - Covid19.
O novo texto sancionado pelo
prefeito Edir Havrechaki, abrange
restaurantes, lanchonetes, bares,
academias de ginásticas, musculação, crossfit, funcionais, danças,
natação/hidroginásticas,
lutas,
clubes esportivos, escolas de
artes, música e idiomas e afins.
Com base no novo decreto,
desde segunda-feira (27), restaurantes, lanchonetes, bares e afins

poderão retornar o atendimento
presencial, para consumo no local,
com diminuição da capacidade instalada, distanciamento e controle
de pessoas por mesa, com horário
de funcionamento máximo até às
22 horas, com estrita observância
à recomendação nº 13/2020 da
Secretaria Municipal de Saúde.
Academias de ginásticas, musculação, crossfit, funcionais, danças, natação/hidroginásticas, lutas,
clubes esportivos e afins também
poderão retornar o atendimento
presencial de maneira reduzida,
com apenas 30% da capacidade de
lotação autorizada pelo Corpo de
Bombeiros, com estrita observância à recomendação nº 14/2020 da

Secretaria Municipal de Saúde.
Escolas de artes, música e idiomas podem retornar as atividades na
mesma data, com estrita observância
à recomendação nº 15/2020.
Os proprietários e/ou responsáveis pelos estabelecimentos que
se enquadrem no decreto deverão
comparecer na Coordenadoria de
Vigilância em Saúde, nesta sextafeira (24), munidos de cópia do
cartão do CNPJ da empresa atualizado e documento que ateste a
capacidade instalada do serviço,
para recebimento das instruções
sobre as recomendações 13; 14 e
15/2020 e assinatura do termo de
responsabilidade.
O não cumprimento das medi-

das estabelecidas pelo decreto e
pelos demais decretos anteriores,
ensejarão, além das responsabilizações administrativas, civis e criminais, no fechamento compulsório
do estabelecimento.

clientes em fase de prospecção
em todas as cidades de atuação
da empresa no Estado. O objetivo, segundo ela é oferecer descontos decisivos no processo de
decisão de compra. “Esse tipo
de evento já é comum para nós,
que inclusive tivemos resultados
bem positivos no que foi realizado no início de março, antes

da quarentena”, destaca. Para
participar os clientes devem
entrar no site: prestes.com e se
cadastrar. Os descontos variam
de 500 a 10 mil reais. A promoção é válida de 25 a 28 de
abril e é exclusiva para atendimento digital. Mais informações podem ser obtidas através
do whats: 99845-0001.

NAS VILA MANGABEIRA

Prefeito Blum acompanha
obras de pavimentação
Divulgação

Uso de máscaras
O decreto nº 13.604 também
estabelece o uso obrigatório de máscaras para a população, em qualquer ambiente, tanto para acesso
aos serviços essenciais e não essenciais, a fim de evitar a transmissão
comunitária da Covid-19. Poderão
ser usadas máscaras caseiras, confeccionadas manualmente, desde
que atendidas determinações do
Ministério da Saúde.

Ruas ganham pavimento em toda a sua extensão

Sagitário: Redefina suas
estratégias profissionais, gastando
menos tempo para executar as
tarefas. Que tal fazer um curso
ligado à sua profissão? Namoros
iniciados hoje podem ter comunicação fluente e afinidade de ideias,
evoluindo para compromisso em
breve.

Câncer: Os setores favorecidos hoje são administração,
relações humanas, psicoterapia e
profissões que lidem com números. Na paquera, talvez um(a) ex
ressuscite e volte a mandar mensagens, mas aquela paixão secreta
pode também se declarar.

Capricórnio: Gerencie seus
talentos e recursos, direcionando
sua criatividade para a atuação
profissional. Sua atenção estará
voltada para o bem-estar dos
outros. Na paquera, sua principal
arma será dizer exatamente o que
a outra pessoa precisa ouvir.

Leão: Por mais que queira
ficar no trabalho, hoje o dia será
bem agitado. Talvez precise lidar
com clientes descontentes. Mantenha a calma vá com cuidado
na paquera, evitando se entregar
demais logo nos primeiros.

Aquário: Procure aprimorar as
tarefas que realiza automaticamente,
colocando toda a sua atenção nelas.
Isso vai inovar o modo de executálas. Na paquera, o crush que você
busca deve ser alegre sem ser imaturo, e atencioso sem sufocar.

Virgem: No trabalho, poderá
obter a colaboração de colegas no
serviço e atuar com diplomacia. Na
paquera, quando menos se espera,
poderá conhecer sua próxima paixão. No sexo, palavras ao pé do
ouvido vão despertar seus desejos.

Peixes: Evite tomar decisões
importantes no seu emprego, pois
a impulsividade pode prejudicar
seu desempenho. Funções que
agreguem fornecimento de dados
e pesquisas pela internet estão
favorecidas.
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Gêmeos: Muitas ideias originais e talvez até sonhos premonitórios ocorrerão por esses dias. Fique
atento(a) no trabalho para promessas feitas apenas na palavra, pois
poderão não se cumprir. Na relação
a dois, o momento é de guardar
dinheiro para um objetivo comum.
Sexo rotineiro com preliminares.
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SUMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
J. RUBENS BENICIO E CIA LTDA CNPJ. 05.167.041/0001-90
TORNA PUBLICO QUE IRÁ REQUERER AO IAT - PR, RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO - mineração - extração de areia
- Local Bairro Lavras / Santa Rosa - Tibagi - LO 26749/2016 - ANM
826133/2002.

Escorpião: Momento excelente para fazer acordos pessoais
ou profissionais. Divulgue seu
trabalho, principalmente se atuar
diretamente com clientes. Os
astros avisam que você poderá
retomar o contato com amigos
do passado e que pode taté pintar um clima de paquera com um
deles.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

E

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA PARA O IAP
A empresa Mineradora e Cerâmica Santa Fé Ltda., inscrita no CNPJ
sob nº 12.834.741/0001-57, torna publico que irá requerer junto ao
IAP - Instituto Ambiental do Paraná, a Renovação da Licença de Operação nº 29691 com validade até 08/12/2019, para atividade de extração de areia e argila em cava, no local denominado Fazenda Capão
Alto, município de Castro, estado do Paraná.

Touro: Na vida profissional,
seu pensamento estará mais objetivo e prático, focando na melhor
forma de o seu trabalho ser mais
produtivo. A paquera pode rolar
em ambientes virtuais e você atrairá
pessoas amorosas. No amor, aproveite a energia de seu signo, que
favorece a comunicação calma e
direta, e estabeleça prioridades.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
RevistasCOQUETEL
COQUETEL
www.coquetel.com.br
©©Revistas
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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.

Libra: Coloque o coração no
seu trabalho e a recompensa financeira poderá chegar mais rapidamente. No amor, o momento é de
expansão no romance, que poderá
ser incrementado com comemorações e até uma segunda lua-demel.
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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.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso e disponibilidade para
trabalhar como Cuidadora de Idosos. Interessados tratar pelo telefone (42) 9 9868-0185.

Áries: Nem sempre é possível
trabalhar com algo que te coloca em
destaque, mas o importante é fazer
boas conexões e os aplausos virão.
Na paquera, você sabe o que quer,
e essa posição firme pode espantar
admiradores(as). Se tiver compromisso, evite dar ouvido a fofocas.
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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.

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.
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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!
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Carambeí - Nesta segundafeira (27), o prefeito Osmar
Blum Chinato acompanhou a
sequência da aplicação da massa
asfáltica nas ruas São Luiz, Pinus
e Cinco, na Vila Mangabeira.
As 12 ruas das vilas Banana
e Mangabeira receberão infraestrutura completa com obras de
drenagem, construção de gale-

rias pluviais, pavimentação asfáltica, calçadas e sinalização de
trânsito, com investimentos que
ultrapassam R$ 3,4 milhões.
Desde que essas importantes ruas começaram a receber o
pavimento asfáltico, Blum vem
acompanhando pessoalmente os
trabalhos. Seria uma questão de
honra para o prefeito que vê com
entusiasmo mais essa conquista
dos carambeienses.

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.
3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.

Classificados a partir de R$ 2,00

Da Assessoria
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ALÉM DE MAIS DOIS ÓBITOS

PR tem 30 novos casos de covid-19
Novos óbitos
são de pacientes
que estavam
internados

registra 30 novos casos da Covid-19
no Paraná, mais 71 pessoas recuperadas e dois óbitos decorrentes da
doença. O Estado soma agora 1186
pessoas que tiveram confirmação da
doença, das quais 753 estão recuperadas e liberadas do isolamento e 75
faleceram.

Da Assessoria
Informe divulgado pela Secretaria
da Saúde nesta segunda-feira (27)

Cidades com casos
Os 30 novos casos são registra-

TELÊMACO BORBA

Carro com
alerta de furto
é recuperado
Da Redação
Telêmaco Borba - Foi
encontrado em meio a um matagal, na manhã de sexta-feira
(24), um veículo da Fiat Strada
Adventure CD, de cor prata,
com alerta de roubo. Ele estava
abandonado em estrada rural
na região de Harmonia. Após
informado, proprietário compareceu ao local e acompanhou os
policiais militares até a 18ª SDP,
para entrega do veículo.

CARAMBEÍ

Homem ameaça
esposa após
desentendimento
Da Redação
Carambeí - Mais uma ocorrência de violência doméstica
virou caso de polícia na noite
de sábado (25). Foi na Avenida
do Ouro, em Carambeí, quando
um homem de 64 anos ameaçou
a esposa de 43 anos. O autor
foi preso e encaminhado para a
delegacia de polícia.

DOMINGO

Filho agride
a mãe em
Ponta Grossa
Da Redação
Ponta Grossa - Mulher de
52 anos foi agredida pelo próprio
filho, de 20 anos, por volta das
19h05 de domingo (26). Ambos
foram encaminhados para a 13ª
SDP. A causa não foi divulgada.

CONTORNO

Briga entre
casal vai parar
na 13ª SDP
Da Redação
Ponta Grossa - Mais uma
violência doméstica foi registrada
as 21h05 de domingo (26). Foi
na rua Valdir Becher, Bairro Contorno, quando uma mulher de 28
anos foi agredida por seu esposo
de 38 anos. Equipe da PM encaminhou ambos para a 13ª SDP.

ARMADOS

Rendem
motorista e
o amarram
Da Redação
Ponta Grossa - Quatro
homens armados com revólver
roubaram na Rua Visconde de
Mauá, Bairro Oficinas, em Ponta
Grossa, o veículo VW Santana,
cor cinza, ano 1996, placas
AGD 5C37. Foi por volta das
22 horas de domingo (26). Após
praticarem o roubo, eles deixaram a vítima amarrada no local.

dos em Paranaguá (2), Campo do
Tenente (1), Curitiba (10), Piraquara
(2), Colombo (1), Ponta Grossa
(1), Cascavel (1), Campo Mourão
(3), Nova Londrina (1), São João do
Caiuá (2), Paranavaí (2), Paraíso do
Norte (1), Terra Rica (1), Maringá
(1) e Apucarana (1). Atualmente são
119 cidades paranaenses com registro de casos confirmados e 33 com
óbitos pela Covid-19.

Os dois novos óbitos em decorrência da Covid-19 são de uma
mulher de 55 anos, residente em
Verê, e um homem de 89 anos residente em Ivaiporã. Ambos estavam
internados.
O número de pacientes que residem fora do Paraná segue a mesmo:
15 confirmados e dois óbitos, conforme detalhamento no Informe Epidemiológico.

NO PARANÁ

GUAMIRANGA

Acidente frontal deixa um morto
Divulgação

Da Redação
PRF atende grave acidente
na região de Guamiranga. Foi
na BR 373, próximo ao KM
244+4, por volta de zero de
domingo (26). O acidente do
tipo colisão frontal, envolveu
um GM Cruze, de Guamiranga e um caminhão Scania
R440, licenciado em Mambore/PR.
O Scania que estava carregado com calcário, seguia
sentido Guarapuava, quando
colidiu contra o Cruze, que
transitava na contramão, sentido Imbituva.
O condutor de 35 anos do
Cruze entrou em óbito no local

Cruze trafegava na contramão quando do acidente
e seu corpo foi encaminhado
ao IML de Ponta Grossa, já o
condutor do caminhão, gravemente ferido, foi encaminhado
por viatura de socorro médico
do Corpo de Bombeiros, ao

Pronto Socorro Municipal de
Ponta Grossa.
A pista, sentido Prudentópolis ficou interditada, com
tráfego fluindo nas faixas de
sentido Imbituva.

Presos por porte ilegal de armas
Divulgação

Da Redação

Duas pistolas, dinheiro, munição e drogas
outro envolvido, que recebeu voz
de abordagem. Na revista foi localizado vários 'eppendorfs' (usados
para venda de cocaína), umabucha de substância análoga a coca-

ína e certa quantia em dinheiro.
Os homens de 35 e 29 anos e a
mulher de 22 anos receberam voz
de prisão e foram encaminhados
até a 13ª SDP.

Corpo é encontrado de bruços
Tibagi - Policiais militares
de Tibagi receberam por volta
das 11h50 de sexta-feira (24),
solicitação da Defesa Civil de

Tibagi de que na Rua Herbert Mercer havia um corpo.
A equipe deslocou-se até o
local, onde a vítima encontrava-se caída de bruços com
a mão direita no peito, sem

Avião é versátil e permite chegar à localidade mais distante
Da Assessoria
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) passou a utilizar mais
uma aeronave na sexta-feira (24),
um avião Beechcraft Baron B58.
A aeronave de asa fixa completa
o Grupamento de Operações
Aéreas, que já possui três helicópteros atuando em serviços de
polícia judiciária. O equipamento,
assim como os demais, também
será utilizado para transplante de
órgãos e em ações relacionadas
ao combate da Covid-19.
O avião é muito versátil e
permite chegar à localidade mais
distante do Paraná em cerca de
uma hora e meia, a partir da base
localizada em Curitiba.
A aeronave é fruto decisão
da Justiça em favor da PCPR.
A determinação é da 23ª Vara
Federal de Curitiba. O avião foi
apreendido pela Polícia Federal
durante a Operação Enigma, em

2017. Esta é a terceira aeronave
destinada à instituição para operações policiais em virtude de
determinação judicial.
O avião possui autonomia de
cinco horas por voo, transporta
seis pessoas, sendo quatro passageiros e dois pilotos, e circula
em qualquer horário do dia por
instrumento ou voo visual. Permitirá o transporte imediato de
equipes policiais para qualquer
região do Estado em pouco
tempo, o mapeamento em áreas
de crime, o acompanhamento de
abordagens e monitoramento de
crimes ambientais.
A aeronave também será
utilizada como plataforma de
observação de veículos e caminhões que, eventualmente, estejam transportando entorpecentes
e demais produtos ilegais para
dentro ou fora do Estado, assim
como no transporte seguro de
detentos de alta periculosidade.

PONTA GROSSA

EM TIBAGI

Da Redação

Avião reforça frota
aérea da Polícia Civil
Divulgação

ALÉM DE DROGAS

Um homem e uma mulher, ao
avistarem a equipe PM, evadiramse em um veículo. Foi na primeira
hora de domingo (26), na Rua
Bonsucesso, no Jardim Bionsucesso, em Ponta Grossa. Com
apoio de outras equipes foi possível realizar a abordagem do casal.
Com a passageira foi localizada
uma pistola Bull Cherokee calibre
09 mm, com 13 Munições. Com
o motorista foi encontrada outra
pistola calibre 09 mm da marca
Taurus, com 17 munições.
Em diligências foi localizado

Ajustes
Três casos já confirmados tiveram
alteração nos registros: um homem com
62 anos de idade, confirmado no dia 24
de abril em Siqueira Campos foi transferido para o município de Fazenda Rio
Grande. E dois casos, ambos do sexo
masculino e idades de 28 e 53 anos,
confirmados também no dia 24, em
Foz do Iguaçu, foram transferidos para
o município de Céu Azul.

nenhuma marca aparente de
agressão, sendo o caso tratato
como morte natural. A equipe
da Defesa Civil encaminhou o
corpo até ao Hospital Luiza
Borba Carneiro.

Preso com arma e 24
invólucros de maconha
Divulgação

NO DOMINGO

Colisão traseira fere motorista
Da Redação
Posto policial Rodoviário
Ponta Grossa deu atendimento
a acidente rodoviário na noite
de domingo (26), mais precisa-

mente às 20h10, do tipo colisão
traseira. O acidente ocorreu na
PR 373, km 168+400 metros,
em Ponta Grossa, e envolveu
o automovel Fiat Uno de cor
branca, placas AVC-3F86, de

Rio Branco do Sul, conduzido
por F.C.S., de 35 anos, o qual
foi encaminhado para o UPA de
Ponta Grossa, e um segundo veículo com características ignoradas que evadiu-se.

NO 1º TRIMESTRE

Incêndios ambientais crescem 33%
As ocorrências de incêndios
ambientais no Paraná aumentaram
em 33,14% no primeiro trimestre
de 2020 em relação ao mesmo
período do ano passado. Os dados
do Corpo de Bombeiros, divulgados nesta segunda-feira (27),
mostram que em março deste ano
(um mês de clima seco em todo o
Estado) foram registrados 1.016
casos a mais que no mesmo mês de
2019, quando foram 574 ocorrências. Isso se deve, principalmente,
porque neste ano a estiagem chegou cerca de cinco semanas antes

do previsto.
No geral, foram registrados
2.731 casos de janeiro a março
deste ano contra 1.826 nos primeiros três meses de 2019. De acordo
com o comandante do Corpo de
Bombeiros, coronel Samuel Prestes, o aumento de mais de 30%
de incêndios ambientais deve-se às
mudanças climáticas.
“Normalmente o nosso período
de seca é do final do outono em
diante, mas este ano começou mais
cedo, já em março, então estamos
recebendo inúmeros chamados e

nos preparando para o pico das
ocorrências de incêndio florestal,
que deve ocorrer no período de
junho e julho”, explicou.
No comparativo, os meses de
janeiro e fevereiro deste ano registraram diminuição nas ocorrências
de incêndios ambientais: foram 623
casos em janeiro de 2019 e 536
no mesmo mês deste ano (redução
de 16,23%). Já se comparado com
fevereiro, foram 24 ocorrências
a menos em 2020 em relação ao
mesmo mês do ano anterior (caiu
de 629 para 605).

Drogas, arma e dinheiro apreendidos
Da Redação
Ponta Grossa - Após denúncias de que haveria um indivíduo
armado em via pública, policiais
militares lograram êxito em localizar o suspeito às 14h40 de sexta-feira (24), no Bairro Órfans,
em Ponta Grossa. Ao tentar a
abordagem o indivíduo tentou se
evadir da equipe, escondendo-se
em uma residência. Realizada a
abordagem ao indivíduo foi loca-

lizado com ele um revólver calibre .38 Com cinco munições, 24
invólucros de substância análoga
à maconha. Em buscas na residência foram localizados mais 26
invólucros de substância análoga
à cocaína, 06 pedras de substância análoga à crack, 02 tabletes
de maconha, além de balança
de precisão e certa quantia em
dinheiro. O homem de 25 anos
foi preso e encaminhado para a
delegacia.

JAGUARIAÍVA

Briga termina com disparo
Jaguariaíva - Na primeira
hora de domingo (26), após discussão generalizada envolvendo
vítima e alguns homens, em
um estabelecimento comercial

comercial de Jaguariaíva, esses
mesmos homens retornaram e
efetuaram disparo de arma de
fogo em frente a casa. Os autores
não foram localizados.

8

Terça-feira, 28 a 30 de Abril de 2020

Divulgação

Em tempo de
parabenizar, o
empresário Selso
Luiz Erdman,
leia-se Officina
das Flores pela
passagem de
aniversário.
Parabéns!

cleucimara@hotmail.com
' Se você apagasse todos os erros do seu passado, você apagaria toda a sabedoria do seu presente.'
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Na quarta-feira
(29) será a vez de
darmos os parabéns a Samuel
Domingues, que
estará de aniversário. Na foto ele
divide as atenções com a
esposa Maria
Terezinha Wolf
Domingues. Eles
são de Carambeí
O garotão Luís Guilherme Sleutjes Roberto, filho
da deputada federal Aline Sleutjes, festejou seus
10 anos de idade em casa, ao lado da mãe
e das irmãs Lavínia e Yasmin. Felicidades!

Castrense Hícaro Larocca comemorando idade nova. Parabéns!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Jornalista
Claudir Benini
reserva o dia
2 de maio
para receber
cumprimentos
de aniversário.
Felicidades!

Anderson
Pedroso
recebeu no
domingo
(26) vivas de
aniversário

Divulgação
Divulgação

Otavio Malaquias Ferreira e Rafa Bittencourt
comemoram seus aniversários nos dias 28 e 29,
respectivamente. Muitas felicidades ao casal!
Divulgação

Recebendo
cumprimentos de
aniversário no dia
1º de maio, Thiegon
Lewin. No registro
ao lado da esposa
Rayane Lewin
que recebeu
cumprimentos
de aniversário
recentemente. O
casal festeja ainda a
formatura em Direito
de Rayane

Jose Bento e Rosangela Ribas, ela ainda
sendo muito cumprimentada pela
passagem de aniversário. Felicidades!
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Em tempo de registrar o aniversário de 5 anos de João
Lucas Pires Cobbe, comemorado na terça-feira (21).
Ele é filho de João Paulo Cobbe e de Aline Pires Cobbe
Em família, João Augusto Blum Jr. comemorou
mais um ano de vida. No registro, ao lado da
esposa Francine e das lindas filhas Isabele,
Maria Fernanda e Leticia. Parabéns!

28/04

Anderson Luiz de Mello
Edison Gomes
Ingrit Koch
José Edson Barbosa
Kamila Barth
Murilo Biassio Rosa
Nilson Filho
Regiane da Silva
Tatiana G. de Oliveira

29/04

Laís Santos Ribas

30/04

Vania Machado Dias
Juliana Polistchuk
Marcelo Machado
Iracy de Mello Campos
Maressa Juliane
Álvaro Gabriel Izak
Capistrano Pato Cunha
Divael da Silva Melo
Jossimara Vieira Xavier

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

