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UEPG

no paraná

Antecipada
formatura de
32 estudantes
de medicina

Safra de
pinhão
é menor
que anos
anteriores
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A Universidade Estadual
de Ponta Grossa impôs grau
a estudantes do último ano
do curso de Medicina. A
cerimônia virtual, primeira
do tipo no Paraná, antecipou
a formatura de 32 médicos. A
colação da turma aconteceria
em agosto de 2020, mas se
fez necessária para que haja
mais profissionais da saúde
atuando no enfrentamento ao
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Coronavírus.

ALÉM DA REALIZAÇÃO DE MISSAS E CULTOS

covid-19

Confirmado
mais 60 casos
e quatro óbitos

Academias e bares já
podem abrir as portas
Divulgação

Divulgação

A Secretaria de Saúde do
Paraná, em informe divulgado
nesta quinta-feira (30), registra
60 novos casos confirmados de
Covid-19 e mais quatro óbitos.
Com essa atualização, o total
do Paraná passa para 1407
casos e 86 falecimentos.
Do total de pessoas com
diagnóstico confirmado, 915 já
foram liberadas do isolamento
e são, portanto, consideradas
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recuperadas.
REABERTURA DE Academias, bares e a realização de missas já estão permitidas
Divulgação

'EM ISOLAMENTO'

Tibagi tem
cinco casos
confirmados
de dengue
página 4

Exposição
virtual reúne
acervo 'palmeira
em madeira'

Vereadores poderão
participar de sessão
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Tibagi prorroga
prazo para
pagamento
de impostos
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na questão socavão, a pedido de aline sleutjes

Bolsonaro promete intervir
Divulgação

Pandemia provoca perdas
O Paraná perdeu R$ 420 milhões na arrecadação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em abril de 2020 na
comparação com o mesmo período de 2019, de
acordo com o novo boletim conjuntural elaborado
pelas secretarias de Planejamento e Projetos
Estruturantes e da Fazenda e divulgado nesta
quinta-feira (30). A queda foi de 19,5%, com
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correção pelo IPCA.

Geração
Olímpica tem
mais dois atletas

pETERSON E GABRIEL escolhidos

BOLSONARO e Aline Sleutjes em Brasília, na quarta-feira (29)

R$ 420 MILHÕES NO PARANÁ

DE CARAMBEÍ

Divulgação

O Plenário da Câmara Municipal
de Castro decidiu, na sessão ordinária
desta segunda-feira (27), que os cinco
vereadores com mais de 60 anos que
estão em casa em situação de isolamento social poderão participar das
sessões através de vídeo conferência.
O Projeto de Resolução 04/2020, que
trata do assunto, é de autoria da Mesa
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Executiva.
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Comunidades são
atendidas toda
semana com
caminhões pipa

A partir da publicação do decreto
municipal (202/2020) da última
segunda-feira (27), está autorizada
a reabertura das academias e a realização de missas e cultos religiosos
na cidade de Castro, assim como a
reabertura do Terminal Rodoviário e
o funcionamento de bares e restaurantes no período noturno. Acompanha
a decisão no entanto, diversas restrições e orientações, que devem ser
seguidas pelos responsáveis de cada
estabelecimento.
O retorno de academias de ginástica, atividades em quadras poliesportivas e campos de futebol society,
por exemplo, podem ocorrer desde
que não haja a presença de crianças
nestes ambientes, e, devem fazer
parte da rotina de exercícios, hábitos
já recomendados para outros estabepágina 5
lecimentos comerciais.

O presidente da República, Jair
Bolsonaro, se comprometeu a intervir
na liberação dos recursos para as obras
da estrada do distrito de Socavão, em
Castro, na região dos Campos Gerais.
O pedido foi feito pela deputada federal
Aline Sleutjes, do Paraná, em reunião

individual com o presidente, após café
da manhã com a base aliada do governo,
nesta quarta-feira (29).
A deputada garantiu R$ 10 milhões
em recursos por meio de emenda parlamentar para as obras de infraestrutura no
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distrito de Socavão.

EFEITO DA PANDEMIA EM TIBAGI

SETUR DIVULGA RESULTADOS DE PESQUISA
página 4

Os atletas carambeisenses
Peterson Rauan Iaros (15) e Gabriel da Silva Sviercowski (13),
que acumulam vários títulos no
voleibol regional, integram o
grupo seleto que irão receber
o Bolsa Atleta do Governo do
página 4
Paraná.

Programa
Troca saudável
retorna na
terça-feira
em carambeí
página 4
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EDITORIAL

CAIU A MÁSCARA
Autenticidade é uma das mais essenciais e admiradas características
de liderança, porém no mundo de hoje ela parece escassa. O que se
vê nem sempre é o que de fato é. A máscara concretizava a ilusão e o
engano. Hoje, em Castro, parece ter encontrado seu caminho de volta
para o século 21 no 'baile da liderança'.
Há três razões principais pelas quais líderes usam máscaras: para
ocultar sua verdadeira identidade, esconder suas inseguranças e assumir
uma nova persona a qual consideram necessária para o sucesso. Contudo, usar máscaras enfraquece a confiança e a eficácia.
Nessa lógica, fica explicado porque certos líderes precisam proibir
que seus comandados mais próximos esclareçam os fatos como eles são.
Esses mesmos que deveriam dar exemplo, mas pela obediência cega se
tornam verdadeiras marionetes. Com a palavra, alguns secretários.

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

Divulgação / Grupo de WhatsApp

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Dia 1° de maio de 2020
'Em casa sim, sozinho nunca'
Informe Publicitário

Escreve a história, que no século XVIII ocorreu um dos
acontecimentos mais importantes da historia da humanidade, a
Revolução Industrial da Inglaterra que se alastrou pela Europa,
América e outros Continentes. Com isso, provocou uma grande
concentração de pessoas para as indústrias. Ainda lembra: que
o primeiro dia de maio de 1886, trabalhadores americanos
fizeram uma paralisação em Chicago nos Estados Unidos e
deram continuidade nos dias três e quatro de maio, quando
o cenário se tornou violento causando a morte de policiais e
manifestantes. Em 1889, operários em Paris escolheram o 1º
de maio Dia do Trabalhor, Dia do Trabalho, Dia Internacional
dos Trabalhadores ou Festa do Trabalhador, uma homenagem
aos trabalhadores da America do Norte. Na linha do tempo da
patologia Covid 19, não podemos prever o futuro, mas lembramos as palavras do padre Antônio Vieira: “A esperança é o
último remédio que a natureza deixou a todos os males”.

A busca do Auxílio Emergencial do Governo Federal fez com que
beneficiários formassem uma longa fila, dessa vez, atravessando a Rua Dr.
Jorge Xavier da Silva, chegando próximo a Praça Manoel Ribas. A grande
multidão que buscava a Caixa, além de não respeitar a distância de um
metro e meio entre cada um, tinha quem se aventurasse sem máscara.

PALÁCIO IAPÓ
Na sala quadrada do
Palácio Iapó, já é claro que
em se confirmando o impedimento do prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (Patriota)
em concorrer à reeleição, o
vereador Miguel Zady Neto Neto fadel -, seria a bola da
vez. Talvez por isso o chefe
do executivo municipal se
apressa em aumentar o seu
passe, não dispensando as
constantes aparições em
programa de rádio na Antena
Sul FM, para, em um futuro
próximo, tentar transferir o
seu carisma para o apático
sobrinho.
VAI DE ELISÂNGELA
Em Carambeí a deputada federal Aline Sleutjes
(sem partido), ao que tudo
parece, vai mesmo de Elisângela Pedroso (PSB) nas
eleições de Outubro. Isso
se elas acontecerem. Estaria
pesando na balança a amizade, mesmo o PSB sendo
um partido de esquerda.

ALCI NA SAÚDE
E,
caso
Elisângela
Pedroso venha a vencer o
pleito municipal, o que não
está descartada essa hipótese
diante da indefinição do nome
que representará o governo
municipal nas urnas, uma
secretaria já teria titular certo.
Seria o seu pai, o ex-prefeito
Alci Pedroso de Oliveira, que
garantiu para algumas pessoas, durante bate-papo em
um portão de empresa, que a
pasta da Saúde seria comandada por ele.
ALCI NA SAÚDE II
Curiosamente, o portão
seria o lateral que dá acesso
aos Empreendimentos Rickli,
de Osmar Rickli, outro postulante candidato a prefeito,
só que pelo PSDB.
Ú LT I M A S : * P re f e i t o
Moacyr Fadel poderia dizer
onde estão os 19 respiradores
para o combate ao coronavírus, o qual afirmou o município possuir?

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais

Sou um
intelectual
mais afetivo, assim suporto bem a tensão da vida adulta!
Resenhas
rápidas
e radicais

01/05 - Dia Mundial do Trabalho
02/05 - Dia do Taquígrafo / Dia Nacional do Ex-combatente
03/05 - Assinatura da Ata de Constituição do Museu

de Arte Moderna RJ (1948) / Dia do Sertanejo
Dia Mundial da Liberdade de Imprensa
04/05 - Dia do Calculista Estrutural
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precisamos trabalhar, temos direito ao amor pela Preguiça Universal e pelas atrações da TV...Mas eu ainda tenho o
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comida, o dinheiro do fim de semana, então suporto bem a tensão da vida adulta. Sou viciado neste amor, ele é real!
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Temperatura
24

Umidade

ºC

13 ºC

88%
46%

21

ºC

12 ºC

91%
45%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

Domingo
03/05

18

ºC

10 °C

96%
54%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

04/05

REDAÇÃO

Clima

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

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Previsão do Tempo - Castro*

22

ºC

11 ºC

96%
53%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/04/2020
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EM ICMS NO MÊS DE ABRIL

Pandemia provoca perdas de R$ 420 mi
Redução mais
expressiva
compreende
Campos Gerais
Da Assessoria
O Paraná perdeu R$ 420
milhões na arrecadação do
Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS)
em abril de 2020 na comparação com o mesmo período de
2019, de acordo com o novo
boletim conjuntural elaborado
pelas secretarias de Planejamento e Projetos Estruturantes
e da Fazenda e divulgado nesta
quinta-feira (30). A queda foi
de 19,5%, com correção pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).
O resultado aponta inflexão
da trajetória de arrecadação
registrada no começo do ano
dentro da mesma faixa de tempo
(até o dia 26 de cada mês).
Em janeiro o Estado alcançou
R$ 2,79 bilhões de receitas de
ICMS e em fevereiro R$ 2,46
bilhões.
O ICMS é a principal fonte
de arrecadação do Estado e
representa 59% da receita corrente líquida (RCL). O imposto
é o termômetro da atividade
econômica (industrial, comercial e do agronegócio) e da circulação de bens e mercadorias.
No Paraná, a principal cadeia
geradora até abril foi a de combustíveis (22,2%), seguida
por energia elétrica (15,6%) e
bebidas (7,4%).
O boletim apresenta um
panorama do ICMS líquido
destacado em documentos fis-

cais. O gráfico mede o impacto
de emissão de NF-e e NFC-e.
O valor de emissões até 26
de abril está 30% abaixo do
mesmo período de março e
30% menor do que em abril de
2019, corrigido pelo IPCA.
Atividade econômica
O boletim conjuntural mostra que a queda na atividade
econômica se acentuou nos
últimos dias e recuou 33,7%
entre 7 de março e 26 de abril.
No comércio e alimentação
houve retração de 31,3% e
o segmento industrial retraiu
36,8%. O cálculo até o dia 19
de abril apontava encolhimento
de 28,8% (total), de -24%
(comércio e alimentação) e
-35,3% (indústrias). Os resultados sofreram influência do
recesso de Tiradentes.
No gráfico comparativo
das quatro macrorregiões de
Saúde (Norte, Noroeste, Leste
e Oeste), a Norte, que engloba
Londrina, e a Oeste, de Cascavel e Foz do Iguaçu, contabilizaram as principais retrações
no mesmo período, com queda
de 29,7% e 29,6%, respectivamente.
A redução mais expressiva
na atividade industrial foi contabilizada no Leste (Litoral,
Região Metropolitana de Curitiba, Capital e Campos Gerais),
com contração de 45,9%. A
macrorregião Noroeste, de
Maringá e Paranavaí, registrou
a maior queda no comércio
e alimentos, com redução de
41,3%.
Empresas
No cenário específico do
funcionamento para as empresas, o boletim aponta que 11,4
mil que operam no Simples

Nacional e 2,6 mil que operam no regime normal estavam
fechadas no dia 28 de abril.
Esse número contrasta com o
levantamento anterior e mostra
tendência de crescimento de
aberturas.
Essa avaliação é feita por
técnicos da Receita Estadual
com base na emissão de documentos fiscais dos estabelecimentos contribuintes do ICMS.
Por este critério, na separação
por cidades, estão funcionando
perto de 90% dos estabelecimentos em Cascavel e 87%
em Ponta Grossa. Londrina,
Maringá, Foz do Iguaçu e Curitiba variam entre 75% e 80%.
No comparativo entre a
primeira semana de março e a
quarta de abril, houve redução
na quantidade de empresas que
deixaram de emitir documentos
fiscais. Mas houve leve recuperação em relação à semana anterior. No comércio varejista, a
queda foi de 15%; na indústria,
de 13%; e no comércio atacadista, de 9%. No boletim anterior os índices eram de -21%,
-19% e -15%, respectivamente.
Vendas
Os resultados das vendas
na semana encerrada no dia 26
indicam aumento no volume em
alguns setores na comparação
com a semana anterior: hipermercados e supermercados;
restaurantes e lanchonetes;
vestuário e acessórios; calçados; televisores; telefone celular; móveis; colchões; e cama,
mesa e banho. Houve queda
nas vendas em farmácias; lojas
de materiais de construção e
ferragens; áudio, vídeo e eletrodomésticos; informática e
telefonia; iluminação; e linha
branca.

Em relação aos produtos
alimentícios, aumentaram as
vendas de frutas, verduras e
raízes, e laticínios, ovos e mel.
Carnes, peixes e frutos do mar,
e cereais, farinhas, sementes,
chá e café permaneceram estáveis. A venda de bebidas alcoólicas e bebidas não alcoólicas
apresentou recuperação nessa
semana.
Combustíveis
No setor de combustíveis,
de 1º de janeiro a 26 de abril,
o preço nas refinarias caiu 51%
para a gasolina e 43% no diesel.
Os preços para os consumidores também baixaram: 19% na
gasolina, 19% no etanol e 22%
no diesel, no mesmo período.
Apenas nesse setor, os técnicos
da Receita Estadual observaram redução média de R$ 54
milhões de ICMS devido por
semana aos cofres do Estado.
PIB
O boletim também traz a
previsão de queda de 4,1% do
Produto Interno Bruto (PIB)
brasileiro para 2020, com base
em projeções da Instituto Brasileiro de Economia da Fundação
Getúlio Vargas (FGV-IBRE). A
previsão para o período 20112020 é de queda de 0,6% em
relação à década anterior.
Geolocalização
O índice de isolamento
social caiu no Paraná na última
semana. O Paraná registra
46,6% da população em casa,
contra 47,8% em Santa Catarina e 50% no Rio Grande do
Sul. O número foi calculado
pela empresa In Loco em 25
de abril com base nas informações de geolocalização dos
celulares.

NA LIBERAÇÃO DE RECURSOS PARA OBRAS NO SOCAVÃO

Presidente Bolsonaro promete intervir
Da Assessoria
O presidente da República,
Jair Bolsonaro, se comprometeu
a intervir na liberação dos recursos para as obras da estrada do
distrito de Socavão, em Castro,
na região dos Campos Gerais.
O pedido foi feito pela deputada
federal Aline Sleutjes, do Paraná,
em reunião individual com o presidente, após café da manhã com
a base aliada do governo, nesta
quarta-feira (29).
A deputada garantiu R$ 10
milhões em recursos por meio
de emenda parlamentar para as

obras de infraestrutura no distrito
de Socavão. “Esta é uma pauta
urgente. A liberação desta verba
vai permitir a segunda etapa de
pavimentação da estrada, entre
o Pinheirão e o Cruzo, que é
de grande fluxo de caminhões e
atende mineradores e a produção
leiteira e agrícola da região.”
Outro destaque da reunião
com o presidente foi a tramitação da MP 910/2019, que tem
prazo até 19 de maio para ser
discutida pela Câmara. “Estamos
muito preocupados e trabalhando
para que entre em votação o mais
rápido possível.” A medida esta-

belece novos critérios para a regularização fundiária de imóveis da
União e do Incra, como a ampliação do público-alvo, em benefício
de cerca de 300 mil famílias.
Café com o presidente
Mais cedo, Aline Sleutjes e
cerca de mais 20 deputados da
base governista PSL/Aliança participaram de um café no Palácio da
Alvorada, à convite do presidente
Bolsonaro. Também estiveram presentes os ministros Walter Braga
Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo
Ramos (Secretaria de Governo),
além dos secretários especiais

Flávio Rocha (Assuntos Estratégicos da Presidência) e André
Boratto (Assuntos Parlamentares
da Secretaria de Governo).
Segundo a deputada, foi um
bate-papo descontraído, no qual
foram tratados diversos assuntos, como coronavírus, política,
apoios, valores e outros. “O presidente Bolsonaro nos deixou muito
à vontade para fazer perguntas,
tirar dúvidas, receber críticas e
sugestões. Foi um encontro para
ele estreitar laços com o grupo
que está 100% ao lado dele e
que apoia e converte as pautas do
governo”, relata Aline.

ATRAVÉS DE VÍDEO CONFERÊNCIA

Vereadores em isolamento social
irão poder participar das sessões
O Plenário da Câmara Municipal de Castro decidiu, na sessão ordinária desta segunda-feira
(27), que os cinco vereadores com
mais de 60 anos que estão em
casa em situação de isolamento
social poderão participar das sessões através de vídeo conferência.
O Projeto de Resolução 04/2020,
de autoria da Mesa Executiva,
que autoriza, excepcionalmente,
a realização de sessões ordinárias e extraordinárias por meio
de vídeo conferência, integrada
à reunião presencial, “de forma
mista, tendo em vista a pandemia
de coronavírus/covid-19, com utilização de recursos da internet”,
foi aprovado por unanimidade
em discussão e votação únicas –
com pareceres favoráveis tanto
da Assessoria Jurídica quanto da
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).
Com essa decisão, os cinco
vereadores que estão em suas

casas em situação de isolamento
social, conforme determinação do
Ministério da Saúde (MS) válida
para todo o território nacional –
Herculano da Silva (DEM), vicepresidente da Câmara; Jovenil
Rodrigues de Freitas (Podemos);
José Otávio Nocera (Patriota);
Joel Elias Fadel (Patriota); e Antonio Sirlei Alves da Silva (DEM) –
poderão integrar-se virtualmente
aos oito que vêm participando
presencialmente das sessões, a
partir da próxima segunda-feira
(5): Fatima Castro (MDB), presidente da Casa; Maurício Kusdra (PSB), primeiro-secretário;
Rafael Rabbers (PTC), segundosecretário; Dirceu Ribeiro (Podemos); Gerson Sutil (PSC); Luiz
Cezar Canha Ferreira (DEM);
Neto Fadel (Patriota); e Paulinho
de Farias (PSD).
Conforme o parágrafo primeiro do artigo 1º da Resolução,
as sessões serão realizadas de

forma a integrar os vereadores
presentes no Plenário aos que
estão em casa, “proporcionando
a presença de todos os membros
da Câmara Municipal às reuniões
realizadas”. O parágrafo segundo
destaca que o afastamento dos
vereadores em situação de isolamento social poderá se dar de
duas formas: por se encontrarem
no grupo de risco e por recomendação de afastamento, mediante
apresentação de atestado médico.
Por fim, o parágrafo terceiro
prevê que, nas sessões por vídeo
conferência, os votos dos vereadores serão, obrigatoriamente,
nominais.
Conforme a justificativa da
Resolução, com essa forma de
realização das sessões, os vereadores que se encontram afastados
por fazerem parte do grupo de
risco “poderão voltar a desenvolver suas atividades legislativas, participando dos debates e

deliberações desta Casa, sem a
necessidade de estarem presentes, garantindo-lhes maior segurança”. A Resolução baseou-se
nos procedimentos que já vem
sendo feitos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), Tribunal
Regional do Trabalho (TRT), Conselho Nacional de Justiça (CNJ) “e
demais órgãos que necessitam das
sessões de deliberação dos mais
diversos assuntos de interesse da
população em geral”.
“A proposta apresenta, ainda,
a possibilidade de regulamentação do funcionamento das sessões
por vídeo conferência por meio de
Portaria”, tendo em vista as particularidades que poderão aparecer ao longo da realização das
sessões e também a necessidade
de adaptação do trâmite, “sempre
respeitando as determinações do
Regimento Interno [da Câmara] e
demais normas aplicáveis”.

ENFRENTAMENTO
A deputada Luísa Canziani
(PTB) participou de reunião virtual com o governador Ratinho
Junior, o chefe da Casa Civil,
Guto Silva, o secretário Beto
Preto (Saúde) sobre modelagem
de dados para melhor gestão de
enfrentamento à covid-19. "O
Paraná está preparado para
enfrentar a crise provocada pelo
coronavírus, mas o trabalho conjunto a partir da análise científica e de dados vai contribuir
para que possamos elaborar
estratégias que suavizem a crise
gerada pela pandemia e sejamos
mais assertivos na tomada de
decisões", disse.

Divulgação

COM DESCONTO
Santa Terezinha de Itaipu é
a única cidade do Paraná 100%
Led. Com a troca das lâmpadas
convencionais veio a economia.
Os moradores da cidade poderão perceber o desconto de 40%
na taxa de iluminação pública já
na fatura de junho deste ano.

aguarda a homologação de ventilador eletromecânico de baixo
custo e rápida produção para tratamento de pacientes com coronavírus. A solução é liderada pela
Indústria Schumacher, de Marechal Cândido Rondon, pela usina
de Itaipu e com apoio de outras
instituições. O protótipo seria uma
alternativa bem mais em conta do
que os modelos mais completos
disponíveis no mercado, que chegam a R$ 80 mil.

ENTRADA PROIBIDA
O governo federal ampliou a
restrição de entrada de estrangeiros de estrangeiros por via
terrestre. Uma portaria restringiu por mais 30 dias a entrada,
por rodovias ou outros meios
terrestres,
de
estrangeiros
de qualquer nacionalidade. A
medida está dentro do conjunto
de ações para conter a disseminação do coronavírus e atende a
uma recomendação da Anvisa.
MADE IN PARANÁ
Equipe técnica do Paraná
trabalha na elaboração de propostas para a retomada da economia pós-coronavírus. Além
disso, o grupo também vai
apresentar propostas de estímulo à geração de emprego e
renda. A criação do selo “made
in Paraná” é uma das alternativas para estimular o consumo
regional e recuperar as perdas
provocadas pela interrupção de
atividades ao longo da pandemia. “A ideia é para que nossa
população possa, ao comprar
qualquer produto, reconhecer
ele como produto local”, afirmou
o governador Ratinho Junior.
MEDIDAS RESTRITIVAS
O deputado Michele Caputo
(PSDB) usou as redes sociais
para falar sobre a flexibilização das medidas restritivas ao
comércio durante esse período
crítico da pandemia do coronavírus. "Tudo deve ser feito com
responsabilidade e fiscalização,
embora eu ache que seja cedo
para isso. Sei que a pressão econômica está muito grande, mas
minimamente, deve ser estabelecido um controle rigoroso".
ROL AMPLIADO
O governo federal ampliou
de 32 para 53 o número de serviços essenciais que não podem
ficar fechados durante a pandemia. Entre as atividades, estão
serviços relacionados a alimentação, atendimento bancário,
mecânica automotiva, algumas
classes industriais, além daqueles exercidos por empresas startups. Essas categorias não serão
afetadas por quarentenas decretadas por estados e municípios.
VENTILADOR
ELETROMECÂNICO
O Parque Tecnológico Itaipu

VENTILADOR II
A Associação Comercial e
Industrial de Cascavel anunciou
que, assim que aprovado pela
Anvisa, vai custear a compra dos
insumos para a produção dos respiradores que vão ser produzidos
em Marechal Cândido Rondon.
A Indústria Schumacher, especializada em peças pneumáticas
e hidráulicas, adaptou a linha
de produção para a criação dos
equipamentos.
À FRENTE
O prefeito Leonaldo Paranhos (PSC) assinou o estudo
de retomada econômica para
a cidade de Cascavel. Entre as
ações foi autorizada a contratação de um consultor especialista
em retomada pós crise. Também
foi assinado o contrato com a
Agência de Desenvolvimento do
Paraná, por meio do Programa
Municipal de Atração de Investimentos.
INOVAÇÃO
O Grupo Muffato inaugurou,
em Curitiba, um centro de compras com novas tecnologias de
varejo. A 63ª unidade da rede
tem o maior aporte tecnológico
do País em uma loja física. O
empreendimento incorpora tendências como os sistemas de
auto-caixa e auto-caixa dinâmico,
shop & go, delivery e click and
collect (onde o cliente compra
online ou pelo aplicativo da rede
e recebe os produtos em casa ou
retira na loja) e todas as soluções
omnichannel.
COMPLIANCE
O deputado Luiz Fernando
Guerra (PSL) apresentou projeto de lei que determina a observância de regras específicas de
transparência para as licitações,
compras e contratos feitos pela
administração pública estadual
e municipal durante o período
declarado de emergência em
saúde e calamidade pública. Para
o deputado, a iniciativa será mais
uma ação complementar ao Programa Estadual de Integridade e
Compliance do Paraná.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

SOBRE USO DE MÁSCARAS

Rafael Rabbers apresenta
requerimento na Câmara
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
O vereador Rafael Rabbers
apresentou na Casa de Leis
do município, na segunda-feira
(27), requerimento (66/2020)
questionando sobre o uso de
máscaras no transporte coletivo e sobre a fiscalização por
parte da Prefeitura Municipal.
Segundo o vereador, durante a

última semana ele recebeu reclamações de usuários do transporte coletivo municipal, de que
pessoas estariam ingressando
sem utilizar máscaras, desrespeitando o Decreto 192/2020.
"Também questionei sobre um
canal direto para a realização
de denúncias e solicitação de
fiscalização", destacou ele.
* Com informações
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Antecipada formatura de 32 estudantes
Divulgação / Luciane Navarro e foto particular Kizzy Simão

Primeira do
Paraná,
cerimônia
foi virtual
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na terçafeira (28), a Universidade Estadual de Ponta Grossa impôs
grau a estudantes do último ano
do curso de Medicina. A cerimônia virtual, primeira do tipo
no Paraná, antecipou a formatura de 32 médicos. A colação
da turma aconteceria em agosto
de 2020, mas a conclusão antecipada é amparada pela Medida
Provisória 934 do Ministério da
Educação, editada para que haja
mais profissionais da saúde atuando no enfrentamento ao Coronavírus.
Garantir a legitimidade do ato
foi um desafio para a Prograd,
como explica a Pró-reitora de
Graduação Ligia Paula Couto.
“No protocolo de formatura é
importante a assinatura de ata.
Por isso, ela foi criada no sistema
SEI e enviada on-line para que
formandos e demais autoridades
representadas assinassem digitalmente”, explica. A Diretoria Acadêmica da Prograd fará a entrega
presencial da documentação e,
para aqueles que estejam em
outras cidades, os documentos
serão disponibilizados on-line.
Giulia Carvalho dos Santos foi
a única formanda a estar presen-

Giulia Carvalho dos Santos foi a única a estar presencialmente
cialmente na reitoria da UEPG
enquanto os demais participaram
a distância e assinaram digitalmente, em tempo real, os documentos. Para ela, a formatura não
aconteceu como imaginava antes
da pandemia. “Apesar disso, a
formatura tão foi emocionante
quanto se tivesse sido presencial.
Nós, agora médicos, estamos à
disposição e prontos para enfrentar juntos essa pandemia”.
Kizzy Simão dos Santos
Rocha acompanhou a formatura
ao lado da família, em Rondônia.
“Foi emocionante mesmo sendo
on-line. Chorei como se fosse uma
colação ao vivo e em cores. Ledo
engano imaginar que não seria
emocionante por ser a distância”.
Formada, ela pretende continuar
na região norte, que, como ela

DOIS SÃO AUTÓCTONE

Tibagi tem
cinco casos
conﬁrmados
de dengue

Tibagi já está com cinco
casos confirmados de dengue,
dois deles autóctone, por transmissão do vírus no município e
três são importados, ou seja,
pacientes que viajaram e adquiriram em outras regiões. Em
todo Paraná mais de 142 mil
ocorrências da doença já foram
detectadas.
De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria
de Estado de Saúde (Sesa), apenas nos 7 municípios que integram a 21ª Regional de Saúde já
são 86 confirmações da doença.
O secretário Municipal de
Saúde, Wilson Silva, ressalta
que é um dever de todos acabar
com os focos do mosquito transmissor do vírus. "É importante
que a luta contra a dengue, seja
de todos os segmentos, poder
público, comerciantes e população, pois é uma doença que
ceifa vidas a anos no Brasil e
Paraná, e temos que combater
juntos, para evitar agravos em
Tibagi. Estudos apontam que
46% dos criadouros são domiciliares. Então é fundamental que
cada cidadão realize a limpeza
de seu domicílio", disse.
Os principais sintomas da
dengue são febre alta, dores
musculares intensas, dor ao
movimentar os olhos, mal estar,
falta de apetite, dor de cabeça e
manchas vermelhas no corpo.

TIBAGI

Passo do Risseti
passa por limpeza
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi começou a execução da
limpeza e aumento da profundidade do Lago do Passo do Risseti
neste mês, através do trabalho
realizado pela Secretaria Municipal de Transportes. No início
de abril a Secretaria Municipal
de Urbanismo e Obras esgotou
o lago que em breve receberá a
reposição da água.

mesma alerta, é muito carente em
questão de saúde pública, especialmente de médicos.
A formatura
A mesa presencial de autoridades foi reduzida devido à pandemia.
Integraram o protocolo somente o
Reitor, o Vice-reitor e a Pró-reitora
de Graduação: Miguel Sanches
Neto, Everson Krum e Ligia Paula
Couto, respectivamente. Em seu
discurso, Sanches enfatizou que a
Universidade é uma instituição voltada às necessidades da sociedade
e à educação de qualidade. “Estamos formando antecipadamente
estudantes de Medicina para que
possam atuar imediatamente em
Hospitais e Unidades Básicas de
Saúde num momento em que a
sociedade tanto precisa de profis-

sionais da saúde. Mesmo com a
formatura antecipada, não haverá
prejuízo à formação porque, passada a pandemia, será ofertado
aos formados um curso de aperfeiçoamento com conteúdo faltante,
de uma área específica”, detalhou
o reitor Miguel Sanches Neto.
Para Everson Augusto Krum,
vice-reitor, “hoje, quando a medicina é tão valorizada e necessitada,
os mais novos médicos formados
terão papel fundamental ao lado
de outros profissionais da saúde,
todos os outros profissionais
que não podem ficar em casa,
na linha de frente no combate à
pandemia”, disse. Krum destacou
o ineditismo da formatura e do
formato em que ela foi realizada.
“Esta formatura fica para a história”, enfatizou.

Troca Saudável retorna na terça
Divulgação

Da Assessoria

Programa é um dos mais elogiados
manutenção de suas famílias.
O Troca Saudável é uma alternativa a mais para reforçar a
alimentação de muitas famílias,
sem custo", reforça Rosney.
Ele alerta a comunidade
para que o programa possa
acontecer de acordo com o
calendário, já estabelecido, é
preciso à colaboração de todos
nos cuidados a prevenção do
Coronavírus por meio do uso
de máscaras, distanciamento e
também na higienização adequada dos hortifrutis, antes de
serem acondicionados.

Programação
Na quinta-feira, 7, o programa atenderá, de manhã, os
moradores do AFCB, Vilas
Banana, Mangabeira, Jardim
Eldorado, Jardim Bela Vista
3 e Jardim Novo Horizonte .
Durante a tarde a programação
segue na Vila Mariane, Cassandoca, Boqueirão e Lageado. No dia 8 será a vez do
bairro Jardim Brasília, Centro
e Jardim Central, na manhã. A
partir das 13h30 atenderá a
região do Catanduvas em sete
pontos.

DOIS DELES SÃO DE CARAMBEÍ

Gereção Olímpica tem mais atletas
Da Assessoria
Carambeí - Os atletas
carambeisenses Peterson Rauan
Iaros (15) e Gabriel da Silva
Sviercowski (13), que acumulam
vários títulos no voleibol regional, integram o grupo seleto que
irão receber o Bolsa Atleta do
Governo do Paraná. Eles são os
primeiros atletas do Município
a conquistarem esse benefício
do programa Geração Olímpica
2020, implantado em 2011, que
auxilia centenas de outros jovens
esportistas de todo o estado.
Cada um receberá R$ 200
durante dez meses.
Os dois jovens atletas são
oriundos da escolinha de Voleibol, um dos programas desenvol-

vidos pela Secretaria Municipal
de Esportes. Peterson e Gabriel
com suas respectivas equipes
foram campeões geral da Liga Sul
Norte Pioneiro no ano de 2019 e
também na primeira etapa da liga
no ano de 2020. Peterson já foi
campeão dos jogos da Juventude,
campeão geral da liga e vicecampeão dos jogos Escolares
do Paraná. Gabriel ganhou três
etapas da liga ano passado e foi
campeão geral no sub 13.
O professor de Educação
Física e técnico das equipes de
voleibol da Secretaria Municipal
de Esportes, Luis Otávio da Silva,
revela que Peterson e Gabriel
são muito dedicados e disciplinados tanto no vôlei como também
nos estudos. "Eles representam

Formandos
Receberam a imposição de
grau: Allinson Lidemberg Ribeiro,
André Luiz Ávila Peres, Aryadyne
Bueno Rocha Szesz, Cauê Ogatta
Maia, Cristhyan Gabriel Pavlak
Polli, Diogo von Gaevernitz Lima,
Douglas Barbosa Lima, Eduarda
Mirela da Silva Montiel, Évelyn
Amanda Baller, Fabio Augusto
Nadal, Giovane Okarenski, Joaldo
Alves Teixeira, João Henrique
Maffisoni Roceto, Jorge Antônio
Matkovski, Karoline de Oliveira,
Keizi Dayane de Lima, Kizzy
Simão dos Santos Rocha, Lincoln
Denck de Bonfim, Lucas Giovanetti Rebischke, Marisa Gonçalves
de Oliveira, Matheus Grabin Kovalski, Nicolas Brandalize Medeiros,
Patricia Gomes de Almeida Lopes,
Rodrigo Silva Oliveira, Sâmela Basi
Fagundes, Stella Kuchler, Thaís
Carolina Klepa, Vanessa Alana
Pizato, Vanessa Carolina Botta,
Vanessa Peçanha Alves, Vivian Missima Jecohti.

Juramento
Giulia Carvalho dos Santos
proferiu o juramento da profissão
e, em nome de todos os formandos, jurou: “consagrar a vida ao
serviço da humanidade; a saúde e
o bem-estar do meu doente serão
as minhas primeiras preocupações; respeitar a autonomia e a
dignidade do meu doente; guardar o máximo respeito pela vida
humana; não permitir que considerações sobre idade, doença ou
deficiência, crença religiosa, origem étnica, sexo, nacionalidade,
filiação política, raça, orientação
sexual, estatuto social ou qualquer outro fator se interponham
entre o dever e o doente; respeitar
os segredos que forem confiados,
mesmo após a morte do doente;
exercer a profissão com consciência e dignidade e de acordo com
as boas práticas médicas; fomentar a honra e as nobres tradições
da profissão médica; guardar
respeito e gratidão aos mestres,
colegas e alunos pelo que lhes é
devido; partilhar os conhecimentos médicos em benefício dos
doentes e da melhoria dos cuidados de saúde; cuidar da própria
saúde, bem-estar e capacidades
para prestar cuidados da maior
qualidade”.
Transmissão
A solenidade de colação foi
realizada às 10h, no formato
online, para os formandos, com
transmissão pelas redes sociais
para que familiares e amigos
pudessem acompanhar. A sessão solene pode ser acessada no
Facebook da UEPG.

ATRAVÉS DE PESQUISA

EM CARAMBEÍ

Carambeí - O Programa
Troca Saudável retorna na próxima semana, nos dia 7 e 8 de
maio, com a programação de
troca de quatro quilos de material reciclável por um quilo de
hortifruti, em todos os pontos
na área urbana e também na
região rural do Catanduvas. A
secretaria Municipal de Meio
Ambiente, responsável pelo
programa, avisa aos moradores
para que não se aglomerem nos
locais, mantendo a distância uns
dos outros e obrigatoriamente
façam uso da máscara.
O assessor especial da
secretaria Municipal de Meio
Ambiente, Rosney Ribeiro,
explica que o Troca Saudável
esteve suspenso por dois meses
devido à pandemia do Covid 19
(Coronavírus) que exigiu a quarentena como forma de evitar
aglomerações. “A volta da programação foi necessária para
atender a comunidade neste
período onde alguns enfrentam dificuldades financeiras na

O coordenador de curso,
Ricardo Zanetti, avaliou positivamente a formatura antecipada
e destacou que os alunos externaram orgulho de fazer parte da
Medicina da UEPG. “Em vários
momentos difíceis estivemos
todos juntos, mesmo quando,
em algum momento, pensamos
diferente”, disse.”A UEPG preza
como valor maior a democracia.
Por isso tenho imenso orgulho
da formatura on-line. Nada disso
aconteceria sem a união de todos
da UEPG e da sociedade, que
culminou no momento festivo de
hoje”, concluiu.

Carambeí com muito empenho e
determinação, elevando o nome
da cidade nos pódios de importantes campeonatos do Paraná.
Agora eles colherão o resultado
do empenho e dedicação, sendo
exemplo para os outros atletas",
ressalta o professor e técnico.
Luis Otávio comenta que
essa conquista é uma oportunidade única. Diz que é difícil um
atleta ganhar a bolsa, a avaliação é criteriosa, além de existir
uma grande concorrência. Ele
explica que o programa Geração Olímpica 2020, patrocinado
pela Copel, é o maior em nível
de incentivo ao esporte na modalidade bolsa atleta e nesta nona
edição, contempla pela primeira
vez, dois atletas de Carambeí.

Setur divulga resultados de
efeitos sobre a pandemia
Tibagi - A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) divulgou,
nesta quinta-feira (30), os resultados obtidos na pesquisa feita
com o trade turístico para detectar os efeitos causados pela pandemia da Covid-19 para o setor.
Um dos pontos apontados na
pesquisa foi a de que 41 trabalhadores já foram demitidos desde o
início da quarentena.
27 empreendimentos relataram que o impacto da pandemia
no faturamento de sua empresa
foi de 100%, nove dizem ser de
75%, três relatam 50% e também
três afirmam que foi de 25%.
21 empresários informaram

que não estão realizando nenhuma
ação durante à pandemia. 10
optaram por uma ação de divulgação mais ampla de seu estabelecimento, 5 implementaram o
serviço de delivery e 4 cortaram
custos da empresa.
Com os resultados obtidos,
a Setur irá elaborar um plano de
ação após à pandemia.
A Setur realizou a pesquisa entre
os dias 15 e 16 de abril. Foram
entrevistados 47 empreendedores
que fazem parte do trade turístico,
como meios de hospedagem, operadoras de turismo, restaurantes,
lanchonetes, panificadoras, sorveterias e atrativos turísticos.

ATÉ 31 DE DEZEMBRO

Tibagi prorroga prazo para
pagamentos de impostos
Tibagi - Foi publicado
nesta quarta-feira (29), decreto
n°762/2020 que prorroga até
31 de dezembro o pagamento
da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
As parcelas do tributo também
foram prorrogadas até a mesma
data. A medida foi tomada
levando em consideração à pandemia da Covid-19 e os decretos
que declaram situação de calami-

dade no Paraná e de emergência
no município.
O decreto também prevê prorrogação do pagamento das taxas
de alvará e vigilância sanitária,
referente ao exercício de 2020, até
31 de dezembro sem a incidência
de correção, juros e multa.
O Programa de Refinanciamento de Débitos de Qualquer
Natureza (Refis) foi prorrogrado
por mais seis meses.

DEVIDA A FALTA DE ÁGUA

Comunidades atendidas
com caminhões pipa
Tibagi - A Prefeitura de Tibagi
tem levado diariamente caminhões
pipa para abastecer sete comunidades rurais que sofrem com a estiagem. Os veículos levam água para
as localidades de Conceição, São
Domingos, Pinheiro Seco, Cerrado, Rincão, Santa Maria e Paiol.
Um caminhão é da Prefeitura e
transporta cerca de 40 mil litros de
água por dia. O outro é terceirizado
e leva 15 mil litros apenas para a
comunidade de Santa Maria. O

secretário da pasta, Marcelo Alves
Bueno, disse que a situação da falta
de água é crítica e que muitas minas
d'água estão secando.
Atualmente, seis localidades
em Tibagi contam com sistema de
abastecimento de água: Rancho
Alegre, Pinheiro Seco, Cachoeira,
Menino Jesus, Cerrado e Barreiro.
O investimento até agora é de mais
de R$ 580 mil, desde 2017. Mais
um poço está em fase de conclusão
na localidade de Santa Maria.
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Divulgação / Luana Dias

Academias e
bares também
podem abrir
Igrejas Católicas
continuarão a
transmitir pelas
redes sociais
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Desde segunda-feira (27 de
abril), está autorizada a reabertura das academias e a realização de missas e cultos religiosos
na cidade de Castro, assim
como a reabertura do Terminal
Rodoviário e o funcionamento
de bares e restaurantes no período noturno, seguindo o decreto
municipal (202/2020). Acompanha a decisão no entanto,
diversas restrições e orientações, que devem ser seguidas
pelos responsáveis de cada estabelecimento.
O retorno de academias de
ginástica, atividades em quadras poliesportivas e campos
de futebol society, por exemplo, podem ocorrer desde que
não haja a presença de crianças nestes ambientes, e, devem
fazer parte da rotina de exercícios, hábitos já recomendados

para outros estabelecimentos
comerciais, como disponibilidade de álcool 70% na entrada,
obrigatoriedade do uso de
máscara por colaboradores e
alunos, distanciamento mínimo
de 1,5 metro entre pessoas e
entre equipamentos, limpeza
e desinfecção do ambiente e
equipamentos durante utilização e ventilação natural.
Além disso, também existem recomendações específicas
para o setor: o estabelecimento
deve desativar equipamentos
de registro com digital, como
catraca de entrada e saída,
fazendo o controle do número
de pessoas no ambiente através
de anotações, também passou a
ser obrigatório o uso de toalha
de utilização pessoal durante
toda a prática de atividade
física, bebedouros devem estar
fechados, o tempo de permanência de cada usuário no
local deve ser de, no máximo
60 minutos, o estabelecimento
deve organizar grupos de usuários para diferentes horários,
não será permitida a utilização
de guarda volumes, apenas
de porta-chaves, que deve ser
higienizado após cada uso, as
regras de funcionamento e res-

trições devem ser informadas
aos alunos, e estarem visíveis.
O decreto também dá outras
orientações, como a realização
de treinamento coletivo ao ar
livre e regras específicas para
atividades realizadas em piscinas. Após a publicação do
decreto, algumas academias
do município já anunciaram o
retorno das atividades para esta
semana e outras já retornaram.
Já a realização presencial
de cultos, liturgias, missas,
reuniões e outras celebrações
de práticas religiosas está condicionada à observância das
seguintes restrições: público de
no máximo 50% da capacidade
local, com intervalo entre fileiras
de bancos ou de duas cadeiras, e
intervalo de 1,5 m entre as pessoas (salvo pessoas do mesmo
núcleo familiar que residam
juntas), higienização das mãos
na entrada do estabelecimento,
uso de máscara, não deve haver
contato físico entre as pessoas
e nem compartilhamento de
objetos, também deve ser feita
a higienização dos assentos no
intervalo das celebrações. Continua vedada a realização de
catequese, escola dominical e
similares que impliquem ensala-

Missas ainda serão transmitidas pelas redes sociais

mento ou reunião de pessoas.
Mesmo com autorização
para a realização dos encontros presenciais, os padres
das igrejas católicas de Castro optaram por esperar mais
e por enquanto, continuarão a
transmitir missas apenas pelas
redes sociais. Um comunicado
enviado a grupos de whatsApp, por membros das paróquias explica "continuaremos
as celebrações da Santa Missa
com transmissão pelos meios
de comunicação e pelas redes

sociais, que foram bem aceitas
e participadas pelas famílias em
sua igreja doméstica". A mensagem também pede que fiéis
continuem a rezar com suas
famílias, especialmente neste
mês de março, conforme é
orientação do Papa Francisco.
Já a reabertura do terminal rodoviário Nelson Eufrásio
Meyer, da Vila Rio Branco ficou
condicionada à circulação de
veículos com no máximo 50%
de sua capacidade de lotação,
uso de álcool em gel, janelas

dos ônibus abertas durante
transporte de passageiros,
e uso de máscaras. O novo
decreto também restabeleceu
os horários e linhas de ônibus
de transporte público municipal. E para o funcionamento de
restaurantes, lanchonetes, cafés
e congêneres, com atendimento
ao público e consumo no local
no período noturno, ficou definido que o horário é até às 23
horas, (após esse horário será
permitido sistema de entrega
ou retirada no local).

ALTERAÇÃO DO TÍTULO DE ELEITOR

Devido a pandemia processo
pode ser feito pela internet
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Em outubro deste ano ocorrerão as eleições municipais, e
quem irá votar pela primeira vez
mas ainda não emitiu o título de
eleitor, ou, eleitores que precisam regularizar ou mesmo alterar dados do título, devem ficar
atentos ao prazo. A data limite
para a realização destes procedimentos termina na quarta-feira
(6), às 23h59, em todo país.
A novidade é que todos os eleitores podem regularizar, emitir
ou fazer atualizações referente
ao título sem sair de casa. Para
evitar aglomeração de pessoas,
diante da pandemia do novo
coronavírus, a Justiça Eleitoral
disponibilizou os serviços online, e com dispensa do cadastro
biométrico. Para fazer qualquer
um dos procedimentos, basta
acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), no seguinte
link: http://www.tre-pr.jus.br/
eleitor/atendimento-remoto
O prazo serve para a emissão do primeiro título, transferência de município, alteração e
atualização de dados e de local
de votação e regularização de
título, inclusive dos que foram
cancelados. Depois do dia 6 de
maio nenhuma alteração poderá
ser feita no cadastro eleitoral.
Neste momento todo processo deve ser feito exclusivamente pela internet, em algumas
cidades, inclusive, não estão
ocorrendo atendimentos presenciais, é o caso, por exemplo,
do Fórum Eleitoral de Castro.

No local, os profissionais trabalham atualmente apenas com
procedimentos internos e com o
processo de emissão dos e-título
que estão sendo solicitados via
site do TRE. "Estamos emitindo
os títulos, se algum dado estiver
errado, por exemplo, entramos
em contato com o eleitor por
telefone ou por e-mail", explicou
a chefe do Fórum, Fernanda de
Araújo.
Nesta fase do processo os
eleitores devem fazer o cadastro
on-line, acompanhar o processo
pela internet, na sequência , baixar o aplicativo e-título e emitir o
documento, que saíra sem foto e
sem o cadastro dos dados biométricos. De acordo com Fernanda
de Araújo, a certidão de quitação eleitoral tem funcionalidade
parecida, por possuir as mesmas
informações e dados. Depois da
pandemia, e conforme explicou a
chefe do Fórum, provavelmente
depois das eleições deste ano, os
eleitores serão convocados para
concluírem o processo, emitindo
o título impresso e cadastrando
as digitais, enquanto isso, e, nas
eleições de outubro, o e-título
pode ser usado através dos aparelhos celulares e smartphones.
Como o documento eletrônico
não possui foto, ele sempre deve
ser apresentado junto de um
documento de identificação com
foto.
Fernanda também falou
sobre a importância de os eleitores não perderem o prazo,
considerando, que a não regularização do título eleitoral pode
resultar em consequências como

a suspensão do CPF, além disso,
o documento não é utilizado apenas no processo eleitoral. "Ele
também serve para fazer matrícula em universidades, se inscrever em concursos públicos entre
outras operações", destaca.
Baixa procura
Fernanda de Araújo teme por
uma sobrecarga no sistema de
emissão de e-títulos nos últimos
dias do prazo, já que segundo
ela, nos primeiros dias disponibilizados para o serviço on-line,
a procura no município foi consideravelmente baixa. "Para se
ter uma ideia, do dia 20 até hoje
(30), apenas 22 pessoas procuraram pelo serviço em Castro,
isso pode significar que muitas
pessoas estejam deixando para a
última hora, porém, o último dia
vale para todo o Brasil, e muitas
pessoas podem tentar acessar ao
mesmo tempo, o que pode dificultar a conclusão dos procedimentos e tornar o sistema muito
lento", finaliza.
Biometria
A Resolução do TSE n°
23.616/2020 suspendeu os
efeitos dos cancelamentos de
títulos de eleitor decorrentes das
revisões biométricas realizadas
em 2019. Ou seja, o eleitor que
não realizou o cadastro biométrico no ano passado, terá o título
regular até no segundo turno das
eleições, em outubro, quando a
inscrição voltará a ser cancelada.
* Com informações
do Jus Brasil

PARA ALUNOS E PROFESSORES

Educação antecipa recesso de julho
Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Educação antecipou o recesso
de julho para alunos e professores. A partir da segunda-feira
(4) até o dia 13 de maio, estão
suspensas as atividades on-line
com retorno no dia 14 blog da
secretaria, seguindo o cronograma elaborado pela equipe de
professores.
De acordo com a secretária
de Educação, Rejane de Paula
Nocera, será um momento de
descanso para a equipe esco-

lar, alunos e pais que estão
colaborando com os filhos e a
escola durante este período de
pandemia. “Agradecemos aos
pais que têm ajudado os filhos
neste momento, percebendo a
importância dessas atividades
para seus filhos. Há um trabalho em rede e o envolvimento é
muito grande para que os alunos
possam cumprir as tarefas propostas. Agora será um momento
de descanso para todos, mas
pedimos que as crianças e os
pais que puderem, continuem
em casa”, disse.

Rejane destaca que quando
os alunos retornarem às aulas
presenciais, será feita uma avaliação diagnóstica de todo o
trabalho realizado durante o isolamento. “Vamos avaliar tudo o
que foi feito, mas temos certeza
que mesmo à distância, as crianças estão aprendendo dentro de
suas casas”, disse.
Quanto ao retorno das aulas
presenciais, a secretária ressaltou que não há previsão. “Castro
não será o primeiro município a
retornar, vamos fazer tudo com
muita cautela”, finalizou.
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NO CENTRO-SUL HÁ ELEVAÇÃO DO PREÇO

Safra de pinhão é menor
Divulgação

Aspecto da
semente é
bom e o sabor
é dos melhores
Produto tradicional da época
mais gelada (outono/inverno), principalmente na Região Sul do País,
o pinhão não será encontrado em
grande quantidade no Paraná este
ano e, consequentemente, os preços
serão superiores aos praticados em
2019. A colheita, venda, transporte
e armazenamento estão permitidos
no Paraná desde 1.º de abril pelo
Instituto Água e Terra (IAT).
“Está liberado desde o início
do mês, mas até pouco tempo
não se encontrava quase nada de
pinhão novo”, disse Dirlei Antonio
Manfio, técnico do Departamento
de Economia Rural (Deral), da
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, lotado
em Guarapuava. Muito diferente
do que observou no ano passado.
“Portanto, a tendência é confirmar a redução da produção nesta
safra”.
O pinhão normalmente é coletado nos campos depois que as

Qualidade da semente está melhor neste ano
pinhas debulham naturalmente em
decorrência da maturação. Esse
processo possibilita a alimentação da fauna, além da difusão da
espécie, pois as sementes são carregadas e espalhadas por animais.
Mas há também extrativistas que
derrubam as pinhas com auxílio de
instrumentos.
Volume
Muitas sementes são vendidas
diretamente aos consumidores,
até mesmo nas beiras de estrada.
Por isso, é difícil ter controle total
sobre o volume da produção. No
ano passado, a estimativa é que o

Paraná produziu 4,28 mil toneladas de pinhão. A safra começa em
abril e normalmente se estende até
junho.
O Centro-Sul do Paraná é
a principal região onde estão as
araucárias no Estado. O Núcleo
Regional da Secretaria da Agricultura de Guarapuava, composto por
dez municípios, concentra aproximadamente 37% da produção
estadual, o que, no ano passado,
representou 1.566 toneladas.
Manfio estimou que, na atual
safra, haverá redução entre 15%
a 20% na produção de pinhão.
Desta forma, na região de Gua-

rapuava, o volume deve chegar a
aproximadamente 1.330 toneladas. Segundo ele, o inverno não
rigoroso no ano passado, a seca
deste ano e a sazonalidade da produção contribuíram para a queda.
Em contrapartida, há elevação
no preço do produto. No CentroSul, o quilo é vendido por cerca
de R$ 4,20 no campo e chega ao
consumidor final no mercado varejista, com preço oscilando entre
R$ 7,50 a R$ 8,50.
Qualidade
Se a produção está baixa, o
mesmo não se pode afirmar com
relação à qualidade da semente
nova recolhida no campo. “Está
excelente”, atestou Manfio, um dia
depois de ter comprado e experimentado. “O aspecto é muito
bom, a semente está saudável e o
sabor é dos melhores”.
No entanto, o técnico relatou
que, nos supermercados do Centro-Sul, nem sempre é possível
encontrar produto com a mesma
qualidade. O “atravessador” prefere fazer uma carga fechada e
levar para grandes centros comerciais. Em consequência, na região
ficam pinhões de qualidade inferior, cujo transporte não é viável
economicamente.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

Crédito Rural - primeira série
O Credito Rural subsidia
a safra no Brasil, mas aqui no
Paraná ele é muito levado a
sério, para tanto ate o Sistema
FAEP/SENAR-PR, em parceria
com a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
do Paraná (Sedest), elaborou
uma cartilha para orientar produtores rurais, das mais diversas atividades e culturas, de
como proceder para a obtenção
de crédito rural.
Por isso, vou elaborar uma
serie de artigos sobre Crédito
Rural, exclusivamente para você
leitor do Jornal Pagina UM.
O Estado do Paraná é o
2º colocado no ranking de
contratações de crédito rural
no primeiro trimestre do anosafra 2019/20, de acordo com
dados do Crédito Rural do
Banco Central. Entre julho e
setembro deste ano, o Paraná
contratou R$ 10,27 bilhões,
alta de 17,74% no comparativo
com igual período da temporada passada. O aumento ocorreu principalmente pela alta dos
financiamentos para a industrialização, que subiram 70,7% no
mesmo comparativo.
Para facilitar a vida do Pro-

dutor Rural o governo federal
editou a Medida Provisória
(MP) 897/19, que complementa as condições estabelecidas no Plano Safra 2019/20,
trazendo impacto direto no crédito para produtores rurais.
A chamada de MP do Agro
contempla ações que podem
ser divididas em três grupos. O
primeiro, com medidas destinadas à criação de condições que
implicam na redução das taxas
de juros, a partir da ampliação
de crédito rural e da melhoria
das garantias oferecidas pelos
produtores nas operações.
Um pondo importante nesta
MP é o fato de o produtor
poder desmembrar sua propriedade para oferecer como
garantia na tomada de crédito
rural. Ou seja, antes ele tinha
que dar em garantia toda a sua
propriedade, agora ele vai fornecer parte da propriedade do
tamanho da divida.
Ainda temos medidas que
serão apresentadas a vocês aqui
em outros artigos como por
exemplo: Fundo de Aval Fraterno, Patrimônio de afetação,
Cédula Imobiliária Rural, Taxas
de juros e Títulos.

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

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

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.

3232-5148

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 9979-8100, com
Mário.

LANCER GT R$ 49.900,00
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse é o
Lancer GT, ano 2013/14, na cor preta, automático e troca de
marchas no volante (borboleta). Estilo Fórmula 1. Com câmera
de ré, teto solar, kit multimídia com gps integrado e estofamento em couro. Com spoiller na frente, laterais e traseira, e
rodas esportiva. Carro para pessoas exigentes. Preço à vista:
R$ 49.900,00. Tratar no (42) 9 9972-0758.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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Divulgação

Saúde confirma mais
60 casos e quatro óbitos
Novas casos
incluem um
em PG e seis
em Telêmaco
Da Assessoria
A Secretaria de Saúde do
Paraná, em informe divulgado
nesta quinta-feira (30), registra
60 novos casos confirmados de
Covid-19 e mais quatro óbitos.
Com essa atualização, o total
do Paraná passa para 1407
casos e 86 falecimentos.
Do total de pessoas com
diagnóstico confirmado, 915

já foram liberadas do isolamento e são, portanto, consideradas recuperadas.
Das quatro pessoas que
morreram nas últimas 24
horas, três residiam em Curitiba (dois homens com idade
de 80 e 77 anos e uma mulher
de 87 anos) e um homem em
Foz do Iguaçu (com idade de
42 anos).
Municípios
131 municípios paranaenses registram casos confirmados. As novas 77 confirmações
são de Amaporã (1), Apucarana
(1), Araucária (1), Cambé (1),
Campina Grande do Sul (1),
Campo Mourão (1), Cascavel

NA SANTA CLARA

Ameaça esposa
com facão
e vai em cana
em Castro
Da Redação
Homem de 61 anos agrediu
a esposa de 52 anos e outros
familiares com um facão. Foi na
Rua Sizenando Bourguignon,
na Santa Clara, em Castro.
A polícia militar foi chamada
e o agressor foi
preso e encaminhado para
a delegacia de polícia. A ocorrência foi registrada na segunda-feira (27), por volta das
12h50.

CASTRO

Homem preso
com mandado
de prisão
Da Redação
Policiais militares em patrulhamento na tarde de segunda-feira (27), abordaram um
indivíduo em atitude suspeita.
na Rua Paulo Silas Wysoski. Ao
consultar sua situação criminal
foi encontrado um mandado
de prisão em seu desfavor. O
homem de 26 anos foi preso e
encaminhado para a delegacia
polícia.

SUSPEITO DE ESTUPRO

Preso por abusar
do ﬁlho de
apenas 12 anos
Da Redação
Na quarta-feira (29), a polícia
civil, através do Nucria, deu cumprimento a mandado de prisão
contra um suspeito de estupro de
vulnerável de 49 anos. Segundo
as investigações, os abusos contra o próprio filho de 12 anos
iniciaram-se há aproximadamente
um ano. De acordo com a vítima,
o genitor tinha por costume mostrar vídeos pornográficos para o
adolescente enquanto consumava
o ato sexual. A autoridade policial representou pela preventiva
sendo então cumprido o mandado
de prisão. Quando interrogado o
investigado negou os fatos sendo
em seguida encaminhado ao presídio Hildebrando de Sousa

Mostrava os vídeos
enquanto
consumava o ato

(3), Cianorte (1), Colombo
(1), Cruzeiro do Sul (1), Curitiba (11), Fazenda Rio Grande
(4), Foz do Iguaçu (3), Guarapuava (2), Guaratuba (1), Ivaí
(1), Mandaguaçu (1), Mandirituba (1), Maringá (1), Mirador
(2), Morretes (1), Nova Londrina (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1),
Santa Isabel do Ivaí (2), Santa
Isabel do Ivaí (1), São João do
Caiuá (6), Telêmaco Borba
(6), Três Barras do Paraná (1)
e Umuarama (2).
Fora do Paraná
São 16 confirmações de
Codiv-19 e dois óbitos pela
doença de pessoas residentes

de outros estados.
Ajustes
Um caso confirmado em
18 de abril de Boa Vista
da Aparecida foi excluído a
pedido do município. Um caso
confirmado em 22 de abril de
Cascavel foi transferido para
São José dos Pinhais. E um
caso confirmado no último dia
24, de Curitiba, foi transferido
para Pinhais.
Além disso, um caso confirmado em 21 de abril, em Querência do Norte, foi transferido
para Planaltina do Paraná. E
um registro de Boa Vista da
Aparecida (dia 18) foi excluído a pedido do município.

TIBAGI

Marido mata esposa e tira sua vida
Da Redação
Tibagi - A morte de um casal
na Rua John Henry Elliot movimentou o setor policial de Tibagi
na noite de segunda-feira (27).
Por volta das 20 horas, policiais
militares receberam uma liga-

ção relatando que havia havia
uma pessoa em óbito. No local
a equipe constatou que se tratava
de duas vítimas. Aparentemente
o homem de posse de um revolver calibre 38, atirou no lado
direito da cabeça da esposa e
logo após atirou em sua própria

cabeça. A arma estava caída no
chão municiada com seis projéteis dois deles deflagrados.
Foi acionada a equipe de
polícia civil e a criminalística que
atenderam o caso. Na sequência
os corpos foram encaminhados
ao IML de Ponta Grossa.

CENTRO DE CASTRO

Ilustração do Vírus

NO SÁBADO

Homem é pego com
.38 na vila Rio Branco
Divulgação

Da Redação
Um homem foi abordado
pela equipe da PM e com
ele foi localizado uma arma
de fogo calibre .38, alé de
duas munições. O autor de
34 anos, recebeu voz de
prisão e foi encaminhado
para delegacia de polícia. A
ocorrência aconteceu na Rua
Cid Dalton Kiel, bairro Rio
Branco, por volta das 20
horas de sábado (25).

DENTRO DE MOCHILA

Civil apreende 77 pedras
de crack em Ponta Grossa

Dois presos com 2 kg de maconha
Divulgação

Da Redação
Após receber denúncias de
que um veículo estaria transportando passageiros portando
substância entorpecente, policiais militares lograram êxito
em abordar o veículo denunciado por volta das 16 horas
de segunda-feira (27), na Rua
Benjamin Constant, centro de
Castro. Em buscas realizadas
no interior do automóvel, foi
encontrado três tabletes de
substância análoga à maconha
pesando cerca de 2 quilos da

Dinheiro e drogas apreendidos
droga. Um homem de 21 anos
e uma mulher de 18 anos foram

Pedras estavam prontas para consumo
presos e encaminhados para a
delegacia de polícia.

EM 15 DIAS

Civil apreende 3 toneladas de drogas
Da Assessoria
A Polícia Civil apreendeu
2,935 toneladas de drogas entre
os dias 14 e 28 de abril no
Paraná e em outros dois estados.
A maior apreensão ocorreu no
Estado de São Paulo, onde 927
quilos foram retirados do domínio
de traficantes.
O delegado-geral da Polícia
Civil, Silvio Jacob Rockembach,
ressalta que este é um exemplo da
forte atuação da instituição, que
não diminuiu suas ações de combate à criminalidade por conta do
novo coronavírus. “As medidas
de prevenção ao contágio pela
Covid-19 estão sendo respeitadas. Porém, nossos policiais
civis se mantêm firmes no cumprimento da missão. A população
do Paraná pode ficar tranquila.
Continuamos atuando forte nas
ruas para manter a segurança dos
paranaenses”.
Rockembach avalia que a retirada de tamanha quantidade de
drogas das ruas contribui fortemente para a segurança pública,
e para redução de outros crimes
ligados ao tráfico e consumo, como
furtos, roubos e homicídios.
Inteligência e Integração
Algumas das operações foram
possíveis pela integração com
outras forças de segurança federais, estaduais e municipais. Na
maior parte dos casos, a Polícia Civil faz toda a investigação

Divulgação

prévia integrando ações de inteligência policial. Com base em
informações concretas, solicita
apoio à força policial que tenha
melhor capacidade operacional
na região em que se encontra o
carregamento de drogas e deflagra a busca.
Em uma ação integrada com a
Polícia Rodoviária Federal (PRF),
ocorrida no dia 14 de abril, 896
quilos de maconha apreendidas
próximo à praça de pedágio em
Castelo Branco, na região Norte
do Estado. A droga estava acondicionada em um Jetta branco com
alerta de furto. Conforme apurado, a droga estava sendo transportada de Guaíra, região Oeste
do Estado, para São Paulo.
No dia 18 de abril a Polícia
apreendeu 11 quilos de maconha
em Campina Grande do Sul, na
Região Metropolitana de Curitiba. O produto foi localizado em
um ônibus interestadual que partia de Curitiba com destino a São
Paulo. Uma mulher de 20 anos foi
presa em flagrante por tráfico de
drogas. Com a ajuda do cão farejador Huno foi possível localizar a
droga no bagageiro do ônibus.
A maior apreensão dos últimos 15 dias aconteceu no dia 21
de abril, em São Miguel Arcanjo
(SP), através de ação integrada
com as polícias Rodoviária Federal
e Civil do Estado de São Paulo. O
veículo Fiat/Strada havia saído da
região Oeste do Paraná com destino ao estado vizinho com quase

uma tonelada de maconha.
O suspeito chegou a usar um
dispositivo de fumaça para tentar
despistar as equipes, mas logo foi
abordado. O condutor do carro
fugiu pela mata.
Em Querência do Norte, na
região Noroeste do Estado, as
polícias Civil e Militar apreenderam 6,8 quilos de maconha, no
dia 22 de abril.
Em uma ação conjunta com
a PRF, foram apreendidos mais
389 quilos de maconha na sextafeira (24), no Mato Grosso do
Sul. A ação ainda teve apoio da
Polícia Civil do Mato Grosso do
Sul. A carga foi encontrada dentro
de Jeep Compass, que transitava
pela BR-267. O condutor de 19
anos, foi autuado em flagrante por
tráfico de drogas.
Durante uma operação deflagrada no dia 23 para apurar um
homicídio, a Polícia Civil apreendeu 20 quilos de maconha na
Capital. O produto foi encontrado
em uma casa, onde também foram
localizados 650 gramas de cocaína, dinheiro e munições. Quatro
pessoas foram autuadas em flagrante por tráfico de drogas.
No sábado (25), apreendeu 712 quilos de maconha
em Toledo, na região Oeste do
Estado. A droga foi localizada
dentro de uma casa, onde quatro
homens, entre 19 e 24, foram
presos em flagrante por tráfico
de drogas. A ação teve apoio da
Polícia Militar.

Da Redação
Ponta Grossa - Numa operação da Polícia de Civil de Ponta
Grossa, realizada na manhã de
quinta-feira (30), foram cumpridos cinco mandados, sendo um
de prisão e quatro de busca. A
ação visou o combate a crimes de
roubo a comércio e tráfico de drogas. Duas pessoas foram presas,
uma de 25 anos, por suspeita de
envolvimento a um roubo a uma
lanchonete na região do Bairro
Boa Vista; outra, 19 anos, foi
autuada em flagrante pela prática
de tráfico drogas, na região do

Bairro Chapada. Durante as buscas foi localizado no interior da
residência, mais especificamente
dentro de uma mochila infantil, 77 pedras de crack prontas
para venda e outras três maiores,
totalizando cerca de 55 gramas,
além de 1.800 reais em dinheiro.
As investigações prosseguem
para localizar o outro envolvido
no roubo, o qual já se encontra
identificado e com mandado de
prisão expedido. A Polícia Civil
destaca o apoio da população
com denúncias e reforça o seu
número do aplicativo WhatsApp:
(42) 9 9827-9684.

PONTA GROSSA

GM prende casal com
cocaína na Dona Luiza
Da Redação
Ponta Grossa - A Guarda
Municipal (GM) de Ponta Grossa
prendeu, na noite de terça-feira
(28), casal em posse de entorpecentes no bairro Colônia Dona
Luiza.
De acordo com informações
da SMCSP, a situação teve início
quando a equipe Romu – Alpha
– da GM realizava patrulhamento nas proximidades da rua
Júlia da Costa e avistou um casal
em atitude suspeita parado em
frente a uma residência. Com a
aproximação da viatura, os dois
demonstraram nervosismo, o
que motivou a abordagem para
verificação.
Durante busca pessoal, nada
de ilícito foi encontrado com o
homem. No entanto, ao solici-

tar apoio de uma Gm feminina
para realizar o procedimento na
mulher, a mesma admitiu que
estava em posse de drogas e que
só apresentaria o conteúdo com
a chegada da agente da Guarda
Municipal no local.
Concluído o deslocamento
da guarda, a suspeita retirou um
invólucro de cocaína do calção,
sendo constatada em pesagem,
posteriormente, a quantidade de
65 gramas da substância.
Indagados pelos agentes, os
suspeitos afirmaram que entregariam a droga a um terceiro na
sequência mediante pagamento
de dois mil reais.
Diante dos fatos a equipe
realizou a prisão dos dois e procedeu com o encaminhamento à
delegacia para as providências
cabíveis.

D+
Sexta-feira, 1° a 04 de Maio de 2020

por Sandro

A. Carrilho

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Muito festejada no sábado,
dia 25, por mais um ano
de vida, a bela JuliaGaletto
Nisgoski. Por sua beleza
e formosura, hoje é a
Garota D+ da semana

Julia
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Contando os dias, Marinna
Cunningham que comemora
idade nova no dia 2 de maio

Em cerimônia
intimíssima e
reservada
aos familiares
mais próximos,
trocaram alianças
para a mão
esquerda no
último dia (18),
o jovem casal
Lorena Marques
Prioto e Fagler
Ribeiro Niemies.
Parabéns
e muitas
felicidades!

Ainda
sendo muito
cumprimentada
pela passagem
de seu aniversário
no sábado (25)
a advogada
Patricia
Elsbeth Petter
Mittelstedt

Divulgação

Altamir Sanson, ex-prefeito de
Palmeira, sendo parabenizado
pela passagem de seu
aniversário nesse 1º de maio
Divulgação

Divulgação / Daniel Calvo

Divulgação / Fabiana Guedes

Sabrina Valenga Gomes
em ritmo de aniversário
nesse 2 de maio
Divulgação

Rosangela Gonçalves,
Sra. Mauricio Simão,
comemorou mais um
ano de vida no sábado
(25). No clique, com seu
primogênito Vicente

Divulgação

Sheila Ribeiro recebe
muitos vivas nesse 1º
de maio. Parabéns!

E quando o casal Cristhiane Santiago de Moura e Gian Mutschler, apaixonados pelos seus Pets, sugere colocar
toda essa galerinha no Ensaio Pré Wedding, o resultado é perfeito. Com a palavra Daniel Calvo e equipe!
Divulgação / Edilson Luiz

Divulgação / Edilson Luiz

Ainda em em
ritmo de parabéns,
Vagner Laroca que
na terça-feira (28)
comemorou a
chegada de seu
aniversário
Felicidades!
Tania Mara Osternack Glapinski, nesta terça-feira
(05) estará recebendo cumprimentos motivados
pelo seu aniversário. No click com seu esposo João
Carlos Glapinski, ambos do Lions Clube Pitangui

01/05

Pedro Henrique Carneiro
Rabe, Luah Kugler, Suelen
Flugel, Raphael Santos,
Fernanda Vieira, Suelen da
Silva, Graziela Gelinski,
Waldir Martins,
Altamir Sanson
Daniela Partyka

02/05

Bruno T. Prado, Sergio Luis de
Oliveira, Scheila Tramontin
Mainardes, Dona Vaní
Camile Dias, Marinna
Cunningham, Dirce Ribeiro,
Eduarda R. Gomig, Eduardo
Luiz Freitas, Yasmin Victoria
Rozemberg, Beatriz Nicole
Moreira, Jaci Carlos
Machado

03/05

Mariana Petter Baldissera
Royther Goltz

04/05

Astrid V. Jonker Schiochet,
Arion de Campos, Bruna Ruths, Elaine Cristina Cordeiro
Marcella Antunes Risden

Jucionari Cristina Ribeiro Suliani e Gilceu Suliani,
casal presidente do Lions Clube Pitangui. Nesta
segunda feira (04), ele será muito cumprimentado
pela passagem do seu aniversário. Parabéns!

'PALMEIRA EM MADEIRA' EM FOTOS

Exposição virtual reúne acervo
Palmeira - Entre prédios
e casas de alvenaria, elas desaparecem silenciosamente; algumas ainda permanecem firmes,
buscando serem reconhecidas e
lembradas por sua participação
importante na história dos primórdios da civilização e da instalação
dos colonizadores e imigrantes
que aqui chegaram, formando
nossa cidade.
Estamos fazendo referência
as casas e casarões de madeira
de nosso Município, que já foram
imponentes, mas que ainda trazem
beleza e história de um importante
ciclo econômico no desenvolvimento. Sendo a memória desse
ciclo econômico permanece registrada na materialidade das antigas
serrarias, de antigos implementos preservados, documentos e
fotografias.
Acer vo este que passa a
fazer parte da exposição on line:
“Palmeira em Madeira”, promovido pela Secretaria Municipal de

Cultura e Patrimônio Histórico,
por meio do Museu Histórico
Municipal Dr. Astrogildo de Freitas, disponível a partir da próxima
quarta-feira (29).
Segundo o secretário de
Cultura e Patrimônio Histórico,
Waldir Joanassi, a pandemia
alterou os serviços de fornecedores e consequentemente a
reabertura do museu, contudo,
o museu não deixou de cumprir sua função social e foi de
encontro a comunidade. De um
jeito inovador e aproveitando as
plataformas digitais o “Palmeira
em Madeira” vai encantar os
palmeirenses, uma forma de
distração nesta quarentena.
Com fotografias do acervo,
algumas inéditas; alguns documentos; e um vídeo exclusivo
de fragmentos histórico com
relatos de alguns moradores da
localidade de Santa Barbara,
local referência na arquitetura
em madeira, com alambrequins;

a exposição faz um resgate a
memória, história e tradição da
exploração, usos da madeira no
município, levando ao visitante
uma viagem ao tempo, sem sair
de casa.
“A princípio, nossa ideia era
abordar a exploração e a história
do ciclo econômico, porém, ao nos
depararmos com tantas fotografias de moradias em madeira,
vimos ali a chance de abranger
a questão cultural, a arquitetura,
a imigração, enfim, fazer uma
exposição mais ampla, inclusive
possibilitando uma maior identificação do povo palmeirense com
a mesma”, explicou Paulo Taufer,
Chefe de Cultura e Patrimônio
Histórico de Palmeira.
Além das sessões documentais, fotografias de acervo e o
vídeo, a exposição conta com
uma sessão dedicada as casas em
madeira, que ainda permanecem
no cenário cotidiano dos bairros
de nossa cidade.

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

