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CORONAVÍRUS
Na tarde de segunda-feira (4), a
reportagem do Página Um News
visitou o Hospital Anna Fiorillo
Menarim, administrado em Castro
pela Cruz Vermelha. No local foi
montada uma estratégia de atendimento para demanda do novo
coronavírus, com fluxo, entradas e
alas separadas, para os pacientes
suspeitos e confirmados da doença,
dos demais pacientes que dão enpágina 5
trada na unidade.

Cruz Vermelha tem
ala separada para
casos de covid-19

Espaço preparado para paciente com covid-19 ou com suspeitas da doença

boletim de segunda-feira

Castro tem 3º caso de covid-19
Na segunda-feira (4) a Secretaria Municipal de Saúde de Castro confirmou o terceiro caso de coronavírus na cidade. Em pronunciamento publicado
nas redes sociais, a secretária de Saúde do município Maria Lidia Kravutschke explicou que trata-se de uma profissional de saúde que trabalha em
uma unidade básica de Castro e no Hospital de referência (no tratamento da Covid-19) de Ponta Grossa. De acordo com a secretária, a paciente está
afastada do trabalho e passa bem. Ela, assim como as pessoas de seu convívio, terá a saúde monitorada pelos próximos dias.
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Crédito do
BRDE garante a
manutenção de
11 mil empregos

AGRO

Safra de grãos
deverá atingir
41 milhões
de toneladas
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PAI DE RILDO

Prefeitura decreta
luto oficial pela
morte de Eugênio
Divulgação

eugênio Leonardi

A Prefeitura Municipal de
Tibagi decretou luto oficial de três
dias pelo falecimento de Eugênio
Leonardi, ex-vereador, agricultor
e pai do prefeito Rildo Leonardi e
da chefe de Gabinete, Cristhiane
Leonardi. Eugênio tinha 84 anos
e morreu na manhã de domingo
(03), ao lado da família, em Lavras, localidade rural do município.
Seu sepultamento transcorreu no
mesmo dia, só para familiares, no
página 4
Cemitério Municipal.

Prefeitura
cria 'fomenta
carambeí'
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pRESIDENTE Maria de Fátima conduz sessão online e presencial ao mesmo tempo

Câmara realiza inédita sessão mista

A Câmara Municipal de Castro realizou, na noite de segunda-feira (4), a primeira sessão ordinária mista da sua história, juntando,
através de videoconferência, oito vereadores que estarão presentes no Plenário com os cinco que se encontram em situação de isolamento social pelo fato de terem mais de 60 anos – em decorrência do enfrentamento à pandemia de covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus. O Projeto de Resolução 04/2020, de autoria da Mesa Executiva, que regulamenta esse tipo de sessão, foi aprovado
por unanimidade na sessão ordinária d esegunda-feira (27 de abril). Os vereadores presentes no Plenário são: Fatima Castro (MDB),
presidente da Casa; Maurício Kusdra (PSB), primeiro-secretário; Rafael Rabbers (PTC), segundo-secretário; Dirceu Ribeiro (Podemos);
página 3
Gerson Sutil (PSC); Luiz Cezar Canha Ferreira (DEM); Neto Fadel (Patriota); e Paulinho de Farias (PSD).

EM CARAMBEÍ

Retirada de entulho será
tarifada pela prefeitura
O Departamento de Limpeza e
Conservação Urbana, vinculado a
Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Carambeí, realiza desde o
mês de abril o trabalho de limpeza e
retirada de entulhos de construções
e galhadas. Os bairros Boqueirão e
Jardim Brasília foram os primeiros,
a partir de agora, esse trabalho será
executado pela Secretaria mediante
página 4
pagamento de taxa.
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MORADORES pagarão pela limpeza

vagas

Polícia Civil abre
inscrição para
concurso para
400 vagas
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EDITORIAL

PREPARADOS
Enquanto nos grandes centros do País, hospitais já sofrem com
a falta de leitos para a covid-19, em Castro a situação é bastante
tranquila. O espaço do Hospital da Cruz Vermelha preparado
para o atendimento de pacientes para Covid-19, ou com suspeitas da doença, possui 30 leitos clínicos e cinco leitos de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI), além disso, de acordo com a diretora da unidade, se for necessário é possível destinar mais uma
ala, de aproximadamente 45 leitos clínicos para esta demanda,
transformando cinco destes em UTIs. Já respiradores mecânicos
o Hospital dispõe de 14 unidades, entre os que pertencem ao
Município e os que são da Cruz Vermelha. Um conforto que ninguém quer usufruir, mas traz tranquilidade para uma cidade que
registra apenas seu terceiro caso de coronavírus diante de uma
pandemia que já contabilizou 7.350 mortes em todo o Brasil,
e108 mil casos confirmados.

Os Novos Polos de Poder
As crises não se esgotam em
tempo marcado. Constituem um
fenômeno que perpassa a linha
do tempo. Como a água corrente,
que descobre as entrâncias e reentrâncias das rochas até encontrar
o mar, as crises fluem ao correr
das circunstâncias, gerando efeitos maiores ou menores, abrindo
rumos, redefinindo caminhos. A
crise sanitária, provocada pela
pandemia do Covid-19, impulsionará a ação dos governos na
trilha da saúde. A crise econômica provocará sequelas sobre
os conjuntos sociais, abaixando o
índice do Produto Nacional Bruto
da Felicidade. Servirá de alerta. E
a crise política já começa a deixar
nossos representantes de “barba
no molho”.
Se há uma consequência que
soma os componentes das três
crises em curso, esta é o avanço
da participação social no processo político. Saturada de promessas não cumpridas, indignada
com a má qualidade dos serviços
públicos, descrente com as figuras
que, periodicamente, aparecem
no cenário como “salvadores da
Pátria”, a sociedade dá um passo
adiante no sentido de criticar, exigir, cobrar, querer mudar. Quer
dizer, decide participar com mais
força do sistema de decisões.
Em alguns países, principal-

mente na Europa, este direcionamento é bem desenvolvido,
ganhando a designação de “autogestão” técnica, pela qual as
pessoas escolhem seus objetivos
e os meios para alcançá-los, não
aceitando mais a tutela dos políticos. O sentimento é de que a água
transbordou no copo. Tal tendência exibe maior organicidade
social. Grupos, núcleos, setores,
desencantados com os obsoletos
e tradicionais padrões de operar
a política, querem, eles mesmos,
definir suas ações. A taxa de cidadania ganha força.
Aliás, a crítica que se faz
à democracia representativa já
vem de décadas. Bobbio, em seu
clássico O Futuro da Democracia, descreve as promessas não
cumpridas por ela, entre as quais,
a educação para a cidadania, o
combate ao poder invisível, as oligarquias, a falta de transparência
dos governos, o acesso de todos
à justiça. Estes fenômenos se
somam a outros, convergindo para
o distanciamento entre sociedade
e representação política.
Como podemos dar outra
interpretação a esse novo estado?
Significa que a sociedade se organiza em entidades de referência,
como sindicatos, associações,
federações, grupos e movimentos. Esses são os novos núcleos

* Gaudêncio Torquato

de poder. Uma força que nasce
nas margens, ensejando o que
podemos chamar de “poder centrípeto”, em contraposição ao
“poder centrífugo”, este formado
pelas instituições centrais, os
Poderes Executivo, Legislativo e
Judiciário, nas instâncias federais,
estaduais e municipais.
Essa modelagem passa a agir
como um rolo compressor sobre
os Poderes constitucionais. Assim
raciocina o eleitor: se meu representante ou o governante não
conseguem atender as necessidades, vou bater na porta de minha
entidade. Sob tal configuração,
desenvolver-se-á a ação da política no Brasil, com alteração de
comportamentos, mudança na feição dos protagonistas, redefinição
dos pacotes sociais, redimensionamento dos recursos, reordenamento de meios e compensações
para os programas regionais, etc.
Os novos horizontes, sob tal
panorama, são promissores. A
democracia participativa finca
estacas profundas na seara social.
O que vai reforçar os três instrumentos que, hoje, a ancoram: o
referendo, o plebiscito e o projeto
de lei de iniciativa popular. Redesenha-se, assim, uma paisagem
mais fértil no campo democrático,
corroborando um dos significados da expressão japonesa para

a palavra crise: oportunidade. Ou
seja, vamos extrair das crises a
oportunidade para o país refazer
o seu modus faciendi de operar a
política.
Pano de fundo: o Brasil é um
país de dimensão continental,
com imensas riquezas naturais,
não registra as catástrofes naturais que ocorrem em diversas
regiões do mundo, abriga o maior
e mais qualificado agronegócio do
planeta, tem sol o ano inteiro na
região Nordeste e um dos maiores
potenciais turísticos do mundo. O
que falta, por aqui, é uma taxa
menor do que podemos chamar
de Produto Nacional Bruto da
Corrupção (PNBC).
Há outros componentes que
devem entrar no jogo. A política
não é selva para praticar tiro ao
alvo contra animais. As disputas
precisam entrar no foro do respeito e da seriedade. Os compromissos hão de ser executados.
Urge deixar de lado as promessas
mirabolantes, as emboscadas, a
radicalização, o ódio, o terraplanismo, os ideários ultrapassados.
O lema a guiar nossos passos:
cada um cumpra o seu dever.

Sandro A.
Carrilho
PROVA DE FOGO
O fragilizado comércio
castrense vai demorar para
se recuperar após tantos dias
fechado. A maioria dos comerciantes acredita que o ano já foi
comprometido e a prova de fogo
seriam as vendas nessa semana
que antecede o Dia das Mães.
CAMPANHA?
As aparições do prefeito
Moacyr Fadel no programa
#Antena Sul e ao lado da secretária de Saúde Lídia Kravutschke
nas redes sociais, toda vez que
ela precisa informar algo relacionado ao coronavírus, está sendo
considerada por alguns campanha antecipada. Se o que o prefeito falasse acrescentasse algo,
estaria justificado, mas francamente o seu discurso é fraco e
desprovido de conteúdo.
QUE EXEMPLO
Ao mesmo tempo que Lídia

* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

e Moacyr aconselham a população sobre os cuidados quanto
ao coronavírus, no boletim que
foi às redes sociais na manhã
dessa segunda-feira (4), deixam literalmente suas máscaras na mesa, desprotegidas. O
prefeito vai além, e coloca suas
mãos encima da sua, demonstrando que discurso e realidade
não são para ele a mesma coisa.
Que péssimo exemplo!
OBRIGADOS
Laboratórios de análises
clínicas de todo o estado serão
obrigados a notificar em tempo
real os órgãos públicos estaduais sobre as ocorrências de suspeita ou confirmação do novo
coronavírus – COVID-19. É o
que determina o projeto de lei
240/2020, aprovado em primeiro turno de votação na sessão remota desta segunda-feira
(4), na Assembleia Legislativa
do Paraná.
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Resenhas rápidas e radicais

Seja criativo.
FaçaE algo
diferente. Use gráficos, fluxogramas ou um pneu velho!
RESENHAS
RÁPIDAS
RADICAIS

Uma secretária de Saúde e um prefeito, atentos, não poderiam jamais
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Sol com muitas nuvens. Períodos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.
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Clima
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virtual
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Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
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Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Fonte: ClimaTempo
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PRIMEIRA DA SUA HISTÓRIA

Câmara de Castro realiza sessão mista
Divulgação

Resolução veio
da incerteza
quanto ao fim
da pandemia
A Câmara Municipal de Castro
realizou, na noite de segunda-feira
(4), a primeira sessão ordinária
mista da sua história, juntando,
através de videoconferência, oito
vereadores que estarão presentes
no Plenário com os cinco que se
encontram em situação de isolamento social pelo fato de terem
mais de 60 anos – em decorrência do enfrentamento à pandemia
de covid-19, doença causada pelo
novo coronavírus. O Projeto de
Resolução 04/2020, de autoria da
Mesa Executiva, que regulamenta
esse tipo de sessão, foi aprovado
por unanimidade na sessão ordinária d esegunda-feira (27 de abril).
Os vereadores presentes
no Plenário são: Fatima Castro (MDB), presidente da Casa;
Maurício Kusdra (PSB), primeirosecretário; Rafael Rabbers (PTC),
segundo-secretário;
Dirceu
Ribeiro (Podemos); Gerson Sutil
(PSC); Luiz Cezar Canha Ferreira
(DEM); Neto Fadel (Patriota); e
Paulinho de Farias (PSD). Já entre
os que participaram da sessão
diretamente de suas casas estão
Herculano da Silva (DEM), vicepresidente; Jovenil Rodrigues de
Freitas (Podemos); José Otávio
Nocera (Patriota); Joel Elias Fadel
(Patriota); e Antonio Sirlei Alves
da Silva (DEM).
Fatima Castro explica que
a principal razão para decidir
pela elaboração da Resolução
04/2020 foi a conclusão de que,
até o momento, “não houve uma
sinalização de que algo irá mudar
no contexto desta pandemia”. “O
governador [Carlos Massa Ratinho Jr., PSD] vai manter o decreto
[estadual 4.230/2020], e eu não
vou descumpri-lo”, afirma. Ela diz
que ficou preocupada pelo fato de
não haver um movimento no sentido de liberar os vereadores com
mais de 60 anos das suas funções
parlamentares. “E se essa pandemia demorar cinco, seis meses?
Por isso, decidi pela realização de
uma sessão mista e pela normatização dessa decisão”, explica.
O Projeto de Resolução
04/2020 foi lido no expediente
da sessão ordinária de 22 de
abril. Na mesma noite, Fatima fez
um teste com os oito vereadores
presentes para utilizar o aplicativo “Zoom”. “Depois da sessão,
o Valdivino [de Jesus Mariano,
assessor de Tecnologia de Informação da Câmara] mostrou essa

MANUTENÇÃO

Crédito do
BRDE garante os
11 mil empregos
O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
já registrou, desde o dia 23 de
março, mais de 1.500 pedidos de
crédito e financiamento por parte
de empresas paranaenses, que buscam recursos para manter o fluxo
de caixa das empresas e amenizar
os efeitos da crise provocada pela
pandemia do coronavírus.
As solicitações somam R$ 2,9
bilhões, recorde de pedidos chegando a três vezes o número total
de pedidos durante o ano de 2019.
Neste mesmo período foram liberados mais de R$193,7 milhões
- quase a metade para micro,
pequenas e médias empresas. Estima-se que estes créditos garantem
a manutenção de mais de 11 mil
empregos, entre micro e pequenas
empresas, cooperativas e indústrias
do Estado
O desempenho do BRDE no
Paraná se dá por meio do Programa Recupera Sul, que busca
apoiar a recuperação da economia nos estados do Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, após
a crise do novo coronavírus.

SAFRA DE GRÃOS
A estimativa da safra 19/20 do Departamento de Economia
Rural (Deral) indica que a produção total de grãos no Paraná
poderá chegar a 41,6 milhões de toneladas em uma área de quase
10 milhões de hectares. Esse volume é 16% superior ao da safra
18/19, quando foram produzidas 36 milhões de toneladas. O relatório comprova uma safra de soja recorde no Estado, próxima a
20,7 milhões de toneladas. Também houve melhora na avaliação
do milho de primeira safra. “Além disso, confirma-se uma área
próxima de 2,3 milhões de hectares para o milho da segunda safra,
com cerca de 14 mil hectares a mais do que indicava o relatório do
mês passado”, avalia o chefe do Deral, Salatiel Turra.
Divulgação

Vereador Joel Elias Fadel foi um dos recebeu treinamento em casa
tecnologia aos oito vereadores.
Todos concordaram [com a Resolução], mas reforçaram que desejavam trabalhar presencialmente
no Plenário”, conta. Pouco antes
da sessão, Fatima ligou para cada
um dos cinco vereadores em situação de isolamento social para
contar sobre a decisão pela realização das sessões mistas e explicar o trâmite da Resolução.
Expectativa
Antes da sessão do dia 4,
vereadores em isolamento manifestavam-se sobre o treinamento.
“Estou ansioso para participar
novamente de uma sessão”,
afirma Herculano. Para Joel, sua
expectativa é “muito boa”. “Já
estou com saudades do trabalho e
das discussões e votações. É uma
rotina de vida que essa epidemia
mudou completamente, em todos
os sentidos”, avalia. “É uma
expectativa muito positiva, pois
é uma experiência nova. Estamos
acostumados a participar no Plenário, onde deve ser mais fácil de
discutir e dar opinião, como [no
caso de] algum projeto mais polêmico”, diz Zé Nocera. “É uma
novidade, [mas] vamos participar
e analisar melhor”, pondera.
Para Antonio Sirlei, a sessão
mista será “interessante, pois está
modernizando a atividade parlamentar”. Mas avalia que, em
função das circunstâncias em que
ela ocorre, “acaba sendo preocupante, também”. Jovenil, por
seu turno, diz que sua expectativa
é “razoável”. “Prefiro estar na
Câmara, onde é o lugar adequado
das seções”, afirma.
Nos dias 24 e 27 de abril, o
assessor de TI, Valdivino Mariano,
acompanhado do técnico de Informática Bruno Eduardo de Oli-

veira, foram até as residências dos
cinco vereadores para instalar um
aplicativo específico em seus celulares que possibilitará a realização
da videoconferência, na segunda.
Questionados sobre como foi esse
treinamento, os parlamentares
responderam que foi “tranquilo”.
“Simples, sem problema”, diz
Herculano. “O Valdivino veio até
minha casa e gentilmente baixou
o aplicativo em meu celular e me
passou as instruções de como
usar o aparelho nos momentos
[em] que eu pretenda participar
ou interferir na sessão, e mesmo
durante as votações”, relata Joel.
“Foi muito tranquilo, pois eu já
tinha noção e foi muito bem explicado pelo nosso querido funcionário Valdivino, que foi responsável
pela explicação [de] como serão as
nossas ações futuras”, afirma Zé
Nocera. “A orientação do técnico
foi boa. Esperamos que dê certo
na hora da sessão”, diz Sirlei. “Foi

bem esclarecido”, conclui Jovenil.
Sobre se estão adaptados
aos novos recursos, à exceção de
Sirlei, os demais responderam
afirmativamente. “Meu assessor
[Paulo Roberto Dias de Assis] está
junto comigo o tempo todo”, conta
Herculano. “Essa tecnologia está
sendo usado em outros patamares
da política com sucesso, e aqui
não será diferente”, afirma Joel.
“Espero que dê tudo certo. Não é
difícil aprender este método”, completa. “Creio que sim, pois já faz
um bom tempo que estamos utilizando a tecnologia da informação,
através de celulares, computadores e notebooks. Com certeza, não
será muito difícil [a participação na
sessão]”, afirma Zé Nocera. “Com
certeza”, resume Jovenil. “Ainda
não. A minha história é de décadas de um trabalho que se tornou
habitual no Legislativo Municipal.
Então, dentro da Câmara eu me
sinto mais em casa”, diz Sirlei.

VIDEOCONFERÊNCIA

'Zoom' foi empregado
em videoconferência
O aplicativo “Zoom” está
sendo utilizado na realização das
videoconferências das sessões da
Câmara Municipal de Castro, a
exemplo da de segunda-feira (4).
De acordo com assessor de Tecnologia da Informação, Valdivino
de Jesus Mariano, a ferramenta
foi escolhida pelo fato de ser gratuita e “largamente utilizada em
reuniões por ser bem útil e leve”.
“Você consegue transmitir uma
videoconferência mesmo com a
tecnologia 4G das torres das operadoras de celular. Não é necessá-

rio ter um sinal forte de wireless”,
explica.
Sobre o treinamento ministrado aos cinco vereadores que se
encontram em situação de isolamento social, Valdivino afirma que
“foi tranquilo”. Ele relata que, de
maneira geral, o treinamento foi
bem assimilado pelos vereadores.
“Houve uma pequena dificuldade
com os vereadores Herculano
da Silva [DEM] e Antonio Sirlei
Alves da silva [DEM], por não
estarem familiarizados com as
novas tecnologias.

TCE APONTA QUE EM PERÍODOS ELEITORAIS

Licitações de asfalto têm picos
Da Assessoria
Levantamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado do
Paraná revelou uma situação
curiosa relacionada a licitações
para contratação de empresas
especializadas na pavimentação
asfáltica de vias públicas. Conforme números consolidados a
partir de dados disponíveis no
Mural de Licitações Municipais
do TCE-PR – no qual se encontram informações sobre todos os
procedimentos licitatórios realizados pelas prefeituras paranaenses –, foram registrados picos
consideráveis nos valores envolvidos em tais certames nos anos
de 2012, 2014 e 2018.
Em 2012, quando foram realizadas eleições municipais, as
quantias licitadas somaram R$
1.545.037.456,08, o que representou um aumento de 56,7%
em relação ao ano anterior. Já em
2014 e 2018, anos marcados
por pleitos estaduais e federais,
os valores totalizaram, respectivamente, R$ 1.780.752.323,05
e R$ 2.582.410.520,24 – com
aumentos anuais de 76,9% e

115,4%.
Outro fato constatado pelo
TCE-PR, ao analisar as importâncias mensais envolvidas em
licitações de pavimentação, foi
que, desde o final de 2016, os
meses que apresentaram os maiores valores totais foram outubro
de 2018 – quando aconteceram as últimos eleições gerais
brasileiras – e março de 2020
– momento que antecede os próximos pleitos municipais e no
qual começaram a ser adotadas,
pelo poder público, medidas de
restrição à circulação de pessoas
devido à pandemia da Covid-19.
As quantias identificadas foram
de R$ 350.655.922,88 e R$
354.399.415,39, respectivamente.
Conclusões
Para o titular da Coordenadoria de Acompanhamento
de Atos de Gestão (CAGE),
Guilherme Vieira, apesar de os
dados apurados não indicarem
necessariamente a existência
de irregularidades, eles ajudam
a subsidiar e nortear as ações
de fiscalização promovidas pela

Corte em relação ao tema. A
unidade técnica coordenada pelo
analista de controle foi a responsável pelo levantamento.
Segundo ele, atualmente,
o Tribunal, além de analisar os
editais dessas licitações, realiza
auditorias presenciais para avaliar a regularidade da execução
dos contratos e a qualidade dos
serviços realizados, a partir de
procedimentos como a coleta e
análise laboratorial dos materiais empregados por parte das
empresas responsáveis pelas
obras de pavimentação.
Vieira recomendou que os
prefeitos paranaenses observem
as normas aplicáveis ao assunto
a fim de não incorrerem em ilegalidades passíveis de imposição de sanções pelo TCE-PR
– especialmente na presente
situação marcada pela pandemia
do novo coronavírus. “Além das
cautelas regulares que precisam
envolver toda realização de despesa pública, os gestores devem,
no atual estado de calamidade,
rever seus orçamentos e alocar
os recursos conforme a realidade
que se apresenta”, afirmou.

CMN ELEVA LIMITE
As cooperativas rurais
de menor porte ganharam
mais facilidade para contratar
empréstimos do Programa de
Capitalização de Cooperativas
Agropecuárias (Procap-Agro).
O Conselho Monetário Nacional
(CMN) elevou o limite de crédito
por associado de R$ 40 mil para
R$ 100 mil. Com a mudança,
cada associado poderá pegar
até R$ 100 mil emprestados,
o que favorece as cooperativas
com menos pessoas. O limite
de contratação de crédito por
cooperativa permanece em R$
65 milhões. O CMN também
autorizou que os agricultores
familiares e os produtores rurais
médios beneficiados com a linha
especial de crédito para custeio
criada no início do mês para
financiarem a compra antecipada
de insumos.
REDUÇÃO NAS
EXIGÊNCIAS
O CMN também dispensou
a apresentação de alguns documentos dos produtores rurais
para a contratação de linhas de
crédito. A medida visa evitar
deslocamentos até as agências e a reduzir os impactos
da pandemia provocada pelo
novo coronavírus. Requisitos
como registros de documentos
em cartório, entrega de notas
fiscais e vistoria presencial das
propriedades rurais estão temporariamente dispensados. As
renovações das linhas de custeio
agrícola e pecuária serão feitas
de forma simplificada, mesmo
nos contratos em que a possibilidade não estava inicialmente
autorizada. O produtor também
poderá alongar as operações de
custeio sem apresentar à instituição financeira o comprovante de
armazenamento do produto. O
documento precisa ser guardado
para apresentação posterior,
quando solicitado.
PREÇO DA SOJA
A valorização do dólar e as
exportações aquecidas deram
sustentação aos preços da soja
em grão no mercado brasileiro
em 2020. Segundo levantamento da Scot Consultoria, em
Paranaguá, a saca de 60 quilos
foi cotada em R$ 104 na última
quinta-feira, 20, uma alta de 4%
no acumulado de abril. Em relação ao mesmo período de 2019,
a soja está custando 39,6%
mais neste ano. Com relação
às exportações brasileiras, em
abril, até a quarta semana, o
Brasil embarcou, em média,
826,6 mil toneladas de soja em
grão por dia, 84,6% mais que
a média de igual mês do ano
passado, segundo a Secretaria
de Comércio Exterior (Secex).
Para o curto prazo, a empresa
afirma que o câmbio deverá
seguir como principal fator de
direcionamento das cotações da
soja em grão no mercado brasileiro. Se o dólar subir, a soja
tende a acompanhar as valorizações, e vice versa.
COOPERADOS DA
COCAMAR
O percentual de antecipação

de venda de soja futura - referente a safra 2020/21, a ser
semeada a partir de setembro
nas regiões atendidas pela Cocamar -, alcançou 30% no final de
abril. Conforme o superintendente de Negócios da cooperativa, Anderson Bertolleti, o índice
é significativo pois o histórico
aponta que, nessa mesma época,
ele tem ficado em torno de 3%.
Segundo Bertolleti, a aceleração
dos negócios espelha o momento
de turbulência política e de preocupação da economia com os
desdobramentos da pandemia
do novo coronavírus. Por conta
desses fatores houve, nas últimas
semanas, forte desvalorização do
real frente ao dólar. Ao mesmo
tempo, o câmbio favorável tem
levado os produtores a comercializar a safra recém-colhida. No
final de abril, 75% dos volumes
entregues pelos cooperados já
haviam sido fixados, para uma
média nos últimos anos de 50%.
CONTAS PÚBLICAS
A queda de receitas e o
aumento de gastos provocados
pela pandemia do novo coronavírus começam a impactar
as contas públicas. Em março,
governo federal, estados, municípios e estatais tiveram déficit
primário de R$ 23,655 bilhões,
divulgou na última quinta-feira o
Banco Central (BC). O resultado é pior que o déficit de R$
18,629 bilhões registrado no
mesmo mês do ano passado.
O déficit primário representa
o resultado negativo do setor
público (União, estados, municípios e estatais) desconsiderando os juros da dívida pública.
Apesar da piora no mês passado, o resultado foi melhor que
o de março de 2018, quando o
déficit tinha atingido R$ 25,135
bilhões. No mês passado, o
governo federal apresentou
déficit primário (despesas maiores que receitas) de R$ 21,38
bilhões, os estados e os municípios registraram resultado negativo de R$ 2,68 bilhões.
USINAS DE CANA
Um quarto, ou 25%, das
usinas de açúcar e álcool em
operação no país corre o risco de
fechar as portas até o fim do ano
por causa da crise do covid-19,
segundo especialistas. Sem capital de giro para pagar as contas
de curto prazo, parte dessas
empresas tem sido abatida pela
forte queda de demanda pelo
combustível. O caso foi ainda
mais agravado pelo derretimento
do preço do petróleo – a cotação
do etanol tem como referência a
gasolina. Com cerca de 350 usinas sucroalcooleiras em operação
no país, o setor viu as cotações
do álcool recuarem de R$ 2 para
R$ 1,30 o litro (valor líquido) e a
demanda cair mais do que 50%,
diz União da Indústria da Canade-açúcar (Única). Grupos mais
capitalizados têm fôlego para
armazenar sua produção de etanol e até mudar a indústria - produzir mais açúcar para passar o
momento mais agudo da crise.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Retirada de entulhos será tarifada
Divulgação

Bairros Jardim
Brasília e
Boqueirão foram
os primeiros

PELO GOVERNO

Criado grupo para tratar
do uso e reuso da água
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Carambeí - O Departamento
de Limpeza e Conservação
Urbana, vinculado a Secretaria
Municipal de Obras e Serviços
Públicos, realiza desde o mês de
abril o trabalho de limpeza e retirada de entulhos de construções
e galhadas, em diferente sistema.
Os bairros Boqueirão e Jardim
Brasília foram os primeiros, a
partir de agora, esse trabalho
será executado pela Secretaria
mediante pagamento de taxa.
Todas as residências que receberam a limpeza de suas frentes,
foram notificadas para esta nova
prática embasada na Lei Ordinária 464/2006, do Código de
Posturas do Município.
A diretora do departamento
de Limpeza e Conservação
Urbana, Luciane Carneiro, explica
que a sua equipe, ainda, efetua a
limpeza, e a cada local onde há
retirada de resíduos é entregue a
notificação. "Estamos desde meados de abril realizando a limpeza
obedecendo uma agenda, já passamos no Jardim Brasília e nesta
semana encerramos o Boqueirão
para então seguirmos na Avenida
dos Pioneiros até o bairro Pilatos,
retornando ao AFCB e percor-

Residências que receberam limpeza foram informadas
rendo toda região até o centro.
Com isso encerramos esse processo e somente mediante pagamento de taxa, realizaremos o
recolhimento do entulho, conforme o que está estabelecido na
Lei", detalha Luciane.Ela esclarece que os munícipes poderão
ainda, contratar empresa particular para realizar a coleta e destinação dos entulho.
"A intenção com essa nova
determinação é organizar a
agenda de limpeza e com isso
otimizar o trabalho em locais
públicos", declara a diretora. Ela
ainda, esclarece que a solicitação

do serviço é diretamente na sede
da Secretaria de Obras e Serviços
Públicos que agendará a execução
e emitirá o documento para pagamento da taxa.
A diretora do departamento
de Limpeza e Conservação
Urbana, Luciane Carneiro,
alerta aos moradores que qualquer material como galhadas,
madeiras e restos de construcões abandonadas nas frentes de
residências sem que haja documento de solicitação de retirada,
seja para Prefeitura ou particular,
resultará em multa para o proprietário da residência

PARA IMPLEMENTAR COMÉRCIO

Prefeitura cria 'Fomenta Carambeí'
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O comércio e
os prestadores de serviços de
Carambeí terão uma página de
divulgação na internet, vinculada
à página oficial da Prefeitura
Municipal. Intitulada 'Fomenta
Carambeí', a página irá conter
informações sobre o comércio
com suas promoções e tudo o que
tem a oferecer aos consumidores.
Para os prestadores de serviços o espaço também divulgará as
respectivas atividades, bem como
contato e demais informações. A
administração da Página 'Fomenta

Carambeí' será de responsabilidade da Prefeitura Municipal, e
a adesão dos interessados bem
como todas as divulgações são
inteiramente gratuitas.

Os interessados devem entrar
em contato com a Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
pelo telefone (42) 3231-9487
para solicitar sua participação.

Preocupado com o período
mais severo de estiagem dos
últimos anos, o Governo do
Estado decidiu criar um grupo
de trabalho interinstitucional
que irá propor a regulamentação de critérios para o uso
racional e de reuso da água em
todo o território paranaense.
Compõem o grupo profissionais do Instituto Água e
Terra IAT), vinculado à Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo, da
Sanepar e das federações das
Indústrias (Fiep) e da Agricultura (AEP). A portaria
119/2020 é válida por 180
dias e foi publicada no Diário
Oficial do dia 28 de abril.
A medida busca, entre
outras ações, evitar desperdícios, criando condições para
que a população e setores
produtivos sofram o mínimo
possível com o racionamento
de água. A seca do Paraná já
dura quase um ano, com chuvas bem abaixo da média histórica desde junho de 2019,
de acordo com o Sistema de
Tecnologia e Monitoramento
Ambiental do Paraná (Simepar).
A diretora de Políticas
Ambientais da Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Fabiana
Campos, explicou que levantamentos iniciais do Simepar
apontam para o período de
estiagem se estendendo até
setembro. Com isso, reforçou
ela, será necessário a interferência do grupo na criação de
políticas públicas para o uso
consciente da água.
“As projeções mostram
que a seca tende a se agravar.
Esse grupo irá fazer o acompanhamento e monitoramento
diário em busca de tomar as
decisões mais acertadas, priorizando o consumo humano e
animal”, afirmou.
COVID-19
Fabiana reforçou, ainda,
que a ampliação do rodízio no
fornecimento de água será inevitável nas diversas regiões do
Estado. A intenção, contudo,
é apostar em medidas educativas, evitando punições neste

Estiagem preocupa
primeiro momento, contando
com a colaboração direta das
pessoas.
Ela lembrou que, paralelamente à seca, o Paraná atravessa outra grave crise, com as
atenções todas voltadas para o
enfrentamento à pandemia de
coronavírus. “A higienização
é uma arma contra o vírus,
por isso precisamos priorizar
o que é essencial. Fazer com
que a água chegue a todos
os que precisam”, ressaltou a
diretora. “Sabendo usar, não
vai faltar água para ninguém”,
completou.
Manancial
As previsões também não
são animadoras. Relatório do
Simepar mostra que o volume
de chuvas no Paraná ficará
abaixo da média normal no
período que varia de três a
seis meses.
A diminuição da quantidade de água nos mananciais
de abastecimento tem colocado em risco o fornecimento
em algumas cidades da região
Oeste, como Cascavel.
A cidade registrou em sua
estação de monitoramento o
acumulado de 377 milímetros
de chuvas nos 120 primeiros
dias de 2020. Esse é o menor
volume desde 2004, quando
choveu no mesmo período
337 milímetros.
Os rios que abastecem a
cidade estão com seus níveis
em queda de mais de 30%. Já
foi necessário abrir em 40%
o registro do Lago Municipal para contribuir com o
aumento no volume de água
do Rio Cascavel.
A Sanepar não descarta
abrir esse registro em sua
totalidade, assim como a possibilidade de implantação de
rodízio no abastecimento. “A
questão são os mananciais.
Com menos água, temos de
reduzir também a capacitação”, explicou Fabiana.

Prefeitura decreta luto oficial
pelo falecimento de Eugênio
Tibagi - A Prefeitura Municipal de Tibagi decretou luto oficial de três dias pelo falecimento
de Eugênio Leonardi, ex-vereador, agricultor e pai do prefeito
Rildo Leonardi e da chefe de
Gabinete, Cristhiane Leonardi.
Eugênio tinha 84 anos e morreu
na manhã do último domingo
(03), ao lado da família, em
Lavras, localidade rural do
município. Seu sepultamento
transcorreu no mesmo dia, só
para familiares, no Cemitério
Municipal.
Dono de um sorriso fácil
e olhos azuis que marejavam
diante de uma lembrança boa,
senhor Eugênio era um exemplo
de homem, pai e amigo. Gostava de ler, escrever e contar
estórias. Se emocionava quando
falava dos filhos e da esposa, já
falecida, Dona Rose.
Na foto ele mostra, alegremente, as iniciais de Emanoel
Leonardi, seu pai, que ajudou a

R$ 600 mil
doados pela Tetra
Pak reforçam EPIs
Da Assessoria

PAI DO PREFEITO RILDO LEONARDI É SEPULTADO

Da Assessoria

PARA HU-UEPG

A Universidade Estadual de
Ponta Grossa, por meio do seu
Hospital Universitário, receberá
doação de R$600 mil da empresa
Tetra Pak. Os recursos virão na
forma de equipamentos de proteção individual para os servidores
do HU-UEPG, fundamentais no
combate ao Coronavírus.
O reitor da UEPG, Miguel
Sanches Neto, afirma que a doação demonstra o compromisso
da empresa com a região em que
atua. “Com ações dessa natureza
e com união de todas as forças,
enfrentaremos e venceremos esta
pandemia”, destacou Sanches.
“Como reitor, registro o meu
agradecimento ao presidente
nacional da Tetra Pak e ao diretor da unidade Ponta Grossa,
Paulo Lemes, que fez de tudo
para que este investimento na
saúde da comunidade da região
fosse feito pela empresa”.
Marcelo Queiroz, presidente
da Tetra Pak Brasil, reitera a
importância dos vários sujeitos
e instituições no combate à pandemia. “Estamos extremamente
gratos aos nossos colaboradores, clientes e parceiros pela
irretocável contribuição durante
estes tempos difíceis e seguimos comprometidos em apoiar
as autoridades, a indústria e as
comunidades no enfrentamento
dessa crise sem precedentes”.
O reitor destaca que o governador do Estado, Carlos Massa
Ratinho Junior, agradecerá pessoalmente à presidência da
empresa por entender a importância do gesto de destinar verbas para hospitais universitários
para melhor proteção dos profissionais da saúde e da população.
Em abril, o governador assinou
despacho governamental que
facilita as doações da iniciativa
privada ao Governo do Estado.
O documento flexibiliza alguns
pontos do decreto 2548/19,
que regulamenta as doações e
comodatos ao Estado. “Este
momento exige união, e o Paraná
é muito grato a todos aqueles
que disponibilizam seus serviços
ou doam os produtos e insumos usados no enfrentamento à
Covid-19”, afirma Ratinho Junior.
De acordo com o vice-reitor da
UEPG, Everson Krum, desde o
início do planejamento das ações
no Hospital Universitário, a preocupação sempre foi, e será, a
segurança de todas as equipes,
tanto técnicas e assistenciais
quanto as de apoio. “Estamos
muito felizes com a contribuição”, disse Krum.

Divulgação

Eugênio Leonardi mostra
iniciais do nome de seu pai no
muro de pedras da Prefeitura
construir o muro do pedras do
Palácio do Diamante. Um orgulho para o filho de imigrantes
italianos, que nasceu em TIbagi
no dia 1º de janeiro de 1936 e
aqui construiu uma história de
amor, trabalho, dedicação e lembranças que ficarão para sempre na memória de seus entes
queridos e de tibagianos que o
conheceram. Eugênio Leonardi
era agricultor e foi vereador de
1993 a 1996.
Eugênio Leonardi deixa mais
quatro filhos, netos e bisnetos.

Outros beneficiados
A empresa destinou os recursos para auxiliar o sistema de
saúde no combate à Covid-19 em
três cidades: Campinas, Monte
Mor (ambas do interior paulista) e Ponta Grossa, onde está
instalada uma unidade da Tetra
Pak. Somados os 3 hospitais, a
doação foi de R$ 2 milhões. A
iniciativa faz parte da recente
doação de 10 milhões de euros
do Grupo Tetra Laval, do qual a
Tetra Pak faz parte, para apoiar
os esforços globais de combate à
Covid-19.
Divulgação

Somados os três hospitais a
doação chegou a R$ 2 milhões
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DEMANDA ATUAL DE ATENDIMENTO É BAIXA

Cruz Vermelha tem ala para Covid-19
Fotos Luana Dias

Hospital tem
30 leitos clínicos
e cinco UTIs
preparadas
para pacientes
com Covid-19
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Na tarde de segunda-feira
(4), a reportagem do Página
Um News visitou o Hospital
Anna Fiorillo Menarim, administrado em Castro pela Cruz
Vermelha. No local foi montada uma estratégia de atendimento para demanda do novo
coronavírus, com fluxo, entradas e alas separadas, para os
pacientes suspeitos e confirmados da doença, dos demais
pacientes que dão entrada na
unidade. A diretora administrativa do Hospital, Eliana
Reynaldo, explicou que a ala
separada para os pacientes
da Covid-19 atualmente está
vazia e que já esteve com cerca
de cinco a seis pacientes com
sintomas leves internados,
porém, ainda não precisou
ser usada em sua totalidade.
"Temos um plano de contingência, que prevê desde o
atendimento de um, até um
número bem maior de pacientes", destaca a diretora.
Conforme também esclareceu Eliana, a unidade de
referência na região, ou seja para onde devem ser encami-

Maristela Moretti, enfermeira
do Controle de Infecções

nhados pacientes que tenham
sido testados positivo para o
vírus ou que apresentem sintomas graves da doença - é
o Hospital Regional de Ponta
Grossa. Porém, se as vagas
lá forem todas preenchidas,
e a cidade continuar tendo
casos, os novos pacientes que
precisarem de internamento
passam a ocupar as vagas do
Hospital Anna Fiorillo Menarim. "É importante destacar
que essas não são determinações da administração do Hospital, ou do Município, são as
determinações da Secretaria
Estadual da Saúde", explicou
Eliana.
O espaço do Hospital da
Cruz Vermelha preparado
para o atendimento de pacientes com Covid-19 ou com sus-

Espaço do Hospital da Cruz Vermelha preparado para o atendimento
de pacientes com Covid-19 ou com suspeitas da doença
peitas da doença possui 30
leitos clínicos e cinco leitos de
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), além disso, de acordo
com a diretora da unidade, se
for necessário é possível destinar mais uma ala, de aproximadamente 45 leitos clínicos
para esta demanda, transformando cinco destes em UTIs.
Já respiradores mecânicos
o Hospital conta atualmente
com 14 unidades, entre os
que pertencem ao Município e
os que são da Cruz Vermelha.
Segundo Eliana Reynaldo,
a norma geral diz que deve
haver um respirador disponível para cada dois leitos de
UTI da unidade, além disso,
ela e a enfermeira do Controle de Infecção do Hospital,
Maristela Moretti, explicaram

à reportagem que hoje é possível usar um mesmo respirador para dois pacientes.
Mesmo que a demanda
da doença no município seja
baixa, sobretudo, se comparada à de outras cidades
brasileiras onde os casos se
multiplicam diariamente, não
é hora de relaxar nos cuidados. É o que defenderam os
profissionais ouvidos pela
reportagem, até mesmo porque, a capacidade de testagem
em Castro seria insuficiente,
assim como na maior parte do
mundo, caso houvesse uma
quantidade maior de contágios. "As orientações são
aquelas que já estamos habituados a ouvir desde o início
da pandemia. Uso de máscara, higienização das mãos,
e se possível se manter em
casa", destacou a enfermeira
Maristela.
Sobre a capacidade de
testagem do município, conversou com a reportagem o
médico e diretor técnico do
Hospital, Allan Fernando
Pitt. Segundo o profissional,
recentemente uma carga de
novos testes foi enviada para
o Estado, e posteriormente,
distribuída para os municípios, porém, a quantidade
não é suficiente para atender
a demanda por completo, ou
seja, para testar a todas as
pessoas que apresentam sintomas de contágio pelo vírus.
Em Castro, a prioridade para

a realização de testes são os
pacientes mais graves, ou
seja, aqueles que apresentam sintomas mais agudos da
doença, e, os profissionais da
saúde. Este segundo grupo é
prioridade, segundo Eliana,
porque se eles forem infectados e continuarem a trabalhar,
por exemplo, podem infectar
um número grande de pacientes, com os quais estejam trabalhando diariamente, além
disso, eles estão na chamada
linha de frente, e em contato
direto com pessoas infectadas.
"Aqui ainda estamos tendo a
oportunidade de aprender com
o exemplo de outras cidades e
até países, que deixaram para
fazer o isolamento social mais
tarde, estamos tendo tempo
de nos preparar. É importante
essa preparação e fazer com
que todas as pessoas tenham
consciência e acesso à informação sobre o vírus", ressaltou Allan Fernando. "Estamos
nos preparando para o pior,
mas esperando o melhor",
finalizou Eliana, referindo-se
ao Hospital e a um possível aumento no número de
casos, com a chegada do frio
na região.
Sobre a funcionalidade
do respirador mecânico
Conforme descreveram a
enfermeira Maristela Moretti
e o médico Allan Fernando
Pitt, o respirador mecânico
é o equipamento que oferece

um conforto respiratório para
o paciente que se encontra
com dificuldade para respirar
naturalmente, além disso, ele
pode evitar uma parada cardiorrespiratória, por exemplo,
enquanto o paciente é tratado
na Unidade de Terapia Intensiva. "É a respiração mecânica, para quando a saturação
cai, ele dá um alívio para o
pulmão da pessoa que está
usando, enquanto ela trata de
outra patologia, e enquanto
está no coma induzido ou
coma natural", destacou a
enfermeira.
Demanda reduziu
durante pandemia
Assim como vem ocorrendo na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Castro, no Hospital Anna Fiorillo
Menarim também reduziu a
demanda por atendimentos
em geral depois de o início
da pandemia do novo coronavírus. Eliana Reynaldo
afirmou que não é possível
relacionar a situação a um
único fator, mas acredita que
a redução esteja relacionada
ao fato de as pessoas estarem ficando mais em casa,
onde têm a oportunidade
de cuidar melhor da saúde
e alimentação, por exemplo.
Além disso, com menos deslocamentos, ocorrem menos
acidentes de trabalho e de
trânsito.
"E, existe também o medo
de as pessoas procurarem por
atendimento nas unidades
de saúde em geral, e serem
infectadas, por conta disso,
muitas pessoas que faziam
acompanhamento, em grupos
específicos, como de diabéticos, por exemplo, não estão
vindo regulamente aos hospitais", ressalta Eliana.
Hoje o Hospital da Cruz
Vermelha no Município atende
urgência, emergência, pronto
atendimento e obstetrícia
através de convênios, assim
como os internamentos solicitados pela UPA da cidade,
os procedimentos obstétricos
e os partos realizados através
do Sistema Único de Saúde
(SUS) do município. "Somos
a retaguarda da UPA", finalizou Eliana Reynaldo.

PROFISSIONAL DE SAÚDE TRABALHA EM PG

Castro confirma terceiro caso
de coronavírus no município
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Na segunda-feira (4) a
Secretaria Municipal de Saúde
de Castro confirmou o terceiro
caso de coronavírus na cidade.
Em pronunciamento publicado
nas redes sociais, a secretária
de Saúde do município Maria
Lidia Kravutschke explicou que
trata-se de uma profissional
de saúde que trabalha em uma
unidade básica de Castro e no
Hospital de referência (no tratamento da Covid-19) de Ponta
Grossa. De acordo com a secretária, a paciente está afastada
do trabalho e passa bem. Ela,
assim como as pessoas de seu
convívio, terá a saúde monitorada pelos próximos dias.
No mesmo pronunciamento
em que falou deste caso, a
secretária de Saúde reafirmou
a importância de todos fazerem
a sua parte no combate ao novo
coronavírus, e mais uma vez,
pediu a colaboração da popu-

Profissional está sendo monitorada em casa
lação. "Solicitamos a todos que
nos ajudem, vamos usar máscara, vamos nos prevenir, vamos
juntos enfrentar essa situação,
que com certeza vai passar",
destacou.
Boletim local
De acordo com os dados do
boletim do dia 4 de maio, emitido pela Secretaria Municipal
de Saúde de Castro, nenhum

novo caso suspeito de coronavírus está sendo investigado no
município, assim como, não há
internamentos de pacientes com
sintomas da Covid-19 na cidade.
Já os casos de pacientes que
atualmente são monitorados por
síndromes gripais, nas unidades
de saúde do município, somam
33. Os dois primeiros pacientes
confirmados da doença já estão
recuperados.
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NO PARANÁ

Safra de grãos deverá
atingir 41 mi de ton
Volúme é
16% superior
ao da safra
de 18/19
Da Assessoria
A estimativa da safra 19/20
divulgada pelo Departamento de
Economia Rural (Deral) da Secretaria de Estado da Agricultura e
do Abastecimento indica que a
produção total de grãos no Paraná
poderá chegar a 41,6 milhões de
toneladas em uma área de quase
10 milhões de hectares.
Esse volume é 16% superior ao da safra 18/19, quando
foram produzidas 36 milhões de
toneladas.O relatório comprova
uma safra de soja recorde no
Estado, próxima a 20,7 milhões
de toneladas. Também houve
melhora na avaliação do milho de
primeira safra. “Além disso, confirma-se uma área próxima de 2,3
milhões de hectares para o milho
da segunda safra, com cerca de 14
mil hectares a mais do que indicava o relatório do mês passado”,
avalia o chefe do Deral, Salatiel
Turra. A safra de grãos de verão
mantém-se acima de 24,6 milhões
de toneladas.
A estiagem histórica no Paraná,
- a baixa precipitação já dura dez
meses, segundo o Simepar - deixa
os produtores em alerta, ainda que
a produção estimada tenha melhorado. “A colheita da segunda safra
de feijão, que começa a acelerar,
traz uma perspectiva de produção
em torno de 334 mil toneladas,
menor do que o avaliado anteriormente, como reflexo da seca, já
que o feijão é uma cultura muito
sensível às variações de temperatura”, diz o secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara.
Com o início da semeadura
dos cereais de inverno, consolidou-se uma estimativa de área 6%
maior que no ano anterior para
essas culturas, com 1,4 milhão de
hectares. Se o clima colaborar, o
Paraná pode ter uma recuperação
da produção, estimada em 4,3
milhões de toneladas, volume 58%
superior ao da safra 18/19.
Soja
O relatório mostra que a

colheita da soja está concluída, e
a produção atingiu 20,7 milhões
de toneladas, volume recorde
para o Estado, mesmo com os
problemas climáticos no início
do plantio. As chuvas, embora
reduzidas, foram suficientes para
uma boa produção na maioria das
regiões. A área de 5,47 milhões
de hectares é semelhante à da
safra 18/19. Estima-se uma produtividade de aproximadamente
3.800 kg/hectare.
Até agora, 74% da produção
está comercializada, um índice
expressivo se comparado ao do
ano passado, que era de 44%.
“A valorização do dólar contribuiu
para isso, pois tornou a soja brasileira mais atraente no mercado
externo. E a China, nosso maior
consumidor, aproveitou esse
momento”, explica o economista
do Deral, Marcelo Garrido.
Assim como a produção, o
preço da soja tem bons indicativos no relatório deste mês. Na
semana passada, a saca de 60
kg estava sendo comercializada a
R$ 88,00, preço 33% maior do
que no mesmo período do ano
passado, quando o preço pago ao
produtor era de aproximadamente
R$ 66,00.
A segunda safra de soja, estimulada pela ampliação do calendário de plantio, de acordo com a
Portaria 342/2019, está próxima
a 100 mil toneladas numa área de
39 mil hectares.
Milho Primeira Safra
A colheita da primeira safra
está praticamente encerrada e
destaca-se por um ganho de
100 mil toneladas sobre a estimativa inicial, impulsionado pela
produção acima do esperado em
núcleos regionais como Ponta
Grossa, Curitiba e Guarapuava.
A produção está estimada em
3,5 milhões de toneladas em uma
área de aproximadamente 353 mil
hectares. Apesar de pequena, esta
é considerada uma boa safra.
Milho Segunda Safra
A segunda safra de milho, por
outro lado, sofreu com os fatores
climáticos. A produção está estimada em 12,2 milhões de toneladas em 2,3 milhões de hectares.
Apesar do incremento de área,
Paraná registrou perda de 5%
na estimativa de produção - em
torno de 600 mil toneladas, principalmente nos núcleos regionais

de Cascavel e Toledo.
De acordo com o técnico do
Deral, Edmar Gervásio, a seca
é a principal responsável pelas
perdas. “Ainda assim, trata-se de
um volume expressivo que, considerando as duas safras, soma 15
milhões de toneladas. Além disso,
preços compensam a queda da
produção”, diz. Nessa semana, a
saca de 60 kg foi comercializada
em média por R$ 37,00, valor
semelhante ao da semana anterior,
mas que ainda assim representa
um valor rentável para o produtor.
A produção brasileira, estimada em 100 milhões de toneladas anteriormente, teve uma
redução de 5 milhões, resultado
das perdas em estados como Rio
Grande do Sul, Goiás e Mato
Grosso. “Embora isso reflita
no abastecimento nos próximos
meses, a provável queda no consumo durante a pandemia pode
neutralizar o impacto da produção
reduzida”, explica Gervásio.
Trigo
O trigo tem 7% dá área plantada, um índice considerado razoável, se comparado ao do ano
passado, quando a cultura também sofreu os impactos da seca.
O plantio concentra-se, neste
período, especialmente no Norte
do Estado. “Se o Paraná tiver
chuvas, isso pode ajudar a acelerar o plantio nas regiões Norte
e Oeste”, avalia o engenheiro
agrônomo do Deral, Carlos Hugo
Winkcler Godinho. A área estimada mantém-se em aproximadamente 1 milhão de hectares, e a
expectativa de produção é de 3,5
milhões de toneladas.
Os preços do trigo estão
num patamar elevado, próximo a
R$ 60,00 a saca de 60 kg. “No
entanto, esse valor não é tão atrativo quanto o do milho. Assim, o
milho não perde área para o trigo.
Além disso, a cultura do milho é
mais segura para os produtores,
com uma qualidade menos sensível aos fatores climáticos”, explica
Godinho.
O abastecimento não deve
enfrentar maiores problemas.
Porém, neste período de entressafra, o Paraná pode ter dificuldade
de importar o cereal da Argentina,
onde a baixa oferta e a seca prejudicam a comercialização. Se o
Paraguai não tiver oferta relevante,
o Estado tende a buscar o produto
nos EUA, e o fator cambial pode

encarecer o trigo.
Feijão Segunda Safra
O plantio de feijão está concluído no Paraná, e a colheita iniciou entre o final de março e início
de abril. Neste período, os produtores colheram 14% do total cultivado, totalizando 31 mil hectares.
A colheita está mais avançada nos
núcleos regionais de Pato Branco,
Guarapuava, Francisco Beltrão,
Ponta Grossa e Irati.
Devido à estiagem, as estimativas iniciais mostram perdas de
24% na produção, o que representa 104 mil toneladas de feijão
a menos isponíveis no mercado.
Espera-se agora uma produção
de 334 mil toneladas, uma redução de 7% em relação à safra
18/19, e a área estimada é de
222 mil hectares, 11% menor.
De acordo com o engenheiro
agrônomo Carlos Alberto Salvador, a tendência é de que a
perda se acentue nos próximos
meses. Agora, o rendimento nas
primeiras áreas colhidas é de
1.395 kg/hectare. “Vale lembrar
que a média de produtividade da
primeira safra foi de 2.122 kg/
hectares. Essa diferença deve
influenciar os preços”, diz.
Com relação aos preços, a
saca de 60kg de feijão-cores está
sendo comercializada por R$
314,23 e o feijão-preto por R$
198,60. “Na comparação com os
últimos três meses, ocorreu uma
alta significativa de 70% para o
feijão-cores e 57% para o feijãopreto. O aquecimento dos preços se deve à incerteza na oferta
de um produto de qualidade e
em quantidade na produção da
segunda safra”, explica Salvador.
A avaliação do Deral indica
que 37% das condições do campo
das lavouras estão boas, 42%
medianas e 22% ruins, comprometendo a qualidade e a produtividade das lavouras, como reflexo
da falta de chuvas.
Cevada
As estimativas de área e produção da cevada no Paraná não
registraram grandes alterações
com relação ao relatório do mês
passado. Espera-se uma produção de 286 mil toneladas, 17%
maior do que na safra 19/20,
e a área deve ser de 62,6 mil
hectares, 4% superior à do ano
passado. O início do plantio está
previsto para o mês de junho.

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

3232-5148

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.

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

por Glaucio Luiz

Agricultura familiar
Sabemos que o Paraná é um
celeiro de produção de grãos,
mas para que isso acontecesse
foi preciso que grandes nomes da
Engenharia Agrícola e da Agronomia, se despontasse na Região
dos Campos Gerais – Sinval
Silva, Ângelo Ferronato, Albertino Perez e Silvano Carneiro
entre outros nomes importantes na região.batemos todos os
recordes de produção de Grãos
do pais e somos o maior exportador para a China. Acontece
que mesmo chegando agora no
Estado percebo que a agricultura
familiar precisa de mais atenção,
precisa de mais cuidado, pois é
ela que sustenta a base das cidades com as feiras populares.
Com isso, levantei a bandeira de que vou colaborar junto
com a Radio Itay em reativar as
feiras das cidades que se interessarem, vamos fazer delas um
ponto de venda de toda a ou de
quase toda produção rural das
cidades dos Campos Gerais.
Mas para tanto precisamos que
os Prefeitos se mobilizem e colaborem com o básico, precisamos
do SIM – Sistema de Inspeção
Municipal, implantado, precisamos de espaço físico adequado
com banheiros e depósitos de
lixo. Algumas cidades dos campos já estão implantando a feira
virtual, ou feiras on line, como é
o caso de Ponta Grossa, com a
feira fácil. Telêmaco Borba antes
da pandemia tinha um serviço de
troca de mercadoria reciclável por
produtos agrícolas da Agricultura
Familiar.
Escrevo isso, pois as famílias
agrícolas estão sendo contempladas com uma linha de credito
especial so para elas, o secretário
de Política Agrícola, Antoninho
Rovaris, apresentou um aumento
de recursos para o financiamento
da produção da agricultura familiar, passando para R$ 40 bilhões
para o Pronaf Crédito, sendo R$
18 bilhões para recursos de custeio, R$ 20 bilhões para recursos
de investimento, e R$ 2 bilhões
para habitação rural.
Ou seja esse dinheiro todo
será transformado em produção
agrícola, ou seja, não será só

transformado em produto, será
transformado em honorários
para os técnicos para compra de
insumos, para transporte, bens
materiais e melhoria da habitação
rural. A pergunta que não quer
calar é estamos preparados para
receber junto com o produtor
rural essa quantia de 40 bilhões
de reais?
Como no inicio falei que os
engenheiros fizeram a diferença
agora chegou a vez dos técnicos,
nos vamos fazer a diferença sim.
Estou convocando todos dos
Campos Gerias para uma grande
conferencia. Precisamos ajudar
ao pequeno e médio agricultor a
virar essa nova pagina com uma
historia bonita, como fizeram
Sinval Silva e outros mais.
Gláucio Luiz, Técnico em
Agronegócios, apaixonado pelo
mundo agrícola, presenteado por
DEUS com os Campos Gerais.
Assim eu me defino, assim eu vou
me dedicar a esse paraíso.
Deixando a paixão de lado,
as propostas para a Agricultura
Familiar não para por ai, tem
redução de taxa de juros para o
crédito rural, tem também mais
Assistência Técnica e Extensão
Rural, tem Garantia de Safra e
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
Mas a mais importante
medida e tudo que eu queria e
buscava é o incentivo e apoio às
Feiras da Agricultura Familiar,
juntamente com a proposta de
redução do uso de agrotóxicos,
nesta ultima pauta quero destacar
um amigo o Michel, que corajosamente deixou o cargo de Gerente
de uma grande propriedade
para migra para uma empresa
de Produtos Biológicos, parabéns Michelzinho(um excelente
técnico diga se de passagem)
bela escolha, muito acertada sua
decisão. Os produtos Orgânicos
vêm com muita força depois do
coronavirus.
Para encerrar peço ajuda aos
Secretários de Agricultura dos
Campos Gerias para ajudar a
resolver ou sanar as dificuldades
para emissão de DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) dos
assentados e assentadas.

Áries: A Lua libriana promete
um dia ideal para somar forças
com quem tem interesses semelhantes aos seus. Unir-se aos colegas vai deixar seu trabalho muito
mais produtivo, por isso, faça parcerias e estimule a troca de ideias.
Ela também revela que você pode
fechar acordos importantes.

Libra: A Lua passa mais um
dia em companhia do seu signo e
hoje faz excelentes aspectos com os
astros, favorecendo seus assuntos
profissionais e pessoais. Os talentos librianos ficam em evidência
e seu prestígio tende a subir com
chefes e superiores. Bom astral
para iniciar um curso online.

Touro:Se depender das
influências astrais, essa terça virá
de encomenda para você colocar
o serviço em ordem e brilhar em
suas atividades profissionais. A
Lua prossegue em sua 6ª Casa
e forma excelente aspecto com
Vênus, seu regente, destacando
seu lado talentoso e caprichoso.

Escorpião: Seu dia pode
começar meio preguiçoso e será
preciso sacudir a poeira para renovar seu ânimo e dar conta dos seus
compromissos. A boa notícia é que
será mais fácil encarar e resolver
de uma vez por todas uma questão
que preocupa ou aborrece você.

Gêmeos: Cenário astral perfeito
sem defeitos para o seu signo! Além
de passear em seu paraíso astral,
a Lua troca ótimas energias com
Vênus, que prossegue em Gêmeos,
fortalecendo seu magnetismo e simpatia. Charme e habilidade para cativar a atenção alheia ajudarão você a
conquistar tudo o que quiser.

Sagitário: Lua e Vênus dão
apoio para os seus objetivos e
abrem os caminhos para você realizar alguns dos seus ideais. Há boas
chances de alcançar algo que deseja
muito com a cooperação de outras
pessoas. No campo profissional, a
união deve ser o lema, já que atividades em equipe vão se mostrar ótimas opções para esta terça-feira.

Câncer: O dia deve transcorrer
sem maiores preocupações e você
pode ver sua produtividade subir,
ainda mais se realizar seus compromissos no sossego do seu lar. Agora,
seu trabalho tende a render mais
se puder ficar num canto tranquilo,
longe de barulho e agitação.

Capricórnio: Competência e
profissionalismo são características
fortes e hoje esses dons estarão
à disposição do seu progresso e
sucesso. Quem garante que brilha
no ponto mais alto e sorri para os
astros, incentivando suas qualidades
e seu senso de responsabilidade.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, 76.108.349/0005-37
torna público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para
Unidade de Marrãs Reprodutoras de Suínos instalada na estradado Capão Alto,s/n,Colônia Castrolanda, Cep 84.196-200,
Castro-PR.

Leão: Graças às vibrações
generosas da Lua libriana, você
terá pela frente um dia de ótimas
promessas e pode conseguir grandes feitos, ainda mais se souber
explorar sua energia mental, versatilidade e simpatia.

Aquário: A concentração planetária do seu elemento regente, o
Ar, soa como um bálsamo para o seu
signo e traz vigorosas energias para
a sua vida como um todo. Aspectos
maravilhosos e dão sinal verde para
você buscar novos estímulos.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial, 76.108.349/0005-37 torna
público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Unidade de Marrãs Reprodutoras de Suínos instalada na
estradado Capão Alto,s/n,Colônia Castrolanda, Cep 84.196-200,
Castro-PR.

Virgem: Planejar os gastos e
organizar as finanças estará entre
as suas prioridades hoje. Atravessa sua Casa das Posses e forma
aspecto positivo com Vênus, incentivando a cuidar dos interesses
materiais e garantir um período de
maior estabilidade em sua vida.

Peixes: Sua intuição, que já é
aguçada, estará ainda mais poderosa nesta quinta-feira. Promessa
da Lua libriana, que também troca
vibrações harmônicas com Vênus
e Marte, favorecendo a resolver
assuntos importantes que você
vem empurrando com a barriga.

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.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

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.

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.
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Feriado deixa
saldo de 11 mortes
nas estradas
65 pessoas
acabaram
feridas nos
56 acidentes
Da Assessoria
Nos quatro dias do feriado
prolongado do Dia do Trabalhador, o Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv) registrou
56 acidentes de trânsito, com
65 pessoas feridas e 11 mortos nas rodovias estaduais.
Nas rodovias que cortam
o Litoral, houve cinco acidentes e uma morte. O balanço,
divulgado nesta segundafeira (04), compreende as
ocorrências entre sexta-feira
(1º) e domingo (03).

O Batalhão reforçou as
medidas preventivas, com
abordagens e fiscalizações
ao longo de todo o feriado.
Houve atividades nos 56 Postos Rodoviários distribuídos
no Estado, com operações
para orientar motoristas sobre
condutas de direção defensiva
para evitar acidentes.
Com o trabalho de combate ao excesso de velocidade, os policiais militares
rodoviários fizeram 562 imagens de radar em todo o
Estado. Ao todo, foram feitas
1.129 autuações de infração
de trânsito.
Já nas fiscalizações de controle de alcoolemia, o BPRv
fez 37 exames etilométricos.
Durante as abordagens os
policiais militares fizeram dois
encaminhamentos por embria-

guez ao volante, e lavraram
três multas. Ainda nas abordagens, as equipes verificaram a condição de veículos e
condutores, resultando em 37
veículos removidos ao pátio.
Litoral
As fiscalizações também
foram reforçadas nas rodovias que cortam o Litoral.
Os trabalhos foram desencadeados pelo efetivo da 1ª
Companhia, nos acessos aos
municípios litorâneos.
Durante o feriado, houve
cinco acidentes, com cinco
pessoas feridas e uma morte.
As equipes lavraram 38
autuações de trânsito e seis
exames etilométricos, que
resultaram em uma prisão por
embriaguez ao volante e uma
multa pelo mesmo crime.

PF ATENDEU

Colisão frontal mata dois na
região de Teixeira Soares
No KM 218 da BR-277,
região de Teixeira Soares, a
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) atendeu a acidente do
tipo colisão frontal seguido de
tombamento, envolvendo um
veículo funerário GM/Montana, de Quatro Barras (PR),
e uma carreta M.Benz LS
1935, de Inácio Martins/PR.
Conforme levantamento da
equipe que atendeu a ocorrência, o veículo funerário seguia
sentido Guarapuava e quando
iniciou uma ultrapassagem, em
local permitido, veio a colidir
frontalmente com a carreta que
seguia em sentido contrário.
Com o impacto da colisão, o
caminhão desgovernou-se e
tombou sobre o acostamento, já
o veículo funerário foi arremes-

Divulgação

Ocupantes do carro da funerária não sobreviveram
A reportagem apurou trata-se
de um homem de aproximadamente 50 anos e uma mulher
de 45 anos, ambos encaminhados ao IML de Ponta Grossa. O
acidente ocorreu por volta das
19h45 de sexta-feira (1º).

PRF recupera carro roubado
federais chegaram à placa original
do carro, que havia sido roubado
durante um assalto a mão armada
no dia 24 de março.
O carro pertence a um trabalhador aposentado de 73 anos de
idade. Na ocasião, ele foi rendido
por dois assaltantes armados
quando entrava no veículo, após
fazer compras.
Também aposentada, a esposa
do proprietário, de 69 anos, gravou um áudio em agradecimento
ao trabalho da PRF.
“Ficamos muito gratos à
PRF. É o único carro da família,
sem seguro, usado para levar os
netos à escola e fazer compras
em supermercados. Apesar de ter
muitos anos de uso, ele nos era de
muita necessidade. Neste pouco
tempo em que estivemos sem ele,

foi muito difícil”, descreveu.
A PRF encaminhou o carro
recuperado para a Delegacia da
Polícia Civil em Irati.
Estatística
Desde janeiro, a Polícia
Rodoviária Federal já recuperou
em território paranaense 216
veículos roubados ou furtados.
Outros 186 veículos adulterados
foram apreendidos no período.
Vítimas de furto ou roubo de veículos podem cadastrar o crime
logo após o fato no Sistema
Nacional de Alarmes (Sinal) da
PRF, através do endereço www.
prf.gov.br/sinal. O cadastro, que
também pode ser feito pelo telefone de emergência 191, não
substitui o boletim de ocorrência
da Polícia Civil.

PR 151

Colisão entre scanias fere ocupante
Acidente do tipo colisão traseira, na PR 151, km 312+950
metros, por volta das 6h50 de
sábado (2), movimentou o Posto
Rodoviário de Ponta Grossa. O
caminhão Scania p 270, de cor
vermelha, placas ISJ-3511, de

NA VILA RIO BRANCO

Homem é encontrado
morto em calçada

Campinas (SP), conduzido por
J.N.S.M., de 39 anos, acabou
atingindo a traseira d o também
Scania R 114 de cor branca,
placas AOB-2653 – PR, tracionando o s.reboque sider de
cor branca placas ASQ-8159

Divulgação

Da Redação
Nada pode fazer a
equipe do SAMU, de Castro, após dar atendimento
a um homem encontrado
caído em calçada, na rua José
Waldemar Lucksch, vila Rio
Branco. Identificado como
sendo o latoeiro Sebastião
Cesar da Silva Ferreira, 60
anos, o morador do bairro
Arapongas já estava sem vida
quando o socorro chegou.
No local compareceram
as equipes da Polícia Militar,
Civil, sendo que a Guarda
Municipal de Castro isolou
a área até a chegada dos

Cesinha era latoeiro
técnicos do Instituto Médico
Legal, IML de Ponta Grossa.
Como o corpo não apresentava sinais de violência, a suspeita é que ele tenha morrido
por causas naturais.

Ciclista colide com carro
Da Redação

sado para as margens da rodovia.
O motorista do caminhão foi
encaminhado para a Santa Casa
de Irati com ferimentos moderados. Os ocupantes da GM/Montana entraram em óbito no local
devido à gravidade das lesões.

GUARAREMA

AO ACESSAR RODOVIA

FAMÍLIA AGRADECE AÇÃO DA POLÍCIA

Roubado há pouco mais de um
mês no bairro Jardim da Américas, em Curitiba, veículo Volkswagen SpaceFox foi recuperado no
sábado (2) por policiais rodoviários federais na BR-277, região de
Irati, com placas clonadas.
No final da manhã, os agentes
deram ordem de parada à dupla
de ocupantes, que transitava com
o veículo Volkswagen SpaceFox
pela BR-277, em frente à unidade
operacional da PRF.
Após desobedecer a ordem,
a dupla passou a ser seguida por
uma viatura da PRF. Cerca de três
quilômetros à frente, os envolvidos abandonaram o carro, e se
refugiaram a pé em uma área de
mata, às margens da rodovia.
A partir da identificação do
chassi, os policiais rodoviários

Nas rodovias que cortam o litoral,
houve cinco acidentes e uma morte

- PR. Do acidente resultou em
vítima com ferimenos a pessoa
de V.C.F., de 42 anos (passageira do Scania P 270), a qual
foi encaminhada para o Pronto
Socorro Municipal de Ponta
Grossa.

Na tarde de doming (3), aproximadamente às 14h35, a equipe
PRF Furnas atendeu acidente do
tipo colisão envolvendo um automóvel e uma bicicleta. Foi no km
498 da BR 376 (próximo à Castrolanda/Frísia) onde um ciclista,
de 21 anos, acessava a rodovia pela contramão de direção
quando colidiu em um automóvel

GM Omega, placas de Chapecó (SC). Com o impacto, o
ciclista teve ferimentos na perna
esquerda, sendo que o condutor
do veículo permaneceu no local.
Ambos, motorista e ciclista
realizaram teste de etilômetro,
não acusando ingestão de bebida
alcoólica. O ciclista foi encaminhado pela equipe de resgate
da Concessionária ao PSM de
Ponta Grossa.

SUSPEITA DE ESTELIONATO

Polícia Civil prende cinco
Da Redação
A Polícia Civil prendeu cinco
pessoas suspeitas de integrar uma
associação criminosa envolvida
em estelionatos. Os investigados
diziam ser da Receita Federal
para aplicar golpes. A ação aconteceu na manhã desta segundafeira (4), na capital paranaense e
no interior do Estado.
Além das prisões, a Polícia
também cumpriu 13 mandados
de busca e apreensão em endereços relacionados aos alvos,
em Curitiba e nos municípios de
Sarandi e Maringá, situados na
região Norte do Paraná.
Durante as buscas, os policiais civis encontraram diversos
documentos relacionados aos golpes, cartões da Receita Federal e
uma grande quantia de bolívares
(dinheiro da Venezuela). A suspeita é de que o dinheiro era utilizado como volume para auxiliar
em fraudes.
O crime que motivou a inves-

tigação resultou em um prejuízo
de R$ 75 mil a uma das vítimas.
Contudo, outros casos estão
sendo investigados.
De acordo com relato da
vítima em questão, um dos criminosos teria se passado por auditor
da Receita Federal e negociado
uma pá-carregadeira, como se o
bem integrasse um lote à venda
pelo órgão.
O principal alvo da operação,
conhecido como 'Turco', é suspeito
de se passar pelo auditor. Este já
possui uma extensa ficha criminal
e responde a diversos processos
por estelionato. Outro indivíduo é
suspeito de atrair e incentivar vítimas a caírem no golpe.
Os demais tratam-se da
esposa de 'Turco' e outros que
se beneficiam com a prática criminosa. Todos os investigados já
respondem processo e possuem
um vasto histórico de cometimento de crimes de estelionato.
Uma mulher envolvida com o
bando está foragida.

EM IRATI NA BR 277

Três óbitos em acidentes
Irati - Por volta das 2h30 deste
sábado (02), a Polícia Rodoviária
Federal (PRF) foi acionada para
atender acidente do tipo colisão
contra objeto estático, envolvendo
um Siena, placas de Irati, que resultou em três óbitos.
O automóvel trafegava no sentido Imbituva a Irati, quando no
entroncamento das BRs 153 e
277, entrada de Irati, rampou uma

lombada, seguiu em linha reta, passando pelo meio da rotatória e bateu
na pedra que há na local. Com o
impacto, o veículo incendiou-se.
O carro era ocupado por três
rapazes, um deles chegou a ser retirado do veículo com vida por pessoas que passavam, mas morreu
a caminho do hospital. Os outros
dois morreram no local. Ainda não
há identificação das vítimas.

Homem é
baleado na perna
Da Redação
Um homem de 32 anos foi
ferido por disparo de arma de
fogo na noite de sábado (2), na
estrada rural do Guararema, interior de Castro. A vítima sofreu
ferimento na região da perna e foi
encaminhada à uma unidade de
saúde para atendimento médico.
A causa não foi divulgada, nem
como ocorreu o fato.

JARDIM DAS NAÇÕES

Pego com
objetos furtados
Da Redação
Após diligências, policiais
militares localizaram na tarde de
quinta-feira (30 de abril), na Rua
Francisco Pianoski, Jardim das
Nações, os objetos furtados de
uma ação criminosa praticada no
dia anterior ao fato, além do autor.
O homem de 38 anos recebeu
voz de prisão e foi encaminhado à
delegacia de polícia de Castro.

400 VAGAS

Civil do PR abre
inscrições
para concurso
Da Assessoria
A Polícia Civil do Paraná abriu
na segunda-feira (04), as inscrições para seu Concurso Público
2020. Os candidatos podem se
inscrever até às 17 horas do dia
02 de junho.
Feitas exclusivamente pela
internet, no site do Núcleo de
Concursos da Universidade Federal do Paraná, que conduz o concurso, estão sendo ofertadas 400
vagas, sendo 50 para delegado de
polícia, 300 para investigador de
polícia, e 50 para papiloscopista.
O concurso é regionalizado
e prevê a realização de provas
simultâneas para todos os cargos
na primeira fase.
O início da seleção está previsto para o mês julho.
Mais informações em policiacivil.pr.gov.br/concursos.

CARAMBEÍ

Pegos após
roubarem praça
de pedágio
Da Redação
Em uma ação rápida do
Choque, acionada via Copom,
policiais militares chegaram aos
autores do roubo à Praça de
Pedágio de Carambeí e a um
carro de onde foi levado o celular da vítima. Foi por volta das
23h30 do dia 1º.
Não demorou e já no Bairro
Boqueirão, em Carambeí, o
Choque chegou a um rapaz que
não soube explicar a procedência
das notas de reais que carregava.
Pressionado, acabou revelando
o envolvimento de outras quatro
pessoas, um deles menor.
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cleucimara@hotmail.com
Deus tem um caminho para cada um de nós. Resta-nos viver a caminhada e andar
com sabedoria para evoluirmos com cada acontecimento.
Divulgação
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Ainda comemorando a passagem de seu aniversário
registrada na segunda-feira (4), Diego Wolf, empresário
que faz muito sucesso à frente das Tortas Wolf. Parabéns!
Divulgação

Elegantes e amigos quase que
inseparáveis, Zeca Almeida, Romulo
Cury e Walderson Nunes de Freitas
comemoram seus aniversários quase
juntos. Zeca recebe parabéns dia 7,
Romulo dia 8 e Wal dia 05. Parabéns
e muitas felicidades aos amigos!

Aracy Zadorosny será alvo de
muitas mensagens e ligações por
conta de mais um ano de vida,
no domingo (10). Parabéns!
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A querida Clicea Valente Denck
reserva o dia 7 de maio para
receber cumprimentos de
aniversário. No registro ao lado do
marido José Luís Denck. Felicidades!
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Lilia krelling Sleutjes festejou recentemente aniversário
na intimidade familiar e recebeu todo o carinho da filha,
a deputada federal Aline Sleutjes. Felicidades!

Daniel

COM A MELHOR TARIFA

Bourbon Hotéis & Resorts
celebra o Dia das Mães

Registrando o casal de juízes Izabel
e Daniel Lisbôa.Ele sendo muito
cumprimentado pelo aniversário
no dia 8 de maio. Parabéns!

Da Assessoria

Divulgação

Em ritmo de aniversário, Maria
Gorethi Lussoli. Felicidades!
Divulgação

Jornalista Daniel Petroski
comemora idade nova neste
dia 05 e recebe votos de
muitas felicidades

Doçura e jovialidade de
Loeise Moro, a aniversariante
da semana. Muitas bênçãos!

O casal SéforaLianey Jayme
e Emilio Przybysz comemorou
aniversário de casamento em abril.
Dia 11 de maio, ele ainda será
muito cumprimentado pelo
aniversário. Felicidades!

Este ano o Dia das Mães
será celebrado diferente. Mesmo
distantes, em quarentena, depois
que tudo isso passar, ela merece
um presente que a faça aproveitar
ainda mais a vida. Para não deixar
de comemorar essa data especial,
a Bourbon Hotéis & Resorts promove a reserva com a melhor tarifa
diretamente em seu site. Presente
em 3 países (Brasil, Argentina e
Paraguai), com um total de 20
hotéis e 2 Resorts, são diversas
as opções de destinos para curtir
depois que tudo isso acabar.
Além disso, a Rede Bourbon,
por meio da campanha Total
Flex, está fazendo o parcelamento em até 6x para os Resorts e 4x
para os hotéis, sem juros e com
a parcela mínima de R$ 200.

As políticas de cancelamento
foram revisadas para oferecer
tranquilidade ao cliente, caso
ele precise mudar o período de
sua reserva.
Os hotéis abertos atualmente
da Rede Bourbon estão operando
com ocupação e equipe reduzida
para evitar circulação e aglomeramento de pessoas. São eles:
Bourbon Assunção Convention
Hotel, Bourbon Barra da Tijuca
Residence, Bourbon Belo Horizonte Hotel, Bourbon Curitiba
Convention Hotel, Bourbon Londrina Hotel, Rio Hotel by Bourbon Curitiba Aeroporto e Rio by
Bourbon Campinas. A lista dos
hotéis abertos e data de retorno
dos que estão fechados temporariamente estão sendo atualizadas
diariamente no site: http://www.
bourbon.com.br/covid19/

05/05

Ayrton Gustavo
Carvalho Gomes.
Andréia Bomfim Gonçalves
Adenilson Tozeski
Claudia A. Oliveira
Fabrício César Gonçalves
Jocelene Guimarães Costa
Jocelma Carnavarro
José Soares da Silva
Lucas Moissa Almeida e Silva
Lílian Marques da Silva
Mauricio Silva
Murilo Augusto Pereira
dos Santos, Victor Bueno
Wim Koopman
Yara Lucy Fidelix

07/05

Arthur Buske Machado
Cássio Menarim, Edeli A.M
Ferreira, Fabiano Cordeiro,
Gustavo Fujita, Ivana Babi,
Milena Quadros, Paulo
Silba, Priscila Bueno,
Ismael de Freitas

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

