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CORONAVÍRUS: saúde confirma 30 novos casos e três óbitos

'DIA DAS MÃES'

página 1A

Divulgação / Arquivo Pessoal

O amor de mãe
nos tempos
de pandemia
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, causador da doença
covid-19, ao lado do cuidado extremo que todos estão tendo com os idosos com mais de 60 anos, conforme as recomendações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), uma das maiores preocupações é com a saúde
das mulheres que estão grávidas ou que pariram recentemente. O Página
Um News entrevistou duas mulheres grávidas, que contam como estão
se cuidando e falam sobre o futuro que esperam ter para seus bebês. A
contadora Sibely Lozovei, 36 anos, está no segundo mês de gravidez e
diz que seu principal temor é o de contrair o vírus “e contaminar minha
família”. Simone Aparecida Alves de Oliveira Machado, 40 anos, que
trabalha como auxiliar de CPD e está no oitavo mês de gravidez, teme que
a pandemia chegue em Castro na mesma proporção em que se encontram
página 5
outras cidades que apresentam maiores índices de infecção.

DE FISCALIZAÇÃO

Comissão atua
durante Auxílio
Emergencial
Com o pagamento do auxílio emergencial, ao longo da
semana, a Comissão Municipal
de Fiscalização de Tibagi está
atuando em frente a Caixa para
promover a organização das filas
e garantir o cumprimento das
medidas de prevenção ao novo
página 8A
Coronavírus.

MAIS DE r$ 3,9 MILHÕES

Palmeira irá
receber recurso
da União

Sibely Lozovei: “uma mãe sempre
deseja o melhor para seu filho”

Simone A. A. de O. Machado: “na gravidez,
não dá para ficar com medo. É esperar tudo passar”

Acecastro irá distribuir
500 rosas para mães
Divulgação

Confirmado mais
Estiagem muda cenário
dos rios na região recursos para Carambeí
página 3

página 4

1ª fase foi de sorteio da localização

154 casas começam a ser
entregues em Carambeí

Divulgação

Palmeira será amparada
pelo Programa Federativo de
Enfrentamento ao Coronavírus aprovado pelo Senado,
que consiste na prestação de
auxílio financeiro concedido a
estados, DF e municípios para
enfrentamento à pandemia da
Covid-19. Conforme aprovado
pelo Senado, Palmeira receberá
página 3
R$ 3.928.777,71.

25 MÃES
HOMENAGEADAS
NESSA EDIÇÃO
páginas 6 e 7

NESTE SÁBADO

Divulgação

Divulgação

Gerente da Caixa, Alain Rafael, e o prefeito Osmar Blum

A Prefeitura de Carambeí iniciou o processo
de entrega das 154 moradias populares dos
Residenciais Cidade Nova, Novo Horizonte e
Eldorado. A primeira fase aconteceu no dia 7 e
seguiu no dia 8, no Centro de Convivência do
Idoso (CCI) e contou com 20 contemplados,
representando os demais de cada residencial, em

cada sorteio, medida adotada ao enfrentamento
ao novo coronavírus. O prefeito Osmar Blum
cita que essa é uma ocasião de muita felicidade
para os contemplados assim como para a equipe
da administração municipal que se empenhou
para a realização do sonho da casa própria para
página 3
154 famílias. 			

além da flor, um cartão as mães ganharão

Neste sábado (9), véspera
de dia das mães, a Associação
Comercial e Empresarial de
Castro (Acecastro) fará, pelo
terceiro ano consecutivo, a
distribuição de rosas na Rua
Doutor Jorge Xavier da Silva.
Serão entregues 500 rosas à
mães que estiverem na rua,

sobretudo, nas proximidades
da Associação, durante a
manhã do sábado. Além das
flores, que virão com arranjo,
as mães também irão ganhar
um cartão, feito especialmente
pelos colaboradores da Acecastro para a celebração da
página 4
data especial.

ESTIAGEM

'SAÚDE SILVESTRE'

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (7) o decreto nº 13.629, de 06 de maio
de 2020, o qual declara situação
de emergência municipal em
razão da estiagem que assola o
território de Palmeira e a região
dos Campos Gerais. página 8A

A Vigilância Sanitária de Carambeí está entre as dez melhores
instituições de Saúde Silvestre do
Brasil de acordo com a premiação
10+ do Sistema de Informação
em Saúde Silvestre (SISS) da
Fiocruz, em que foi dado o 8ª
lugar para a cidade. página 8A

Palmeira declara Carambeí se
situação de
destaca em
emergência
premiação

2

SEXTA-FEIRA, 08 A 11 DE MAIO DE 2020

EDITORIAL

ESTIAGEM E O VÍRUS
Em um dos momentos em que a humanidade mais precisa de água, para manter a
higiene básica e melhor se proteger do vírus,
a natureza resolve castigar. Ou será que ela
só está mostrando como seria melhor se
ela fosse bem tratada pelo homem?
Pois é, se vai servir para pelo menos
repensarmos a nossa relação com a natureza ainda não sabemos, mas o Paraná está
enfrentando uma das piores estiagens dos
últimos anos, e agora todos conseguem ao
menos perceber o quão valioso esse bem
natural é para todos. Que façamos uso
conciente enquanto temos.

recente de que ele teria apoio
da deputada federal Aline
Sleujtes para disputar as
eleições municipais foi vista
com muito bons olhos, mas
nessa ciranda para escolher
o melhor adversário, outros
nomes estariam na mesa.

Sandro A.
Carrilho
DOIS SANTOS
Acender uma vela para
dois Santos não é o que se
recomenda, mas na política
isso acaba acontecendo e
muito. Elisângela Pedroso
que o diga. Pretensa candidata a prefeita por Carambeí,
não é de hoje que ela mantém o seu amor pelo deputado federal Aliel Machado,
tanto que ingressou em seu
partido. Aline Sleutjes (sem
partido) também já manifestou simpatia pela filha do
ex-prefeito Alci Pedroso,
mas conhecendo a deputada
federal, com certeza não
aceitaria ser coadjuvante.
Nesse cenário de triângulo
amoroso, o ciúme se torna

grande vilão e o certo, pode
mudar de lado.
PSL
Se houve euforia foi internamente, mas o PSL que
hoje está com Alvaro Teles,
vice-prefeito de Castro, não
parece ter agregado em nada.
Seria uma bola murcha para
a conta do grupo do prefeito
Moacyr Fadel que trocou o
MDB pelo Patriota, outro
partido de pouca expressão.
FLAVINHO
O produtor rural Flavinho Albuquerque (DEM),
mantém conversas com
o grupo de oposição ao
governo Moacyr. A notícia

MATILVANI
Outro que goza de grande
prestígio e teria baixíssima
rejeição, seria o do médico
Matilvani Moreira, que já
Divulgação / PG1 News

Médico Matilvani Moreira

deu sua contribuição no passado ao ser secretário de
Governo de Castro. Durou
pouco tempo no cargo, pois
achava que contribuía pouco,
e acabou pedindo exoneração. De qualquer forma, se
houver uma possibilidade
real de disputar e vencer, não
pensaria duas vezes.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Viva o 'Dia das Mães'
Divulgação / Fabiana Guedes

Mãe!!!

Neste ano não posso
dar um beijo sem
'máscara', nem um
abraço apertado!

SAMIR
Por enquanto, de certo
mesmo em Castro está oexbraço direito de Aline Sleutjes, Samir Chuery, como
pré-candidato a prefeito.
Seria uma campanha solo,
sem muitos recursos, mas
com muita vontade de fazer
história.
ÚLTIMAS: *PSF do
Bom Jesus e Rosário teriam
até a tarde de quarta-feira
(6), oito afastados por sintomas gripais. *Começam a
ser entregues as casas prometidas pelo prefeito Osmar
Blum, em Carambeí.

Isabel é o fruto da vida conjulgal de Simone com Willian, e será
a semente das motivações da vida conjulgal do jovem casal.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais
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qualquer conversa,
o assunto
gira em torno do principal ponto fraco dos brasileiros: o baixo domínio do inglês. O
rápidas
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Em um mundo globalizado, precisamos sobreviver e ver o que vai acontecer..okey?
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podemos
Em umafirmar
mundo
que essa
globalizado,
falha deve ser
precisamos
culpa dos nossos
sobreviver
governantes.
e Segundo
ver o que
notícias
vaique
acontecer..okey?
li, Fernando Henrique
Cardoso
sempre
dispensou
intérpretes
para francês,
e inglês
—ainda
arranhava
algumas
frases
emnão
italiano
Em qualquer
conversa,
o assunto gira
em torno do principal
ponto fracoespanhol
dos brasileiros:
o baixo domínio
do inglês.
O gap (palavra
que define
a falha)
está só e
nas
pessoas
de
poder
aquisitivo
mais
baixo.
Em
um
mundo
globalizado,
podemos
afirmar
que
essa
falha
deve
ser
culpa
dos
nossos
governantes.
Segundo
notícias
alemão. Mas nada deixou de bom para os Brasileiros. Lula foi outro, sempre alegava que foi muito mais cobradoqueno
li, Fernando Henrique Cardoso sempre dispensou intérpretes para francês, espanhol e inglês —ainda arranhava algumas frases em italiano e alemão. Mas nada deixou
cargo
não
ter diploma
universitário
não
falarmais
outros
além
dodiploma
português.
aprendeu
e nem
nos
de bom por
para os
Brasileiros.
Lula foi outro,
sempre alegavaeque
foi muito
cobradoidiomas
no cargo por
não ter
universitárioNada
e não falar
outros idiomas
além do
português. Nada
aprendeu
e nem nos
Dilma
Rousseffativa
foi muito
ativa e engajada
mas dizem
que entendia
entendia razoavelmente
as conversasas
em conversas
inglês e espanhol
ensinou.
Dilma
Rousseff
foiensinou.
muito
menos
e menos
engajada
mas dizem
que
razoavelmente
em
e falava bem o francês. Mas nada fez. Temer, cuja assessoria dizia que ele entende o inglês, nunca se arriscou: esteve em Nova York como um dos convidados do jantar
inglês
e espanhol e falava bem o francês. Mas nada fez. Temer, cuja assessoria dizia que ele entende o inglês, nunca se
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tradutor para acompanhar a conversa à mesa. Enfim, estamos aguardando respostas em nossas escolas, mas já
passou da hora de investir em uma segunda língua. Há um novo presidente, mas parece que ele anda com a cabeça
cheia de outros problemas. Mas primeiro precisamos sobreviver e depois vamos ver o que vai acontecer...Okey?
Diretor Geral
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Umidade
94%
51%

ºC

6 ºC

20

ºC

8 ºC

95%
45%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
10/05

21

ºC

9 °C

91%
44%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

11/05

REDAÇÃO

Temperatura

Dia de sol, com nevoeiro ao amanecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

08/05 - Dia do Profissional Marketing / Dia da Vitória/ Dia
do Artista Plástico / Dia Internacional da Cruz Vermelha
09/05 - Dia da Europa
10/05 - Dia das Mães / Dia da Cavalaria / Dia do Campo
11/05 - Dia da Integração do Telégrafo no Brasil

23

ºC

11 ºC

88%
46%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 07/05/2020
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PRIMEIRA FASE NOS RESIDENCIAIS CIDADE NOVA, ELDORADO E NOVO HORIZONTE

154 casas começam a ser entregues
Divulgação

Contemplados
receberam a
localização
de suas casas

Divulgação

EMPENHO
O deputado Ademar Traiano
(PSDB) reforçou novamente
o empenho da Assembleia
Legislativa no enfrentamento
do coronavírus e lembrou que,
entre outras medidas, já foram
repassados R$ 37,7 milhões,
de recursos do legislativo, ao
Fundo Estadual da Saúde. "Os
recursos permitem a contratação de 1500 leitos - 600 deles
de UTI - e 900 leitos de enfermaria. Também é suficiente
para compra de EPIs (equipamentos de proteção individual) como máscaras e luvas
que serão distribuídos para os
municípios", disse.

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
Municipal de Carambeí iniciou
o processo de entrega das 154
moradias populares dos Residenciais Cidade Nova, Novo
Horizonte e Eldorado. A primeira fase aconteceu no dia 7
e seguiu no dia 8, no Centro de
Convivência do Idoso (CCI) e
contou com as presenças de 20
contemplados, representando os
demais de cada residencial, em
cada sorteio, medida adotada
devido ao enfrentamento ao novo
coronavírus, além do prefeito
Osmar Blum; gerente da agência local da Caixa Econômica
Federal, Alain Rafael; secretário
municipal de Assistência Social,
Adalberto Westphal; secretário
municipal de Finanças, Marcelo
Greskiv; diretor do departamento
de Habitação, Kleber Pedroso,
entre outros.
Essa é a primeira fase da
entrega, onde cada um dos contemplados receberam a localização das moradias por meio de
sorteio. A segunda etapa acontece na sequencia, onde haverá
comunicação do engenheiro da
Pizolato Construtora e Incorporadora (empresa construtora das
moradias) para a visita de visto-

Devido as medidas de combate
ao coronavírus, apenas as
presenças de 20 contemplados

ria do imóvel e após a assinatura
do contrato junto a Caixa Economica Federal.
O prefeito Osmar Blum cita
que essa é uma ocasião de muita
felicidade para os contemplados assim como para a equipe
da administração municipal que
se empenhou para a realização
do sonho da casa própria para
154 famílias. "A minha alegria é
imensa de estar compartilhando
desse momento onde as famílias
estão recebendo uma moradia
digna com conforto onde todos
terão uma melhor qualidade de
vida a um custo acessível", enfatiza Blum.
Ele ainda ressaltou que o
projeto de moradias populares é uma antiga reivindicação
da comunidade, já buscada em
administrações anteriores. "Nós,
com parcerias firmadas com

Palmeira será amparada pelo
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus aprovado
pelo Senado, que consiste na prestação de um auxílio financeiro concedido a estados, DF e municípios
para enfrentamento à pandemia
da Covid-19. Conforme aprovado
pelo Senado, Palmeira receberá
R$ 3.928.777,71. O recurso será
repassado ao Município em quatro
parcelas após a sanção do presidente da república.
Em Palmeira, o recurso será
utilizado para garantir o equilíbrio
financeiro municipal e dar continuidade a serviços públicos essenciais
à população, bem como, manter a
folha de pagamento de servidores
públicos em dia.
Para o prefeito, Edir Havrechaki,
a crise pandêmica teve reflexos em
todos os setores da sociedade,
inclusive no poder público. “Podemos observar que a previsão da
Receita Corrente Líquida para este
ano está em queda acentuada”,
comentou. “Já observamos redução nos tributos como ISS, ICMS
e IPTU, que são importantes para
o equilíbrio financeiro municipal.
Isso deixa a administração em uma
situação de alerta. Entretanto, a
prefeitura não pode parar, por isso
vamos priorizar esse recurso para
o mantimento dos serviços públicos
honrando com os salários dos servidores”, destacou.
A Receita Corrente Líquida
(RCL) citada pelo prefeito, é o
somatório das receitas tributárias
do poder executivo, referentes a
contribuições patrimoniais, industriais, agropecuárias e de serviços.
Conforme dados disponibilizados pela Secretaria Municipal de
Finanças (SMF), a RCL de 2020
apresenta queda considerável no
mês de abril, com baixa de R$
1 milhão no comparativo com o
mesmo período de 2019.
O secretário de Finanças,
Eloir José Voichicoski, explica que
a estimativa é de que a queda seja
ainda mais acentuada nos próximos meses.

governo estadual, Caixa Econômica Federal apoio do então
deputado federal Sandro Alex e
dedicação dos servidores municipais envolvidos no processo
conseguimos atender e trazer
para nossa comunidade as 154
moradias", comemora o prefeito
Osmar Blum.
Em
menos
de
oito
anos 175 novas moradias
Carambeí há décadas sofre com
a carência de moradias populares.
Desde sua emancipação em 1995
o município apresenta um cresci-

mento populacional alavancado
pelo desenvolvimento econômico
e a demanda por moradias se
tornou, ainda maior. De 1997 a
2012 foram edificadas 92 moradias e a atual administração municipal, iniciada em 2013 construiu
oito casas rurais, 13 unidades
urbanas (projeto social) e neste
ano entrega 154 moradias, distribuídas em três residenciais que
contam com toda infraestrutura.
Em menos de oito anos foram
175 novas casas para atender a
população de baixa renda.

PARA CARAMBEÍ

CRISE NA ARRECADAÇÃO

Palmeira irá
receber recursos
da União

Gerente da Caixa, Alain Rafael, e o prefeito Osmar Blum

Sandro Alex confirma mais recursos
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O secretário
de Estado da Infraestrutura e
Logística e deputado federal
licenciado, Sandro Alex, visitou
o município de Carambeí na
terça-feira (6) e se reuniu com
o prefeito de Carambeí, Osmar
Blum, vereadores e secretários
municipais.
Durante o encontro, Sandro
anunciou que foi homologado
o processo de licitação que vai
beneficiar Carambeí com uma
escavadeira hidráulica, no valor
de R$ 382 mil, através de indicação parlamentar durante seu
mandato. “Fiz questão de vir
pessoalmente trazer a confirmação, em breve estará sendo
entregue o equipamento para a
comunidade, mais um compromisso que estamos cumprindo

Sandro Alex com o prefeito Osmar Blum e vereadores da base
com Carambeí”, declarou.
O prefeito agradeceu o empenho e dedicação do deputado.
“Juntamente com os vereadores
da base queremos agradecer por
mais esse compromisso cumprido com o povo de Carambeí.
Com essa escavadeira será possível oferecer aos nossos produtores rurais estradas cada vez

melhores” enfatizou.
Participaram do encontro o
presidente da Câmara Municipal,
vereador Diego Silva, os vereadores Diego Macedo, Ricardo
Enevan e Lourival Iaros, além do
chefe de gabinete Márcio Taques,
secretários municipais Marinho
Avais (saúde) e Alexandre Muller
(administração).

DEPUTADA ALINE SLEUTJES COMEMORA

Exportação do agro cresceu 17,5%
Da Assessoria
As exportações do agronegócio cresceram 17,5% pela média
diária nos quatro primeiros meses
de 2020, na comparação com
mesmo período do ano passado,
destacou o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), com base nos dados
gerais sobre a balança comercial
divulgados pelo Ministério da
Economia nesta segunda-feira
(4). O índice mostra que o trabalho de abertura de mercado
para os produtos agropecuários
brasileiros continua trazendo
bons resultados para o país, apesar do período de pandemia de
Covid-19.
Alguns produtos do agronegócio bateram recordes históricos mensais de exportações em
volume no mês de abril, conforme
o levantamento, como soja (16,3
milhões de toneladas), farelo de
soja (1,7 milhão de toneladas),
carne bovina fresca, refrigerada

ou congelada (116 mil toneladas); carne suína (63 mil toneladas) e algodão bruto (91 mil
toneladas).
“É um resultado extraordinário. Estamos em pleno período
de crise por conta da pandemia
pelo novo coronavírus, que tem
afetado tantos setores da nossa
economia. E, enquanto isso, o
agro continua produzindo como
sempre, não parou, para levar alimento para a mesa do brasileiro
e para o mundo. Isso é fruto de
um trabalho incansável no agro”,
comemora a deputada federal
Aline Sleutjes, do Paraná, membro da Frente Parlamentar da
Agropecuária (FPA) e vice-líder
do gover no na C& acirc;mara.
Os produtos que tiveram
aumento no período foram soja
(+ 29,9%, de US$ 8.968,3
milhões para US$ 11.653,7
milhões), algodão em bruto (+
69,5%, de US$ 659,2 milhões
para US$ 1.117,6 milhões),
madeira em bruto (+ 28,9%,

de US$ 26,1 milhões para US$
33,6 milhões), mel natural (+
17,2%, de US$ 18,4 milhões
para US$ 21,6 milhões),
especiarias (+ 3,2%, de US$
85,7 milhões para US$ 88,5
milhões).
Ásia
As exportações brasileiras
para a Ásia, em todos os setores, subiram 15,5% no primeiro
quadrimestre do ano, na comparação com o mesmo período de
2019. O mercado asiático passou a representar 47,2% do total
de nossas exportações. Apesar
do impacto da pandemia sobre a
economia chinesa, as exportações
brasileiras para a China cresceram 11,3% no período. Segundo
o Ministério da Economia, destaque para a soja (+ 28,5%),
carne bovina fresca, refrigerada
ou co ngelada (+ 85,9%), carne
suína fresca, refrigerada ou congelada (+153,5%) e algodão
em bruto (+ 79,%).

SITUAÇÃO
Pesquisa com empresários
do comércio de Paranavaí constatou que com o isolamento social,
37% das empresas demitiram
funcionários e mais da metade
ainda pretende fazer cortes. Em
relação às vendas, 87,7% disseram que não alcançaram nem a
metade do volume do mês anterior. Alguns empresários têm conseguido manter os funcionários
por meio de vendas pela internet.
Na cidade já são três mil desempregados.
EMENDAS
O deputado Pedro Lupion
(DEM) destinou, através de
emendas, R$ 3 milhões para mais
de 14cidades investir na saúde e
no combate ao novo coronavírus.
Cada cidade vai receber de R$
100 mil a R$ 390 mil, de acordo
com o número de moradores.
“São investimentos para o custeio da saúde do Ministério da
Saúde".
COMPETÊNCIA
O STF decidiu que estados e
municípios têm competência para
adotar medidas de restrição de
transporte de pessoas e mercadorias a fim de evitar o avanço do
coronavírus.
CENTRAIS
HIDRELÉTRICAS
A Assembleia aprovou a construção de mais 15 usinas hidrelétricas no Paraná. São pequenas e
centrais hidrelétricas em rios que
passam por 18 cidades. O projeto de lei do governador Ratinho
Junior foi aprovado em terceiro
turno de votação. Agora, basta a
redação final para seguir à sanção.
UNIÃO FAZ A FORÇA
O governador Ratinho Junior
destacou que a união entre os
três poderes e o Ministério
Público tem sido fator fundamental no combate ao coronavírus no
Paraná. “É tempo de trabalhar
em conjunto pensando o futuro
do Estado. Mudamos as rotinas,
mas estamos atuando de forma
planejada, e nos auxiliando para
o enfrentamento da questão econômica e na emergência na área
da saúde”, afirmou.
CALAMIDADE PÚBLICA
Já são 241 municípios 60,4% das 399 cidades do
Paraná - em estado de calamidade pública decretado. Segundo
o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), o Estado teve em
abril, uma queda de receita de
R$ 420 milhões e para maio há
uma previsão do déficit chegar a
R$ 750 milhões, o que também
afeta na arrecadação municipal. “A situação econômica dos
municípios é muito grave e esse
reconhecimento se dá em função
do atingimento das metas fiscais
previstas na lei de responsabilidade fiscal e compete a cada
município demonstrar isso nas
suas prestações de contas”.
MEDO
Pesquisa da Confederação
Nacional da Indústria, mostra
que 77% dos brasileiros estão
com medo de perder o emprego
como resultado da retração da
economia provocada pelo coronavírus. A pesquisa FSB/CNI registra que 23% dos entrevistados já

perderam totalmente sua renda,
enquanto 17% amargaram queda
no poder de compra desde o início da crise sanitária.
USE MÁSCARA
A Câmara dos Deputados
vota hoje, o projeto que exige uso
de máscara durante pandemia do
coronavírus. Outra proposta a ser
votada é a desburocratização, por
seis meses, o processo de certificação de ventiladores pulmonares
artificiais. O objetivo é impulsionar a fabricação dos equipamentos pela indústria nacional para
suprir a demanda decorrente da
pandemia. São Paulo também
determinou a obrigatoriedade de
uso de máscara em ambientes
púbicos e privados.
CONGELAMENTO
Os senadores aprovaram a
ampliação do número de categorias do setor público que ficarão de fora do congelamento de
salários. Esse congelamento é
uma contrapartida pelo socorro
financeiro da União aos estados e
municípios. Entre outras medidas,
o texto proíbe, até dezembro de
2021, reajustar salários, reestruturar carreiras, contratar pessoal
(exceto para repor vagas abertas),
realizar concursos e criar cargos.
TAXAS DE OCUPAÇÃO
Ao menos quatro estados brasileiros já têm ocupados mais de
90% dos leitos de terapia intensiva destinados ao tratamento
de pacientes com covid-19. Pernambuco, Rio de Janeiro, Ceará e
Roraima são os que vivem a situação mais grave, com taxas de ocupação de vagas de UTI estaduais
que variavam entre 100% e 93%.
NOTIFICAÇÃO
A Assembleia Legislativa
aprovou projeto de lei do deputado Michele Caputo (PSDB)
que obriga as farmácias de informarem as autoridades de saúde
sobre a ocorrência ou suspeita
de doenças de notificação compulsória. A medida contempla os
resultados de testes rápidos da
covid-19 e exames de dengue,
febre amarela, HIV, tuberculose,
varicela, cólera e hepatites virais.
"Com isso, teremos um panorama
mais amplo do avanço do coronavírus e poderemos monitorar
qual cidade ou região necessita
de uma maior atenção”, explica
o deputado.
REABERTURA
O prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) determinou a reabertura
do restaurante popular em Cascavel. O restaurante pode atender
até 500 pessoas, a maioria carentes, e o prato de comida custa R$
3,00.
ADIAMENTO
Ganha corpo na Câmara dos
Deputados a criação de um grupo
de trabalho para discutir o adiamento das eleições municipais em
função da pandemia do coronavírus. Autor da PEC que transfere
para dezembro as eleições, Léo
Moraes (Podemos -RO) lembra que, inicialmente, o TSE era
contra a mudança de data. Entretanto, diante da gravidade do
coronavírus, o tribunal tem revisto
seu posicionamento.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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REGIÃO SOFRE COM A FALTA DE CHUVAS

Divulgação

Estiagem muda
cenário dos
rios na região
Agricultura não
deve sofrer
danos tão
significativos
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Rio Pitangui, que é responsável
pela captação de 70% da água
no município, devido a estiagem ele já opera com só 60%
da captação. O Rio Tibagi, um
dos maios conhecidos da região,
também vem sendo igualmente
castigado, de algumas semanas
para cá, vem sendo possível ver
seu fundo totalmente seco.

Com a falta de chuvas mais
volumosas no Estado, os rios de
toda região dão sinais claros de
que a natureza não anda muito
salutar por aqui. Em Castro,
as águas do Rio Iapó que é o
principal fornecedor da cidade,
estão cada dia mais baixas. No
Balneário Libânio Estanislau
Cardoso (Prainha), pedras que
ficavam submersas agora são
facilmente vistas, revelando o
baixo nível do Rio e a redução
drástica da água. Em outros rios,
nas cidades vizinhas, o cenário
não é diferente. Em Carambeí
o Rio São João teve sua vazão
rigorosamente reduzida, assim
como a Represa do Alagados,
que fica entre a cidade vizinha
e Ponta Grossa, por lá o nível
da água está bem abaixo do
normal. O mesmo ocorre com o

Falta de chuva não deve
afetar significativamente
setor agrícola
A atual estiagem parece
trazer mais dificuldades para
o abastecimento humano e animal, do que para a produção
vegetal. A reportagem conversou na quinta-feira (7) com
Salatiel Turra, que é chefe do
Departamento de Economia
Rural (Deral), da Secretaria
da Agricultura e do Abastecimento (Seab) do Estado. Ele
explicou que para a agricultura
do Estado, se não houver condições climáticas mais severas
ao longo dos próximos meses,
a estiagem não deve causar
estragos tão significativos, isso
porque, quando começou a faltar chuva no Paraná, a soja da
primeira safra já estava quase

em fase de colheita, justamente
quando precisa mais de sol
para secar, e a plantação do
trigo ainda não havia começado. Assim sendo, quem possivelmente sofrerá mais com a
estiagem será o milho, que atualmente está em fase de desenvolvimento, e precisa mais de
água para formação sadia dos
grãos. "Sobretudo na região
Oeste do Estado, onde tem
muito milho ainda na fase justamente da formação do grão
e precisa de uma quantidade
maior de chuvas, neste caso, os
produtores poderão enfrentar
mais dificuldades. Mas considerando que tivemos por esses
dias algumas chuvas centralizadas, em alguns municípios
com um volume considerável,
podemos dizer que as demais
culturas não irão ganhar, mas
também não perderão, irão
pelos menos garantir a produção que já tenderiam", explicou
o profissional.
Segundo Turra, em função
da falta de chuva o plantio do
trigo está um pouco atrasado
no Estado, em comparação
com os anos anteriores, até o
momento o Paraná tem 14%

Rio Tibagi, a exemplo, a exemplo do São João (Carambeí) e Alagados, estão secos

de área plantada com a cultura. "Alguns produtores plantaram mesmo com a terra seca
porque há uma perspectiva de
chuva para os próximos dias, e
mesmo com a estiagem a expectativa é de que neste ano a área
dedicada ao plantio do trigo
seja 5% maior do que a do ano
passado, e se as condições climáticas forem favoráveis daqui
em diante teremos uma safra
bastante promissora, maior que
a passada. Além disso, também

anima os produtores a investir
nessa commoditie os preços,
atualmente a saca do trigo é
comercializada a cerca de R$
60", destacou.
A produção do milho da
segunda safra deve sofrer redução de 5%, o que equivale a 60
mil toneladas do grão a menos
sendo colhidas no Paraná ao
final da safra. "Se as demais
condições permanecerem boas,
mesmo com a perda, a estimativa e de produção de 12,2

milhões de toneladas", ressalta
Salatiel.
E, se agora as condições climáticas ameaçam parcialmente
os números da agricultura
no Estado, na primeira safra
19/20, foram justamente elas
quem favoreceram os números
surpreendentemente
positivos. Só de soja foram colhidas
20,6 milhões de toneladas, um
volume recorde no Estado, na
mesma área plantada do ano
anterior.

AÇÃO ACONTECE PELE TERCEIRO ANO CONSECUTIVO

Acecastro distribuirá 500 rosas
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Neste sábado (9), véspera
de dia das mães, a Associação
Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) fará, pelo terceiro
ano consecutivo, a distribuição
de rosas na Rua Doutor Jorge
Xavier da Silva. Serão entregues
500 rosas à mães que estiverem
na rua, sobretudo, nas proximidades da Associação, durante
a manhã do sábado. Além das
flores, que virão com arranjo,
as mães também irão ganhar um
cartão, feito especialmente pelos
colaboradores da Acecastro para
a celebração da data especial.
O presidente da Associação,
Anderson Gomes, explica que a
entrega das rosas é uma forma de
a entidade homenagear as mães
castrenses, e neste ano principalmente, quando todos enfrentam
dias dificíes graças a pandemia
do novo coronavírus, o gesto vem
também com o intuito de deixar o
dia das mães mais leve e mais alegre. "Este ano em especial, estamos vivenciando dias difíceis, o
isolamento social é tenebroso em
várias frentes para toda a humanidade, saudades da casa cheia
de gente como toda mãe gosta,
mas uma coisa é certa, nenhum
isolamento distanciará o amor
entre mãe e filho. A entidade irá
prestar a homenagem para aquelas que dedicam todos os dias
em prol da família, dos filhos, e
são mais do que merecedoras. A
entrega de flores este ano será

Flores virão com
arranjo e cartão
um ato de agradecimento à todas
as mães castrenses, rosas remetem ao amor. Quer amor maior
que o de uma mãe por um filho
ou uma filha?", destacou.
Anderson lembrou que para
ganhar uma rosa da Acecastro
basta estar na 'rua do comércio' na manhã do sábado, ou
seja, estar prestigiando e comprando o presente do dia das
mães no comércio da cidade.
Considerando a crise financeira
que também se desenrola como
consequência da pandemia, ele
ressaltou a importância de os
castrenses darem preferência
para o comércio local na hora de
fazerem suas compras. "Este ano
o comércio local precisa mais do
que nunca da união das pessoas
que aqui vivem para que possamos proteger os empregos aqui
gerados e manter o dinheiro cir-

culando aqui, não só nesta data
especial que está bem próxima,
mas precisamos nos conscientizar e nos protegermos economicamente. Para o dia de todas as
mães da nossa cidade ser mais
feliz, o presente terá que ser
comprado em Castro", ressaltou
o presidente.
Um dia das mães com cautela
Conforme também destacou
Gomes, o dia das mães costuma
ser uma das melhores datas para
o setor do comércio. Em geral,
perde em vendas apenas para o
Natal, já que tradicionalmente,
ambas as datas são muito marcadas pela compra de presentes,
porém, este ano deve ter como
destaque os cuidados com a
saúde. Certamente será uma ano
atípico também no comportamento do mercado, quanto aos
resultados do dia das mães. "O
dia das mães para o comércio é
sempre considerado o segundo
Natal, onde as vendas mostram
um crescimento considerável
em relação aos demais meses
do ano. Todo lojista gostaria de
ter a sua loja cheia de pessoas,
porém, agora o momento é de
muita cautela e muito respeito
a saúde de todos. Devemos ter
muita responsabilidade, tomando
todas as precauções, evitando
aglomerações e amenizando os
riscos ao máximo, para tentar
conciliar atividade comercial e as
boas práticas de enfrentamento
ao novo coronavírus", finalizou o
presidente da Acecastro.

NOS CAMPOS GERAIS

Outono não terá muitas chuvas
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
No meio da semana Castro
e cidades próximas respiraram
aliviadas com a chuva mansa que
caiu para molhar a terra. Já estava
ficando tudo árido por aqui, devido
a uma das mais severas estiagens
dos últimos anos. Porém, a tão
esperada visita veio passageira,
em Castro, por exemplo, não
caiu mais que 2,2 milímetros. E
em grande parte do Estado não
foi diferente, de acordo com o
Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
(Simepar), a chuva deve ter atingido no máximo 10 milímetros na
maioria das cidades onde chegou,
com exceção das regiões Oeste e
Sudoeste, onde a chuva foi pouco
mais expressiva.

Depois da passagem rápida
da chuva pela região, presença
certa mesmo é a do frio. A
madrugada desta sexta-feira (8)
deve ser uma das mais geladas
do ano até agora. Tem previsão
inclusive de geada para algumas
cidades, e de temperaturas chegando na casa dos quatro e cinco
graus.
O meteorologista Reinaldo
Kneib, ouvido pela reportagem,
explicou que até neste final de
semana não deve chover mais.
Ao longo da próxima semana as
temperaturas sobem um pouco,
ficando próximas dos 12 e 13
graus, em seguida, volta a chover na região, mas não se deve
esperar por grandes volumes,
segundo o entrevistado, as chuvas
do Outono não deverão ser suficientes nem mesmo para resolver

o problema de desabastecimento
que muitas cidades paranaenses
vêm enfrentando. "O mês de maio
deve ser um pouco diferente dos
dois últimos meses, que foram
extremamente secos, na segunda
quinzena teremos chuva com
mais frequência, porém, além da
estiagem, o Outono e o Inverno
são de fato estações mais secas
que as demais, então não tem
como contar com uma grande
quantidade de chuvas", destacou
o meteorologista.
Com a previsão de poucas
chuvas e com a necessidade
ainda maior de água em todas
as casas, para que todos possam
cuidar da higiene pessoal diante
da pandemia do novo coronavírus, faz-se mais necessário do
que nunca fazer uso consciente
da água tratada.
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DIA DAS MÃES

O amor de mãe nos tempos da pandemia
Divulgação / Aquivo Pessoal

Duas
mulheres
grávidas falam
sobre cuidados
Da Redação
“Florentino Ariza velava a maior
parte da noite, acreditando ouvir a
voz de Fermina Daza na brisa fresca
do rio, apascentando a solidão com
a lembrança dela, ouvindo-a cantar
na respiração do navio que avançava nas trevas com passos de bicho
grande, até que apareciam as primeiras franjas rosadas no horizonte
e o novo dia rebentava de repente
sobre campinas desertas e pântanos de névoa. A viagem lhe parecia
então mais uma prova da sabedoria
de sua mãe, e se sentia com ânimo
de sobreviver ao esquecimento.”
O trecho acima é do livro “O
Amor nos Tempos do Cólera”, do
escritor colombiano Gabriel García Márquez (tradução de Antônio
Callado, editora Record, Rio de
Janeiro, 1985, pág. 107). Narra a
história de três personagens: Florentino Ariza, telégrafo (responsável por enviar telegramas); Fermina
Daza, filha de um comerciante e imigrante espanhol; e Juvenal Urbinal, o
médico da cidade, rico e de família
aristocrática, “considerado o melhor
partido pelas jovens solteiras”. Mas
é centrado no amor obsessivo que
Florentino sente por Fermina. O

Sibely Lozovei: “uma mãe sempre
deseja o melhor para seu filho”
enredo se passa em uma cidade inspirada em Cartagena de las Índias,
na Colômbia, no final do século
XIX. Simultaneamente à narrativa, o
país está passando por um surto de
cólera (juorosco.blog/2018/01/13/
resenha-livro-o-amor-nos-temposdo-colera-gabriel-garcia-marquez/).
No entanto, mesmo que a obra
trate de um amor romântico idealizado, há muitas passagens que falam
sobe o amor da mãe de Florentino,
Trânsito Ariza, por seu filho. A mãe
é uma presença constante na história. Seja onde for, em que lugar
Florentino estiver, ele quase sempre
se lembra da sua mãe. Uma curiosidade: no livro, de 261 páginas,
há mais de 250 citações da palavra
“mãe”.
Nestes tempos de pandemia

Simone A. A. de O. Machado: “na gravidez,
não dá para ficar com medo. É esperar tudo passar”
do novo coronavírus, causador
da doença covid-19, ao lado do
cuidado extremo que todos estão
tendo com os idosos com mais de
60 anos, conforme as recomendações da Organização Mundial da
Saúde (OMS), uma das maiores
preocupações é com a saúde das
mulheres que estão grávidas ou que
pariram recentemente. Mesmo que
se saiba que o risco de infecção é o
mesmo para qualquer ser humano,
de acordo com o médico ginecologista e obstetra Marcos Takimura,
professor da Universidade Federal
do Paraná (UFPR), “a diferença da
gestante está justamente na resposta
do organismo ao vírus, pois as modificações imunológicas pelas quais a
mulher passa durante a gravidez
podem facilitar complicações no

quadro de diversas doenças”.
Duas mulheres grávidas ouvidas
pelo Página Um News contam
como estão se cuidando, durante
a pandemia, e falam sobre o futuro
que esperam ter para seus bebês.
Ambas alimentam a esperança de
que a situação melhore, depois da
pandemia.
A contadora Sibely Lozovei,
de 36 anos, está no segundo mês
de gravidez. A previsão é de que o
parto aconteça no dia 17 de dezembro. Ela já é mãe de uma filha de
20 anos. Seu principal temor é o de
contrair o vírus “e contaminar minha
família, principalmente minha filha,
pois ela tem asma”. “Também tenho
medo de não saber quais consequências ou sequelas isso poderá trazer para o bebê”, afirma.

Segundo Sibely, o principal
cuidado que mudou por causa da
pandemia foi com a higiene. “Com
certeza, foi muito intensificado, tanto
com relação à minha higiene quando
com a da família em geral”, diz.
Sibely conta que vem acompanhando as notícias sobre a covid-19
e que se preocupa muito com isso.
“O Brasil é um país de baixa renda,
em sua maioria, o que significa que a
educação e o acesso às informações
são limitados”, avalia. “Podemos
perceber que os maiores índices de
mortalidade são de casos subnotificados, e estão nos estados mais
vulneráveis”, completa. Pelo fato de
sua filha ser estudante de Biomedicina, Sibely relata que vem tendo
diálogos frequentes com ela sobre
os aspectos técnicos “de uma pandemia desta magnitude, os cuidados
necessários e, principalmente, a responsabilidade que temos em evitar
situações que possam colocar em
perigo a nós e a nossa comunidade
em geral”.
Sobre que futuro aguarda para o
bebê, Sibely diz que uma mãe sempre deseja o melhor para seu filho.
“Eu espero que, no meio de todo
este caos que estamos vivendo, isso
sirva de aprendizado, e que, assim
que tudo isso passar, que o bebê
cresça com saúde e consciência
que devemos sempre nos cuidar”,
observa.
Eclesiastes
Simone Aparecida Alves de Oliveira Machado tem 40 anos e trabalha como auxiliar de CPD. Está no
oitavo mês de gravidez e espera que

o bebê, uma menina, nasça entre 20
e 26 de junho. É o seu primeiro bebê.
Seu temor é de que a pandemia chegue em Castro na mesma proporção
em que se encontram outras cidades
que apresentam maiores índices de
infecção, “atingindo a todos, desde
crianças até os mais idosos”.
Quanto aos cuidados, Simone
conta que são os mesmos que já
vinha tendo antes da pandemia:
higienização das mãos, afastamento
de dois metros das outras pessoas
e troca das roupas assim que chega
do trabalho. “Tenho acompanhado
as notícias e o que podemos fazer,
enquanto podemos, é seguir as recomendações do Ministério da Saúde.
Não procurei ir mais a fundo sobre a
doença porque ainda pouco se sabe
dela. E, na gravidez, não dá para
ficar com medo. É esperar tudo passar”, afirma.
Questionada sobre que futuro
espera para sua filha depois que
a pandemia passar, e que mundo
acha que está reservado para ela,
Simone demonstra esperança e cita
uma passagem do livro Eclesiastes
(8, 11-3). “Olha, neste mundo, há
tempo para tudo. Tempo de nascer
e tempo de morrer. Estamos de
passagem. E temos que ser fortes
e enfrentar as dificuldades da vida,
com perseverança. É o que vou passar para minha filha, sendo instruída
através da palavra de Deus”, afirma.
“Dizer que as coisas vão melhorar
vai contra o que Jesus nos deixou:
que, no mundo, teríamos aflições,
mas é para termos bom ânimo. O
que está reservado para ela está nas
mãos de Deus”, conclui.
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Mães que encantam
Foto / Divulgação

'Amor
incondicional'.
De Ingridy Livai
para Edeiz Rocio

Feliz dia das mães para a nossa Rainha!
Amamos muito você e desejamos toda
a felicidade do mundo!
De Yasmin, Lavínia e Luís Guilherme
Para: Aline Sleutjes

'Querida mãe, você é minha
luz quando o mundo está escuro
e meu norte quando me sinto
sem rumo. Amo muito você!
Feliz Dia das Mães!'

'O lugar mais seguro do mundo é dentro
do abraço dela. Um lugar cheio de amor e
carinho, que só um abraço de mãe pode ter.'
De Emilly para Kelen
'A coisa mais importante que
um pai pode fazer por seu filho
é amar a mãe dele.'
De Frank Willian Stavinski
Para Aline Aparecida Ducheiko

Marisa Farias deseja feliz dia
das mães para Araci Aparecida
Farias e recebe um abraço
de seu filho Samuel

Rosângela Maria de Souza,
esposa do nosso colaborador
Mauricio Cuizini Barreto, Brandy Lizi e Nicolas. Três gerações demonstrando o quanto
o amor renova as pessoas.
Nesta foto parabenizamos a
todas as mães neste seu dia.

A minha querida mãe Ecleide
Maria Bueno Moreira uma lembrança de seu filho Gago. 'Momentos sempre marcantes!'

'Feliz dia das Mães a pessoa que
nos deu a vida e todos os dias
nos dá razão para viver!'
De: Sandro, Alessandra e Juliane
Para: Nanci

'Mãe! em seus braços sempre encontramos conforto e no seu coração amor infinito. Seu amor está
presente nas atitudes generosas, na sua constante
presença, na sua proteção, nos seus gestos de
amor invisíveis, nas palavras certas que nos fortalecem e nos ensinam a ser perseverantes. Obrigada!
Por ser nosso pilar nos dias desafiadores, por nos ensinar o verdadeiro amor, inesgotável, uma fortaleza
onde cabe todos nós. Se o amor de DEUS encontra
paralelo no mundo, sem dúvida, essa semelhança
é visível no seu amor por nós. Nossa gratidão pelo
seu inestimável exemplo, e por ser a melhor mãe
do mundo.' De Ednéa, Edclea, Susy, Elimara e
Jacks Junior para nossa mãe Valdi

Caroline Ferreira e Antonio
F. Santiago Migdalski
Amor, dedicação e
cumplicidade!
'A palavra mãe significa
dedicação, amor, compaixão e tudo de bom que existe no mundo. Feliz Dia, Mãe!'
De: Julize Dalcol
Para: Aparecida da luz
Dalcol Guimarães
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Mães de toda hora
Fotos / Divulgação

Leonilson
Ferreira Bucker
deseja um feliz
dia das mães
para a professora
Leonilda
Elias Ferreira
'Querida mãe,
nunca poderemos
retribuir a senhora o
amor incondicional
que a senhora nos
deu, mas saiba que
nossos corações
será eternamente
seu. Feliz dia das
mães!'

'Para uma mãe dedicada que ama muito.
O melhor combustível para se crescer forte,
inteligente e com pensamentos positivos
é o amor de mãe!' Homenagem de seus
filhos Miguel e Frederico a Rejane Peconick

De José Augusto,
Márcia e Liliane
para mãe Ozelia

'Mãe, obrigado por todo seu Amor 'Todos
os dias' eem qualquer lugar.' De João Lucas
Cobbe para a Mãe Aline Pires Cobbe

'A vida não
veio com manual. Mas, veio
com ela ... e
é a mesma
coisa'
De: Rejane
Peconick e
sua mãe
Para: Dra.
Rosa Ribeiro

'Para minha
mãe Nith, com
muito carinho.'
De seus filhos
Rosa, Rita
e Amaro

'Não precisamos de
datas especiais para
demonstrar nossa
imensa gratidão por
todo seu carinho,
dedicação e amor.
Feliz Dia das Mães
para a mulher que
mais amamos!'
De Maicon, Regiane, Rosiane, Tatiana
e Márcio.
Para: Mãe Aurea
'Um feliz dia das
mães para menina
mulher que tem
todo nosso carinho
e amor. À você que
tem nossa admiração e respeito. MÃE,
amamos você!' De
Fernanda e Fabiana para mãe Vânia

'MÃE. Todos te admiram por tua beleza e
simpatia nós te admiramos pela tua garra e tentamos entender como Deus te fez e faz tão forte.
TE AMAMOS!' De: Patricia Elsbeth Petter Mittelstedt,
Daniela Aline Petter Mocroski, Fabíola Leane Petter,
Fernanda Bianca Petter Bundt, Jan Willibald Petter,
Ana Priscila Petter. Da esquerda para a direita: Pri,
Fabi, Jan, Patri, MÃE, Dani
e Fer. Para: Ana Maria Pandorf Petter
Nossa Verinha...Você é duas vezes mãe, duas
vezes carinho, amor, dedicação e compreensão...
Por tudo que és, exemplo de paz, amor, e afeto.
Amamos você.
De: sua filha Thaisy Weinert e neta Isabella Weinert
'Obrigado,
Mãe, por me
ensinar seu
exemplo
de caráter'
'Mãe, tudo o que dizermos sobre vc não conseguimos expressar nosso amor respeito e gratidão. Nosso obrigado. Te amamos! De: Alcenio, Nelson Jr,
Muriel, Edson, Pedro , Sidney, Luci e Vanessa
Para: a mãe Judith Fatima Crist

De Cleucimara Santiago
para Cleotilde Mainardes
Carneiro
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

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

doutor Dalton
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Mãe e filha
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Divulgação

Comemoração dupla na Família Hey Bondancia nesse mês de
maio. A filha Mirella Cristina Hey Bondancia celebra seus 16 anos
no dia 11 e sua mãe Noeli Maria Hey Bondancia recebe muitos
cumprimentos no dia 18. Aproveitamos o registro das duas
juntas para também parabenizar Noeli pelo Dia das Mães

Estela Vitória Batistel, neste dia 13,
será muito cumprimentada pela
chegada de seus 05 aninhos. É filha do
casal Andreia e Bruno Batistel. Parabéns!

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Em casa, junto a sua
família, Bruna de Oliveira
celebrou a passagem
de seus 15 anos,
no dia 3 de maio.
Muitas felicidades!

Dalton Luis Scremin, reserva o sábado (9) para
receber muitos cumprimentos por mais um ano
de vida. Ele que é considerado um dos mais
respeitáveis advogados de Ponta Grossa e região
Divulgação / Fabiana Guedes

Quem estreia nova idade no dia 15 é o renomado
arquiteto Danilo Schiochet. No registro, com sua bela
esposa, Cristiane Albach Nocêra Schiochet. As
comemorações serão no recanto da família, em Tibagi.
Divulgação / Edison Luiz

A querida Marilete
Biassio dos Santos, Sra.
Genipo Santos, reserva
o dia 11 para receber
cumprimentos pelo seu
aniversário. No clique,
ela curte momento
com a netinha Beatriz

08/05

Andressa Anhaia Wrobel
Aline Klug de Moura
Daniel Andrade
Eliane Fonseca
Germano Assmé Bertolini
Rafael Sousa Silva
Ramon Quelce, Rômulo Cury
Ruan Vagner do A. Geremias
Ruan Felipe Staron
Vilson de Lima - (Tibagi)

Divulgação

O garotão Luiz Otávio comemora no dia 10 a chegada
de seus 8 anos. Desejos de que todos os seus sonhos
se realizem,e que sua trajetória seja iluminada e
abençoada por Deus, não faltaram. Feliz Aniversário!

Loeise Esther Cherobim
Moro, benemérita dama
da sociedade princesina,
com larga folha de
serviços prestados à
comunidade, neste
sábado (9) receberá
o carinho de seus
familiares e amigos pela
passagem de seus 90
anos de pura vivacidade.
Foi casada por 66 anos
com o empresário
Janguito Moro.
Parabéns e muitas
felicidades!

Quem comemora mais um ano de vida no dia
12 de maio é Ana Claudia Kanunfre da Luz (esq).
No registro, recebe o carinho da sua mãe Maria de
Lourdes Kanunfre e da filha Thays Michelly da Luz
Divulgação

Giovanna
Broch Barbiero
comemora seus
11 aninhos na
quarta-feira (13) .
A aniversariante que
vem despontando
no cenário artístico
nacional, é filha do
casal Cinara Broch
e João Carlos
Barbiero.
Parabéns!
Divulgação

Miriam Terezinha
e Jurandir Sideney
Ribeiro, casal
integrante do Lions
Clube Pitangui.
Ele nesta sexta-feira
(8) foi muito
cumprimentado
pela passagem
do seu aniversário.
Parabéns!

09/05

Alceu Bendlin
João Carlos Mariano
Li Inácio, Nanny Ferraz
Paulo Sérgi Gomes
Robert do Nascimento Souza
Selma Pinheiro Sousa
Yasmin Castro, Mara Silva

Dalton Luis Scremin

10/05

André Luiz Oliveira
Harley Mittelstedt
Luiz Carlos Plem - Tibagi
Maria Eduarda Scheur
Gusmão
Moises M. de Oliveira
Regina Silva Camargo

11/05

Caio Babo Backer Gomes
Charianne Caroline da Silva
Patricia Fontoura Selmer
Rick Silva, Sales Queiroz
Silvana Caneti Dzázio

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

