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caminhoneiros brigam em plena RODOVIA BR-277, NO DOMINGO
Divulgação

500 ROSAS

Distribuição
de rosas
emocionou

A cada dia, 100 pares de chinelos são produzidos por quatro presos inseridos no projeto
'Calçando a Vida', desenvolvido na Cadeia Pública de Castro. A unidade, que está sob jurisdição
da 2ª Regional do Depen, com sede em Ponta
Grossa, já produziu 960 itens (ou 480 pares)
desde o início do funcionamento, na quarta-feira
(27 de abril).
Os itens já produzidos foram distribuídos
entre os presos da própria unidade de Castro e
ainda na unidade feminina da regional de Ponta
Grossa. Além disso, também foram confeccionados exclusivamente 30 pares de chinelos pretos
para base da Seção de Operações Especiais
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(SOE) de Ponta Grossa.

Presidente Anderson Gomes
também fez entrega de rosas

A distribuição das rosas
feita pela Associação Comercial e Empresarial de Castro
(Acecastro) no sábado (9),
véspera de dia das mães, foi
uma missão muito bem sucedida, conforme colaboradores e o
presidente da entidade, Anderpágina 5
son Gomes.

Congratulações
a exemplos de
solidariedade

devido a pandemia
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UNIDADE PRISIONAL DE CASTRO

Detentos
produzem
chinelos

Divulgação / Luana Dias

Terceira
motoniveladora
para palmeira
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PALMEIRA DECRETA ESTADO
DE CALAMIDADE PÚBLICA
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Itens já produzidos foram distribuídos entre os presos da própria unidade de Castro
Divulgação

EM CANOINHAS

Feira do Brás é obrigada
a fechar suas portas
Na quebra de braços entre Prefeitura de Carambeí e a Feira
do Brás, prevaleceu o argumento das autoridades carambeienses
em proibir a realização da feira por causa da Covid-19. Mas para
que o feirão fechasse suas portas às vésperas da segunda mais
importante data para o comércio brasileiro, foi preciso que Câmara
e Prefeitura agissem rápido. Tão rápido que na manhã de sábado
seus representantes informavam que a feira não poderia acontecer
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devido a pandemia do coronavírus.		

Divulgação

Em castro, 11 presos e um apreendido

COMERCIANTES SE SUPERARAM

Divulgação

Vereador
cassado,
Luisir
Lobacz,
é preso
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R$ 2 MILHÕES PARA HOSPITAL DE TB

Divulgação

COVID-19

Mais dois óbitos
e 14 novos casos

A Secretaria de Estado da
Saúde, em informe publicado
nesta segunda-feira (11), confirmou mais dois óbitos e 14
novos casos da Covid-19 no
Paraná. Agora chega a 1.849
o total de pacientes com confirmação da doença, em 153
página 6
municípios.

O dia das mães é historicamente conhecido como o segundo Natal entre os
comerciantes, em termos de vendas de presentes e de movimentação da economia
no setor do varejo. Esse ano, porém, a data, comemorada no último domingo
página 5
(10), foi um verdadeiro desafio para os comerciantes.

A deputada federal Aline Sleutjes, do Paraná, vice-líder do governo federal na
Câmara, anunciou o envio de R$ 2 milhões para o Hospital Regional de Telêmaco
Borba, em entrevista à Rádio Itay 88FM, de Tibagi, no último fim de semana.
página 3
Uunidade estará funcionando até 15 de maio.
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EDITORIAL

COMÉRCIO ENCHE
DE ESPERANÇA
O dia das mães colocou o consumidor castrense à prova. A data
é muito esperada pelos comerciantes, e neste ano, chegou em plena
época de pandemia, quando as pessoas estão confinadas em suas
casas, e principalmente, estão com medo de gastar, ou pior ainda,
com pouco dinheiro para injetar no comércio. Mas para supresa,
positiva do setor, parece que os resultados foram bons para grande
parte dos empresários castrenses do ramo. É claro, considerando a
data, todos, ou pelo menos a maioria, estava acostumada a vender
mais, mas dadas as circunstâncias, o dia das mães serviu sim para
trazer um pouco de alegria, para quem ganhou, e mais ainda, para
quem vendeu o presente. E, para a felicidade de todos, uma boa
quantidade de presentes foi vendida.

As eleições municipais
Coisa inédita: teremos eleições este ano para as prefeituras e
câmaras de vereadores e o grande
evento parece coisa sem importância. Compreensível. O Covid-19,
esse bichinho invisível, joga todos
os outros temas no baú do esquecimento. É claro que, um pouco
mais adiante, o pleito estará na
mesa dos candidatos, eis que se
trata de construir a base do edifício político, composta por 5.570
prefeituras e cerca de quase 60
mil vereadores.
Que não haja dúvidas. As eleições se darão este ano, mas não
na data marcada de 4 de outubro,
pois os candidatos e seus cabos
eleitorais ainda estarão se recuperando do caos pandêmico, sendo
mais provável pensar em 15 de
novembro. Será uma campanha
mais rígida em muitos aspectos,
a começar pelo fim das coligações
proporcionais. Ou seja, não veremos vereador sendo puxado pela
força dos votos somados de parcerias entre siglas.
O termo rigidez se aplica a
outros aspectos. No campo dos
recursos financeiros, por exemplo. O dinheiro mais curto exigirá campanhas objetivas, sem
rodeios, equipes restritas, sem a
parafernália das mobilizações do
passado. A campanha encontrará

um eleitor com posicionamentos
diferentes da moldura tradicional.
Qual seu perfil? Difícil apontar todos os componentes que
influenciarão o sistema cognitivo
das pessoas, mas é possível pinçar
valores que permearão as escolhas. A começar pela carga de sentimentos sofridos no desenrolar da
pandemia que assolou o país, cuja
extensão poderá chegar ao final
do ano. Esse danado de vírus veio
para ficar. Todos, uns mais, outros
menos, carregarão as marcas do
susto, do medo, da angústia, da
depressão, cujos efeitos impregnarão o nosso modus vivendi.
Até nossas crianças continuarão a
recordar os angustiantes tempos
em que tinham de usar máscaras.
Como esta bagagem emotiva
se fará presente no instante em
que eleitoras e eleitores estarão
diante da urna eletrônica? Provável resposta: escolher o perfil que
melhor traduza o resultado da
equação Custo x Benefício. Resultado que não significa dinheiro,
bens materiais, apesar de ainda
abrigarmos um contingente que
vota sob esta teia. Refiro-me a
outro tipo de valor: qualidade,
seriedade, zelo, preparo, disposição, compromisso, inovação,
despojamento,
simplicidade,
modéstia, coragem, contra os

* Gaudêncio Torquato
velhos padrões, avanço. P. S. O
capitão Bolsonaro foi eleito com
essas bandeiras e está mostrando
ser da velha guarda. Até sua conduta no comando da luta contra a
pandemia será lembrada.
Quem pode encarnar esse
acervo? Qualquer cidadã ou
cidadão que, sob a equação
Custo x Benefício, seja a(o)
mais próxima(o) do eleitor. Este
posicionamento valerá tanto
para o voto no prefeito(a) ou no
vereador(a). Constatação: é forte
a impressão de que as mulheres
serão bem votadas. Ganharam
bom espaço na expressão de dor
em corredores de hospitais e filas
nas ruas. Mas o mais endinheirado
não será necessariamente o eleito
ou o mais votado. Pobres, ricos,
feios e bonitos, jovens e maduros,
homens e mulheres estarão no
tabuleiro, jogando com as pedras
da mesma oportunidade.
O que pretendo dizer é que, na
campanha municipal deste ano, as
desigualdades diminuem, elevando
a probabilidade de vermos uma
limpeza geral na galeria dos retratos que ali se veem há décadas.
E o que dizer? Primeiro, evitar
o óbvio ululante, do tipo de promessas mirabolantes de grandes
obras, essa tradição que sai de
maneira artificial da boca de can-

didatos. O momento exigirá criatividade. Que significa encontrar
formas simples, diretas, críveis,
objetivas, para dizer as coisas.
Governar juntos, por exemplo,
mas isso não pode ser transmitido
com a carcomida locução. O candidato deve ter uma plataforma
de conselhos de bairros e comunidades, maneiras de acionar
frequentemente esse mecanismo
(via agenda de encontros), enfim,
demonstrar que efetivamente quer
administrar sob o princípio da
democracia participativa.
No mais, ouvir o vento do
tempo. Ele passa todos os dias
por nós. Traz recados. Suave ou
forte, exibe em nossos sentidos o
retrato da emoção e da razão do
povo. Meu saudoso pai, todos os
dias, da calçada onde se sentava
para conversar com os amigos,
às 19 horas, aprumava o faro
para sentir o jeitão do tempo.
Olhava para o Nascente, via barras de cores nas nuvens, jogava
sua impressão para os ouvintes e
arrematava: “amanhã, não, mas
depois de amanhã vai chover. E
fulano não é bom de voto”.

Sandro A.
Carrilho
FEIRA NÃO PODE
Não foi dessa vez que a Feira
do Brás ganhou o round e pode
realizar o evento em Carambeí.
E o que realmente pesou foi
o argumento da covid-19 que
proibe aglomerações de qualquer natureza. Ponto para as
autoridades municipais, Câmara
e Prefeitura, que agiram rápido.
FEIRA NÃO PODE II
Em todas as outras vezes,
a Feira do Brás aconteceu para
desespero dos lojistas carambeiesnses que viam o dinheiro
dos moradores da cidade escoarem para fora. Desta vez não
foi o que aconteceu.
GUEDES DE VOLTA
Um nome que praticamente

foi esquecido, mas ecoa forte
para disputar a eleição municipal deste ano, é o do ex-vereador, ex-secretário municipal,
e por muitas vezes candidato a
prefeito de Castro, o empresário Izidro Constantino Guedes.
Depois de passar por uma infinidade de partidos, inclusive o
PDT de Luiz Brizola, PT de
Luiz Inácio Lula da Silva, Guedes está no Patriota de Moacyr
Fadel. Diriam alguns que no
impedimento do prefeito em
tentar a reeleição, não seria
Neto Fadel a bola da vez, mas
Izidro Guedes o nome a disputar. Será?
ÚLTIMAS: Presos de Castro dão exemplo para os demais
detentos do Paraná.

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

Não foi desta vez que a Feira do Brás fez a alegria dos comerciantes de fora. Foram derrotados pela Covid-19, e pelas leis do estado
que impedem feiras em plena pandemia. O comércio local, gostou!

Resenhas rápidas e radicais
Entre guias, sonhos e pesadelos, eu ainda posso dizer: mamãe, como eu adoro amar você!
RESENHAS
RÁPIDAS
RADICAIS
Segui
um guia prático
virtual deEcompras
para o dia das mães. Sem ele eu estaria perdido nesta data tão significativa!

Ele me mostrou insights rápidos para criar ações eficientes e adequadas para um momento tão especial. Ele é um guia
Entre
sonhos
e pesadelos,
eu ainda
possodiferentes
dizer: mamãe,
como euqualquer
adoro rainha
amar do
você!
que
me guias,
ajuda com
uma linguagem
rebuscada,
de estratégias
para impressionar
lar! E
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para oédiaodas
mães.
Sem ele euEle
estaria
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tão significativa!
confirma
que
eu virtual
já sabia:
emoção
que
importa!
meperdido
anima,
eu preciso mais engajamento! Que devo
Ele me mostrou insights rápidos para criar ações eficientes e adequadas para um momento tão especial. Ele é um guia que me ajuda com uma linguagem rebuscada,
moldar
minhas ideias com produtos de diferentes tickets, nesta primeira vez de compras online e são dicas de
de estratégias diferentes para impressionar qualquer rainha do lar! E confirma o que eu já sabia: emoção é o que importa! Ele me anima, diz que eu preciso mais engavendedores
experientes
que com
sabem
dedetudo...até
elogiam
o poder
WhatsApp!
devendedores
uma coisa
eu gostei...tem
jamento! Que devo
moldar minhas ideias
produtos
diferentes tickets,
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vez dedo
compras
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o
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frete
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para
qualquer
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do
Brasil!
E
um
cartão
especial
e
impresso
grandes
frete grátis para qualquer lugar do Brasil! E um cartão especial e impresso com grandes letras os dizeres quecom
rabisquei
letras os dizeres que rabisquei sobre este dia tão especial. E me deram a dica: devo começar com a palavra mãe...ou mamãe! Enfim, fui vencido...com todos os benefísobre
este gerei
dia e tão
me deram
a chegar
dica: antes
devo
começar
com
a comecei
palavra
mãe...ou
mamãe!
Enfim,
cios garantidos,
pagueiespecial.
o boleto com aEgarantia
de que ele vai
do domingo
das Mães!
Então,
a semana
...irritado,
pois o boleto
era falso,fui
o
celular
que
comprei
para
ela
nunca
chegou,
aquela
página
que
consultei
saiu
da
Internet,
ficamos
apenas
com
a
marmita
do
domingo
e
o
show
do
Daniel!
Mas
tudo isso
vencido...com todos os benefícios garantidos, gerei e paguei o boleto com a garantia de que ele vai chegar antes
do
me ensinou a entender a coisa mais importante da minha vida: Mamãe, como eu adoro amar você!
domingo
das Mães! Então, comecei a semana ...irritado, pois o boleto era falso, o celular que comprei para ela nunca
chegou, aquela página que consultei saiu da Internet, ficamos apenas com a marmita do domingo e o show do Daniel!
Mas tudo isso me ensinou a entender a coisa mais importante da minha vida: Mamãe, como eu adoro amar você!
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Terça
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Temperatura

Umidade

25 ºC
12 ºC

86%
49%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
13/05

22

ºC

14 ºC

95%
64%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Quinta
14/05

REDAÇÃO

Clima

19 ºC
13 ºC

98%
75%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/05/2020
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PARA O HOSPITAL REGIONAL DE TELÊMACO BORBA

Aline anuncia envio de R$ 2 milhões
Divulgação

Deputada
reconhece que
hospital será
importante
Da Assessoria
A deputada federal Aline
Sleutjes, do Paraná, vice-líder
do governo federal na Câmara,
anunciou o envio de R$ 2
milhões para o Hospital Regional de Telêmaco Borba, em
entrevista à Rádio Itay 88FM,
de Tibagi, no último fim de
semana. Em reunião por videoconferência com o governador do Paraná, Carlos Massa
Ratinho Jr, em 27 de abril, ele
garantiu para a parlamentar e
demais participantes que a unidade estará funcionando até 15
de maio.
Além de ser aguardado há
mais de dez anos por cerca de
200 mil moradores da cidade

Aline Sleutjes: Recurso será destinado ao combate do covid-19

e da região, a abertura do hospital de Telêmaco se faz ainda
mais urgente neste período

de pandemia. Segundo Aline,
o recurso será destinado ao
combate do novo coronavírus.

“Estarei encaminhando ao
hospital, que vai abrir depois
de cinco inaugurações que não
aconteceram, R$ 2 milhões,
porque a gente sabe que ele vai
ser um hospital muito importante para a região”, afirmou.
O hospital regional atenderá a população de Telêmaco
e de mais sete municípios
da microrregião. Além deste
recurso, a deputada é responsável por garantir o repasse
de outros R$ 725 mil para a
saúde de Telêmaco Borba, por
meio de emendas parlamentares, em seu primeiro ano e
meio de mandato. Foram R$
125 mil para a aquisição de
unidade castra-móvel e mais
R$ 600 mil, sendo R$ 300 mil
para atenção especializada.

Além dos R$ 2 milhões,
R$ 725 mil para a
saúde de Telêmaco

CÂMARA DE CASTRO RECONHECE

Congratulações a exemplos de solidariedade
Em tempos de enfrentamento
da pandemia do novo coronavírus, causador da covid-19, a
Câmara Municipal de Castro
aprovou por unanimidade, na
sessão ordinária da segundafeira (4), três requerimentos
solicitando votos de congratulações a uma jornalista, três assentamentos da reforma agrária e
uma cooperativa que decidiram
realizar ações de solidariedade
a famílias em situação de risco
social e a pessoas que estão na
linha de frente do combate à
doença. A sessão de segunda
foi a primeira realizada de forma
mista – presencial e on-line –
da história da Câmara, da qual
participaram oito vereadores no
Plenário e cinco diretamente de
suas casas, pelo fato de estarem
em situação de isolamento social
por terem mais de 60 anos.
Os três requerimentos são
de autoria do vereador Maurício Kusdra (PSB), primeiro-secretário da Câmara. O
Requerimento 69/2020 requer
Voto de Congratulações à jornalista Barbara Samuel Rocha
Tostes, pela fabricação e doação de “face shields” (protetores faciais) e equipamentos de
proteção usado pelos profissionais de saúde. Conforme a
justificativa da proposição, Barbara disponibilizou sua gráfica
para impressão desses materiais e, “com trabalho voluntário de arrecadação de recursos,
fabricou os equipamentos”,
destinando-os ao município, à
região, ao Paraná e também a
outros estados. “A bela atitude
[...] dessa cidadã [...] serve
de exemplo e nos comove. Por
isso, agradecemos a dedicação
dessa mulher que nos deu força
para continuar na luta e vencer
esta pandemia”, informa a justificativa.
O Requerimento 70/2020
solicita Voto de Congratulações aos assentamentos do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem-Terra (MST) Maria
Rosa do Contestado e Padre
Roque Zimmermann, de Castro,
e Emiliano Zapata, de Ponta
Grossa, pela doação de cinco
toneladas de alimentos aos dois
municípios. Conforme a proposição, a doação é resultado
“do cultivo totalmente orgânico
realizado nesses assentamentos”. Em Castro, a doação de
três toneladas de alimentos foi
feita aos Centros de Referência
de Assistência Social (CRAs).
Entre os alimentos doados
estão hortaliças, batata-doce,
mandioca, milho verde e fei-

jão, cultivados por 150 famílias dos dois acampamentos. Já
em Ponta Grossa serão doadas
duas toneladas de alimentos ao
Banco de Alimentos do Serviço
de Obras Sociais (SOS), ligado
à Prefeitura, como arroz, feijão, mandioca, pepino e folhas,
cultivados por 50 famílias da
comunidade Emiliano Zapata.
De acordo com a justificativa, a iniciativa resultou de ação
de solidariedade do MST no
Paraná durante a pandemia do
novo coronavírus. Em Castro,
cerca de 1,5 mil kg de alimentos
já foram doados através de entregas avulsas a mais de 45 famílias moradoras na área urbana,
desde o dia 9 de março. No
Paraná, dez mil famílias vivem
em 70 acampamentos do MST
e cerca de 25 delas enfrentam o
risco do despejo. O estado tem
24 mil famílias assentadas que
moram em 369 assentamentos
da reforma agrária.
Por fim, o Requerimento
71/2020 pede Voto de Congratulações à Castrolanda Cooperativa Agroindustrial pelas
doações de cestas básicas e
equipamentos de proteção
individual (EPIs) a secretarias
municipais de Castro, além da
adesão ao “Movimento #NãoDemita” e parceria com outras
cooperativas do estado e uma
de Goiás para doações a caminhoneiros. A doação de cestas
básicas foi feita à Secretaria
da Família e Desenvolvimento
Social e de EPIs, à Secretaria de
Saúde. “Nosso país vem enfrentando uma grave crise devido à
pandemia da covid-19, o que
tem levado muitas empresas a
contribuírem para amenizar o
sofrimento e as necessidades
diárias e básicas da população”, diz a proposição.
A Castrolanda também se
uniu a um grupo de empresas
e instituições de vários setores na adesão ao “Movimento
#NãoDemita, comprometido
com a responsabilidade social
e garantindo a proteção de 3,5
mil empregos diretos no Paraná
e em São Paulo.
Outra iniciativa diz respeito
à união da Castrolanda com
as cooperativas Coonagro, de
Paranaguá; Frísia, de Carambeí; Agrária, de Guarapuava;
Capal, de Arapoti; Bom Jesus,
da Lapa; e Cocari, de Cristalina
(GO). Foram doadas 550 cestas básicas aos caminhoneiros
que atuam no porto de Paranaguá. Segundo o requerimento,
a mobilização surgiu a partir
da troca de informações entre

as diretorias das cooperativas e
como uma forma de minimizar
os efeitos da situação de calamidade “entre os profissionais
que são peças-chave na distribuição de alimentos, medicamentos e vacinas”.
Votação nominal
Participaram
presencialmente da sessão de segundafeira, no Plenário, os vereadores
Fatima Castro (MDB), presidente da Casa; Maurício Kusdra; Rafael Rabbers (PTC),
segundo-secretário;
Dirceu
Ribeiro (Podemos); Gerson
Sutil (PSC); Luiz Cezar Canha
Ferreira (DEM); Neto Fadel
(Patriota); e Paulinho de Farias
(PSD). De suas casas, por
videoconferência, participaram
Herculano da Silva (DEM),
vice-presidente; Jovenil Rodrigues de Freitas (Podemos);
José Otávio Nocera (Patriota);
Joel Elias Fadel (Patriota); e
Antonio Sirlei Alves da Silva
(DEM).
Na ordem do dia, Fatima
encaminhou às comissões de
Constituição e Justiça (CCJ) e
de Finanças e Orçamento (CFO)
o Projeto de lei 22/2020, de
autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura a abrir crédito
adicional suplementar no valor
de R$ 23.902,66. Também
encaminhou à CFO o Projeto
de Lei 20/2020, que trata da
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) para o próximo ano.
Outros três requerimentos
também foram aprovados por
unanimidade. O 60/2020, do
vereador Zé Nocera, pede ao
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (Patriota) e ao secretário municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Emerson Gobbo, informações quanto
à tramitação e prazos estimados no processo de Legalização Residencial e Comercial. O
61/2020, de Jovenil Rodrigues
de Freitas, solicita ao prefeito
informações sobre a padronização das calçadas das vias da
zona urbana do município.
Rio Iapó
O Requerimento 67/2020,
de Rafael Rabbers, pede ao prefeito informações referentes ao
acompanhamento do volume de
água do rio Iapó “e os impactos ambientais ocasionados”. O
vereador questiona a Secretaria
Municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente
sobre se está havendo acompanhamento do baixo nível do rio,
causado pela estiagem.

Tronco
Por fim, o Requerimento
68/2020, também de Maurício
Kusdra, solicita ao prefeito, ao
secretário Emerson Gobbo e
ao gerente da Viação Cidade
de Castro (VCC), Rubens
Antonio Alves da Luz, informações quanto à possibilidade
de se implantar uma linha de
transporte coletivo urbano no
bairro do Tronco, uma vez que
os moradores têm somente a
opção de se deslocar através do
ônibus metropolitano que faz a
trajeto Ponta Grossa-Castro.
Vistas
Em discussão e votação únicas, foi aprovado por unanimidade o Projeto de Lei 16/2020,
de autoria de Gerson Sutil, que
dá o nome de “Prefeito Dr.
Lauro Lopes” ao novo Terminal Rodoviário Municipal. Em
primeiras discussão e votação,
a pedido de Joel Fadel, foi retirado para vistas, por um prazo
de cinco dias, o Projeto de Lei
06/2020, também de Gerson
Sutil, que proíbe a fabricação,
comercialização,
manuseio,
utilização, queima e soltura de
fogos de estampidos e de artifícios, assim como de quaisquer
artefatos pirotécnicos de efeito
sonoro ruidoso, no município.
Agradecimento
Fatima agradeceu “a participação, a compreensão e o
empenho de todos”, na sessão.
“Quero agradecer especialmente à equipe de servidores da
Câmara Municipal pela ajuda, o
Flavio [José Domingues, técnico
de Áudio e Vídeo], Valdivino
[de Jesus Mariano, assessor
de Tecnologia da Informação],
Marcos [Vinicius Schoembaechler, diretor-geral da Câmara],
Bruno [Eduardo de Oliveira,
técnico de Informática], todos
aqueles que se empenharam,
seja capacitando os assessores,
os vereadores, para que pudéssemos fazer essa sessão histórica, a primeira mista da nossa
Câmara”, afirmou.
Vereadore aprovam
sessão mista
Os cinco vereadores que se
estão em situação de isolamento
social devido à pandemia do novo
coronavírus aprovaram a sessão
mista realizada na segunda-feira
(4). O Projeto de Resolução
04/2020, de autoria da Mesa
Executiva, que regulamenta esse
tipo de sessão, foi aprovado por
unanimidade na sessão ordinária
de 27 de abril.

VOUCHER
O chefe da Casa Civil, Guto Silva, afirma que o governo precisou
tomar algumas medidas rápidas, para quem foi mais atingido, pela
crise do coronavirus. "Continuou comprando alimentos produzidos
por pequenos produtores e destinando kits com alimentos da merenda
escolar, para mais de 200 mil famílias. E para reforçar criou o cartão
Comida Boa, auxílio alimentício para mais de 800 mil cadastrados.
Valorizando o trabalho dos pequenos empresários e proporcionando
alimento na mesa da população que mais necessita."
Divulgação

VOUCHER II
O deputado Michele Caputo
(PSDB) aprova o programa que
disponibiliza R$ 50 durante três
meses às famílias paranaenses.O
benefício atende 840 mil inscritos
no CadÚnico e 168 mil pessoas
que atuam como microempreendedores, contribuintes individuais
da previdência e trabalhadores
informais de qualquer natureza.
INFLUENCER
Pesquisa do Instituto FSB
ranqueou os parlamentares mais
influentes nas redes sociais ao
longo de 2019. O senador Alvaro
Dias (Pode-PR) foi o primeiro
colocado entre os senadores
mais influentes nas redes sociais.
Atualmente, o senador tem 1,4
milhão de seguidores no facebook, 201 mil no Instagram e
420 mil twitter.
MELHOR GESTÃO
O deputado Paulo Litro
(PSDB) destacou a administração do prefeito Rineu Menoncin
(PP) em Matelândia que foi avaliada entre as dez melhores gestões do estado de acordo com o
Tribunal de Contas. "Resultado
de administração séria e focada
no desenvolvimento".
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
O deputado Evandro Araújo
(PSC) solicitou ao governo do
Estado a autorização às Apaes e
escolas especiais para que possam
utilizar-se dos recursos referente
às “aplicações financeiras” a fim
de cumprir compromissos com
funcionários, fornecedores, de
infraestrutura e apoio às famílias.
"Esta posição foi defendida pelo
senador Flávio Arns (Rede-PR).
As escolas fazem um trabalho
importante voltado às pessoas
com deficiência, agora se encontram sem renda por não ser mais
possível a realização de bazares,
almoços beneficentes, feiras".
MAIS AFETADAS
Levantamento da startup
Cobli mostra que as atividades
ligadas ao lazer são as mais afetadas pela pandemia provocada
pelo coronavírus. A área de arte,
cultura, esporte e recreação teve
o maior impacto, com queda
de 77% na movimentação dos
empregados. O estudo considera
o total de quilômetros rodados
pelas frotas das empresas entre
23 de março e 19 de abril.
ISOLAMENTO SOCIAL
Pesquisa feita pela empresa
In Loco, que usa como base de
dados a localização dos celulares,
mostra que o Paraná apresenta um
dos piores índices de isolamento
social dentre todas as unidades
da federação brasileira. Segundo
a pesquisa, apenas 39,65% dos
paranaenses estão em isolamento
social. O município paranaense
com o melhor índice é Ariranha
do Ivaí, com 66,7%, enquanto
a cidade Fênix tinha o menor
índice de isolamento social, com
22,92%. Em Curitiba, o índice
era de 44%.
ISOLAMENTO II
Pelo Brasil, alguns estados,
como o Ceará e o Maranhão,
já adotaram o lockdowns, que é
uma espécie de agravamento das
medidas de isolamento social. Na
região Sudeste, São Paulo e Rio
de Janeiro já cogitam também
endurecer as medidas para obrigar as pessoas a ficar em casa.

No Paraná, entretanto, ainda não
há indicativos nesse sentido.
SAÍDA DA CRISE
Ao lado da agricultura, a
construção civil promete trilhar os
caminhos para a saída da grave
crise econômica. Como forma de
ajudar na retomada, o ministro
Paulo Guedes (Economia) idealizou o Plano Pró-Infra. O objetivo
é melhorar o ambiente de negócios do país e evitar um descalabro fiscal quando a crise sanitária
passar. Os impactos negativos,
porém, já são sentidos em setores
como o de empresas de transporte
e logística . Para evitar problemas
maiores, governo federal, BNDES
e Banco Central tomaram medidas de proteção a empresas.
MELHOR SANEAMENTO
Além de ser considerada a
14ª melhor cidade do Brasil,
de acordo com dados do IDGM
(Índice de Desafios da Gestão
Municipal), agora Cascavel chega
ao posto de 2ª melhor cidade
em saneamento de todo Brasil.
A pesquisa é do Instituto Trata
Brasil, que reuniu as 100 maiores
cidades do país (em população) e
criou um ranking com aqueles que
melhor tratam a questão do saneamento básico.
ESTRUTURA MODELO
O Paraná tem 1.723 leitos
hospitalares já em funcionamento,
entre UTIs e enfermarias, para o
atendimento exclusivo de pacientes
com covid-19. São 549 leitos de
UTI adulto, 37 UTIs pediátricas
e 1.137 de enfermaria, dos quais
67 pediátricos. A estrutura atende
todas as regiões do Estado e foi
implantada ou aprimorada na rede
hospitalar estadual já existente.
SUPERAÇÃO
A estratégia, ressalta o governador Ratinho Junior, é usar a
estrutura hospitalar já existente
no Paraná, sem que haja a necessidade de construir hospitais de
campanha, como acontece em
outros estados. Em março, Ratinho Junior anunciou a criação de
1.048 novos leitos – 317 de UTI
– para suporte médico-hospitalar
aos pacientes com covid-19,
número que já foi superado.
TENDAS
O prefeito Amim Hannouche (PSD) instalou tendas, entre
outras estruturas, no quarteirão
da agência da Caixa Econômica
Federal em Cornélio Procópio
para atender os beneficiários do
auxílio federal de R$ 600. O prefeito argumenta que a aglomeração no local foge totalmente das
regras determinadas pelas autoridades médicas e das normas que
foram estabelecidas para a quarentena na cidade.
MIL PESSOAS
Embora a agência não contabiliza, o número de pessoas atendidas em dias de pagamento passam
mais de mil pessoas. “Esta aglomeração ocorre em meio à pandemia
da covid-19, quando a orientação
do governo e do município é o distanciamento social. Não é justo que
estas pessoas passem a noite e boa
parte do dia para ser atendido sem
as menores condições para isto”,
afirma Hannouche. Além da proteção, os beneficiários recebem água
mineral, lanches, café e sucos.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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POR CAUSA DA COVID-19

Prefeitura proibe Feira do Brás
Divulgação

Argumento que
pesou foi as
aglomerações
proibidas
Da Redação
Na quebra de braços entre
Prefeitura de Carambeí e a
Feira do Brás, prevaleceu o
argumento das autoridades
carambeienses em proibir a
realização da feira por causa da
Covid-19.
Mas para que o feirão
fechasse suas portas às vésperas da segunda mais importante data para o comércio
brasileiro, foi necessário que
Câmara Municipal e Prefeitura
de Carambeí agissem rápido.
Tão rápido que após se reunirem na noite de sexta-feira (8),
já na manhã de sábado seus
representantes
informavam

Desta vez a Feira do Brás não pode abrir suas portas

da decisão respaldada em lei.
Que a feira não poderia acontecer devido a pandemia da
covid-19.
Para o prefeito Osmar

Blum, a vinda de pessoas de
fora poderia acarretar no contágio dos moradores de Carambeí, até porque nesses eventos
acontecem muitas aglomera-

IMPORTANTE APOIO DE SANDRO ALEX

Terceira motoniveladora
para a frota de Palmeira
Palmeira - O município de
Palmeira foi contemplado nesta
segunda-feira (11), com uma
máquina motoniveladora no valor
de R$ 611 mil, a qual servirá para
trabalhos da Secretaria de Agricultura e Pecuária, por meio de
parceria com a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura,
visando melhorias nas condições
de estradas rurais e auxiliando nos
projetos existentes e a serem executados em Palmeira.
Destacando a importância de
parcerias, Edir Havrechaki, prefeito municipal de Palmeira, ressaltou a importância da aquisição
do equipamento para o município.
“Uma característica da nossa gestão é a busca por parceiros nas
demais escalas governamentais. Os
repasses e destinação de recursos

que conseguimos dessa maneira
são de extrema valia”, destacou.
“Dessa vez, com o importante
apoio de Sandro Alex, obtivemos
o sucesso em melhorar e aumentar nossa frota de implementos
para obras e melhorias”, enfatizou
Havrechaki.
O implemento, é a terceira
motoniveladora conquistada pela
gestão atual do município, somando
à frota existente. A primeira foi uma
motoniveladora cabine fechada
New Holland, no ano de 2013.
Já no ano seguinte, o município
somou à frota uma motoniveladora
Caterpillar, e atualmente a terceira,
recebida pelo município através de
emenda com indicação do deputado federal licenciado e atual
secretário de estado de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.
Divulgação

ções, e feiras no Paraná estão
proibidas. "Entendo que agimos
certo", afirmou Blum à reportagem do Página Um News.
Para o chefe de Gabinete

da Prefeitura, Márcio Taques,
"está proibida as aglomerações
de pessoas e uma feira é inevitável que isso aconteça".
Para o vereador Ricardo
Enevan, "nós ganhamos ao não
haver aglomeração de pessoas
vindas de outros estados",
Para o vereador Paulo
Valenga, "além da questão de
saúde, não era apenas um proprietário que estava fazendo o
comércio de produtos, e sim
vários, sem dizer que não estavam obedecendo as normas de
segurança, como o distanciamento e uso de álcool em gel".
Outro vereador que comentou sobre a não realização da
feira foi Diego Macedo. Ele afirmou que "a vinda de muitas pessoas de fora não era saudável
e por conta da pandemia seria
importante não acontecer". Para
o presidente da Casa de Leis,
Diego Silva, "o que pesou foi a
questão da aglomeração e por
ser feira", resumiu.

EM PALMEIRA

Decretado estado de calamidade
Palmeira - Foi publicado
nesta segunda-feira (11) o
decreto nº 13.640, de 8 de
maio de 2020, o qual declara
estado de calamidade pública
no município de Palmeira,
em virtude dos problemas de
saúde pública e econômicos
gerados pelo enfrentamento
da pandemia decorrente do
coronavírus SARS-CoV-2.
O decreto sancionado pelo
prefeito Edir Havrechaki leva
em consideração os avanços

da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2, causador
da infecção COVID-19 e os
recentes protocolos emitidos
pelo Ministério da Saúde e
pela Organização Mundial de
Saúde, e também, em decorrência das ações emergenciais
necessárias para conter a pandemia do coronavírus SARSCoV-2, as finanças públicas e
as metas fiscais estabelecidas
para o presente exercício poderão estar gravemente compro-

metidas no Município, assim
como as metas de arrecadação
de tributos, pela redução da
atividade econômica.
Com esta ação, o Poder
Executivo
solicitará,
por
meio de ofício a ser enviado
à Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná, reconhecimento do estado de calamidade pública para os fins
do disposto no artigo 65 da
Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000.

DIOCESSE MANTÉM MISSAS SEM FIÉS EM MAIO

Dom Sergio reitera compromisso
Em nota emitida nesta sextafeira (8), o bispo dom Sergio
Arthur Braschi tornou público que
a Diocese de Ponta Grossa, que
compreende 17 municípios nos
Campos Gerais, reitera seu compromisso com a defesa da vida
humana, dom e compromisso,
nestes tempos de COVID19.
“São Paulo diz: ‘esperança não
decepciona’. Portanto, mantemos
acesa a lâmpada da fé católica,
na expectativa de vencermos esse

vírus e retomarmos nosso serviço
ao Povo de Deus e a toda a sociedade. Contudo, o momento é delicado...”, ressalta o bispo.
Desde o dia 30 de abril, a Diocese de Ponta Grossa determinou
a continuidade do distanciamento
social e, por consequência, da
transmissão das celebrações pelas
TVs de inspiração católica, Rádio
Sant’Ana – e outras emissoras que
generosamente servem as diversas
paróquias – e pelas Internet, via

redes sociais. “Como a diocese
compreende muitos municípios,
precisamos manter uma unidade na
comunhão eclesial. Portanto, confirmamos o documento diocesano
de 30 de abril, e continuamos sem
celebrações presenciais durante
todo o mês de maio. Esperamos,
em princípio, poder relaxar essas
normas por ocasião da Solenidade
de Pentecostes, no domingo, dia
31 de maio, se Deus assim nos
conceder”, afirma dom Sergio.

PARA DISPONIBILIZAR INTERNET GRATUITA EM PRAÇAS

Prefeitura abre processo licitatório

Máquina já foi inserida à frota

DE 6 MESES A MENORES DE 6 ANOS

Vacinação somente
na 'Sala de Vacinas'
Carambeí - Vacinação contra
Gripe para crianças de 6 meses a
menores de 6 anos incompletos
somente na Sala de Vacinas no
Centro Municipal de Saúde.
A Secretaria Municipal de
Saúde informa que a primeira
etapa da última fase da Campanha de Vacinação contra Gripe
inicia nesta- segunda - feira, 11
de maio e segue até 5 de junho e
prioriza a imunização de crianças
de 6 meses a menores de 6 anos
incompletos, pessoas com deficiência, gestantes e puérperas. A
partir do dia 18, inicia a segunda
etapa que atenderá professores
de escolas públicas, privadas e
adultos de 55 a 59 anos, também
receberão a imunização contra a
Gripe.
A vacinação em crianças de
6 meses a menores de 6 anos
incompletos não será em drive
thru e seguirá a mesma rotina das
outras vacinas que são aplicadas

na Sala de Vacinas no Centro
Municipal de Saúde, das 8 às 10
horas, distribuição de senhas com
atendimento até as 11h30. No
período da tarde das 13 às 15
horas, com distribuição de senhas
para atendimento até 16h30.
A secretaria Municipal de
Saúde esclarece que o atendimento
na Sala de Vacinas oportuniza também que a criança receba outras
vacinas que são estabelecidas pelo
Ministério da Saúde para essa faixa
etária, caso ainda não tenham sido
aplicadas. Não há sistema de drive
thru para esse público.
Para os grupos de pessoas
com deficiências, gestantes, puérperas, professores de escolas
públicas, privadas e adultos de 55
a 59 anos a vacinação acontece na
Vigilância em Saúde, com atendimento das 08h30 às 11 horas e
das 13 às 16 horas, tanto para as
pessoas que estão na fila como nos
veículos, no sistema drive thru.

Palmeira - O Departamento
de Licitações da Prefeitura de
Palmeira, através da Secretaria
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas, abriu
processo licitatório para disponibilizar internet gratuita à população
em 14 praças públicas do município. A ação será realizada graças a
convênios que devem ser firmados
com a iniciativa privada.
A concorrência pública será
realizada no dia 25 de junho, às
9h15. Os interessados poderão
obter o edital na íntegra através do
Portal da Transparência do Município, no endereço www.palmeira.
pr.gov.br, ou junto ao Departamento de Licitações, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 12 horas e
das 13h às 17 horas. Informações
adicionais, dúvidas ou pedidos
de esclarecimentos poderão ser
solicitados através do fone 39095014 ou pelo e-mail licitacao.prefpalmeira@gmail.com.
Para o prefeito Edir Havrechaki, o fato é benéfico para a
população, para o Município e
para as empresas. “Essa ação
permitirá ao Município de Palmeira contar com a participação
da iniciativa privada na disponibi-

lização de acesso gratuito à rede
mundial de computadores em
espaços públicos de uso comum,
gerando economia para o erário
municipal, que poderá dispender
os recursos com outras demandas
mais urgentes”, destacou.
As empresas vencedoras terão
concessão de publicidade nos
espaços públicos com disponibilização de acesso público à internet
pelo período de cinco anos, por
meio de licitação na modalidade
de Concorrência Pública. Porém,
em contrapartida, deverão disponibilizar conexão mínima de 512
Kbps efetivos por usuário e mais
alguns requisitos. A vencedora
será a empresa que ofertar maior
oferta de velocidade de conexão/
navegação para cada lote previsto
no edital.
Quanto a exploração publicitária, a empresa terá o direito a fixar
uma placa com publicidade de até
45 cm x 45 cm no local estabelecido pelo lote, além de receber
um certificado como apoiadora
do serviço público municipal de
transparência. Também será disponibilizado no sítio eletrônico do
Município de Palmeira um banner digital identificando a licitante

como apoiadora do serviço público
municipal de transparência.
Cada lote disponível na licitação conta com uma praça. Os
locais escolhidos foram as praças
Marechal Floriano Peixoto (praça
da Matriz), Manoel Ribas (praça
do Parquinho), Getúlio Vargas
(praça da Capelinha), Domingos
Theodorico de Freitas (praça do
Cemitério), Raul Braz de Oliveira
(praça do Museu), Francisco Ristow (praça do Chafariz), Luiz
Cavalheiro (Rocio I), Padre José
Poliga (Vila Rosa), Amadeu Mário
Margraf (Núcleo João Paulo II),
Guilherme Chempscki (Colônia
Francesa), praça do Rocio II, Sargento Miguel Corrêa Meller (Vila
Militar), praça do Núcleo Papiros
e Largo Barão do Tibagy (praça
do Mercado Municipal).
Waldir Joanassi Filho, secretário municipal de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e
Relações Públicas, destaca que
“para a abertura deste processo
licitatório, utilizamos a diretriz de
que o acesso do cidadão à rede
mundial de computadores só é
democrático se for disponibilizado a ele um acesso gratuito”,
disse o secretário.

PALMEIRA

Terceira fase
será na quarta
Palmeira - O início da terceira fase da Campanha Nacional
de Vacinação contra a Gripe em
Palmeira foi adiado para quartafeira (13). Pessoas com deficiência, professores, crianças de
6 meses a menores de 6 anos,
gestantes, mães no pós-parto até
45 dias e pessoas de 55 anos a
59 anos de idade devem procurar as unidades de saúde a partir
da nova data.
Até a manhã desta segundafeira (11), 6.914 palmeirenses
já receberam a vacina contra
a gripe, o que corresponde a
63,14% do público alvo. A população total que deve receber as
doses da vacina é de 10.951.
A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe segue
até 22 de maio e a meta é vacinar,
pelo menos, 90% de cada um dos
grupos. A vacina, composta por
vírus inativado, protege contra os
vírus influenzaA(H1N1)pdm09,
A(H3N2) e Influenza B.
Segunda fase
As pessoas que fazem parte
dos grupos prioritários da
segunda fase da vacinação ainda
podem comparecer nas unidades de saúde para receber suas
doses.

NA REDE MUNICIPAL

Alunos recebem
novas atividades
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Educação (SME)
implementou no dia (24 de abril)
as atividades remotas no Município. Hoje (11) os responsáveis
devem comparecer nas instituições de ensino de seus filhos no
horário agendando pela direção,
para devolver as atividades e retirar novos materiais didáticos.
Para evitar aglomerações a
secretária reforça as orientações
aos pais para que não levem seus
filhos, e que apenas uma pessoa
por família compareça, utilizando
máscara, prezando pelo cuidado
com todos.
A secretária de Educação,
Andrieni Caldas de Paula, reforça
a importância do comprometimento dos pais nesse momento,
para o andamento do processo
de aprendizagem. “Salientamos a
importância e o compromisso das
famílias neste processo, pois precisamos manter ativas estas aulas
não presenciais, para minimizarmos a falta que a escola causa na
vida das crianças”, disse.

AO GOV.BR

Prefeitura
implanta login
integrado
Carambei - A Prefeitura
Municipal criou uma forma mais
fácil de acesso com o login único
do Governo Federal, pelo portal gov.br. A proposta facilita a
identificação e autentificação do
cidadão fornecendo um acesso
unificado reduzindo a burocracia.
O acesso ocorre através
do site www.carambei.pr.gov.
br, nos ícones de serviços:
certidão,emissão de processos
e IPTU, nestas páginas no canto
superior direito há um login e ao
clicar aparece a bandeira do Brasil, que dá acesso a um cadastro
para senha e uso dos serviços
disponíveis. O acesso também
pode ser efetuado pelo site
carambei.atende.net, na primeira
página aparece o login, também
no canto superior direito.
O objetivo é facilitar a vida
dos munícipes.
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NO QUESITO VENDAS PARA O DIA DAS MÃES

Comerciantes castrenses se superam
Maioria dos
entrevistados
disse que
vendas
superaram as
expectativas
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
O dia das mães é historicamente conhecido como
o segundo Natal entre os
comerciantes, em termos
de vendas de presentes e de
movimentação da economia
no setor do varejo. Esse ano,
porém, a data, que foi comemorada no último domingo
(10), foi um verdadeiro desafio para os comerciantes. No
município de Castro, todos
queriam aproveitar a ocasião
para vender mais e equilibrar
as contas, já que por conta
das restrições impostas pela
pandemia do coronavírus, foi
necessário ficar com as portas
fechadas por quase um mês
entre março e abril.
As expectativas eram altas,
mas todos mantinham 'os
pés no chão', e mesmo com
o desejo de efetuar muitas
vendas, estavam bem conscientes de que não seria um
dia das mães como os dos
outros anos. Desta vez, não
dava para encher as lojas de
clientes, como é comum ocorrer em véspera de datas como
está, a circulação das crianças,

que muitas vezes saiam de
casa com o pai para escolher
o presente da mamãe, também
estava restrito, e para o próprio bem dos pequenos. Mas
além de tudo isso, havia um
grande receio, afinal os consumidores em geral vivem uma
fase de incertezas, e gastar
dinheiro tem sido uma prática
evitável na maioria das famílias.
Porém, o momento desafiador
provou que quando se trata
de demonstrações de amor à
mãe, as dificuldades e anseios
econômicos são vencidos. É o
que mostra a resposta de praticamente todos os entrevistados para esta matéria, quando
foram perguntados sobre as
vendas do dia das mães.
Para saber como se comportou o comércio local
diante da pandemia, na primeira grande data do ano, a
reportagem conversou com
diversos comerciantes, de
diferentes setores, passando
pelas clássicas vendas de flores e joias, pelas lojas de vestuários e calçados, pelas lojas
de departamento e pelas de
eletroeletrônicos, e o que predominou foram a expressões
positivas. Teve inclusive, quem
mesmo diante de uma das
mais difíceis fases da economia no país, conseguiu superar as expectativas de vendas.
Foi o caso, por exemplo, da
loja de móveis e eletrodomésticos onde Fabio Junior Pereira
trabalha como gerente. "Para
nós as vendas desse ano foram
muito boas, não saberia ainda
te dizer se tivemos crescimento

em relação às vendas do ano
passado, mas com certeza não
vendemos menos", explicou
ele. Ainda de acordo com o
profissional, os filhos que procuraram a loja para comprar
o presente da mamãe também
não economizaram, gastaram
em média o mesmo valor que
costumavam gastar nos anos
anteriores. "Os presentes que
vendemos aqui foram na faixa
dos 300 reais" destacou.
Izabel Beck também disse
que as vendas em sua loja de
confecções e calçados esteve
dentro do esperado. Foi um
ano atípico sim, para ela e seus
funcionários, mas ela disse ter
mais para agradecer do que
para reclamar. "Estamos numa
fase bem complicada, mas graças a Deus vendemos dentro
da expectativa, não estávamos
esperando aquele movimento
tão grande, mas diante de
toda essa realidade e do contexto que estamos vivendo,
não podemos reclamar. Só o
fato de podermos estar com as
portas abertas e trabalhando
já é uma grande coisa, afinal, se formos ver, em âmbito
nacional existem lugares onde
a situação é bem pior", ressaltou a empresária.
A loja onde trabalha o vendedor Daniel Nascimento também teve resultados positivos
neste dia das mães. "Vendemos bem até demais, considerando a época, e apesar de
tudo o que está acontecendo,
podemos dizer que superou
as expectativas", destacou ele.
De acordo com o vendedor, os

itens mais procurados para a
data foram flores e cestas de
café da manhã.
Também ficou satisfeito
com as vendas o empresário
Marcos Antonio de Castro
Menarim. Sua joalheria foi um
dos estabelecimentos escolhidos por muitos castrenses
para a compra do presente do
dia das mães. "Não posso me
queixar, as vendas aqui até que
foram boas, mesmo com tudo
isso que está acontecendo, o
movimento atendeu as nossas
expectativas", ressaltou ele,
acrescentando que se não fossem as restrições, necessárias
para a prevenção contra o novo
coronavírus, possivelmente as
vendas seriam ainda maiores.
Contudo, o resultado positivo nas vendas de presentes
para o dia das mães não foi
unanimidade. Teve quem não
vendeu o esperado, alguns
comerciantes também disseram que a movimentação foi
razoável, e, outros ainda, consideraram o comércio fraco
para esta época do ano. Rafael
Henrique Gozzo, por exemplo,
contou à reportagem que na
loja de departamento de sua
família, as vendas deste ano
diminuíram muito em relação a
mesma época do ano passado.
"Não foi o que esperávamos,
tivemos bastante movimento,
mas poucas vendas, uns 40%
a menos que em 2019", explicou. O entrevistado acredita que a concorrência, que
segundo ele, está maior a cada
ano, também ajudou a reduzir
as vendas.

500 ROSAS ENTREGUES PELA ACECASTRO

Distribuição de rosas
emociona muitas mães
Divulgação / Luana Dias

Colaboradores entregaram 500 rosas ao longo da manhã
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A distribuição das rosas feita
pela Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) no sábado (9), véspera de dia
das mães, foi uma missão muito
bem sucedida, conforme colaboradores e o presidente da entidade,
Anderson Gomes. Ao longo da
manhã, as mamães que passavam
em frente a Associação, enquanto
procuravam o presente para suas
mães e prestigiavam o comércio
castrense, foram surpreendidas
com a entrega de uma rosa e um
singelo cartão. Neste ano, não
foram possíveis as trocas de abraços, graças as restrições impostas
pela pandemia do novo coronavírus, mas a gratidão daquelas que
ganharam a flor, ficou bastante
visível, mesmo sob as máscaras de
proteção.
Para Anderson Gomes, o que

chamou atenção foi a emoção que
o gesto despertou em muitas das
mamães. "Está caindo em desuso
essa questão de dar flores, ou pelo
menos tem diminuído, e teve mães
ali que nunca tinham recebido uma
rosa, e que se emocionaram com o
gesto. Acredito que principalmente
nessa época de pandemia, onde os
sentimentos estão mais aflorados,
o objetivo foi alcançado. Conseguimos com esse gesto, prestar essa
singela homenagem às mães que
ali passaram, que acabam representando todas as mães da nossa
cidade. Sentimos nos olhos delas
a emoção e o agradecimento por
estar recebendo essa homenagem
da Associação Comercial, que
acaba sendo de todas as empresas
que fazem parte da Acecastro",
destacou ele.
Ao todo, foram entregues 500
rosas. Este foi o terceiro ano consecutivo em que a Acecastro promoveu a ação.

Na saúde e
na economia.
6.V]LYUVKV7HYHUm[YHIHSOHWHYHWYV[LNLY[VKVZ
Manutenção da
merenda escolar

TPSMHTxSPHZILULÄJPHKHZ
Importante refeição para
milhares de estudantes

Alimentação para
caminhoneiros

+PZ[YPI\PsqVKLTPSRP[ZJVT
comida e assistência médica
TPSJHTPUOVULPYVZWVY
dia no Porto de Paranaguá

Apoio à agricultura
familiar
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Os produtos serão doados para
as famílias mais vulneráveis

Vale-alimentação
para famílias
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em mercados da sua região
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ajuda emergencial
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Classificados a partir de R$ 2,00
3232-5148

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 forma mais barata de fazer negócio!

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

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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA
DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
I. A. S. CONTE EIRELI, CNPJ 18.852.832/0001-00 torna público que
requereu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a
Licença de Operação de Regularização para Serrarias com desdobramento de madeira instalada Rua Noredim Carneiro, n? 305, Distr Indl
Ary Fanchin, Jaguariaiva, Pr.
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Libra: Um vazamento ou
imprevisto em casa pode exigir
sua atenção nesta manhã e tudo
indica que será uma situação
urgente. Quem pensa em mudar
em emprego pode retornar a um
antigo trabalho. Se não é o seu
caso, dedique-se ao que sabe fazer
melhor.

Touro: Se você está fazendo
Escorpião: Suas ideias e
um curso ou precisa aprender uma sugestões podem fazer toda difenova tarefa no trabalho, aproveite rença hoje no emprego. Só precisa
o período da manhã para investir ter cuidado para não querer ser a
nisso. À tarde, fique de olho nas única a falar: saiba ouvir também.
oportunidades de conquistar uma Boas novas devem agitar a família
promoção ou um aumento no ser- à tarde: aguarde boas surpresas ou
viço. Quem está livre pode se inte- quem sabe uma reconciliação. Na
ressar por uma
pessoa influenteCRUZADAS
e união, resolva
tudo com diálogo.
PALAVRAS
DIRETAS
bem-sucedida.
Inove na intimidade.
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL

poema de
Vinicius

Base da
montanha

Os xodós
dos avós
"(?) de Hiroshima",
poema de
Vinicius

Áries: Você vai lutar com
unhas e dentes pelo que quer e vai
mergulhar de cabeça em seus projetos mais ambiciosos. Pode receber boas dicas de amigos e colegas
à tarde: troque ideias e ouça com
atenção, especialmente os mais
experientes. Boa popularidade nas
paqueras.

os derivados de carne, leite,
ovos e mel, podem ser vendidos livremente entre os
municípios do Paraná, porém
é importante que o município
tenha o SIM – Serviço de
Inspeção Municipal, questão
sine qua non para ser consorciado a SUSAF, importante
ter os serviços, para que o
consumidor final tenha certeza das garantias de boas
práticas na fabricação e na
agricultura. Com o advento
do covid 19, recomendasse
o maior cuidado no manuseio
dos alimentos. É preciso que
o produtor e seus colaboradores recebam treinamentos
e faça adesão aos programas
de 5S, e de 5R, esses programas podem e devem ser
implantados nas propriedades rurais.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO
DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. inscrita no CNPJ:
07.609.453/0013-00 torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação nº: 180489 válida até 06/05/2023 para implantação de um
Tanque de Combustível para veículos automotores, na Rodovia do Café
Km 652 Fazenda Coqueiros, Município de Imbaú, Estado do Paraná.

A agroindústria é o
ambiente físico equipado
e preparado onde um conjunto de atividades relacionadas à transformação de
matérias-primas agropecuárias provenientes da agricultura, pecuária, aquicultura
ou silvicultura são realizadas
de forma sistemática. Para
acontecer essa transformação
o pequeno agricultor precisa
seguir determinadas regras,
e os critérios de adesão a
essas regras são dados pelos
municípios que nem sempre
contam com um quadro de
funcionários adequados, por
isso, foi criado o Sistema
Unificado de Atenção à Sanidade Agroindústria Familiar e
de Pequeno Porte no Paraná.
Com esse selo, o produto
industrializado nas colônias,

Torneio de futebol disputado pela primeira
vez há 85 anos
(13-30/7/1930)
Sistema de
registro de
voz e dados
do avião

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
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Agroindústria - quarta série
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*Definição de contato
próximo de casos confirmados de COVID-19:
•Uma pessoa que teve con-

**Definição de contato
domiciliar de caso confirmado
de COVID-19:
•Uma pessoa que resida na
mesma casa/ambiente. Devem
ser considerados os residentes
da mesma casa, colegas de dormitório, creche, alojamento.

A HORA DO
PRODUTOR
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Municípios
153 cidades do Paraná têm
registros de casos confirmados e
em 44 municípios há pelo menos
um morador que morreu pela
Covid-19.
Os 14 novos confirmados são
residentes de: Agudos do Sul (2),
Centenário do Sul (1), Curitiba
(1), Guarapuava (1), Paranaguá

Nota de Esclarecimento
do CIEV do Paraná
Nota de esclarecimento do
Centro de Informações Estratégicas de Vigilância Em Saúde, da
Secretaria da Saúde. No Paraná,
os casos de Covid-19 são confirmados por dois critérios:
1Laboratorial: O critério laboratorial é utilizado para
pacientes testados por PCR em
tempo real pelo Laboratório Central do Estado (Lacen-PR), Instituto de Biologia Molecular do

Os testes rápidos
validados são:
1.1 - One Step Covid-2019
Test® da fabricante Guangzhou WondfoBiotechCo, cujo
representante legal no Brasil é
a empresa Celer Biotecnologia
S/A.
1.2- Medteste Coronavírus
(Covid-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech
Co, cujo representante legal no
Brasil é a empresa Medlevensohn
Com Repres Prod Hosp Ltda.
2-Clínico epidemiológico: O
critério clínico epidemiológico é
utilizado nos pacientes em que não
foi possível realizar coleta e com
histórico de contato próximo*
ou domiciliar**, nos últimos 7
dias antes do aparecimento dos
sintomas, com caso confirmado
por PCR para Covid-19. O critério clínico epidemiológico deve
ser a exceção. Priorizar sempre
a coleta de amostras dentro dos
critérios estabelecidos.

tato físico direto (por exemplo,
apertando as mãos) com caso
confirmado;
•Uma pessoa que tenha
contato direto desprotegido com
secreções infecciosas (por exemplo, gotículas de tosse, contato
sem proteção com tecido ou
lenços de papel usados e que
contenham secreções);
•Uma pessoa que teve contato frente a frente por 15 minutos ou mais e a uma distância
inferior a 1 metro;
•Uma pessoa que esteve
em um ambiente fechado (por
exemplo, sala de aula, sala de
reunião, sala de espera do hospital) por 15 minutos ou mais
e a uma distância inferior a 1
metro;
•Um profissional de saúde
ou outra pessoa que cuide diretamente de um caso de Covid-19
ou trabalhadores de laboratório
que manipulam amostras de um
caso de COVID-19 sem Equipamento de Proteção Individual
(EPI) recomendado, ou com
uma possível violação do EPI.
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A Secretaria de Estado da
Saúde, em informe publicado
nesta segunda-feira (11), confirmou mais dois óbitos e 14 novos
casos da Covid-19 no Paraná.
Agora chega a 1.849 o total
de pacientes com confirmação da
doença, em 153 municípios. Há
111 óbitos em 44 cidades do
Estado. Os dados são referentes
aos moradores do Paraná.
Os dois homens que faleceram estavam internados, tinham
83 anos e ambos morreram no
dia 9 de maio. Um deles era
morador de Ampére e o outro de
Londrina.

Leitos ocupados
Entre os 1.723 leitos Sistema
Único de Saúde (SUS) exclusivos
para pacientes Covid-19 (suspeitos ou confirmados) 392 estavam
ocupados nesta segunda-feira.
Isso representa ocupação de
23% do total de leitos.
Entre os internados no leito
exclusivo da Covid-19, 64 pacientes têm o diagnóstico confirmado
para a doença. Os demais aguardam confirmação da doença.
No total, há hoje 545 pacientes internados do SUS e mais 56
em leitos de hospitais privados.
Chega, portanto, a 601 o número
de pacientes internados, por suspeita ou confirmação da doença.

Paraná (IBMP) e de laboratórios
habilitados nos moldes do Decreto
4261/2020 ou por testes rápidos
validados pelo Instituto Nacional
de Controle de Qualidade em
Saúde (INCQS).
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Da Assessoria

(1), Ponta Grossa (1), Pontal
do Paraná (2), Quitandinha (2),
Ribeirão do Pinhal (1), Tuneiras
do Oeste (1) e Uraí (1).

3/bit — mac — net — noa. 4/dust. 10/curvilíneo.

Os dois
homens que
faleceram
tinham 83 anos

Divulgação

Paraná tem mais dois
óbitos e 14 novos casos
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Detentos de Castro
produzem chinelos
Quatro presos
produzem
diariamente
100 pares
Da Assessoria
A cada dia, 100 pares de
chinelos são produzidos por quatro presos inseridos no projeto
"Calçando a Vida", desenvolvido
na Cadeia Pública de Castro. A
unidade, que está sob jurisdição
da 2ª Regional do Depen, com
sede em Ponta Grossa, já produziu 960 itens (ou 480 pares)
desde o início do funcionamento,
na quarta-feira (27 de abril).
Os itens já produzidos foram
distribuídos entre os presos da
própria unidade de Castro e

ainda na unidade feminina da
regional de Ponta Grossa. Além
disso, também foram confeccionados exclusivamente 30 pares
de chinelos pretos para base da
Seção de Operações Especiais
(SOE) de Ponta Grossa.
Para que o projeto se efetivasse, as máquinas foram adquiridas em uma parceria entre o
Depen de Ponta Grossa e a Igreja
Universal. A matéria-prima para
a confecção dos primeiros chinelos foi recebida através de doações da sociedade e dos próprios
servidores do Departamento
Penitenciário.
“Como agentes penitenciários, vemos recorrentes histórias
de pessoas que foram encarceradas por erros que haviam
cometido, mas que, uma vez aqui
dentro, recebem profissionalização e uma nova realidade. Saem
daqui melhores do que entraram.

NO ARAUCÁRIA

Homem possuia
mandado
de prisão
Policiais militares em patrulhamento abordaram um indivíduo em atitude suspeita. Foi por
volta das 15 horas de sábado
(9), na Avenida José Nápoli,
bairro Araucária, em Castro. Ao
consultar a situação criminal do
abordado, foi encontrado contra
ele um mandado de prisão. O
homem de 26 anos foi preso e
encaminhado para a 13ª SDP.

NA CIPRIANO MARQUES

Incêndio em
fusca é
controlado por
populares
Bombeiros do 2º GB deram
atendimento a um princípio de
incêndio em automóvel, estacionado na Rua Cipriano Marques
de Souza, nº 01, perto das 7h45
de domingo (10). Segundo o
que apurou-se, o fogo se deu no
motor de um Fusca 1200 L, de
cor rosa. Quando os bombeiros
chegaram, ele já havia sido controlado por populares.

EM CRUZAMENTO

Ciclista sai
ferido em
colisão frontal
As 18h27 de domingo (10),
bombeiros do 2º GB atenderam
a acidente envolvendo automóvel e bicicleta na Rua santos
Dumont, esquina com a Rua
Antonio José Gomes. O ciclista
A.V.P , de 48 anos, acabou
apresentando ferimentos considerados moderados, com corte
contuso na face, situação que o
obrigou a ser encaminhado até a
UPA de Castro. Não foi identificado pelos bombeiros, detalhes
sobre o veículo e do motorista.

JARDIM BAILLY

Ecoponto
arrombado
Mais uma vez, o Ecoponto do
Jardim Bailly foi alvo de vandalismo e furto na madrugada de
segunda-feira (12). As grades
de proteção e os cadeados foram
arrebentados e uma porta arrombada. Do interior do escritório
foram levados extensão e um
carrinho de mão. Foi feito Boletim de Ocorrência e as imagem
das câmeras do local estão sendo
analisadas.

Assim, acreditando nisso, vários
servidores também fizeram doações de material”, afirmou o
coordenador regional de Ponta
Grossa, Luiz Francisco da Silveira.
Para as presas mulheres,
estão sendo fabricados chinelos
na cor rosa. Já para os detentos homens, a cor escolhida foi
laranja, como já é o uniforme dos
internos. Aos agentes penitenciários, serão fabricados na cor
preta. Outras cores do calçado
também poderão ser produzidas, dependendo das doações de
matéria-prima.
O projeto barateia o investimento da regional no fornecimento do kit preso, que inclui
uniforme, o qual já é produzido
no interior das unidades prisionais, e um par de sandálias,
entre outros itens. “Além disso,
dá mais oportunidade de tra-

Itens já produzidos foram distribuídos entre os presos da própria unidade de Castro
balho aos presos interessados
em aprender uma profissão e
ainda remir parte de sua pena”,
afirmou o chefe do Setor de
Produção e Desenvolvimento
(Seprod), Boanerges Silvestre
Boeno Filho.
Juntamente com o gestor da
unidade de Castro, Carlos Fernando Giugiolini Von Hoonholtz,
um dos idealizadores do projeto
foi o chefe de cadeias públicas da
regional de Ponta Grossa, Everton Rodrigo dos Santos. “A moti-

BR-277

Caminhoneiros brigam na pista
Divulgação

Da Redação
Uma briga de trânsito
entre dois caminhoneiros
resultou em tombamento na
tarde deste domingo (10), em
Guarapuava, na região centrosul do Paraná, com um dos
motoristas ficando ferido.
Por volta de 15h30 de
domingo (10), motoristas de
uma carreta bitrem carregada
de soja e de uma carreta com
frango congelado transitavam
pela BR-277, ambos pela contramão, no limite entre as cidades de Candói e Guarapuava.
O motorista de um carro que
vinha logo atrás gravou parte
da briga e enviou o vídeo para
a Central de Comando e Controle da PRF. Pelas imagens,
é possível perceber que ambos
os caminhões atravessam a
ponte sobre o Rio Campo Real
pela contramão, em um trecho
onde a ultrapassagem é proibida. Após a ponte, a carreta
de soja chega a transitar pelo
acostamento da faixa contrária, na tentativa de ultrapassar
a outra carreta, cujo motorista
impedia a manobra. Logo à
frente, após conseguir executar a ultrapassagem, o cami-

Jorjão é atropelado em via
Momento em que caminhão tomba
nhoneiro que dirigia a carreta
bitrem fechou o outro veículo,
que primeiro saiu da pista e,
na sequência, tombou sobre
o asfalto. O motorista da carreta tombada foi socorrido e
encaminhado a um hospital de
Guarapuava. Ele perdeu parte
de um dos dedos da mão.
A PRF apurou que a
briga entre ambos começou
quase 30 quilômetros antes,
no município de Cantagalo,
durante uma outra tentativa de
ultrapassagem. Os dois envolvidos chegaram a desembarcar
e a trocar agressões físicas.
Após o tombamento, o
trânsito no local ficou parcialmente interditado, com os veículos transitando no sistema
pare-e-siga. O outro caminhoneiro que fugiu do local, foi
identificado mais tarde e já se

apresentou à PRF
Direção defensiva
A Polícia Rodoviária Federal
observa que um dos princípios
básicos da direção defensiva é
procurar manter sempre a calma
e evitar brigas no trânsito.
Quem costuma responder
a eventuais provocações e não
tolera erros dos outros motoristas tem mais chance de se
envolver em acidentes.
Ao testemunhar qualquer
situação de risco em rodovias
federais, a principal orientação
é recolher o máximo possível de
informações sobre o fato e acionar a PRF, através do telefone
de emergência 191.
* As informações
são da Polícia Rodoviária
Federal (PRF).

Preso suspeito de arquitetar morte
abordado por policias militares,
tendo empreendido fuga em uma
motocicleta e posteriormente
investido contra os agentes.
As investigações apontaram
que o crime foi executado por
dois adolescentes, 16 e 17 anos,
os quais foram identificados apreendidos à época dos fatos. A
Polícia Civil identificou e prendeu
ainda uma mulher, de 23 anos de
idade, que trabalhava na tesouraria de um clube e teria repassado
as informações a seu tio, preso
recentemente, acerca do horário
e valores que seriam levados até
o banco pela vítima. A mulher foi

julgada e condenada a mais de
27 anos de prisão, pelos crimes
de roubo com resultado morte e
corrupção de menores, ficando o
processo e o prazo prescricional
suspensos com relação a seu tio.
O suspeito, além de arquitetar o crime, participou da execução aliciando os adolescentes,
levando-os até o local do crime e
dando-lhes fuga, logo em seguida,
em um veículo GM Vectra apreendido pela Polícia Civil dias depois.
Com a sua prisão o andamento
do processo deverá ser retomado
e o suspeito, já denunciado, será
levado a julgamento.

Discussão acaba com tiro no chão
choque de um veículo.
De posse das informações, a
equipe solicitou ao atirador que
apresentasse a arma, tendo ele
levado até a equipe uma pistola
Taurus, calibre 380, a qual estava
com uma munição na câmara e
doze no carregador. Apresentou

Em mais um atendimento,
bombeiros de Castro socorreram
vítima de atropelamento ao final
da tarde desta segunda-feira (11),
no cruzamento das ruas Olegário
de Macedo com a Cipriano Marques. J.J.F., mais conhecido como
Jorjão do Rádio, foi atropelado
por uma Ecoesporte que seguia
em baixa velocidade, tendo o
motorista permanecido no local

até a chegada das autoridades.
Segundo o que informou sargento
Rodrigo, a vítima apresentou contusão na face, tórax e membro
inferior direito, sendo conduzida
para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA de Castro).
Para o socorro que teve apoio
da Guarda Municipal, compareceram o sargento Diniz, cabo Diniz
e o soldado Motta.

ASSASSINO DE EMPRESÁRIO

Vereador cassado é preso
Na tarde de sexta-feira (08),
foi preso na cidade de Canoinhas
(SC) o vereador cassado da cidade
de Ivaí (PR), Luisir Lobacz, mais
conhecido como Kiko. Ele estava
escondido em uma quitinete na
cidade de Canoinhas, no Estado
de Santa Catarina.
Após extenso trabalho investigativo, em que foram realizadas
diligências em diversos Estados
da federação, foi confirmado que
Luisir estaria em Santa Catarina.
De posse das informações, na
quinta-feira (7), policiais civis de
Imbituva e Ponta Grossa se deslocaram até Canoinhas, onde com
apoio da equipe policial civil local
iniciaram diligências visando a prisão de Luisir, o que aconteceu no
dia seguinte.
Relembre o caso
Luisir Lobacz é acusado de
ter matado a golpes de faca o
comerciante Everaldo Manfron,
no dia 25 de janeiro deste ano, no
Supermercado Manfron, na cidade
de Ivaí. Dois dias depois ele já era
considerado foragido da justiça.
Luisir foi indiciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil
e por impossibilidade de defesa da

Divulgação

Luisir estava foragido
desde 27 de janeiro
vítima, bem como pela prática do
crime de receptação, por ter sido
encontrado em sua residência um
colete a prova de balas sem origem
conhecida.
O Ministério Público, concordando com com a conclusão das
investigações, denunciou Luisir
em 17/03/2020 pela prática dos
referidos crimes, sendo a denúncia
recebida em 27/03/2020, quando
Luisir passou a ser réu.
Com a prisão de Luisir, se
encerram os trabalhos da Polícia
Civil que foram conduzidos pelo
delegado de Imbituva, dr. Luís
Gustavo Timossi.

NO DOMINGO

EM TIBAGI

Tibagi - Após discussão calorosa com uma pessoa, proprietário de loja dispara sua pistola de
fogo em direção ao chão. Foi por
volta das 9h30 de quinta-feira (7),
na Avenida Manoel das Dores, em
Tibagi. Por sorte, o disparo só
acertou a parte superior do para-

Parcerias
O público a que Everton se
refere são os andarilhos, uma
vez que esta iniciativa também
se integrou a um projeto da Polícia Rodoviária Federal (PRF),
chamado de “Vidas na Estrada:
andarilhos e trecheiros”, o qual
tem o objetivo de informar os

andantes sobre a situação da
infecção e a respeito da importância da higienização para se
protegerem. Na sexta-feira (07),
o Depen entregou os primeiros
13 pares de calçados à iniciativa,
de um total de 150.
“Além disso, o projeto vai
oferecer um kit com produtos
de higiene pessoal, incluindo um
par de chinelos produzidos por
detentos da Cadeia de Castro”,
afirmou a policial rodoviária
federal e uma das idealizadoras
da iniciativa, Silvane Furlanetto.
De acordo com ela, a parceria com o Depen permitirá, neste
momento, que o projeto se realize. “Queremos, acima de tudo,
promover para os andarilhos e
trecheiros dignidade em meio à
crise da Covid-19, população
comumente invisível para sociedade”, destacou.

CRUZAMENTO

CASO DE LATROCÍNIO

Está preso desde quintafeira (7), o suspeito de ser o
responsável por arquitetar o
crime de latrocínio que vitimou
José Benhur Muller Gomes,
conhecido como 'Gaúcho', por
volta das 15h30 do dia 11 de
novembro de 2016, na Avenida
Ernesto Vilela, Ponta Grossa.
Após investigações da Polícia
Civil, o suspeito, de 42 anos,
teve inicialmente a prisão temporária decretada, sendo posteriormente convertida em preventiva,
encontrando-se foragido desde
então. Na última semana, após
denúncias da população, foi

vação é sempre buscar projetos
inovadores tanto para os presos,
como para os beneficiados. Também buscamos implementar sempre a questão de trabalho para
os privados de liberdade, pela
segurança das unidades, porque
há um impacto muito grande na
questão da disciplina. Com isso,
também conseguimos alcançar
um público que por vezes é ignorado, mas que um simples calçado é um item essencial na vida
dessa pessoa”, afirmou.

também o certificado de registro
de arma de fogo.
No local a equipe localizou no
chão um estojo deflagrado de calibre 380 e encaminharam para a
Delegacia de Tibagi, autor e arma
apreendida, para as providências
cabíveis.

Ferimentos leves em colisão
Imbituva
- Atendimento
a acidente rodoviário ocorrido
às 14h30 de domingo (10), do
tipo colisão frontal, na PR 522,
km 010+200 metros, região de
Imbituva (PR), resultou em ferimentos leves em seus ocupantes.
O acidente envolveu o Gol, placas de Imbituva, conduzido por

l.C.L.S.Jr., 28 anos, e o automóvel Celta, também com placas de Imbituva, conduzido por
C.F.De.I., 34 Anos. Ambos os
condutores e também os passageiros do veículo Celta, J.E. C.S.,
8 anos, e I.F. De I., 16 anos,
foram encaminhados ao Pronto
Atendimento de imbituva.
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A matriarca
Eny Beck
recebe neste
quinta-feira (14)
muitos vivas por
mais um ano
de vida. Na
foto ela divide
as atenções
com o seu
neto Gustavo
Beck

cleucimara@hotmail.com
Aprendi a deixar os dias mais leves… Comecei a acreditar que ser feliz
é descomplicar a vida pelo lado de dentro. Chico Xavier
Divulgação

Divulgação

Divulgação

A linda
Giovana
Mazzo
comemorando
a chegada de
seus 15 anos no
dia 12. Recebe
o amor e carinho
de seu pai,
João Marcelo
Mazzo. Parabéns,
muitas bênçãos
e felicidades!

Divulgação

Em Tibagi,
Giuliana
de Moura
comemora
idade nova
neste dia 14 e
recebe votos
de muitas
felicidades

Neste dia 12, Plinio Sabino Queiroz será alvo
de muitas mensagens e ligações por mais
um ano de vida, no registro ao lado da
esposa Rodmara Jayme Queiroz. Parabéns!

Divulgação

Divulgação

Em tempo de
parabenizar
a jovem
médica,
Veridiana
Catelan
Mainardes,
aniversariante
da semana.
Muitas
bênçãos!

Parabéns de
aniversário
circulando
para Silvana
Melky. Muitas
felicidades!
Divulgação

Divulgação

A querida Clarisse Simoes Bontorin reserva o
dia 13de maio para receber cumprimentos
de aniversário. No registro ao lado do marido,
Valentin Bontorin. Felicidades!
Divulgação / Arquivo Pessoal

Em ritmo de
aniversário,
Shayeini
Oliveira.
Felicidades!

Juliana Alberti
Gomes reserva
a quarta-feira
(13) para
receber muitos
parabéns por
mais um ano
de vida. Ela
reside em Tibagi

Registrando Neiva Galvão com a netinha Melissa
Galvão Kubaski, as filhas Rafaela Galvão Kubaski
e Renata Galvão Zanin, a espera de Antonella

12/05

Ana Claudia Kanunfre
Leonardo Almeida
Matheus Resseti Guiloski
Thiago Holubenko

13/05

Juliana Alberti Gomes
Helio Calicz
Silvana Fontana
Carlos Alexandre Lopes

14/05

Bruna Ayumi Silva
Tanamati
Eny Beck
Etelvina Ueno
Fabio Barbosa
Guilherme Longhi Boito
Marcicler Spena
Risden Balbé
Murilo Kordel
Raquel Maria Rodrigues
Vitor Klimeck
Walter Palharini

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

