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POSICIONAMENTOS POLÍTICOS INFLUENCIAM NA não aprovaÇÃO DE
título de cidadã benemérita para a deputada aline sleutjes

Vergonha para Castro
CONTRÁRIOS AO TÍTULO

Dirceu Ribeiro

Jovenil R. de Freitas

Maurício Kusdra

Gerson Sutil

José Otávio Nocera

Miguel Zadhi Neto

Joel Elias Fadel

A FAVOR DO TÍTULO

Paulo Cesar de Farias

Luiz Cezar C. Ferreira

Maria de Fatima Castro

Antonio Sirlei Alves da Silva Herculano da Silva

Rafael C. Rabbers

Em entrevista concedia por telefone ao Página Um News, na quinta-feira (14), a deputada federal Aline Sleutjes comentou o fato
de não ter o título de cidadã benemérita de Castro aprovado pela maioria dos vereadores que compõem a Câmara Municipal. A indicação, de autoria da presidente da Casa, vereadora Maria de Fátima Castro, foi votada na sessão ordinária, de segunda-feira (11), e
por sete votos a seis, o título que Aline receberia foi rejeitado. À reportagem, a deputada disse que só teve conhecimento da votação
após o resultado ficar disponível, e que estava decepcionada. A rejeição ao título foi matéria de reportagem em boa parte dos veículos
páginas 2 e 3
de imprensa do estado, expondo negativamente a Casa de Leis e os vereadores que se posicionaram contrários.

Divulgação

MARIDO JÁ ESTÁ SOLTO

CRUZAMENTO DA
RUA Mariana
Marques passa a
ser preferencial
página 5

VEREADOR
RAFAEL RABBERS
COBRA MAIS
TRANSPARÊNCIA

Mulher é puxada
por uma coleira

IDEIA É DISTRAIR E ALEGRAR PESSOAS DURANTE ISOLAMENTO

Músicos fazem lives

Divulgação

Foi expedido na tarde dessa quinta-feira (14), o alvará de soltura de
J.S.V., preso na terça-feira (12) após
ser flagrado puxando sua esposa de
73 anos por uma coleira, pelo terreno da casa do casal na Avenida dos
Pioneiros, em Carambeí. página 7
apresentado investimentos

Divulgação

Família faz apresentações da cozinha de casa

página 4

Prefeito Blum
recebe
executivo da JBS
Divulgação
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PREFEITURA
ENCAMINHA
PROJETO para
subsídio

EM CARAMBEÍ

Quando a quarentena, home office,
isolamento e distanciamento social começaram a fazer parte da rotina das famílias,
o excesso de informações e o medo
causado pela presença e pelos riscos do
novo coronavírus também começaram a

tomar conta da vida de muitas pessoas.
A realidade se transformou em praticamente todos os ambientes, e se adaptar a
esse novo modo de viver passou a ser um
desafio, que em alguns casos revelou-se
página 5
tarefa difícil de executar.

O prefeito Osmar Blum recebeu na quinta-feira (14), a visita
de Eraldo Vieira Lopes, gerente da
Unidade JBS Seara de Carambeí,
acompanhado de Sandra Debiase,
coordenadora de recursos Humanos. A JBS apresentou ao chefe
do executivo as medidas e investimentos da empresa que podem ser
empregados no município para o
combate ao Covid 19. página 4
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EDITORIAL

QUAL SERÁ O MOMENTO?
Sete vereadores de Castro protagonizaram a façanha de fazer com
que a Câmara Municipal se tornasse notícia em todo o estado, mas
de forma negativa, ao não concederem título de Cidadã Benemérita a
primeira deputada federal eleita por Castro. Os motivos justificados
foram os mais variados, entre eles o apoio da parlamentar as ações
ditas como 'antidemocráticas', outros, porque 'emenda parlamentar'
não seria conquista e, por fim, o que pesou, nas palavras da maioria,
foi o 'momento atual' que não seria apropriado. Como se houvesse
momento certo para reconhecer um trabalho que não se resume há
15 meses como deputada, mas 20 anos de vida política. Enquanto o
interesse político e até ideológico, sobrepuser a qualquer outro, continuaremos a ver cenas como essa que não acrescentam em nada para
a história de Castro. Mais um dia para ser esquecido!
Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

Divulgação

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Doutor Heráclio
Mendes de Camargo

Não é só o poder público que está preocupado em alertar a população quanto aos cuidados nesse período de coronavírus. Os produtores rurais de Castro utilizaram-se de outdoor para chamar a atenção.

15/05 - Dia do Assistente Social / Dia do Gerente Bancário
16/05 - Dia do Gari
17/05 - Dia Internacional da Comunicação e das

Telecomunicações / Dia da Constituição
Dia Internacional contra a Homofobia

18/05 - Dia dos Vidreiros / Dia Internacional dos Museus
Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e à
Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

No período de isolamento social da quarentena do covid-19,
procurava uma saída para vida normal, quando tive a feliz
oportunidade de encontrar um exemplar do “Jornal da Manhã
Revista”, edição do dia nove (9) de junho do ano de 2010 na
página “ D14”, coluna do ex-secretário de Industria, Comércio
e Turismo Izidro Guedes, com o título: “ RUAS COMEÇARAM
A RECEBER CALÇAMENTOS EM 1947”. As palavras do exsecretario Guedes sintetizaram com maestria o acontecimento:
“Foi o prefeito José Pedro Novaes Rosas que iniciou os calçamentos da Cidade de Castro, em 1947, iniciaram-se as obras de
calçamento em paralelepípedos na Rua XV de Novembro. A primeira pedra foi assentada pelo ilustre, promotor público Heráclio Mendes de Camargo (hoje nome importante de via pública)
que munido de uma marreta dava partida para os trabalhos na
presença de várias autoridades e da população que se comprimia
para assistir a importante iniciativa”.
Em última análise, cumpre dizer: a vida do doutor Heráclio
sempre esteve voltada e alinhada para prestar a sua contribuição à comunidade castrense.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

R$ 40,00
R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

SONHANDO ALTO
Quem conhece o empresário Izidro Constantino
Guedes, sabe que fidelidade
partidária não é o seu forte.
Depois de ingressar no PDS,
se enveredar em outras siglas
a exemplo do PDT de Leonel
Brizola, PT de Lula, ingressou no Patriota, seduzido pela
possibilidade de sair candidato
a prefeito com as bençãos do
prefeito Moacyr Fadel.
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Previsão do Tempo - Castro*
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Temperatura
14

Umidade

ºC

9 ºC

93%
70%

20

ºC

10 ºC

97%
50%

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo.

Domingo
17/05

21

ºC

11 °C

87%
47%

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

18/05

REDAÇÃO

Clima

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

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

OUTRAS LOCALIDADES

QUAL É A HORA?
A explicação dos vereadores que se opuseram ao projeto da presidente da Casa,
Maria de Fátima Castro,
seria o momento considerado
por eles como não apropriado
para dar tão importante título.
Para o vereador Maurício
Kusdra (PSB), chamado de
infiel da balança, o que mais
pesou foi a posição da deputada em participar de manifestações em Brasília, a qual
considerou 'antidemocrática'.

Resenhas rápidas e radicais
O Resenhas
valoroso cavaleiro
Dom Quixote
de La Mancha enfrenta 200 combates, vencendo uns poucos deles enquanto lhe
rápidas
e radicais

CASTRO E REGIÃO
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

TUDO POLÍTICO
Não foi agradável para
Aline saber da rejeição, ficou
feio para a Casa de Leis que
virou notícia negativa em todo
o estado, e pior para os sete
vereadores que não analisaram
os 20 anos de trajetória política da parlamentar, inclusive
como vereadora da mesma
Casa. Todos sabem que Aline
Sleutjes, além de ser a primeira
deputada federal da história do
município, possui incansável

trabalho voltado a Castro.

Quixote mostra seus dentes e a verdade da espada aos que o atacam. Ele pode vencer?

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

NÃO!
Concordo que esse não
seria o melhor momento de
se apresentar qualquer tipo
de projeto que conceda títulos,
mas, uma vez que a Câmara
Municipal se propôs a dar a
honraria, os pares deveriam
analisar a questão com total
isenção política e ideológica.
Mas não foi isso que aconteceu na sessão de segundafeira (11), quando 7 dos 13
vereadores negaram o título
de Cidadã Benemérita à deputada federal Aline Sleutjes.

22

ºC

12 ºC

88%
48%

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/05/2020

SEXTA-FEIRA, 15 A 18 DE MAIO DE 2020

3

"QUESTÕES POLÍTICAS E IDEOLÓGICAS PODEM TER INFLUENCIADO", ACREDITA DEPUTADA

Aline se diz decepcionada com votação
Divulgação

Deputada diz
que tem mérito
suficiente para
receber título
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Em entrevista concedia por
telefone ao Página Um News,
na quinta-feira (14), a deputada
federal Aline Sleutjes comentou o fato de não ter o título de
cidadã benemérita de Castro
aprovado pela maioria dos vereadores na Câmara Municipal de
Castro. A indicação, de autoria
da presidente da Casa, vereadora Maria de Fátima Barth, foi
votada na sessão ordinária da
Câmara, na segunda-feira (11),
e por sete votos a seis, o título
que Aline receberia foi rejeitado.
Os vereadores que deram votos
contrários foram Maurício Kusdra (PSB), primeiro-secretário;
Dirceu Ribeiro (Podemos), Gerson Sutil (PSC), Joel Elias Fadel
(Patriota), José Otavio Nocera
(Patriota), Jovenil Rodrigues de
Freitas (Podemos) e Neto Fadel
(Patriota).
À reportagem, a deputada
disse que só teve conhecimento
da votação depois que o resultado
já estava disponível, e que estava
decepcionada com o desfecho.
"Eu acredito que tenho mérito
suficiente para receber esse título,
pelos 20 anos de história política
na cidade, e o voto deles deveria estar representando a voz da
população de Castro. E acredito
que a população está feliz com
o meu trabalho, pelo que ouço
quando estou em Castro, pelas
mensagens de apoio e tudo o que
tenho levado para a cidade. Em
menos de um ano e meio foram
empenhados R$ 17 milhões
para a Saúde, Educação, Infraestrutura, Segurança Pública,
Assistência Social. Com todas as
conquistas, avanços, representatividade em Brasília bem como tudo
que represento hoje, acredito que
já faço parte da história de Castro, sou a primeira deputada federal da cidade, e levou 314 anos

Aline Sleutjes: Em um ano e meio R$ 17 milhões empenhados
para isso acontecer, agora sete
vereadores rejeitam me conceder
um título de cidadã benemérita?
Tenho certeza de que se essa
votação fosse em um período normal, com a Câmara aberta e que
meus eleitores pudessem estar lá
e ter voz, talvez o resultado da
votação fosse diferente", destacou
a deputada.
Segundo Sleutjes, questões
políticas e ideológicas podem
ter influenciado a decisão dos
parlamentares que foram contrários a cessão do título a ela. "Em
especial de um dos vereadores,
o que acho injusto, porque não
posso ser julgada por ser base
do governo federal. Quase 58
milhões de brasileiros votaram
no presidente Bolsonaro. Ele foi
eleito democraticamente. Não
posso deixar de ser valorizada e
reconhecida pelo meu trabalho,
pela minha dedicação, pelo que
tenho construído para Castro
por ser base do governo. Outro
vereador registrou que seria porque as emendas não foram pagas,
mas isso não depende de mim,
depende de todo um processo
jurídico, que é lento. Já está tudo
empenhado, os documentos estão
tramitando, o que depende de
mim e da minha equipe já está
feito", justificou.
A parlamentar encerrou afirmando que seguirá com seus tra-

balhos como deputada federal. "É
a minha missão. Trabalharei por
aqueles que me valorizam, apoiam
e me dão ânimo e coragem", ressaltou Aline.
A reportagem também ouviu
alguns dos vereadores que votaram contrários ao recebimento do
título pela deputada. Joel Fadel,
por exemplo, disse acreditar que
este ainda não é o momento para
este tipo de reconhecimento. "Eu
não tenho nada contra a Aline, nem
política e nem pessoalmente, inclusive, fomos vereadores na mesma
época e ela se mostrou uma pessoa
excepcional, trabalhadora e inteligente, porém, ela ainda está no
início da gestão como deputada, e
o título, pela justificativa da vereadora Fátima, é pelo trabalho que
ela fez por Castro enquanto deputada. Ela ainda tem muito tempo
para trabalhar pelo município e eu
não duvido que ela vá fazer isso,
mas por exemplo, esses R$ 10
milhões que ela afirma ter trazido
para cá, a parte destinada para o
asfalto do Socavão ainda está só
empenhada, e R$ 500 mil é para
a Cruz Vermelha do Paraná e não
necessariamente para Castro,
ou seja, ainda é uma expectativa.
Para mim essa foi uma exposição
desnecessária, prematura até,
além disso, em tempos de pandemia, onde a prioridade deveria
ser a saúde e em véspera de elei-

ções, não é época de votar títulos
de cidadão benemérito. Depois
que essas e outras verbas de fato
vierem para Castro, eu vou ter o
prazer de votar um título para ela,
mas agora não é o momento", destacou ele, lembrando que quando
foi presidente da Câmara no município também não aprovou o título
de cidadão honorário para Beto
Richa, que na época era prefeito
de Curitiba, porque acreditava que
ele não tinha trazido benefícios
para a cidade.
Gerson Sutil também justificou
o seu não, afirmando que ainda não
é o momento para concessão do
título. Já o vereador Dirceu Ribeiro
disse que não se trata de um posicionamento pessoal, e, também
afirmou que este não é o momento
para a cessão. "Acredito que agora
não seria o momento oportuno
para dar esse título, tendo em vista
que estamos passando por uma
situação preocupante na saúde
nacional, devemos nos atentar com
mais cuidado e atenção as pessoas
que estão trabalhando na linha
de frente dessa pandemia, que
merecem todo o nosso respeito e
admiração. Acredito que não fica
descartado esse projeto para outra
ocasião", ressaltou.
O vereador Mauricio Kusdra,
por sua vez, afirmou que não deu
seu voto favorável porque observa
com cautela certas atitudes de
Aline Sleutjes. "É cedo para conceder um título a ela, deveria ser
esperado pelo menos o final do
mandato. Também tenho olhado
com preocupação algumas atitudes, como a participação em
manifestações antidemocráticas
em Brasília", destacou.
Jovenil Rodrigues também foi
contra a cessão do título e justificou o seguinte: "analisando o
projeto votei contra, porque os
recursos para o município, através
das emendas da deputada, nem
todos se tornaram realidade. Tem
emendas, como a dos 10 milhões
para o asfalto do Socavão, esse
dinheiro não entrou na conta do
município. No meu entendimento,
emendas não querem dizer trabalho realizado, tem que vir a verba,
daí sim, comprova serviço completo. Não tenho nada contra a
pessoa dela, mas votei contra porque o projeto, na minha opinião
tem essas falhas", finalizou.

CÂMARA DE CASTRO

Plenário rejeita projeto de título a Aline
O Plenário da Câmara Municipal
de Castro rejeitou, na sessão ordinária de segunda-feira (11), o Projeto
de Lei 08/2020, que concede título
de Cidadã Benemérita de Castro
à deputada federal Aline Sleutjes
(PSL). Colocada na ordem do dia
em primeiras discussão e votação, a
proposição, de autoria da vereadora
Fatima Castro (MDB), presidente
da Casa, foi rejeitada pelo placar de
sete votos contrários e seis favoráveis
– embora tenha recebido pareceres
favoráveis da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e da Assessoria
Jurídica. Com esse resultado, o projeto foi arquivado.
Os votos contrários foram dos
vereadores Maurício Kusdra (PSB),
primeiro-secretário, Dirceu Ribeiro
(Podemos), Gerson Sutil (PSC), Joel
Elias Fadel (Patriota), José Otavio
Nocera (Patriota), Jovenil Rodrigues
de Freitas (Podemos) e Neto Fadel
(Patriota). Os favoráveis, de Fatima
Castro (que, neste caso, mesmo sendo
presidente, também votou, conforme
o artigo 161, inciso I, do Regimento
Interno da Câmara), Herculano da
Silva (DEM), vice-presidente, Rafael
Rabbers (PTC), segundo-secretário,
Antonio Sirlei Alves da Silva (DEM),
Luiz Cezar Canha Ferreira (DEM) e
Paulinho de Farias (PSD).
“Eu acho justo a Câmara fazer
homenagens às pessoas importantes
da nossa cidade. Porém, manifesto
que não seria o momento oportuno
para fazermos uma homenagem à
deputada Aline Sleutjes”, argumentou Maurício Kusdra, na discussão
do projeto. “Reconheço que só o fato
de ela ser eleita deputada federal é
uma coisa relevante. Mas o que mais
importa é o trabalho realizado. Tenho

ficado muito preocupado, nos últimos dias, com as ações da deputada,
sobretudo na última semana, em que
ela participou de uma manifestação
antidemocrática pelo fechamento
do Congresso [Nacional] e do STF
[Supremo Tribunal Federal]”, disse.
Fatima continuou com a discussão do projeto. Como ninguém se
manifestou, ela seguiu para a votação. No entanto, na hora de emitir o
seu voto, Zé Nocera pediu a palavra.
“Concedo. Estamos votando, mas...”,
respondeu a vereadora.
“Nada contra a nossa deputada.
Eu acho que, pela justificativa que
eu vi, nada, assim, atualmente, que
ela mereça, porque emendas [...]
têm uma trajetória muito longa para
o futuro. Se vem, eu não sei. Deus
queira que venha para o nosso município. Mas não quer dizer que venha.
Então, é muito vago”, avaliou Nocera.
“Eu acho que tem que, primeiro,
acontecer para depois [...] votarmos
por um trabalho que ela deve ter feito
para o nosso município. Muito cedo.
Eu acompanho as palavras do [vereador] Maurício. [...] Por isso, rejeito”,
concluiu o vereador.
Justificativa
A justificativa do Projeto de Lei
08/2020 toma como base a trajetória política de Aline Sleutjes até o
atual mandato de deputada federal.
Nascida em Castro, Aline é formada
em Educação Física pela Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) e pós-graduada em Gestão Escolar. Nas eleições municipais
de 2004, foi eleita para assumir seu
primeiro mandato como vereadora,
tendo sido, na legislatura 20052008, a única mulher e a mais jovem

parlamentar municipal. Nas eleições
de 2008, Aline concorreu ao cargo
de vice-prefeita.
“Já com uma carreira política
mais sólida e ainda mais preparada”,
Aline retornou à Câmara em 2013,
pelo PSDC, tendo sido a candidata
mais votada das eleições municipais
de 2012. Naquela legislatura, Aline
foi vice-presidente da Casa, presidiu
a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) e foi relatora da Comissão de
Finanças e Orçamento (CFO).
Em 2014, Aline foi convidada
pelo PSDC para concorrer ao cargo
de deputada estadual. Recebeu
19.059 votos e foi a candidata mais
votada em Castro e no partido da coligação; faltaram 4 mil votos para sua
eleição. Em 2016, concorreu a prefeita pelo PR, quando obteve 9.271
votos (23,5% do total de válidos).
Nas eleições gerais de 2018,
Aline foi eleita deputada federal pelo
PSL com 33.628 votos. “Em seu
primeiro mandato, exerce o cargo
com expressiva atuação no Congresso
Nacional. É vice-presidente do PSL
Mulher Nacional. Recentemente, foi
indicada pelo presidente Jair Bolsonaro como vice-líder do governo na
Câmara Federal”, diz a justificativa.
“A atuação parlamentar de Aline
na esfera federal tem trazido vários
benefícios diretos ao município de
Castro, como, por exemplo, as emendas parlamentares de R$ 10 milhões,
para a conclusão do asfaltamento da
estrada do distrito do Socavão; de R$
700 mil, para melhorias em estradas
rurais; e de R$ 500 mil, para aquisição de equipamentos no Hospital da
Cruz Vermelha. Tais benefícios diretos prenunciam um trabalho muito
profícuo nos próximos anos”, argu-

menta a justificativa.
De acordo com o Dicionário
Online de Português (Dicio), cidadão benemérito “é aquele digno de
honras, que merece recompensas e
aplausos por serviços importantes ou
por procedimentos notáveis prestados à sociedade” (https://www.dicio.
com.br/benemerito/).
Sessão mista
Pela segunda vez, a Câmara realizou sessão ordinária mista. Participaram presencialmente da sessão de
segunda-feira, no Plenário, os vereadores Fatima Castro, Maurício Kusdra, Rafael Rabbers, Dirceu Ribeiro,
Gerson Sutil, Luiz Cezar Canha
Ferreira, Neto Fadel e Paulinho de
Farias. De suas casas, por videoconferência, participaram Herculano da
Silva, Jovenil Rodrigues de Freitas,
José Otávio Nocera, Joel Elias Fadel e
Antonio Sirlei Alves da Silva.
Conforme a Resolução 04/2020,
não apenas os projetos de lei, mas
também a ata da sessão do último
dia 4 e todos os requerimentos, passaram por votação nominal. A ata
foi aprovada por unanimidade. No
expediente, Maurício Kusdra e Rafael
Rabbers, segundo-secretário, leram
os ofícios do Executivo enviados à
Câmara e as proposições da ordem
do dia. Ao todo, foram nove requerimentos e duas indicações. Todos
os requerimentos foram aprovados
por unanimidade. Na ordem do dia,
Fatima Castro encaminhou às comissões de Constituição e Justiça (CCJ)
e de Finanças e Orçamento (CFO) o
Projeto de Lei 23/2020, do Executivo, que autoriza a Prefeitura a abrir
crédito adicional suplementar no valor
de R$ 417,5 mil.

SALVANDO ARAUCÁRIAS
O professor Flávio Zanette, pesquisador do setor de Ciências
Agrárias da UFPR, disse que o projeto de lei do deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB) "vai salvar as araucárias". "dia 11 de maio
de 2020 vai entrar para a história do Paraná como o dia em que a
Assembleia Legislativa libertou as araucárias das amarras burocráticas”, escreveu. O legislativo aprovou o projeto de lei do deputado
que regulamenta o plantio de araucárias no Paraná. Zanette, doutor
em Fitotecnia na França com pós-doutorado, estudioso da Araucaria
angustifolia conhecida como “Pinheiro do Paraná”. O projeto de lei
aprovado, segundo o professor, “transforma a planta que era odiada
em amada, que era maldita em abençoada”.
Divulgação

LAMENTO
A ex-governadora Cida
Borghetti (PP), com pesar
e consternada, comunicou a
morte da irmã, Ivana Naria
Borghetti Gumon, vítima de
câncer. "Com profunda tristeza
nos corações, a família Borghetti informa o falecimento de
Ivana Maria Borghetti Gumon
em decorrência de complicações de um câncer. Ivana lutava
contra a doença há alguns anos.
O velório e sepultamento serão
realizados no cemitério Parque
Iguaçu, em Curitiba, porém
devido à pandemia do coronavírus, as cerimônias serão restritas aos familiares. Ivana deixa
o viúvo Christian Gumon, eles
não tinham filhos", diz Cida em
nota.

começa entregar na segundafeira, 18. O programa pretende
atender um milhão de família
por três meses com a compra de
cesta de alimentos.

MAIS DINHEIRO
O Senado aprovou a MP
que extingue o Fundo de Reservas Monetárias, administrado
pelo Banco Central. Os senadores aprovaram a transferência
dos recursos para o combate ao
coronavírus. O valor estimado é
de R$ 8,6 bilhões que deverão
ser usados por estados e municípios para a aquisição de materiais de prevenção à propagação
dos casos.

VAI DE MÁSCARA
A Secretaria Estadual de
Comunicação e Cultura lançou
a campanha “Vai de Máscara”
que orienta a população a usar
máscaras de proteção individual
durante suas atividades do dia a
dia, como forma de prevenção à
covid-19. A campanha vai distribuir cartazes para serem fixados
em prédios públicos e no interior dos ônibus de transporte
coletivo. Os ônibus terão também os chamados busdoor. "Os
paranaenses vão se deparar nos
próximos dias com a campanha
“Vai de Máscara” nos vidros traseiros dos ônibus e também pela
televisão e redes sociais, um
aliado importante no combate
à proliferação do coronavírus”,
destaca o deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB).

VOLTA DOS BUFFET
A Assembleia Legislativa
analisa o projeto de lei do deputado Delegado Francischini
(PSL) que estabelece regras
para a volta do funcionamento
dos buffet por quilo no Paraná.
A proposta é da Abrabar ( Associação Brasileira de Bares e
Casas Noturnas). A autorização
vale para restaurantes, padarias e lanchonetes. A intenção,
explica o presidente da Abrabar, Fábio Aguayo, é criar uma
legislação para liberar os buffets
no modo tradicional com protocolos e prevenções. “Apesar
da gradual reabertura, alguns
setores ainda estão à mercê dos
planos federais e estaduais de
retomada, sendo um desses os
restaurantes de autosserviço",
afirma Francischini. "Muitos
deles correm o risco de não
mais existir ao final das restrições impostas pelo avanço do
coronavírus", ressaltou.
RENEGOCIAÇÃO
Os produtores e as cooperativas rurais que tiveram
prejuízos provocados pela seca
ou pela estiagem no início do
ano ganharam um estímulo
para renegociarem as dívidas
com operações de crédito. O
Conselho Monetário Nacional
ampliou as fontes de recursos
que podem financiar os acordos
nas linhas de custeio e investimento do Pronaf ou operadas
com recursos do BNDES.
COMIDA BOA
A maioria das grandes cidades já começaram a entregar o
voucher de R$ 50 do programa
estadual Comida Boa - complemento o auxílio federal de R$
600. As prefeituras de Curitiba,
Londrina, Cascavel, Maringá e
Ponta Grossa estão entregando
o benefício. Foz do Iguaçu

DRIVE-THRU
Pessoas que estão entre o
público-alvo da campanha contra a gripe podem se vacinar
até terça-feira, 19, no esquema
"drive thru", sem sair do carro
na rodoviária de Ponta Grossa.
Nesta fase, crianças entre seis
meses e menores de seis anos,
gestantes, puérperas e pessoas com deficiência estão
sendo imunizadas. A partir de
segunda-feira, 18, a prefeitura
também começará a imunizar
adultos com idade entre 55 e 59
anos, além de professores.

VERTEDOUROS
A partir de segunda-feira,
18, a usina de Itaipu vai abrir
seu vertedouro numa operação
de ajuda ao Paraguai, que sofre
com a forte estiagem e precisa
dar escoamento à safra de grãos
do país. A medida, uma decisão
das chancelarias brasileira e
paraguaia referendada pelo conselho administrativo, também
favorece a Argentina pelos mesmos motivos. Abaixo da usina,
o rio Paraná está praticamente
seco causando problemas de
navegabilidade para os países
vizinhos.
CESTAS BÁSICAS
As primeiras 435 cestas
básicas compradas em uma
ação solidária dos servidores da
Assembleia Legislativa começaram a ser entregues. A iniciativa
faz parte da Campanha Cesta
Solidária que mobiliza os servidores na arrecadação de alimentos e cestas básicas que serão
distribuídos para famílias em
vulnerabilidade. A mobilização
começou depois que o presidente Ademar Traiano (PSDB),
recebeu o pedido da primeira
dama do Estado, Luciana Saito
Massa, para que os servidores
do legislativo participassem da
campanha. Além da Assembleia,
são parceiros da iniciativa o
Tribunal de Justiça, Tribunal de
Contas do Estado e o Ministério
Público.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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BLUM RESSALTA IMPORTÂNCIA DA AJUDA

Divulgação

Prefeito Blum
recebe executivo
da JBS Seara
Município pede
máscaras e
recursos para
reforma de sala
de emergência
Da Assessoria
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum recebeu na quintafeira (14) a visita de Eraldo Vieira
Lopes, gerente da Unidade JBS
Seara de Carambeí, acompanhado de Sandra Debiase, coordenadora de recursos Humanos.
A JBS apresentou ao chefe do
executivo as medidas e investi-

mentos da empresa que podem
ser empregados no município
para o combate ao Covid 19.
Participaram da reunião Marinho
Avais, secretario Municipal de
Saúde e também Márcio Taques,
chefe de Gabinete.
Na oportunidade foi solicitada doações de máscaras de
proteção para os profissionais de
saúde, recursos para reforma e
ampliação da sala de emergência
do Centro Municipal de Saúde e
também cestas básicas. A solicitação dos insumos foi encaminhada para o corporativo da
JBS, onde passará por análise do
comitê e do código de ética.
Blum ressaltou a importância do município poder contar

com o auxílio da empresa JBS
Seara nesse momento em que o
Coronavírus obriga uma melhor
estruturação na saúde e ajuda
para muitas famílias onde os pais
e mães estão sem trabalho.
A JBS está presente em cinco
continentes com plataformas de
produção e escritórios no Brasil, Estados Unidos, Austrália,
Canadá, Argentina, Uruguai,
México, Itália, Irlanda, Reino
Unido, França, Holanda, China,
Rússia e outros. Atua nos segmentos de carne bovina, suína,
ovina e de frango, produção
e comercialização de couros,
higiene e limpeza, fabricação de
latas, colágeno, biodiesel, transportes e vegetais.

TRANSPORTE ESCOLAR

Projeto de lei quer garantir subsídio
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi encaminhou projeto de lei
à Câmara Municipal propondo a
autorização para a manutenção
parcial do subsídio de apoio social
educacional, para estudantes de
ensino superior, técnico ou profissionalizante na modalidade presencial. A expectativa é garantir o
pagamento do benefício de forma
legal, pois a lei 2.699/2018, que
regulamenta o repasse, proíbe o
pagamento sem a comprovação
de frequência escolar.
Na manhã de quinta-feira
(14), o prefeito Rildo Leonardi
participou de reunião com secretários e definiu os detalhes do
projeto de lei que foi enviado
para apreciação do legislativo.
"Nós sabemos que os estudan-

Divulgação

Prefeito Rildo manteve reunião com secretários
tes precisam honrar os contratos
com as empresas de transportes
e por isso decidimos propor esta
lei que os beneficiará durante a
pandemia, evitando sua inandimplência e possíveis complicações
que possam ser causadas futura-

mente'', disse o prefeito.
O projeto de lei propõe que
o município pague 50% do valor
que os estudantes têm direito
atualmente até o final da pandemia, ou retorno das atividades
presenciais.

'RUAS DE CARAMBEÍ'

Iniciada recuperação da malha viária
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí iniciou nesta semana
as obras de recuperação da malha
do município, com micropavimentação, por meio de convênio
celebrado entre a Prefeitura e o
Consórcio Público Intermunicipal
de Inovação e Desenvolvimento do
Estado do Paraná (Cindepar), com
investimento de R$ 1,3 milhão.
As ruas dos bairros AFCB,
Boqueirão, Lageado, Jardim
Brasília, Jardim Novo Horizonte
e Centro serão revitalizadas com
o micropavimento. Segundo o
prefeito Osmar Blum, 47 ruas
da cidade com problemas de
buracos, microfissuras, irregularidades ou deterioradas, serão
recuperadas. A primeira via
beneficiada foi a Rua das Camélias, no Jardim Novo Horizonte.
Ruas fechadas
Nesta sexta-feira

(15)

Divulgação

DEVIDO A ESTIAGEM

Palmeira constitui seu comitê para
enfrentar situação de emergência
Palmeira - O Município de
Palmeira constituiu um comitê
especial para enfrentar a situação de emergência decorrente da
estiagem. O decreto nº 13.647,
que forma o comitê, foi publicado
na quarta-feira (13), no Diário
Oficial do Município.
Ao sancionar o decreto, o
prefeito Edir Havrechaki explicou a função estabelecida para
o comitê. “Os membros terão
como função primordial a elaboração e apresentação do plano
de trabalho ao chefe do Poder
Executivo Municipal e à Comissão Municipal de Proteção e
Defesa Civil, com indicadores
da necessidade de atendimento
às famílias afetadas no município, em razão da estiagem, de
forma detalhada e objetiva, no
prazo de 15 dias”, contou.
O plano de trabalho deverá
conter, em especial, as ações,
quantidade de beneficiários,
período e tipos de auxílios,
além de informações complementares necessárias para
sua regular execução. Para o
cumprimento das atribuições,
o comitê poderá solicitar a contribuição de entidades públicas
e privadas, para obtenção de
informações e/ou dados que
possam auxiliar na elaboração
do plano de trabalho.
Os comitê constituído pelo
decreto é formado por seis pessoas: a presidente é Francine
Albuquerque Cruz, coordenadora municipal de Defesa Civil

(COMDEC), e os membros
são Josélia de Fátima Gonçalves, secretária do COMDEC,
Katia Luzia de Moraes Ruzin,
médica veterinária, Maurício
Ripka, técnico agrícola, Carla
Patrícia Albuquerque, assistente social, e Patrícia Aparecida de França, representante
do Meio Ambiente.
Emergência
Foi publicado no Diário Oficial do Município no último dia
7, o decreto nº 13.629, o qual
declara situação de emergência
municipal em razão da estiagem que assola o território de
Palmeira e a região dos Campos Gerais. A ação autoriza a
adoção de todas as medidas
administrativas necessárias ao
enfrentamento ao motivo que
originou o decreto enquanto
perdurar a situação de emergência.
Em Palmeira, os munícipes estão enfrentando diversos
prejuízos devido a estiagem.
Além da interrupção no fornecimento de água pela Sanepar
em todo o perímetro urbano
com a implantação de rodízio
no abastecimento, também foi
registrado que os poços superficiais, de 7 a 15 metros, de
algumas pequenas propriedades rurais, já secaram. Também
foi registrada queda na produção de verduras, perda de 20%
da produção de soja, queda
drástica da produção de frutas,

DA CACIPAR

queda de 20% na produção de
ovinos, bovinos de corte e bovinos de leite pela falta de água
e redução da pastagem, queda
de 60% da produção de feijão
‘safrinha’ e perda de 100% da
produção de milho ‘safrinha.
Para que a situação de emergência fosse declarada, também
foram levadas em consideração
as manifestações técnicas da
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, do Institucional
do Instituto Paranaense de
Assistência Técnica e Extensão
Rural (Emater) e da Secretaria
Municipal de Assistência Social,
acostadas ao Procedimento
Administrativo nº 5896/2020.
A previsão, de acordo com o
Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná
(Simepar), é que a seca em Palmeira, que já dura quase um ano
com chuvas bem abaixo da média
histórica desde junho de 2019,
deve se estender até o mês de
setembro. As projeções do próprio Simepar mostram que a
seca tende a se agravar, ocasionando na falta de água potável,
além da já comprovada perda da
produção agropecuária.
O município de Palmeira
registrou nas estações de
monitoramento
particulares
um volume acumulado de
milímetros de chuvas nos 120
primeiros dias de 2020 muito
menor que volume registrado
para o mesmo período do ano
passado.

CARAMBEÍ

Prefeitura recebe estudo
de combate ao covid-19
Divulgação

Lactalis doa
mais 300 litros
de álcool
glicerinado
Da Assessoria

Ruas de Carambeí passam por recuperação
existe a previsão da recuperação da Rua Ouro Branco, no
período da manhã. Para execução do serviço o trânsito será
bloqueado também nas ruas
Orquídeas, Lírios e Violetas.
O trabalho será executado se
o clima for favorável, com céu
aberto e sol. No sábado à tarde
(16) e domingo (17) será a vez
da Avenida do Ouro receber o
recape asfáltico.
Os funcionários do Cindepar

estão encontrando dificuldades
devido ao clima de Carambeí,
uma vez que o sistema utilizado
depende de altas temperaturas
para melhor aplicação. “Com o
céu nublado não é possível executar a micropavimentação”,
ressalta o assessor da secretaria municipal de Obras, Carlos
Alberto do Prado. Ele explica
que a rua deve permanecer
fechada por 3 horas para secar
o material.

PIRAÍ DO SUL

Aprovado R$ 4,2 milhões para saúde
Piraí do Sul - A Prefeitura
de Piraí do Sul recebeu aval dos
vereadores e poderá investir R$
4,2 milhões no setor de saúde. A
abertura suplementar de crédito
foi autorizada pela Casa Legislativa nesta semana, com aprovação
do projeto de lei nº 008/2020.
Do valor total, a matéria destina mais de R$ 1,3 milhões para
a realização de obras e ampliação
de unidades; R$ 954 mil na reestruturação da frota de veículos;

Secretário da Saúde, Mário Avais (Marinho), prefeito Osmar Blum, gerente
da JBL/Seara, Eraldo Vieira Lopes, e o Chefe de Gabinete da Prefeitura, Márcio Taques

R$ 227 mil à estruturação da
atenção primária em saúde; e R$
788 mil à compra de materiais de
consumo.
O Poder Executivo defende
que a alocação dos recursos,
oriundos de superávit financeiro,
vai aprimorar a gestão da saúde
e as ações do governo municipal
contra a pandemia do Coronavírus/Covid-19.
“Há a necessidade de adequação orçamentária alocando

recursos para a melhoria estrutural
dos pontos de atendimento, criação dos novos postos de serviços,
aquisição de materiais e insumos
em maior quantidade, medicamentos, aumentos da oferta de serviços
como exames complementares,
entre outras necessidades prementes”, diz o texto.
O projeto foi aprovado em
votação única, durante a 8ª sessão ordinária da Casa, realizada
virtualmente pelos vereadores.

Comitiva contou com castrenses
Ponta Grossa - Na tarde de
segunda-feira (11), o prefeito
Marcelo Rangel recebeu o 'Estudo
Técnico Regional de Combate
ao Covid-19' elaborado pela
Coordenadoria das Associações
Comerciais e Empresariais do
Centro do Paraná (CACICPAR).
O documento reúne dados, informações, estudos e indicativos de
boas práticas para a abertura
do comércio, supermercados,
bares e restaurantes, shoppings
centers, galerias e academias de
ginástica.
Estruturado a partir de um
compilado de estudos de diferentes associações comerciais,
a proposta do documento é
indicar soluções aplicáveis
para a discussão dentro das
prefeituras, explicou o diretor
da CACICPAR, Lino Cesar

Lopes. De acordo com o prefeito Marcelo Rangel, o estudo
será analisado e discutido junto
ao Centro de Operações Emergenciais e a equipe técnica da
Fundação Municipal de Saúde,
com o objetivo de verificar a viabilidade de aplicação de alguns
dos resultados no município de
Ponta Grossa.
Além do gestor municipal e do
presidente da CACICPAR, participaram da reunião o secretário
de Indústria, Comércio e Qualificação Profissional (SMICQP),
José Loureiro; o presidente do
Conselho de Desenvolvimento
Econômico de Ponta Grossa,
Wilson de Oliveira; o secretário
da CACICPAR, Rodrigo Moraes
Silva e o presidente da Associação Comercial e Empresarial de
Castro, Anderson Gomes.

Carambeí - A Indústria
Lactalis do Brasil fez uma nova
doação de 300 litros de álcool
glicerinado a Prefeitura de
Carambeí. O material foi entregue na tarde de terça-feira (12),
ao secretário municipal de Saúde,
Mário Avais (Marinho).
O material doado vai auxiliar
a Secretaria Municipal de Saúde
no combate ao novo coronavírus
(Covid-19) e será disponibilizado para o Centro Municipal
de Saúde e Unidades Básicas de
Saúde. No mês de abril a indústria já havia doado a mesma
quantia.

Centro de Saúde
e UBS receberão o
álcool doado

Álcool foi entregue ao
secretário Marinho, da Saúde

SEXTA-FEIRA, 15 A 18 DE MAIO DE 2020

5

IDEIA É DISTRAIR E ALEGRAR

Grupo também
vem fazendo lives
solidárias para
ajudar entidade
castrense
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Quando termos como quarentena, home offce, isolamento
e distanciamento social começaram a fazer parte da rotina
das famílias, o excesso de
informações e o medo causado
pela presença e pelos riscos
do novo coronavírus também
começaram a tomar conta da
vida de muitas pessoas. A realidade se transformou em praticamente todos os ambientes, e
se adaptar a esse novo modo de
viver passou a ser um desafio,
que em alguns casos revelou-se
tarefa difícil de executar.
Pensando nisso e em deixar
essa nova rotina leve e mais
alegre, a família de Alessandro Contador Bueno começou
a compartilhar apresentações
musicais pelas redes sociais.
Antes mesmo de as 'lives' dos
artistas famosos se tornarem
tradicionais durante a pandemia, a família de músicos
já havia tornado está prática
uma agradável forma de entretenimento para os que estão
respeitando as orientações de
isolamento social, e que aos
finais de semana têm ficado em
casa. "Quando iniciou o processo de isolamento social, as
pessoas começaram a ficar em
casa sem saber o que fazer, e
em alguns casos com acesso
a muitas informações, e isso
tudo começou a gerar até um
certo pânico. Como nós já trabalhamos com música há algum
tempo, nos apresentamos em
bares, por exemplo, com a pandemia surgiu a ideia das redes
sociais, além disso, alguns amigos também começaram a pedir
e a sugerir as apresentações",
explicou Alessandro.

Além de Alessandro também fazem parte da banda sua
esposa Katia Lourenço, e os
filhos do casal - Alessandro
Lourenço Bueno e Aline Lourenço Bueno. A banda leva
o nome de 'Trevo de Quatro
Pholhas', e por sugestão de
um amigo, conforme narrou
Alessandro, as apresentações
também ganharam um nome
próprio - 'Isolamento Acústico'.
Desde que começaram a fazer
as transmissões, direto da cozinha de sua casa, até no último
final de semana, já foram 14
lives da família. A última apresentação inclusive, foi especial
- para o dia das mães, com
repertório escolhido a dedo.
Segundo os músicos, que
começaram despretensiosos na
internet, a ação está ganhando
cada vez mais adeptos, assim, a
intenção é continuar com o projeto, até mesmo depois que o
período de pandemia terminar.
Inclusive, as transmissões estão
se tornando mais qualificadas,
existe até uma hierarquia, o
integrante da banda responsável pela parte técnica das
transmissões, por exemplo, é o
filho do casal. "No início resolvemos apenas ligar a câmera e
transmitir nossas músicas sentamos em volta da mesa, mas
os amigos começaram a curtir
cada vez mais, muitas pessoas
daqui e de fora começaram a
nos seguir e a acompanhar as
lives. Daí começamos a sair
um pouco desse formato muito
caseiro, começamos a nos
organizar melhor e a adesão
tem sido muito positiva. Agora
não pretendemos parar, estamos inclusive conversando com
colegas músicos, até de outras
cidades, que também passaram
a aderir a essa ideia, além disso,
temos alcançado pessoas de
muitas partes do mundo. Além
dos nossos amigos daqui e da
região, temos recebido mensagens de pessoas que estão
morando em lugares como
Estados Unidos, Paris, Zurique
e Japão, são pessoas que passaram ou moraram em Castro,

ou que tem alguma relação com
a cidade e que acabaram nos
encontrando agora, além disso,
as lives também têm ajudado as
pessoas a se encontrarem virtualmente, amigos que haviam
perdido contato, e que agora
se conectam novamente através
das redes sociais durante as
apresentações, acabam retomando a amizade, isso tudo é
muito gratificante", ressaltou o
músico.
Com o progresso e aceitação cada vez maior das lives,
o grupo também passou a
ser procurado por empresas,
que viram nas redes sociais e
apresentações da família uma
oportunidade para divulgar
suas marcas. "Nós não visamos
lucro, mas passamos a fazer
propaganda dessas empresas,
a maioria é de amigos nossos, nossos apoiadores, e isso
também nos ajuda a cobrir os
nossos custos", explica Alessandro, destacando que o espaço
virtual usado por eles também
vem servindo para a divulgação
de trabalhos de artistas locais
e da região. "Isso é um fator
muito importante para nós,
divulgamos amigos de Castro
e da região, músicos, compositores, que muitas vezes são
desconhecidos pelo público.
Tocamos músicas deles e também abrimos espaço para que
possam divulgar seus contatos", ressalta.
A próxima live do grupo será
apresentada nesta sexta-feira
(15), às 20 horas. De acordo
com o músico, as apresentações
são feitas sempre no mesmo
horário dos noticiários noturnos. "É um modo de fazer com
que as pessoas saiam um pouco
desse cotidiano de notícias
pesadas, acredito que conseguimos suavizar um pouco com
uma música calma, alegre, e,
como estamos entrando na casa
das pessoas, também escolhemos muito bem as músicas que
iremos tocar, nesse momento
em especial, procuramos levar
uma mensagem mais otimista
para as famílias que nos acom-

DE FORMA PRESENCIAL

Aulas técnicas e de idiomas retornam
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Na quarta-feira (12) saiu o
decreto municipal que autoriza
a volta das aulas presenciais nas
escolas de idiomas e escolas técnicas particulares de Castro. A
categoria foi a última a ser autorizada a retornar às atividades
habituais, entre os estabelecimentos comerciais do município.
No final do mês de abril, um
decreto municipal autorizou o
retorno dos serviços em academias, retorno das atividades
noturnas (até as 23 horas) em
bares e restaurantes, reabertura
do Terminal Rodoviário, e realização de missas, cultos e celebrações religiosas presenciais.
De acordo com este novo
decreto (223/2020), o funcionamento de escolas de idiomas,
cursos de qualificação, técnicos
e profissionalizantes no município
está condicionado as seguintes
condições: restrição a 50% do
público, com intervalo entre fileiras de bancos ou duas cadeiras,
e espaçamento de 1,5m entre as
pessoas; higienização das mãos na
entrada do estabelecimento com
álcool 70%; exigência de máscara
para entrada e permanência no
estabelecimento; inexistência de

contato físico entre as pessoas;
não compartilhamento de objetos;
higienização dos assentos entre as
aulas; uso de pedilúvio na entrada
do estabelecimento (pano com
água sanitária); todas as janelas e portas devem permanecer
abertas, a fim de manter o local
arejado; será proibido o uso de ar
condicionado; devem ser desativados bebedouros coletivos, e os
alunos só poderão permanecer
nos estabelecimentos durante os
horários de aula.
Até na tarde de quinta-feira
(14), a maioria das escolas no
município ainda não havia recomeçado as aulas presenciais com
seus alunos. Ainda estavam em
fase de adaptação às restrições e
orientações, e em alguns casos,
fazendo contato com seu público,
para saber se a maioria deseja
voltar às aulas presenciais, ou
manter o ensino à distância por
mais um tempo. Algumas delas
já se decidiram, mesmo com o
decreto, irão manter as aulas apenas nas plataformas digitais por
enquanto, até porque alguns alunos e pais de alunos ainda acham
que é cedo para voltar às salas de
aula. Em outros estabelecimentos,
a data para a volta dos alunos está
marcada para a próxima semana,
enquanto isso os profissionais

adaptam a escola para a nova realidade na qual irão trabalhar.
A escola onde Adriano Silva
trabalha é uma das que já definiu
a data de retorno dos alunos para
as aulas presenciais. A partir de
segunda-feira (18) os profissionais devem receber os estudantes, que não vão para a escola
desde o dia 20 de março. E os
preparativos estão a todo vapor,
para atender as observações do
decreto foram retiradas cerca de
60% das cadeiras de cada uma
das salas de aula, também foram
colados adesivos no piso sinalizando o distanciamento que deve
ser respeitado pelos alunos, em
todas as entradas da escola serão
colocados panos com água sanitária e álcool gel, além disso, a cada
intervalo das aulas, haverá um
colaborador responsável por fazer
a limpeza das salas e banheiros.
Mesmo assim, Adriano, que é
do Departamento de Desenvolvimento Pessoal, teme que haja
certa resistência por parte de
alguns pais de alunos, para mandar os filhos para aula. "Principalmente das nossas turmas kids.
Vamos ver como se comportam a
partir de segunda, mas é possível que alguns pais ainda não se
sintam à vontade para deixar eles
virem às aulas já", destacou.

Divulgação

Músicos castrenses
fazem lives
durante pandemia
Família transmite apresentações da cozinha de casa
panham, mas nossos seguidores
também enviam seus pedidos,
aí trabalhamos de uma forma
bem democrática, tentando
atender ao máximo os pedidos
que recebemos", finaliza.
Lives solidárias
O sucesso do grupo nas
redes sociais também inspirou
a ideia de explorar de forma

solidária o talento da família de
artistas. Recentemente a banda
fez a primeira Live Solidária,
transmitindo a apresentação
de um bar da cidade, exclusivamente para arrecadar fundos
para a Casa da Criança e do
Adolescente Padre Marcello
Quilici. A ação foi realizada
através de uma parceria entre o
grupo, a entidade e a Paróquia

São Judas Tadeu. E, no próximo dia 6 de junho eles irão
novamente realizar uma apresentação solidária para ajudar a
mesma instituição, dessa vez, a
live será transmitida do Empório Castroville, a partir das 20
horas. Quem quiser contribuir
com o projeto e prestigiar o
grupo pode adquirir o ingresso
antecipadamente.

CRUZAMENTO COM A MIGUEL COUTO

Mariana Marques passa a ser preferencial
Divulgação

Da Assessoria
Desde quarta-feira (13), a
Rua Mariana Marques passou a
ser preferencial no cruzamento
com a Avenida Miguel Couto. Em
ambos os sentidos, os motoristas
que vierem pela Miguel Couto são
obrigados a parar para dar preferência a passagem dos veículos
que vierem da outra rua.
A Diretoria de Segurança
Pública realizou a nova sinalização no local com a colocação de
placas, pintura de faixa e instalação de tachões.
De acordo com o diretor de
Segurança Pública, Antonio Sergio de Oliveira, a mudança foi
necessária devido ao grande con-

Cruzamento ganhou sinalização horizontal e vertical
gestionamento no cruzamento.
“Com a inversão da preferencial, o trânsito terá maior fluidez, melhorando a segurança de

todos”, explica. Por enquanto,
a Guarda permanecerá no local
orientando os condutores quanto
a mudança.
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DEMANDA AUMENTOU QUANDO FOI INSTITUÍDA AS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL

Registro de testamentos cresceu 70%
Crescimento
nos cartórios é
acompanhado
pelo MPPR
Da Assessoria
A pandemia do coronavírus
(Covid-19) fez com que muitos
paranaenses buscassem informações sobre uma demanda
jurídica extrema – seus testamentos. Segundo a Associação
dos Notários e Registradores
do Estado do Paraná, em março
deste ano, quando houve o
decreto estadual que instituiu as
medidas de isolamento social, os
registros em cartório desse tipo
de documento aumentaram cerca
de 70%. O Ministério Público do
Paraná acompanha a questão por
meio do Centro de Apoio Opera-

cional das Promotorias de Justiça
Cíveis, Falimentares e de Liquidações Extrajudiciais.
“Como fiscais da lei, os agentes do Ministério Público atuam
nos pedidos judiciais de abertura,
registro e cumprimento de testamentos públicos, cerrados ou
particulares”, diz a coordenadora
do Caop, a procuradora de Justiça Terezinha Souza Signorini.
Ela explica que a participação da
instituição no processo é determinada pelo Código de Processo
Civil e é dirigida, entre outros
pontos, à proteção dos interesses das pessoas que figuram
como herdeiros, especialmente
no caso de crianças e adolescentes e pessoas consideradas incapazes legalmente, e à tutela dos
registros públicos, para garantir
a autenticidade, segurança e eficácia dos atos registrais.
Tipos de testamento
Qualquer pessoa maior de 16

anos e com pleno discernimento
no momento do ato pode fazer
um testamento (público, cerrado
ou particular) para dispor sobre
seu patrimônio ou questões existenciais (como o reconhecimento
de filhos). O testamento público e
cerrado são feitos em tabelionato
de notas e possuem custos referentes aos serviços do cartório.
O que os difere, basicamente, é
que o público é obrigatório em
algumas situações, como no caso
de deficiente visual e pessoas
que não sabem ler. O documento
é redigido pelo tabelião, a partir
das declarações do testador, ou
seja, da pessoa que está deixando
o testamento. O cerrado pode
ser escrito pelo próprio testador
ou por pessoa de sua confiança
e deve ser entregue ao tabelião
para ser cerrado – nesse caso,
há maior sigilo do documento.
O testamento particular não tem
custos com cartório, pois é redigido pelo próprio testador, sem

a necessidade de participação do
tabelião.
Em todas essas modalidades,
via de regra é exigida a presença
de testemunhas no processo. No
caso do testamento particular,
porém, é admitida a dispensa
excepcional de testemunhas
quando há circunstâncias que
justifiquem essa situação – como,
por exemplo, nos casos de isolamento social determinados pela
pandemia do coronavírus. Para
serem validados e cumpridos,
todos esses testamentos precisarão passar pela análise judicial
quando o testador morrer. Não
é obrigatória a participação de
advogado para fazer testamento,
mas, conforme entendimento do
Centro de Apoio, esse suporte é
recomendado, visto que o documento pode ser invalidado se
tiver irregularidades. “A matéria
do planejamento sucessório é
complexa para os leigos”, afirma
a procuradora Terezinha.

PORTAL DA PREFEITURA

Vereador Rabbers cobra mais transparência
O vereador Rafael Rabbers
(PTC) apresentou, durante sessão da Câmara de Vereadores
de Castro, requerimento questionando a falta de contratos e
aditivos no Portal da Transparência da Prefeitura. Segundo o
parlamentar, apenas 22 contratos estavam disponíveis no site,
sendo que a Prefeitura já havia
assinado o contrato 47/2020 e
nenhum aditivo foi encontrado no
Portal.
Ele ressaltou que a ausência
desses documentos dificulta a fiscalização, além de ferir o princípio constitucional da publicidade
e a Lei de Acesso à Informação.

“É um direito de todos termos
acesso aos documentos para
acompanharmos como a Prefeitura está gastando o dinheiro
público e para que possamos fiscalizar a execução dos contratos.
Nos dias atuais, a transparência
é fundamental”, explicou Rabbers.
No Requerimento, o parlamentar questionou o motivo para
os contratos não estarem disponíveis no Portal e solicitou a
inclusão imediata dos documentos. Além disso, o vereador também perguntou sobre os gastos
relacionados ao Covid-19. Dentro do Portal da Transparência,

foi criada uma aba especial com
as compras e contratações referentes a doença, mas havia uma
inexigibilidade que não estava
listada.
“Olhando os gastos relacionados ao Covid-19, não
entendi porque uma contratação
estava listada como relacionada
a doença e uma outra contratação não estava lá. Diante dessas dúvidas, também apresentei
esses questionamentos para a
Prefeitura”, explicou. O requerimento foi aprovado por todos
os vereadores e segue para que
o Prefeito apresente as respostas
aos questionamentos.

Covid-19
Durante a sessão, o vereador apresentou questionamentos sobre o credenciamento de
empresas para realização de testes para detecção de Covid-19.
Rabbers questionou quais os critérios para a Secretaria Municipal
de Saúde solicitar a realização do
teste, a expectativa de quantos
testes serão feitos no período e
como será distribuída a realização
de testes entre as clínicas credenciadas. Apesar dos questionamentos, Rabbers parabenizou
o credenciamento das clínicas e
ressaltou a importância dos testes
no controle da doença.

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

3232-5148

ALUGA- SE SALA
COMERCIOAL
Duas salas comercial contendo dois
banheiros e uma cozinha. Localizadas na Rua Duque de Caxias nº 829
enfrente ao 5º Esquadrão. Falar
com Sônia ou Tereza pelo fone (42)
3232-0433.
LANCER GT
R$ 49.900,00
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse
é o Lancer GT, ano 2013/14,
na cor preta, automático e
troca de marchas no volante
(borboleta). Estilo Fórmula
1. Com câmera de ré, teto
solar, kit multimídia com gps
integrado e estofamento
em couro. Com spoiller na
frente, laterais e traseira, e
rodas esportiva. Carro para
pessoas exigentes. Preço à
vista: R$ 49.900,00. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

A forma mais barata de fazer negócio!
VENDO TANQUE
Vendo tanque de lavar roupa
de uma boca, com esfregadeira em concreto e revestido com cerâmica. Apenas
2 meses de uso. Está novo e
bem cuidado. Valor R$ 300.
Interessados entrar em contato pelo fone (42) 9 99059420 ou (42) 9 9938-7680.

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

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA torna público que
irá requerer ao IAP, a licença prévia para ampliação de sua unidade
Biodigestor a ser implantada no acesso ao Parque Caxambu, 2250m
da PR 151, Castro -PR.

SUMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Carlos Sergio Bonfim de Andrade torna público que irá requerer ao
IAT a renovação da Licença de Operação para a atividade de avicultura – Frango de Corte, instalada na Fazenda Boa Vista, Castro/Pr.

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Carlos Sergio Bonfim de Andrade torna público que recebeu do IAT
a Licença de Operação para a atividade de avicultura – Frango de
Corte, instalada na Fazenda Boa Vista, Castro/Pr.

CRUZADAS

Vital
Além das modalidades que
tratam de bens, também existe
um quarto tipo de testamento,
chamado testamento vital, que
tem como objetivo determinar os
cuidados e tratamentos de saúde
que a pessoa deseja receber, ou
não, caso esteja incapacitada de

se expressar, em razão de doença
grave. Este tipo de documento
não é reconhecido por lei no
Brasil, mas já vem sendo admitido pela comunidade jurídica.
O testamento vital pode ser feito
em cartório ou mediante declaração particular, com “diretivas
antecipadas de vontade”.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

Programas para Agricultura
- quinta série O Programa 5S tem
como principal objetivo buscar o aperfeiçoamento do
Agronegócio, por meio da
redução de desperdícios.
Isso porque, um dos principais fatores que impedem
o crescimento de empresas
é justamente a má utilização de recursos e insumos.
Todo empreendedor rural,
assim como de qualquer outro
ramo de atividade, necessita
buscar maneiras de melhorar
o desempenho. E o programa
5S é justamente uma dessas
alternativas que podem aperfeiçoar os processos dentro do
empreendimento rural. Esse
programa tem método fácil
e pode ser aplicado em propriedades rurais, em comércios e empresas de diferentes
portes, e em vários setores,
não precisa ser implantado
em toda a empresa de uma só
vez. Por meio do programa é

possível identificar como utilizar os recursos e insumos, de
melhor forma e sem desperdício, de modo a ganhar tempo
e aperfeiçoar o desempenho
da empresa rural. Os 5S são
representados pelos termos e
metodologia a seguir: Seiri:
Senso da Utilização - “Separar o útil do inútil, eliminando
o desnecessário”. Seiton:
Senso da Arrumação - “Identificar e arrumar tudo, para
que qualquer pessoa possa
localizar facilmente”. Seisou:
Senso da Limpeza - “Manter um ambiente sempre
limpo, eliminando as causas
da sujeira e aprendendo a
não sujar”. Seiketsu: Senso
da Higiene e Saúde - “Manter um ambiente de trabalho
sempre favorável a saúde e
higiene”. Shitsuke: Senso da
Autodisciplina - “Fazer dos
sensos um hábito, transformando-os num modo de vida”.

Áries: A partir de hoje, pode
se apoderar do seu corpo, deixando seu comportamento mais
introvertido e ressabiado. Mas
essa influência cósmica pode deixar seu signo, que normalmente
é dinâmico e agitado, querendo
mais sossego e silêncio, sobretudo no período da manhã.

Libra: Você vai contar com
boas vibrações pela manhã, mas
sua energia pode oscilar à tarde.
No trabalho, terá disposição e
pode iniciar uma nova tarefa.
Encare os desafios como oportunidades. Na paixão, sua sensualidade está no auge e você pode
deixar o crush aos seus pés.

Touro: O Sol brilha intensamente em seu signo e troca
ótimas energias com Plutão,
anunciando um momento especial para o seu desenvolvimento
pessoal e profissional. Investir
nos estudos pode ser muito bom
para sua carreira e seu progresso
no futuro.

Escorpião: Sextou e você
é privilegiado (a), sim! Hoje os
astros conspiram a seu favor e
prometem excelentes vibrações,
essa fada sensata que dá um rolê
pelo seu paraíso. A paixão está no
ar e pode invadir seu coração sem
pedir licença. Um novo namoro
tem boas chances de ficar sério.

Gêmeos: Seu signo é do
tipo racional e vive com mil ideias
em mente, mas hoje estará real
oficial com o sexto sentido à flor
da pele e tende a dar mais valor
para as impressões. O recado
vem do Sol e de Plutão, que formam aspecto positivo e potencializam a sua intuição.

Sagitário: O Sol dá um
rolê no último decanato de Touro,
signo que abriga a Casa da Saúde
em seu Horóscopo, garantindo
muita vitalidade e disposição para
você. Vale até começar um negócio em casa, algo que você possa
fazer com seus recursos depois
do concluir as suas atividades.

Câncer: Hoje o céu traz boas
energias para o seu lar, além de
estimular suas parcerias e os
relacionamentos em geral. Você
vai se preocupar mais com as
necessidades alheias e não hesitará para demonstrar o tamanho
da sua dedicação.

Capricórnio: Brilho pessoal, ideias férteis e facilidade
para dialogar serão seus trunfos
e vão te ajudar a se destacar,
como também estimularão a se
entrosar bem com todo mundo.
Compartilhe suas opiniões e
divulgue seus interesses.

Leão: Investir nos interesses profissionais e dar um passo a
mais em direção ao sucesso será
prioridade para você. O Sol dá
sinal verde para suas metas e faz
ângulo positivo com Plutão, reforçando as suas qualidades e o seu
espírito de luta no trabalho.

Aquário: Você saberá atender
os anseios das pessoas queridas,
já que vai perceber as expectativas dos parentes sem fazer o
menor esforço. Também será um
bom momento para curtir seu
cantinho, organizar suas coisas e
recompor suas energias.

Virgem: Graças aos bons
fluidos do Sol, os humilhados
serão exaltados e seus caminhos devem se abrir com ótimas
chances de alcançar o que deseja
hoje. Elevando seu otimismo, sua
capacidade de realização.

Peixes: Sextou! Sinal verde
para você realizar seus sonhos.
Eles garantem que não vai faltar
pique para defender suas ideias e
batalhar por seus interesses. Contatos com pessoas amigas podem
dar bom para os seus planos.
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Divulgação

Marido que prendia
esposa na coleira é solto
Mulher sofreu
agressões físicas
e psicológicas
Da Redação
Foi expedido na tarde dessa
quinta-feira (14), o alvará de soltura de J.S.V., 77 anos, preso na
terça-feira (12), após ser flagrado
puxando sua esposa de 73 anos
pelo terreno da casa do casal, loca-

lizada na Avenida dos Pioneiros,
na Colônia, em Carambeí. Quando
os policiais militares chegaram ao
local, depararam-se com I.E.G.V.,
com uma coleira afivelada no seu
pescoço, amarrada em uma corrente fixa no gradil da casa. Todo o
material encontrado é utilizado para
prender cães.
Ao perceber a presença policial, o
marido tentou soltar a vítima, porém,
foi abordado, momento em que lhe
foi dado voz de prisão e informado
de seus direitos. I.E.G.V foi solta da

COM MARTELO

Homem é preso
por agredir ﬁlha
de seis anos
A Guarda Municipal de Ponta
Grossa prendeu, na noite de
quarta-feira(13), um homem por
agredir a filha de seis anos com
um martelo. A situação foi registrada no Residencial Athenas, em
Uvaranas, e teve o acompanhamento do Conselho Tutelar.
De acordo com informações
da SMCSP, a ação teve início
após solicitação de apoio da GM
feita pelo Conselho Tutelar para
a verificação de uma denúncia de
agressão a criança.
Ao chegar no local, a mãe da
menina negou a situação, afirmando que a filha havia sofrido
queda, versão que já havia sido
mencionada pela mesma durante
atendimento prévio no Hospital da Criança e que havia sido
repassada ao Conselho Tutelar.
Ao perceberem a tentativa
da mãe em omitir os fatos para
preservar o marido, as equipes
da Prefeitura solicitaram falar
somente com a criança, que acabou relatando que tinha sido ferida
durante uma briga entre o pais.
Segundo relato da menina, ela foi
ferida na cabeça quando entrou
na frente da mãe no momento em
que o pai tentava atacá-la com um
martelo.
Munidos dos fatos, os agentes
indagaram novamente a mãe, que
acabou admitindo a veracidade
da história, porém, questionada
sobre o paradeiro do marido, a
mulher informou não possuir a
informação e que o mesmo teria
saído de casa e não tinha voltado
até o momento.
No entanto, no decorrer da
situação, as equipes foram informadas por um terceiro de que
o agressor se encontrava em
outra residência na mesma vila,
o que motivou o deslocamento
da Guarda Municipal até o endereço mencionado e a localização
mesmo.
Ao chegar no local, o suspeito deixou o interior do imóvel
mediante solicitação da equipe,
que procedeu com abordagem,
revista pessoal e prisão.

EM CASTRO

Mais dois
caem por tráﬁco
de drogas
Após denúncias de comercialização de drogas na região,
policiais militares localizaram na
Rua Hildebrando Galetti, no Primavera, os suspeitos e realizaram
a abordagem. No local foram
localizados quatro gramas em
invólucros de substância análoga
à cocaína, um kg, distribuídos em
118 invólucros de substância análoga a maconha, e certa quantia
em dinheiro. Os homens com idades de 23 e 25 anos foram presos
e encaminhados para a delegacia
de polícia de Castro.
A ocorrência foi registrada às
14h40 de terça-feira (12).

coleira pela equipe policial, na presença de um filho do casal que estava
próximo e testemunhou os fatos,
informando que viu sua mãe sendo
puxada por seu pai pela coleira. Os
envolvidos, juntamente com a coleira
e corrente apreendidas, foram encaminhados à delegacia de policia de
Carambei para apreciação da autoridade policial.
J.S.V vai ficar na casa de uma
filha na cidade de Castro, pois se
retornar pode ser preso por descumprir medida protetiva.

Coleira que prendia mulher

BR 376, EM TIBAGI

MAIS 76 CASOS DE PESSOAS CONTAMINADAS

Paraná passa de 2,1 mil casos de
coronavírus e soma 121 mortes
Da Assessoria
No informe epidemiológico
divulgado nesta sexta-feira (15),
a Secretaria de Estado da Saúde
confirmou mais 76 diagnósticos
positivos para a Covid-19. O
número acumulado chega agora
a 2.139 casos. O informe também registra mais dois óbitos e
o número total passa para 121
falecimentos em decorrência
da doença. A Saúde também
informa que 1.477 pessoas se
recuperaram da Covid-19.
Os pacientes que foram a
óbito estavam internados, são
dois homens. Um deles, morava
em Paranaguá, tinha 79 anos
e morreu na quinta-feira (14).
O outro residia em Curitiba e
estava com 52 anos de idade e

faleceu nesta sexta-feira.
Municípios
173 cidades paranaenses
têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2,
sendo que em 46 já há registro
de óbito. As novas confirmações
de diagnósticos são nas cidades
de Andirá (1), Cambará (1),
Cambé (1), Campo Largo (2),
Cascavel (6), Centenário do
Sul (1), Colombo (2), Cornélio Procópio (1), Curitiba (25),
Fazenda Rio Grande (3), Foz do
Iguaçu (4), Imbituva (4), Irati
(1), Jaguariaíva (1), Londrina
(2), Mangueirinha (1), Maringá
(3), Mirador (2), Paula Freitas (1), Piên (1), Pinhais (2),
Ribeirão do Pinhal (1), Rio
Negro (2), Santa Mônica (1),

Fora do paraná
Pacientes que residem fora
do Paraná e que tiveram o diagnóstico no estado são 28. Três
pessoas residentes de outros
locais morreram em decorrência
da Covid-19.
Ajustes
Dois casos confirmados no
dia 13 de maio como residentes
em Londrina foram transferidos
para Cambé. Dois casos confirmados no mesmo dia 13 como
residentes em União da Vitória
foram transferidos para Quitandinha.

250 máscaras foram distribuídas
Divulgação

Da Redação

Veículos acabaram incendiados
Um acidente gravíssimo com
vítima fatal foi registrado nessa
semana. Por volta das 16h20 de
segunda-feira (11), na BR-376,
Km 429,9, a PRF foi acionada
para atender a acidente do tipo
colisão frontal que culminou com
incêndio.
No local, constatou-se que
um Cruze, de São Mateus do
Sul, transitava sentido sul quando
colidiu frontalmente com o Scania
R440, placa de Dourados/MS,
que seguia em sentido contrário.
Após a primeira colisão, o
Cruze saiu de pista e o Scania
atingiu transversalmente um Mercedes Benz LS 1934, de Curitiba.
Na sequência, o Scania ainda colidiu com dois outros automóveis
que vinham atrás do Mercedes, o
Fiat/Siena também com placas de
Curitiba e um Renault/Megane,
de Corbélia (PR).
Do acidente, resultou em
lesões graves os dois ocupantes
do GM Cruze, um casal, sendo
que o condutor de 56 anos entrou
em óbito no interior da ambulân-

cia quando ainda estava sendo
socorrido.
O condutor do Scania (44
anos) também sofreu lesões graves e os demais veículos, apenas
danos materiais sem lesões aos
ocupantes.
Os dois feridos foram encaminhados para o hospitais de Ponta
Grossa.
Além da PRF, das equipes da
concessionária, também compareceram ao local as guarnições do
Corpo de Bombeiros da região,
afim de estabilizar o incêndio.
Testes de etilômetro foram
realizados apenas nos condutores
ilesos e deu resultado negativo.
Não foi possível verificar o cronotacógrafo de ambos os veículos
de carga em razão dos danos.
O local ficou totalmente interditado até 20h55 do mesmo dia
quando iniciou-se a alternância de
fluxo (pare e siga), até amanhã do
dia seguinte.
*Informações e
imagens: PRF

MORTE DE AGENTE PENITENCIÁRIO

Polícia Civil de PG prende
envolvidos com latrocínio

Trabalho contou com agentes da AMTT e concessionária
combate ao coronavírus.
Realizada anualmente, em
2020 a campanha tem como
tema “Perceba o risco. Proteja a
vida”. Maio é o mês em que foi
decretada a Década de Ação para

Segurança no Trânsito (20112020) e o amarelo faz referência
à atenção no trânsito.
* Informações e imagens:
PRF Ponta Grossa

REGIÃO DE IRATI

Apreendido 328 kg de maconha
Divulgação

Da Redação
A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) apreendeu, na manhã desta
quinta-feira (14), 328 quilos de
maconha na BR-277, regiãode
Irati.
Por volta das 8h30, agentes
da PRF abordaram um Fiat Siena,
conduzido por um homem de 35
anos, morador de Itapevi (SP). Ao
desembarcar do carro, os policiais
perceberam que ele se apresentava
bastante nervoso, razão pela qual
elevaram o nível da vistoria.
No porta-malas, foram encontrados 445 tabletes de maconha,
que após a pesagem, totalizaram
328 quilos. Aos policiais, o traficante disse que foi contratado para
levar a droga de Francisco Beltrão

Divulgação

São João (1), São José dos
Pinhais (1), Tamboara (3),
União da Vitória (1) e Wenceslau Braz (1).

PRF E PARCEIROS

Cerca de 250 máscaras de
proteção facial foram distribuídas
aos usuários na praça de pedágio em Imbituva, na BR-373, na
tarde desta quarta-feira (13). A
ação faz parte da campanha Maio
Amarelo e foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF),
Concessionária Caminhos do
Paraná e Autarquia Municipal de
Trânsito e Transportes (AMTT)
de Ponta Grossa.
Devido à pandemia de
Covid-19, a PRF lançou a campanha “Se puder, fique em casa.
Mas, se tiver que sair, respeite
as leis de trânsito”. O objetivo
é chamar atenção dos motoristas para que tenham condutas
no trânsito que evitem acidentes
e também sobre os cuidados no

Motorista morre ao colidir
seu automóvel com Scania

Droga estava no interior do Siena
(PR) para São Paulo (SP).
Diante dos fatos, o traficante,
a droga e o carro foram encami-

nhados para a Polícia Civil em Irati
para o registro do crime de tráfico
de drogas.

Ponta Grossa - A Polícia
Civil de Ponta Grossa deu cumprimento, na terça-feira (12) aos
mandados de prisão preventiva de
duas pessoas envolvidas na morte
do agente penitenciário Lodeval
Santos Ribas, uma mulher de 28
anos e um homem de 36 anos.
O crime ocorreu no dia 21
de fevereiro deste ano, por volta
das 23 horas, quando três indivíduos adentraram em uma mercearia, no bairro Olarias, em Ponta
Grossa, ocasião em que, anunciaram o assalto. Na sequência dos
fatos, um dos criminosos realizou
disparo contra um dos clientes, o
agente penitenciário Lodeval Santos Ribas, que faleceu no dia 23
de fevereiro, tendo sido, subtraído, a arma de Lodeval.
Horas depois do crime, uma
equipe da Polícia Militar deu voz
de prisão, em flagrante, a quatro
indivíduos, dentre os quais três
homens e uma mulher, além de voz
de apreensão a um adolescente,
ocasião em que foi recuperada a
pistola subtraída do agente, assim
como foi apreendido um revólver.
Durante a lavratura do flagrante pela Autoridade Policial,
constatou-se que dois dos homens

e o adolescente teriam participação no latrocínio que vitimou o
agente, tendo dois dos maiores
de idade sido autuados em flagrante pela prática do latrocínio
e o adolescente apreendido em
razão de ato infracional análogo.
O outro homem e a mulher foram
autuados em flagrante pelo porte
ilegal de arma e munição.
Ante o exposto, o Setor
Operacional continuou as investigações e constatou, através
de informações, o envolvimento
da mulher, de 28 anos, outrora
presa por porte ilegal de arma de
fogo, com os fatos.
Consoante levantado, a
mulher teria repassado informações para outro homem, de 36
anos, com quem mantinha relacionamento, sobre o agente penitenciário, ocasião em que este
indivíduo articulou o crime que
contou com a participação dos
outros dois homens já autuados
em flagrante e do adolescente
apreendido. Apurou-se que, na
data do crime, a mulher, inclusive, foi a guia, tendo levado os
indivíduos até o estabelecimento
que Lodeval estava, todos ocupando o mesmo veículo.
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Jhenifer
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Jhenifer Cordeiro
Rodrigues
comemorando seus
15 Anos com um lindo
ensaio fotográfico
da equipe Daniel
Calvo Fotografia

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

Divulgação / Facebook

Quem estreia nova idade nesta sexta-feira (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 / Fabiana Guedes

A secretária
Municipal
da Fazenda,
Kahrime
Fadel Zahdi,
reserva
o domingo
(17) para ser
cumprimentada por mais um
ano de vida

Marcio de
Souza Nunes
Ribeiro, General
e comandante
da 5ª Brigada
de Cavalaria
Blindada,
neste sábado
(16) será muito
cumprimentado
pela passagem
do seu
aniversário.
Parabéns!
Divulgação / Facebook

Divulgação / Facebook

Divulgação / Fabiana Guedes

Quem receberá mil
vivas neste sábado (16),
pela passagem de seu
aniversário, é a estilosa
Schélida Zadra. Parabéns!

Ainda em ritmo de Dia das Mães, Monique
Sanches e o esposo Carlos Eduardo Sanches,
com seus filhos Rafaela, Estevam e Nicole

COM APRESENTAÇÃO VIRTUAL

Divulgação

Rafaela Teixeira Kuster festejou na quarta-feira (13)
seus 7 aninhos. Ela é filha de Camila Teixeira
Kuster e Luciano Kuster, e destacada aluna
do Colégio Sepam. Parabéns!

A bela Rosemery
Canavarro também
reserva o sábado (16) para
receber cumprimentos
de aniversário

51 anos do Balé Teatro Guaíra

Retrato da família de Fernanda Bianca Petter
Bundt e Christian Frederico da Cunha Bundt,
em ritmo de quarentena, com seus filhos
Aneliz, Frederico e o pequeno Nicolas

O Balé Teatro Guaíra celebra
51 anos nesta semana, sendo a
terceira companhia mais antiga do
país e uma referência nacional em
dança contemporânea. Para comemorar a data, os bailarinos recriaram trecho da coreografia Carmen
de forma virtual.
É a primeira vez na história do
Balé que esta data não é celebrada
nos palcos com o público. Apesar
disso, os bailarinos seguem trabalhando para proporcionar aos paranaenses atrações culturais variadas
durante o período de isolamento
ocasionado pela pandemia.
O Balé Teatro Guaíra foi criado

em 1969 e em 50 anos de história
foram apresentadas mais de 150
coreografias, com a passagem de
grandes nomes da dança nacional,
como Ana Botafogo e Carlos Trincheiras. Esta montagem é considerada por muitos críticos o melhor
exemplar do balé brasileiro.
A companhia já se apresentou
em 200 cidades, 17 estados e 5
países, chegando a um público de
mais 1 milhão de pessoas. Atualmente, tem 23 bailarinos.
Para a diretora do Teatro Guaíra, Monica Rischbieter, é importante celebrar a data em função do
valor da cultura.

15/05

Antonielli de
Souza Carneiro

16/05

Creuza Fátima de
Castro RIbas, Schélida Zadra
Cleridi Cédi Kgut Queiroz
Eduarda L. Carvalho Gomes
Évora T. A. Toth, Jovani
Ruppel, Markos Martins
Matheus Mayer Roth

17/05

Cleverson Maryniuk
Elisangela Oberek,
Kahrime Fadel
Vilmar Queiroz

18/05

Antonio Ribeiro dos Santos
Amilton Oliveira, Gustavo
Bakai, Ivonel Margraf Junior
Junior Valenga
Luiz Norberto Weinert
Marcus Greskiv

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

