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CASTRO E IMBITUVA
Em menos de sete meses dos
roubos praticados a dois moletos em
Castro, o setor de investigação da
Polícia Civil apurou a autoria delitiva e demonstrou que os elementos
envolvidos nos crimes fazem parte
da mesma quadrilha especializada
em roubos a malotes em diversas
cidades da região, inclusive em
Imbituva.
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civil elucida crimes
de latrocínio e roubo

Romanelli volta a
alertar prefeitos sobre
'Calamidade
Pública'
página 5

Capotamento mata jovem
Mais um trágico acidente, na tarde deste sábado (16), resultou na morte
da adolescente de 15 anos, Kamily Aparecida Simão, moradora em Castro. O
capotamento ocorreu por volta das 15h40, no quilômetro 259 da estrada PRpágina 7
340, segundo informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).
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QUEIMADAS

Eles desafiam
a lei e a seca

Mesmo sabendo que é crime ambiental e mesmo enfrentando uma das mais
severas secas que já ocorreu no Estado nos últimos tempos, alguns moradores de Castro insistem na prática das queimadas. Entre o final da semana
passada e o início desta, diversos bairros da cidade ficaram encobertos pela
fumaça densa que resultou de uma das maiores queimadas provocadas no
munícipio. De acordo com relatos de pessoas que conversaram com a reportagem, até na tarde de segunda-feira (18) ainda não era possível saber
onde exatamente o fogo havia começado, mas acreditavam que o início teria
ocorrido ainda na noite de domingo, em terrenos localizados atrás de um
condomínio no Jardim Bailly, e que teria avançado para a região do Colégio
Agrícola. Já os bombeiros que estiveram no local, consideram a hipótese
contrária, de a queimada ter começado na região do Colégio, e avançando
na sequência, para perto da área de moradias.
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DEVIDO AO CORONAVÍRUS

Vestibular de Inverno
da UEPG é cancelado
Devido à pandemia do coronavírus, a Universidade Estadual
de Ponta Grossa, por meio da
Coordenadoria de Processos de
Seleção, comunicou o cancelamento do Vestibular de Inverno 2020.
As vagas deste concurso serão
ofertadas no Vestibular de Verão,
com inscrições de 01 de setembro
a 15 de outubro, e provas em 06 e
página 4
07 de dezembro.
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SÓ EM 2021

EM CARAMBEÍ

Carnê de IPTU já é entregue
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IMÓVES DA UNIÃO

'Regularização Fundiária'
na mira de Aline Sleutjes
Divulgação

Deputada Aline Sleutjes espera
que o projeto de lei 2633/20, que
estabelece critérios para a regularização fundiária de imóveis da União,
incluindo assentamentos, entre em
votação nessa semana "e que a esquerda pare de atrapalhar o Brasil.
Eles dizem que são defensores dos
pobres, dos pequenos, de quem
precisa, mas na hora de dar a posse
àqueles que precisam, votam contra”,
página 3 DEPUTADA Aline Sleutjes
afirma a deputada.

'menor e adolescente'

TIBAGI

178 CASOS DE VIOLÊNCIA
EM CASTRO SÓ EM 2019

SETUR REALIZA CAMPANHA
DE INCENTIVO AO TURISMO
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ENTREVISTA
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'Paraná
continua
em alerta',
diz Beto
Preto

Secretário estadual de Saúde, Beto Preto, reforça que o combate
e enfrentamento ao coronavírus no Paraná está na ampliação de
leitos de UTI e na regionalização do atendimento, uma estratégia
página 6
que sempre esteve no planejamento do Estado.
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EDITORIAL

A CULPA É DO CORONAVÍRUS
Vai chegar uma hora que a desculpa do coronavírus para
não votar isso, não aprovar aquilo, vai cansar e não vai colar
mais. Como aconteceu com o desabafo do vereador Cézar
do Povo na sessão da última segunda-feira, em Castro, que
ouviu todo tipo de desculpa de seus colegas de vereança, e
nos seus minutos finais, com sua simplicidade, calou a todos.
Aliás, a questão do coronavírus como desculpa para deixar
de fazer certas coisas não convence mais ninguém, o que
dizer das pessoas que tentam viver uma rotina, mesmo que
de forma mudada. Hoje é possível fazer uma sessão remota
e até festa on-line está acontecendo para que o mundo não
pare. Aceitar as mudanças e não viver de muleta, é um bom
exemplo a ser seguido. E que o coronavírus passe ...

O inverno de nossa desesperança
O título acima não é meu. É
do clássico livro de John Steinbeck, publicado em 1961, um
ano antes de ele receber o Prêmio Nobel de Literatura. Que,
por sua vez, puxou a expressão da
primeira fase da peça Ricardo III,
de Shakespeare. Em sua obra, o
magistral escritor norte-americano
descreve e interpreta o mundo de
um homem atormentado pelos
dilemas impostos pelo dinheiro e
pela moral, o protagonista Ethan
Hawley, empregado de uma mercearia, casado, dois filhos, convivendo em uma comunidade de
baleeiros, e atormentado pela ideia
de melhorar sua vida e a da família. Até onde vão os escrúpulos e
a vida digna e honesta quando se
trata de conseguir dinheiro? Um
ser humano pode suportar a pressão de seu meio social sem romper
com a ética da decência?
A lógica da pecúnia é pontuada
em tom de desencanto, a traduzir
o dilema entre seguir a trilha da
ordem moral ou buscar o conforto
material para si e os seus. O tema
cai bem nesse momento em que o
planeta mergulha em uma catástrofe que já é considerada a maior
dos últimos cem anos. Vive-se
um momento em que os valores
que permeiam modos e costumes
da vida contemporânea são todos
submetidos ao confessionário de
nossas consciências.

Afinal, têm sentido a competição desvairada entre as grandes
Nações, cada qual lutando vorazmente para liderar o ranking dos
bens materiais, quando nenhuma
delas, com seus arsenais de guerra,
consegue vencer um bichinho
microscópico, de nome Covid-19?
Que adianta angariar grandeza
se o poder estratosférico por ela
propiciado não consegue sustar
a corrente de milhões de pessoas
infectadas e dar um paradeiro aos
milhares de mortos que enchem os
cemitérios? E o que dizer da política e de seus conjuntos que disputam assentos nos espaços dos
Poderes?
Questões como essas batem
em nossa mente nesse tormentoso
outono, a prenunciar um inverno
tomado pela desesperança e provavelmente pleno de interrogações.
A tão aguardada vacina está chegando ou demorará um ano, dois e
até cinco como se lê na mídia? O
arsenal científico das Nações não
consegue ter resposta convincente?
Quanta fragilidade em um mundo
dominado por aparatos de poder.
Ante uma paisagem deserta
de respostas positivas, fenecem
as esperanças. A angústia enche
os corações de amargura quando
nos deparamos com estatísticas de
mortos, valas abertas nos cemitérios, pessoas portando máscaras
nas ruas, flagrantes de um jeito

* Gaudêncio Torquato

esquisito de viver, coisa sui-generis
para as três gerações. Mais uma
imagem desenhada em nossas
cabeças: a de um portentoso transatlântico que perdeu o comando
no meio da borrasca, tentando
se equilibrar nas ondas do mar
revolto.
Por nossas águas, a sensação
é da falta de rumos. Nossa bússola
perdeu o norte. Na área sanitária, o desastre ocorre todos os
dias, com falta de equipamentos
para atender as filas gigantescas
de contaminados; as UTIs estão
esgotadas; os heróis do cotidiano
– médicos e profissionais de enfermagem – confessam não dar conta
da multiplicada demanda.
Na frente da economia, o
pandemônio se instala, enquanto
o paradoxo emerge com força.
Desde o final dos anos 80, com
a débâcle do comunismo liderado
pela URSS, alinhou-se a régua
econômica do planeta pelo traçado do liberalismo, com as lições
de Friedrich Hayek (economista
e filósofo austríaco, depois naturalizado britânico) e de Milton
Friedman. Eles pregam o Estado
mínimo, permitindo maior mobilidade econômica, sem centralização
excessiva de decisões. Estado que
zelaria pelo bom funcionamento
do mercado, na esteira de leis de
proteção à iniciativa privada. O
monetarismo se desenvolve com

força a partir da Universidade de
Chicago, onde nosso atual guru da
economia, Paulo Guedes, fez seus
estudos.
E quando pensávamos ter um
governo pautado nessa régua, com
a promessa de privatizar cerca de
600 braços do Estado (criou-se
até uma Secretaria de Desestatização), eis que estamos na iminência
de alçar ao altar da economia John
Maynard Keynes, o economista
britânico (1883-1946), que pontuou sobre a necessidade de forte
intervenção econômica do Estado
com o objetivo de garantir pleno
emprego e controle da inflação.
Nessa direção, tateia um designado plano Pró-Brasil. Qual será
o porte do Estado brasileiro, sob
mando de um ex-capitão do Exército e cercado de generais?
Afinal, onde estamos, para
onde vamos? À nossa frente, o
risco de queda de 5% do PIB para
este ano, com aumento desenfreado do desemprego. E há quem
diga que essa pandemia tão cedo
não desaparecerá.
Daí nossa desesperança. Tememos que o vento frio do inverno
apague a chama bruxuleante de
nossa lamparina.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
TÍTULO
A não aprovação do título de
cidadã benemérita de Castro a
deputada Aline voltou a render
na sessão de segunda-feira (18),
a ponto da presidente Fátima
Castro fazer uso da tribuna, e
os vereadores Maurício Kusdra,
Neto Fadel, Joel Fadel e Cezar
do Povo, no expediente final.
PONTOS DE VISTA
Em resumo, a fala dos vereadores Joel Fadel (Patriota)
e de Cézar do Povo (DEM),
poderia resumir bem o posicionamento da Câmara em relação ao ainda comentado título
rejeitado para Aline, e colocar
uma pedra nesse assunto, pelo
menos por enquanto. Joel lembrou que a Câmara é formada
por grupos políticos, e por si
só já haveria discussões; que
Aline fez " muito bom trabalho"
como vereadora, mas existe
muito radicalismo da parte dela
no seu posicionamento a favor
de Bolsonaro. Que o momento

era outro e que estamos em
ano político, e por fim, que se
fosse votado um título de cidadão benemérito para o prefeito
Moacyr, os vereadores que hoje
a apoiam com certeza também
agiriam da mesma forma. Vereador César do Povo foi além e
rechaçou que é preciso parar
de usar a doença [coronavírus] como desculpa para tudo,
pois se esse fosse o verdadeiro
motivo para não ser o momento
da Aline, qual a justificativa para
aprovar um título por unanimidade para Antenor Telles?
ÚLTIMAS: Disse um leitor
assíduo do jornal que se tivesse
que dar algum título para o
prefeito Moacyr, teria que ser
de repúdio. E, como exemplo,
poderia citar apenas um caso,
entre muitos. A ameaça ao 'Seco',
cidadão castrense, que manifestou sua opinião nas redes sociais
e foi ameaçado pelo chefe do
executivo de ter os dentes quebrados. Virou caso de polícia!
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Resenhas rápidas e radicais
RESENHAS
RÁPIDAS
E RADICAIS
Antes
do aparecimento
do Coronavírus,
era fácil fazer a distinção entre o bem e

Da janela, vejo que me resta a fé, a esperança e o chá das quatro. Mas e para os outros?

Uma outra realidade que Castro passa a conviver são as queimadas,

o mal, podíamos raciocinar sobre que é crime e está previsto no Código Penal. Nesse final de semana e na
esporte, saúde ou política e para escolher se estamos de um lado ou para quem devíamos torcer. Mas agora temos segunda-feira (18), vários focos de incêndio eram vistos.
Da
vejomultifacetada
que me restafé,
a esperança
e o chá
dasdesenfreada
quatro. Mas
e para
os outros?
uma janela,
intervenção
e sem rumos
lineares. Nessa
loucura
que exalta
a democracia
das
Antes do preventivas,
aparecimento do Coronavírus,
era fácil
fazer a distinção
entre ocontroversas
bem e o mal, podíamos
sobreoutros
esporte, interesses
saúde ou política
para escolher
se estamedidas
vemos que
algumas
delas são
e nãoraciocinar
revelam
a elongo
prazo.
Mas
mos de um lado ou para quem devíamos torcer. Mas agora temos uma intervenção multifacetada e sem rumos lineares. Nessa loucura desenfreada que exalta a democracia
deflagram
um sem-número
de gastos,
universo
parece
não tera dono.
E jáMas
hádeflagram
outras um
violências
das
medidas preventivas,
vemos que algumas
delas sãonum
controversas
e não que
revelam
outros interesses
longo prazo.
sem-númeroanunciadas
de gastos, nume
universo
que aceitas
parece nãocomo
ter dono.normais:
E já há outras
violências anunciadas
são aceitaspara
como normais:
bloqueios,
multas eDescobrimos
prisões para cidadãos
comuns.
Descobrimos
que são
bloqueios,
multase que
e prisões
cidadãos
comuns.
então,
que
estudos
então, que estudos que nos qualificam ou experiências profissionais para cumprir nossos trabalhos foram ignorados. Será que odeiam o que somos, apenas pessoas
que nos qualificam ou experiências profissionais para cumprir nossos trabalhos foram ignorados. Será que odeiam o
normais? Que não devemos reagir contra ofensivas, mesmo as que vierem depois para a nossa conta, como a aquisição de respiradores sem licitação e a construção de
que somos,
apenas
pessoas
normais?Será
Que
devemos
reagir
contra
ofensivas,
mesmo
quevemos
vierem
depois
para
hospitais
de campanha
que depois
serão desativados?
quenão
somos
reféns de doentes
mentais
que nos
representam?
Da nossaas
janela,
que ainda
nos resta
a féa
enossa
a esperança.
E
o
chá
das
quatro,
com
pão
e
margarina.
Se
eles
insistem
em
nos
dizer,
o
mundo
é
assim,
por
que
tais
poderes
nunca
fizeram
nada
de
bom
antes
para
conta, como a aquisição de respiradores sem licitação e a construção de hospitais de campanha que depois
os que estão nas ruas e não tem casa pra voltar?
19/05 - Dia dos Acadêmicos do Direito
serão desativados? Será que somos reféns de doentes mentais que nos representam? Da nossa janela, vemos que
Dia Nacional de Combate à Cefaléia
ainda nos resta a fé e a esperança. E o chá das quatro, com pão e margarina. Se eles insistem em nos dizer, o mundo é
20/05 - Ascensão do Senhor / Dia do Comissário de Menores
assim, por que tais poderes nunca fizeram nada de bom antes para os que estão nas ruas e não tem casa pra voltar?
21/05 - Dia da Língua Nacional
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
19/05
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luana.m.dias@hotmail.com
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sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com
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22 ºC
9 ºC

Umidade
87%
47%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
20/05

23

ºC

12 ºC

95%
50%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
21/05

REDAÇÃO

Temperatura

25 ºC
13 ºC

90%
53%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 18/05/2020
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TESTAGEM EM MASSA PARA COMBATER A COVID-19

5 mil testes no PR até o fim de semana
Divulgação

Meta é chegar a
200 mil pessoas
testadas
em 90 dias

ITAIPU: 46 ANOS
A Itaipu completou 46 anos de criação e já produziu 30 milhões
de megawatts-hora (MWh) em 2020 e também inicia uma operação
de ajuda ao Paraguai e à Argentina, abrindo o vertedouro da usina.
Apenas quatro hidrelétricas conseguiram fechar 2019 com produção
similar ou superior a Itaipu: as usinas chinesas de Três Gargantas,
Xiluodu e Xiangijiaba, e a canadense Churchill Falls. No acumulado
do início do funcionamento, em maio de 1984, ou seja, dez anos
depois da criação da usina, já são mais de 2,7 bilhões de MWh,
energia suficiente para iluminar o planeta inteiro por 43 dias.

Da Assessoria
O Paraná iniciou nesta
semana a testagem em massa
da população como estratégia de
combate à Covid-19. A medida
foi confirmada pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior em
entrevista aos telejornais MeioDia Paraná, da RPC, e Balanço
Geral, da RIC, nesta segundafeira (18). A ideia é chegar aos 5
mil testes até o fim desta semana
e ampliar gradativamente o processamento dos exames.
A estimativa da Secretaria de
Estado da Saúde é que, dentro de
um mês, o Paraná terá capacidade
para fazer 40 mil diagnósticos
semanais. A meta é chegar a 200
mil pessoas testadas em 90 dias.
Os kits com testes RT-PCR, considerados padrão ouro pela Organização Mundial da Saúde (OMS),
já começaram a ser encaminhados
para os municípios e hospitais de
referência para atendimento dos
casos de Covid-19.
“A testagem em massa nos dará
uma radiografia importante para
tomar decisões. Com o aumento,
a partir de hoje, seremos disparadamente o estado com o maior
volume de testes, número próximo
a países de primeiro mundo”, afirmou o governador.
“O grande êxito do Paraná
é fazer um bom planejamento
estratégico em cima de dados e
ouvindo os especialistas. É o que
tem funcionado até o momento,
trazer para cá o que está dando
certo no mundo”, disse.
Após a coleta nos municípios,
as amostras retornarão a Curitiba, para serem processadas no
Laboratório Central do Estado
(Lacen-PR) e no Instituto de
Biologia Molecular do Paraná
(IBMP), localizado no parque
tecnológico do Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar).
A distribuição entre os municípios observa os dados epidemiológicos de cada um, levando em
conta o maior número de casos
confirmados e a população de
risco, além de outras variantes.
Isolamento
Mesmo com a ampliação da

COVID-19

PR tem três
mortes e 74
novos casos
Informe epidemiológico da
Secretaria de Estado da Saúde desta
segunda-feira (18) registra mais 74
casos positivos de Covid-19, acumulando 2.360. Três pessoas morreram em decorrência da infecção das
últimas 24 horas, o que resulta em
127 óbitos de residentes no PR.
Os três pacientes estavam
internados, são duas mulheres e um
homem. As duas mulheres morreram no domingo (17), uma residia
em São José dos Pinhais, e tinha 75
anos; a outra morava na Capital e
estava com 88 anos. O homem era
de Paranavaí, tinha 53 anos e morreu nesta segunda-feira (18).
Municípios
As novas confirmações são em
Araucária (9), Barracão (1), Cambé
(1), Campo Largo (1), Cascavel
(1), Cianorte (1), Colombo (1),
Cornélio Procópio (4), Cruzeiro do
Iguaçu (2), Curitiba (4), Fazenda
Rio Grande (3), Ibema (1), Imbituva (2), Londrina (4), Mangueirinha (1), Mirador (2), Nova Aurora
(1), Palotina (2), Paraíso do Norte
(1), Paranaguá (5), Paranavaí (8),
Paula Freitas (1), Pinhais (1),
Piraquara (1), Ponta Grossa (1),
Ribeirão do Pinhal (3), Rio Branco
do Sul (1), Rio Negro (1), Saudade
do Iguaçu (1), Tamboara (1), Telêmaco Borba (1), Terra Rica (1),
Toledo (4), Tuneiras do Oeste (1)
e União da Vitória (1).
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Ratinho Junior: "Testagem nos dará uma radiografia importante para tomarmos decisões"
testagem, a orientação do Governo
do Estado é manter o isolamento
social, ressaltou Ratinho Junior.
“A recomendação, desde o início
da pandemia, é a mesma. Não
existe vacina ou remédio comprovado que resolva o problema da
Covid-19. O isolamento social e
o uso de máscara são o grande
remédio para o momento, especialmente para as pessoas com
mais de 60 anos e outros grupos
de risco”, destacou.
Estrutura hospitalar
O governador também salientou que o Paraná reforçou a
estrutura hospitalar, com mais
de 3 mil leitos de enfermaria e
UTIs exclusivos para pacientes da
Covid-19.
Eles estão distribuídos na
rede estadual e em hospitais filantrópicos e particulares. Também
foram aceleradas as obras dos
hospitais regionais de Telêmaco
Borba, Guarapuava e Ivaiporã,
que devem ser inaugurados nas
próximas semanas para receberem esses pacientes.
“Temos uma boa rede de
atendimento, com um grande
reforço no Interior do Estado.
É o acompanhamento diário do
número de pessoas infectadas,
junto à ocupação dos leitos, que
baliza a tomada de decisões”,
disse. “Temos que tomar cuidado
para que não haja uma super
lotação dos hospitais. Por isso
a nossa recomendação de isolamento social e que as pessoas
não saiam de casa sem a máscara,

para que o sistema possa suportar, prestando um atendimento de
qualidade”.
Economia
Essa estratégia, explicou o
governador, evita o bloqueio total
do comércio e das empresas.
“Queremos evitar o lockdown. A
economia é fundamental, a atividade econômica sustenta o País
e o Estado, gera empregos. Mas
não dá para tratar de um momento
anormal de forma normal”, disse
Ratinho Junior.
Ratinho Junior ressaltou que
alguns setores econômicos continuam funcionando, já que as
indústrias não pararam. A movimentação de cargas no Porto de
Paranaguá, por exemplo, bate
recordes a cada mês. “Criamos
um ambiente para que ele não
parasse, com assistência médica
aos trabalhadores, higienização,
medição de temperatura dos
caminhoneiros. Preparamos o
ambiente para que o setor não
parasse”, explicou.
Ele afirmou que o Governo
tem cobrado isso também dos
setores, para que as fábricas e
grandes indústrias possam trabalhar seguindo recomendações que
ajudem a defender a economia e,
em especial, o trabalhador.
“Outra preocupação é com o
transporte coletivo. Temos pedido
para alterar o horário de entrada
e saída dos trabalhadores, para
evitar a superlotação dos ônibus,
o que pode facilitar a transmissão
do vírus”, explicou.

Medidas
O governador também destacou algumas medidas que são
tomadas pelo Estado desde o início da pandemia, há dois meses.
Entre elas está o monitoramento
das divisas com São Paulo e Santa
Catarina, para saber das condições de saúde de quem circular
pelo Estado, para evitar a disseminação do novo coronavírus.
Ele também enfatizou a atenção com a população em situação
de vulnerabilidade social. Além de
contar com a mobilização e solidariedade da sociedade, o Estado
criou um grande pacote social
para atender as pessoas mais vulneráveis.
Isso inclui a distribuição dos
alimentos da merenda escolar e
do Leite das Crianças às famílias
dos estudantes cadastradas no
Bolsa Família, o Cartão Comida
Boa, que disponibiliza um voucher de R$ 50 para quem está no
Cadastro Único e para os autônomos e microempreendedores
que perderam renda durante a
pandemia. A cobrança de tarifas
de água e energia também foram
suspensas no momento.
Municípios e empregos
Ratinho Junior também salientou que o Estado trabalha com
planejamento para a retomada
econômica, tendo como estratégia um grande investimento em
obras nos municípios. Segundo
ele, a medida auxilia na geração de
emprego e movimenta a economia
em todas as regiões do Estado.

IMÓVEIS DA UNIÃO, INCLUINDO ASSENTAMENTOS

Regularização fundiária volta à mesa
Da Assessoria
Em substituição à MP
910/19, o deputado Zé Silva
(Solidariedade - MG), relator da proposta, apresentou na
sexta-feira (15) o projeto de lei
2633/20, que estabelece critérios para a regularização fundiária
de imóveis da União, incluindo
assentamentos. Como MP, ela
perde a vigência neste dia 19 de
maio. Sem acordo entre os líderes
em sessão na quarta-feira (13), o
presidente da Câmara, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), suspendeu os
trabalhos e anunciou na sexta-feira
(15) que o projeto seria colocado
em pauta esta semana.
A expectativa da bancada ruralista é de que o PL seja votado
nesta quarta-feira (20). “Espero
que entre em votação e que a
esquerda pare de atrapalhar o
Brasil. Eles dizem que são defensores dos pobres, dos pequenos,
de quem precisa, mas na hora de
dar a posse aos pequenos e àqueles que precisam, votam contra”,
afirma a deputada federal Aline
Sleutjes, do Paraná, vice-líder do
governo na Câmara e membro da
Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA).
O projeto contempla mais
de um milhão de brasileiros, que
fazem da terra o seu pão de cada
dia, alimentam a sua família e o

povo brasileiro e dão condições de
que sejamos e continuemos sendo
o celeiro do mundo, afirma a deputada federal. “Esses pais e mães
de família querem nada mais do
que o direito do título da sua terra,
para poder fazer financiamento,
ter condições de ter recursos para
melhorar as suas áreas, comprar
tratores, melhorar a qualidade do
seu trabalho, ter mais credibilidade, poder ter mais renda e ajudar este Brasil a ir para a frente.”
Além de modernizar e simplificar o processo de titulação definitiva da terra ao produtor rural
– 88% pequenas propriedades
– possibilita o real conhecimento
da malha fundiária, garantindo e
reforçando o poder fiscalizatório do estado, garante acesso a
crédito rural, assistência técnica
e programas de inovação e tecnologia e ajuda a reduzir o desmatamento ilegal. “Não estamos
falando de grilagem, não estamos
falando de bandidos, nós estamos
falando de pequenos agricultores,
que foram enganados por décadas com a promessa de receber
o título das suas áreas. Além dos
direitos, eles terão deveres. Ao
dar nome e CPF, também poderemos cobrar em caso de queimadas e irregularidades, como
extração ilegal de madeira. Sem
documento, não há como punir”,
destaca Aline Sleutjes.

Poucas alterações
Originariamente, a MP 910,
encaminhada pelo Poder Executivo em dezembro do ano passado, alterava a Lei 11.952/09.
Com poucas alterações, o PL
2633/20 estabelece a possibilidade de regularização fundiária
com dispensa de vistoria prévia
pelo Incra apenas para as áreas
de até 6 módulos fiscais, ante os
15 módulos fiscais previstos na
MP 910. “Busquei a conciliação
dos interesses e os dados técnicos
disponíveis”, justificou o deputado
Zé Silva à Câmara.
Dados do Incra, segundo o
parlamentar, indicam que 78%
das propriedades passíveis de
regularização têm até um módulo
fiscal. As com até dois módulos
fiscais somam 89% da amostra.
Por fim, aquelas com até seis
módulos fiscais representam 96%
do total.
Outra medida incluída no texto
é a possibilidade do uso de sensoriamento remoto para vistoria das
áreas, permitindo ao Incra lançar
mão da tecnologia moderna, para
minimizar os impactos da falta de
servidores. “A capacidade operacional do Incra foi drasticamente
reduzida, e quem paga essa
conta são as famílias assentadas
que vivem à espera do sonho da
terra própria há décadas”, disse
o deputado.

SAÚDE DE SÃO JOÃO
A deputada Luísa Canziani
(PTB) garantiu o pagamento
de R$ 380 mil para a saúde de
São João do Ivaí. "Os recursos
já foram creditados na conta da
prefeitura e poderão ser usados em ações preventivas e no
combate à pandemia de coronavírus. Agradeço a parceria
do prefeito Fabio Hidek Miura,
da vice Carla, de vereadores e
lideranças."
AÇÃO SOLIDÁRIA
A ação dos servidores da
Assembleia Legislativa arrecadou 759 cestas básicas que
serão destinadas a Campanha Cesta Solidária Paraná do
Estado. As cestas básicas serão
distribuídos para famílias em
vulnerabilidade.
REUNIÕES ON-LINE
O deputado Pedro Lupion
(DEM) encontrou uma solução para não se distanciar dos
municípios, em que atua politicamente, neste momento de
isolamento social, por conta da
covid-19. “Não estamos fisicamente presentes nos nossos
municípios, mas a interação com
as cidades segue forte”, aponta
Lupion que adotou as reuniões
on-line com suas prefeituras e
grupos políticos.
JUROS E MULTAS
O deputado Anibelli Neto
(MDB) apresentou projeto
de lei que veda a cobrança de
juros e multas pelo atraso no
pagamento das mensalidades
das escolas da rede privada
enquanto durar o estado de
calamidade pública em relação
da pandemia do coronavírus.
Anibelli Neto diz que a cobrança
de juros e multas pelo atraso no
pagamento das mensalidades
acaba por gerar uma dificuldade
ainda maior para as famílias que
já passam por uma situação tão
delicada.
PRAZO
A Câmara dos deputados
aprovou o requerimento do
deputado Aliel Machado (PSB),
que dá prazo para Ministério da
Economia e Caixa Econômica
Federal explicarem atraso do
pagamento do auxílio emergencial. O pedido de informações foi
apresentado pelo parlamentar
devido as inúmeras dificuldades
que a população tem encontrado para ter acesso ao auxílio.
De acordo com o último balanço
de pagamentos do banco já faz
mais de duas semanas que não
há novos créditos.
FAKE NEWS
Vinte um 21 estados e o
Distrito Federal estão discutindo ou já aprovaram a aplicação de multa para quem divulga
informações falsas na internet
sobre pandemias, epidemias e
endemias. A legislação abrange
desinformações sobre o atual
momento de pandemia. Em
cinco estados, a norma que
prevê punição para quem publica
fake news já está valendo: Acre,
Ceará, Paraíba, Rio Grande do
Norte e Roraima. No Paraná, um
projeto de lei está em discussão
da Assembleia Legislativa. Vale
sempre destacar que os jornais
são considerados como os veí-

culos de maior credibilidade na
divulgação das prevenções sobre
a pandemia do coronavírus.
CRISE POLÍTICA
Parlamentares da bancada
federal do Paraná apontam risco
de uma ruptura institucional e
caos no País com o agravamento
da crise política em meio à pandemia do coronavírus. O Senador
Alvaro Dias (Pode) afirma que a
democracia no Brasil está “sob
ataque”, em razão de “ameaças
públicas” de enfrentamento “aos
poderes constituídos”.
TRÂNSITO MATA
Um levantamento da Seguradora Líder aponta números
alarmantes: em dez estados brasileiros, o trânsito mata mais do
que os crimes de homicídio, latrocínio e lesão corporal seguida de
morte. E o Paraná é um deles.
O estado ocupa a terceira posição no país com 2.629 sinistros
pagos por acidentes fatais no
trânsito contra 1.992 óbitos por
crimes violentos em 2019.
AULA PARANÁ
Desde o dia 6 abril, funciona
na rede estadual de educação um
sistema multiplataforma (Aula
Paraná). Segundo a Secretaria
da Educação, 1,07 milhão de
alunos da rede estadual tiveram
acesso às aulas nos primeiros 40
dias de funcionamento das plataformas de ensino a distância. As
aulas podem ser acessadas pela
TV aberta, Youtube, no aplicativo
Aula Paraná, no Google Classroom e com a retirada de conteúdos nas escolas.
PLANO EMERGENCIAL
A Secretaria de Educação
de Maringá produziu o “Plano
Emergencial de Aprendizagem
Não Presencial” para retomar
o calendário escolar a partir da
próxima segunda-feira, 25. O
plano aborda a educação infantil,
ensino fundamental, integral e
ensino de jovens e adultos.
FUNCIONA ASSIM...
Conforme o plano, o professor deverá entregar o material ao
responsável pela criança. Cada
aluno receberá uma apostila
impressa com atividades, livros
literários e materiais diversos.
Esse material valerá por 15
dias, que serão contabilizados
como dias letivos.
DANO AMBIENTAL
O Instituto Água e Terra
avalia os danos ambientais
causados pelo vazamento de
combustível em São José dos
Pinhais. Um oleoduto da Transpetro foi perfurado e a suspeita
é de roubo de combustível. “Foi
uma ação criminosa que acaba
ocasionando um acidente com
muitos danos”, diz o secretário
do Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, Márcio Nunes.
“Cabe a nós fazer um acompanhamento para reparar esses
danos”. Essa perfuração causou
vazamento significativo e atingiu
um córrego afluente do Rio Despique, na qual serve de captação
de água, por parte da Sanepar,
para abastecimento da cidade de
Fazendo Rio Grande.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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10% DE DESCONTO PARA PAGAMENTO ATÉ 45 DIAS

Prefeitura inicia
hoje a entrega
do carnê de IPTU
Contribuintes
receberão uma
senha para
serem atendidos
Da Assessoria
Carambeí - Hoje (19)
começam a ser entregues os
carnês do Imposto Predial
Territorial Urbano (IPTU), de
Carambeí, no Ginásio Municipal
de Esportes Art Jan de Geus. Os
contribuintes irão receber uma
senha para acesso ao ginásio,
onde ficarão acomodados para
atendimento seguindo as determinações de distanciamento

a fim de evitar contato e aglomeração. Somente 30 pessoas
poderão ter acesso ao ambiente,
por vez. Na lateral externa do
Ginásio haverá proteção para
aqueles que aguardam a senha
de acesso. A entrada de crianças é proibida e o uso de máscaras é obrigatório.
Foi necessário criar essa
modalidade de entrega para
evitar grandes filas e demora no
atendimento, tendo em vista a
proibição de reunir mais de 30
pessoas num mesmo ambiente,
devido ao Coronavírus. A sugestão, para evitar a circulação de
pessoas, é para que os moradores que são vizinhos próximos
elejam um ou dois que possam
fazer a retirada dos carnês para

os demais, principalmente para
aqueles que pertencem a faixa
etária acima de 60 anos.
Descontos
Para pagamento em cota
única o desconto concedido é
de 10%, para pagamento até
45 dias, a partir da data de 19
de maio. O desconto não incide
nas demais taxas e se a opção
for o parcelamento o valor pode
ser dividido em até cinco parcelas, conforme o total dos impostos, ou seja, cada parcela não
poderá ser inferior a uma VRM
(Valor de Referência Municipal)
que é de R$ 35,87.
Os carnês podem ser retirados, a partir do dia 19, através
do site www.carambei.pr.gov.br.

APÓS A PANDEMIA

Setur realiza campanha de incentivo
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Durante à pandemia do novo Coronavírus
(COVID-19), a Secretaria
Municipal de Turismo (Setur)
está realizando uma campanha
que estimula a remarcação de
viagens. Com o slogan 'Não
cancele, remarque', a Setur tem
recheado suas redes sociais com
belas imagens do município,
incentivando aos turistas que
não cancelem suas viagens, mas
que reprogramem para depois
que este período passar.
A secretária de Turismo,
Kellin Ramos, destaca que a
estratégia foi pensada para tentar minimizar os impactos ao
turismo neste momento delicado.
"É uma forma de incentivo para
que o turista não desmarque sua
viagem, mas que venha a Tibagi
assim que a fase ruim passe.
Nosso município sempre estará
de braços abertos para receber
nossos turistas" , afirmou.

Quem quiser sua foto nas redes
sociais da Setur basta postá-la
Além de intensificar esta
campanha, a Setur também
está orientando os turistas que
entram em contato telefônico e
preparando um plano de ações
e uma proposta para a reaquecimento do setor. Também são
ideliazados outros projetos para
fomentar o turismo no município
após o fim da pandemia.
Outra novidade é o letreiro
que brevemente será instalado
na Orla do Rio Tibagi, embelezando e se tornando mais uma

parada obrigatória para fotos.
Quem quiser que sua foto
apareça nas redes sociais da
Setur basta postar uma foto
com a hashtag #TibagiTurismo
e marcar o perfil oficial, que é
o @turismo_tibagi. Também é
importante ter o perfil aberto.
Você pode conferir os posts
através do Instagram e Facebook da Setur.
Parque do Guartelá
Um dos principais atrativos
do município, o Parque Estadual
do Guartelá, segue fechado por
tempo indeterminado por determinação do Instituto Água e
Terra e do Governo do Estado.

Mídias sociais
da Setur têm
intensificado
publicações

Crianças, gestantes e pessoas com
deficiência devem receber vacina
Divulgação

Palmeira - Segue em andamento a primeira etapa da terceira
fase da Campanha de Vacinação
contra a Gripe, na qual o público
alvo é composto por crianças de
6 meses a menores de 6 anos,
gestantes, puérperas até 45 dias
pós-parto e pessoas com deficiência.
A vacinação das crianças deve
ser agendada pelos responsáveis.
Eles devem agendar um horário na sua Estratégia de Saúde
da Família (ESF) de referência diretamente com as agentes
comunitárias de saúde (ACSs),
por telefone ou pelo Whatsapp
de cada unidade. A medida visa
evitar a aglomeração de pessoas
nas unidades de saúde, visto que
mais de 2,5 mil crianças devem
se vacinar.
Segunda etapa
A segunda etapa da terceira
fase da Campanha de Vacinação
contra a Gripe irá vacinar adultos
de 55 a 59 anos e professores da
rede pública e rede da privada.

Vacinação de crianças
deve ser agendada
Ela terá início apenas quando os
membros dos grupos prioritários
da primeira etapa receberem
suas doses.
Parcial
Até a manhã de segundafeira (18), 8.916 palmeirenses
já haviam recebido a dose da
vacina contra a gripe, em um
total de 10.951 pessoas que
fazem parte dos grupos prioritários, ou seja, 81,42% do
público alvo já foi vacinado. A
meta é vacinar ao menos 90%
de cada um dos grupos prioritários.

Desconto não incide nas demais taxas

INSTITUTO LIXO E CIDADANIA

DEVIDO À PANDEMIA

Vestibular de inverno é
cancelado pela UEPG
Divulgação

Vagas deste concurso serão ofertadas no Vestibular de Verão
Da Assessoria
Ponta Grossa - Devido
à pandemia do coronavírus,
a Universidade Estadual de
Ponta Grossa, por meio da
Coordenadoria de Processos de Seleção, comunica o
cancelamento do Vestibular
de Inverno 2020. As vagas
deste concurso serão ofertadas no Vestibular de Verão.

As inscrições serão realizadas
de 01 de setembro a 15 de
outubro, com provas em 06
e 07 de dezembro. O calendário do Processo Seletivo
Seriado (PSS) está mantido
com inscrições de 01 a 30 de
agosto e provas no dia 22 de
novembro. As 1.453 vagas
para ingresso na UEPG em
2021 serão todas ofertadas
no final do ano.

VIA APLICATIVO

Começa devolução da taxa
de inscrição para Censo
Da Assessoria
Tibagi - O IBGE iniciará a
Devolução da taxa de inscrição
do Processo Seletivo Simplificado
para o Censo 2020 a partir dessa
terça-feira (19).
Trata-se de ressarcimento referente a cancelamento do Processo
Seletivo Simplificado - Editais nº
02 e 03/2020 - para as funções
de Agente Censitário Municipal

(ACM), Agente Censitário Supervisor (ACS) e Recenseador.
A devolução do valor correspondente ao do pagamento da taxa
de inscrição para o Censo 2020
será efetivada por meio do aplicativo “Carteira Digital bB”, uma
solução do Banco do Brasil.
Os candidatos que se inscreveram para mais de um cargo
receberão os valores de forma consolidada.

JÁ FORAM DISTRIBUÍDAS 300 CESTAS

CONTRA A GRIPE

Da Assessoria

Divulgação

Vacina
A vacina, composta por
vírus inativado, é trivalente e
protege contra os três vírus
que mais circularam no hemisfério sul em 2019: Influenza A
(H1N1), Influenza B e Influenza
A (H3N2).
A vacina contra influenza não
tem eficácia contra o Coronavírus, porém, neste momento, irá
auxiliar os profissionais de saúde
na exclusão do diagnóstico para
Coronavírus, já que os sintomas
são parecidos. E, ainda, ajuda a
reduzir a procura por serviços de
saúde.
A Campanha Nacional de
Vacinação contra a Gripe envolve
as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS),
contando com recursos da
União, das Secretarias Estaduais
e Municipais de Saúde.

8.916 palmeirenses
já receberam a
vacina até segunda

Tibagi presta assistência a
vulneráveis na pandemia
Da Assessoria
Tibagi - Desde o início da pandemia da Covid-19, a Prefeitura
de Tibagi, através da Secretaria
Municipal da Criança e Assistência
Social (SMCAS), tem realizado
ações de proteção e garantias de
direito aos vulneráveis e atingidos
pela crise financeira causada pela
doença. Em caráter de emergência, com recursos próprios, o
município já distribuiu 307 cestas
básicas, além de prestar auxílio
para a população ter acesso aos
benefícios ofertados pelos governos Federal e Estadual.
O prefeito Rildo Leonardi
ressalta toda a preocupação em
garantir a segurança de direitos
básicos aos municípes. "Assim
que à pandemia teve início, nós
já autorizamos a compra de mais
cestas para conseguirmos atender
a demanda nova que iria chegar.
Essa é uma das políticas municipais
para garantir que nossos municípes tenham acesso a alimentação
e direitos essenciais", diz.
A secretária da SMCAS, Maria
Rosalina de Moura e Silva, afirma
que a secretaria seguirá monitorando os casos das famílias vulneráveis. "Neste momento, nosso
público recebe os benefícios fede-

rais e estaduais, mas nós estamos
de olho para atender e acompanhar todos os casos daqueles que
precisam", explica.
Normalmente a média de cestas básicas entregues pela SMCAS
ao ano é de 500, masem 2020 o
número já chegou a 307. As cestas são distribuídas para casos de
emergência, confirmados após um
diagnóstico da equipe técnica do
Centro de Referência em Assistência Social (CRAS).
Números de atendimentos
A SMCAS estima que cerca de
3 mil famílias receberam o auxílio
emergencial, do Governo Federal,
em Tibagi. Receberam a ajuda da
equipe do CRAS com a ferramenta
cerca de 870 pessoas. Além das
3270 pessoas que tem direito ao
Cartão Comida, do Goverdo do
Estado.
A equipe CRAS tem prestado
todo o apoio necessário para que
a população tenha acesso aos
benefícios. No interior, a equipe
volante está auxiliando na entrega
dos vouchers do Programa Cartão Comida Boa.
Quem tiver dúvidas sobre
algum dos programas pode entrar
em contato com a CRAS, através
do telefone 3916-2125.

Tibagi recebe
doações de
cestas básicas

Tibagi - A Associação de
Catadores de Materiais Recicláveis
de Tibagi (Acamarti) recebeu a
doação de 86 cestas básicas e 47
máscaras do Instituto Lixo e Cidadania, Movimento Nacional dos
Catadores e do Cata Paraná. Esta
é mais uma ação para o enfrentamento da crise causada pela pandemia da Covid-19.
O presidente da Acamarti, Ademir Amancio Rodrigues, ressaltou a
gratidão pela ajuda. “Essa cesta
favorece muito nós. Somos em quatro em casa e temos muitas famílias
carentes que trabalham conosco e
necessitam da cesta. Essa ajuda é
muito importante. Agradeço especialmente os catadores de Curitiba
que estão nos ajudando”, disse.
A Prefeitura de Tibagi, através da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente, faz agradecimento
especial a Maria José de Oliveira
Santos, conhecida como Lia; Waldomiro Ferreira da luz, o Waldo da
Cata Paraná; a Roselaine Mendes
Ferreira do Movimento Nacional
dos Catadores e a Rejane Paredes
e equipe, representando o Instituto
Lixo e Cidadania.

SOMENTE NO CAPS

Vacinação contra
Gripe Inﬂuenza
Carambeí - A vacinação contra Gripe Influenza não será mais
na Vigilância em Saúde. A partir
de hoje (19), as imunizações contra a Gripe Influenza acontecerão
somente no CAPS - Centro de
Atenção Psicossocial, localizado
na Avenida dos Pioneiros, 482
(Fundos antigo Novo Lar Materiais de Construção), das 8h30
às 11 horas e das 13h30 às 16
horas. A campanha segue até o
dia 5 de junho para os grupos de
gestantes, puérperas, professores
das redes pública/ privada e adultos de 55 a 59 anos. Neste local
não haverá atendimento drive
thru. A imunização para crianças
de seis meses a menores de seis
anos, continua na sala de Vacinas,
no Centro Municipal de Saúde.

CRIANÇAS E ADOLESCENTES

20 anos de
combate à
exploração
sexual

Carambeí - Completou na
segunda-feira (18), 20 anos da
campanha de combate ao abuso e à
exploração sexual contra crianças e
adolescentes e 30 anos do ECA.
Para marcar a data, este ano
o lema será “Esquecer é permitir,
lembrar é combater, e objetiva destacar para as pessoas que é preciso denunciar caso haja suspeita
de caso de abuso. O Conselho
Tutelar alerta que “a data serve
para mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade
a participar da luta em defesa dos
direitos de crianças e adolescentes.
É preciso garantir a toda criança
e adolescente o direito ao seu
desenvolvimento de forma segura
e protegida, livres do abuso e da
exploração sexual. É preciso proteger as crianças e adolescentes”.
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Divulgação

QUEIMADAS EM CASTRO

Moradores desafiam a lei e a seca

Em todos os cantos era visto focos de incêndio

Comandante
do Corpo do
Bombeiros alerta
para riscos
trazidos pelas
queimadas
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Mesmo sabendo que é
crime ambiental e mesmo
enfrentando uma das mais
severas secas que já ocorreu
no Estado nos últimos tempos,
alguns moradores de Castro
insistem na prática das queimadas. Entre o final da semana
passada e o início desta diversos bairros da cidade ficaram
encobertos pela fumaça densa
que resultou de uma das maiores queimadas provocadas no
munícipio. De acordo com
relatos de pessoas que conversaram com a reportagem,
até na tarde de segunda-feira
(18) ainda não era possível
saber onde exatamente o fogo
havia começado, mas acreditavam que o início teria ocorrido
ainda na noite de domingo,
em terrenos localizados atrás
de um condomínio no Jardim
Bailly, e que teria avançado
para a região do Colégio Agrícola. Já os bombeiros que estiveram no local, consideram a
hipótese contrária, de a queimada ter começado na região
do Colégio, e avançando na
sequência, para perto da área
de moradias.
Uma moradora da região,
que pediu para ser identificada apenas com as iniciais do
nome L.C., contou à reporta-

CORONAVÍRUS

Castro tem seis
pacientes sendo
monitorados
De acordo com o boletim
divulgado na segunda-feira (18),
pela Secretaria Municipal de
Saúde de Castro, seis pessoas
estão sendo monitoradas em Castro, com problemas respiratórios
ou com síndromes gripais, o que
os coloca como possíveis pacientes
de coronavírus. Também segundo
o boletim, dois novos casos foram
descartados, e, não houve nenhum
novo internamento e nenhum novo
óbito suspeito. Vale lembrar que
Castro já registrou três casos da
doença até o momento, porém,
os três pacientes já estão recuperados e fora da chamada quarentena. Os dados do boletim diário
são considerados preliminares,
extraídos e publicados pelo órgão
municipal sempre até as 16 horas
de cada dia.
Ponta Grossa
Na vizinha cidade de Ponta
Grossa, a Fundação Municipal de
Saúde (FMS) recebeu mais uma
confirmação para o novo coronavírus. Até o momento Ponta Grossa
conta com 41 casos positivos.

gem que começou a sentir
cheiro de queimado perto de
meia noite no domingo (17), e
que quando acordou na segunda-feira (18), se deparou com
muita fumaça e fuligem nas
proximidades de sua casa,
além disso, o ar estava ainda
mais seco. "Vários moradores
do bairro já relatam que estão
com problemas decorrentes
disso, porque têm problemas respiratórios. Nosso ar
já estava seco, mesmo antes
das queimadas, porém, agora
muita gente está relatando
crise de bronquite e rinite",
destacou a entrevista.
Mas, essa não foi a única
queimada que contribuiu
com a formação da nuvem
de fumaça que ficou sobre a
cidade em grande parte do
dia. Moradores do centro da
cidade e de bairros como Vila
Santa Cruz e Vila do Rosário,
assim como de outras regiões
do município também sofreram com o resultado da prática ilegal.
Segundo o comandante
do Corpo de Bombeiros de
Castro, Paulo Marcelo Ribas
Ribeiro, nesta época do ano,
mesmo com a proibição das
queimadas, é comum os bombeiros terem que se deslocar
para atender princípios de
incêndios, provocados por
queimadas ilegais. "Além de
ser muito prejudicial à saúde
das pessoas, principalmente
para quem já tem problemas respiratórios, por conta
da fumaça, as queimadas
também causam um grande
dano ambiental. Elas matam
a fauna e a flora por onde o
fogo passa, deixam o ar muito
seco, e o vento acaba levando

Do Vivace era possível
ver a queimada de longe

a fumaça muito longe", destacou o comandante.
Paulo Marcelo também
ressaltou outro relevante
problema que pode ser ocasionado pelas queimadas.
Segundo ele, é muito comum
os bombeiros serem acionados para apagarem pequenos
incêndios, ou mesmo para
apagar o fogo por conta da
fumaça que ocasiona, porém,
enquanto atendem a esses
chamados, podem estar deixando de atender a um acidente de trânsito ou a um
incêndio de maior proporção
em uma residência, por exemplo. "É importante lembrar
que a equipe que se desloca
para apagar o fogo das queimadas é a mesma que sai para
atender a um acidente de trânsito, ou seja, várias situações
podem ocorrer ao mesmo
tempo, e enquanto fazemos
esse tipo de atendimento, uma
situação bem mais grave pode
necessitar da presença dos
bombeiros, que são ocupados
em um serviço que poderia

Até do centro da cidade era possível
ver a fumaça expelida pelas queimadas

tranquilamente ter sido evitado. Quado somos chamados
para uma situação como essa
e não vamos, é porque tivemos
que atender a outro chamado,
de maior gravidade, aí temos
que analisar e dar prioridade
para o caso em que há risco à
vida", explica.
A orientação, segundo o
bombeiro, é evitar queimadas
a qualquer custo, não somente
nesta época de estiagem, em
que o fogo se propaga com
mais facilidade, mas também
em outras épocas do ano.
Proprietários de terrenos baldios devem mate-los limpos e
sem mato, e cientes de que,
conforme lei municipal, se
ocorrerem queimadas nessas
áreas, serão responsabilizados, mesmo que não tenham
provocado o fogo, além disso,
também devem ser evitadas
fogueiras em acampamentos
e nas beiras de rio, onde há
vegetação seca, e, erros muito
comuns, como o descarte de
bituca de cigarro onde há
vegetação, não devem se

SOBRE PEDIDOS DE CALAMINADADE PÚBLICA

Romanelli volta alertar prefeitos
Da Assessoria
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB), primeiro
secretário da Assembleia
Legislativa do Paraná, voltou a alertar os prefeitos que,
embora a Assembleia Legislativa tenha reconhecido o estado
de calamidade pública em 259
municípios, os procedimentos
licitatórios devem ser respeitados normalmente. Romanelli
lembrou que a calamidade
pública se caracteriza por
“situação anormal”, provocada
por desastres, causando danos
e prejuízos que impliquem o
comprometimento substancial
da capacidade de resposta do
poder público do ente atingido.
O reconhecimento do legislativo serve para dispensa do
cumprimento de metas fiscais
previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
“Por conta da pandemia,
em todos os 399 municípios
do Paraná há a ocorrência de
situação fora do comum que

exige respostas imediatas do
poder público e que comprometem a previsão orçamentária”, explica Romanelli. Na
sessão de quarta-feira (13),
mais 18 municípios tiveram
a condição emergencial aprovada pelos deputados. O
projeto de decreto legislativo
foi aprovado em dois turnos,
teve a dispensa de votação
em redação final aprovada e
foi encaminhada para promulgação pelo presidente da
Assembleia, Ademar Traiano
(PSDB).
Das 399 cidades paranaenses, 259 estão em estado
de calamidade pública, o que
representa 65% dos municípios passando por dificuldades por conta da pandemia
de coronavírus. Segundo o
presidente do Legislativo,
nenhum município do Paraná
terá condição de cumprir as
metas fiscais em função dessa
pandemia. “Há a necessidade
de fazer mudança orçamentária, disponibilizar mais recur-

sos para as áreas que são mais
importantes, como saúde e
assistência social. A calamidade pública dá essa condição
legal e por isso aprovamos os
decretos”, disse Traiano.
União
Romanelli também observa
que o reconhecimento por
parte da Assembleia Legislativa do Estado, no tocante ao
previsto na lei complementar
101, não exclui a necessidade
de que cada município busque
o reconhecimento federal do
estado de calamidade pública.
A orientação está disposta
no artigo 6º da lei federal
12.608/2012 e portaria federal 743/2020 do Ministério
do Desenvolvimento Regional.
São condições para obtenção
dos benefícios previstos na lei
8.666/1993 que no artigo 24
dispõe sobre a possibilidade de
recebimento de recursos federais para ações de resposta ao
desastre ocorrido em função
da pandemia do Covid-19.

repetir em hipótese alguma.
Vale destacar ainda que queimar o lixo doméstico também
é crime ambiental. "Uma situação que aparentemente está
sob controle pode fugir do
controle muito rapidamente e
tomar proporções muito grandes, ocasionando incêndios
e chegando até áreas residências, queimando lavouras
e trazendo outros prejuízos,
ao meio ambiente e a vida
humana", destaca.
Sobre as queimadas ocorridas na região do Jardim
Bailly, Marcelo afirmou que
a equipe de bombeiros de
Castro está acompanhando, e
que no local, frequentemente
ocorrem queimadas criminosas nesta época do ano.
"Estamos monitorando para
ver se não se aproxima muito
das casas, mas trata-se de
uma área de difícil acesso, por
ser banhado, e onde sempre
ocorrem queimadas".
Legislação
Vale destacar outras legis-

lações que também tratam
sobre a prática ilegal de queimadas. De acordo com a de
lei municipal 36/2011, por
exemplo, artigos 120 e 121:
é proibido atear fogo em roçadas ou palhoças que limitem
com terrenos de outrem, sem
tomar as devidas precauções conforme autorização
emitida pelo órgão estadual
competente; É proibido, sob
qualquer pretexto, atear fogo
em matas, capoeiras, [...]
campos, e ainda em terrenos,
lotes e áreas localizadas dentro do perímetro urbano.
Também existe a Lei Federal número 9.605/98, (artigos 40, 41 e 42): segundo a
qual, entende-se por Unidades de Conservação de uso
sustentável áreas de proteção
ambiental, áreas de relevante
interesse ecológico, florestas
nacionais, reservas extrativistas, e reservas de fauna,
desenvolvimento sustentável
e particulares do patrimônio
natural, onde a ocorrência de
danos que possam afetar espécies ameaçadas de extinção
no interior dessas Unidades
será considerada circunstância agravante para a fixação
da pena. Se enquadram como
crime nestes casos - Provocar
incêndio em mata ou floresta,
sob pena de reclusão, de
dois a quatro anos, e multa;
e fabricar, vender, transportar
ou soltar balões que possam
provocar incêndios nas florestas e demais formas de
vegetação, em áreas urbanas
ou qualquer tipo de assentamento humano, sob pena de
detenção de um a três anos
ou multa, ou ambas as penas
cumulativamente.

CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE

178 casos de violência
em Castro em 2019
Da Assessoria
O dia 18 de maio é o
Dia Nacional de Combate ao
Abuso e a Exploração Sexual
contra crianças e adolescentes. Em Castro, o atendimento
e o acompanhamento a esse
público em situação de violências ou violação de direitos é feito pelos Centros de
Referência Especializado de
Assistência Social (CREAS)
Aconchego e Neuza Aparecida
de Freitas.
Em 2019 foram registrados pelos CREAS 178 casos
de violência física ou psicológica, negligência ou abandono
e ainda violência sexual contra
meninos e meninas.
De acordo com a secretária
municipal da Família e Desenvolvimento Social, Ana Carolina
Barros, os dados revelam que
as violências física, psicológica
e sexual ainda se manifestam de
forma mais expressiva para o

Divulgação

sexo feminino, mas a cada ano,
os casos e denúncias de violência e abuso sexual em meninos,
se tornam mais comuns, mostrando que a sociedade está se
manifestando mais. “As pessoas
não estão mais se omitindo
e quanto mais denunciarem,
maior será o atendimento à
essa criança ou adolescente que
precisa de proteção. Podemos
mudar a história delas”, disse.
O município possui um fluxo
de atendimento e as denúncias
devem ser encaminhadas para
o Conselho Tutelar de Castro
pessoalmente ou pelo telefone
2122-5309 ou 2122-5310 e
o Disque 100 da Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República.
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"Passamos de 200
testes processados
ao dia para mais
de 600, do padrão
RT-PCR, que é
considerado o
padrão ouro".

"A ESTRUTURA HOSPITALAR DO PARANÁ É ROBUSTA"

PR continua em alerta, diz Beto Preto
Divulgação / AEN

DA REDAÇÃO
ADI-PR CURITIBA
O secretário estadual de Saúde,
Beto Preto, reforça que o combate
e enfrentamento ao coronavírus no
Paraná está na ampliação de leitos de UTI e na regionalização do
atendimento, uma estratégia que
sempre esteve no planejamento
do Estado no setor. "Nossa linha
de ação no governo é justamente
a regionalização. Por um lado, a
vinda do coronavírus também antecipou esta lógica, que já vínhamos
colocando em prática. Com isso,
optamos por ampliar o número
de leitos nas estruturas existentes,
colocando para rodar hospitais
que estavam parados, que nunca
atenderam um paciente", disse
Beto Preto nesta entrevista exclusiva a ADI/Paraná.
"Neste momento, enquanto
não tivermos a redução da curva,
ainda não podemos flexibilizar o
retorno. Diariamente monitoramos este cenário e, sem sombra
de dúvida, quando a curva sinalizar para uma queda, o governo vai
viabilizar o retorno gradativo das
atividades", adianta Beto Preto.
Veja a seguir os principais trechos
da entrevista.
......................................
ADI/PR - Qual a avaliação
que o senhor faz dos 60 dias do
início da pandemia no Paraná?

Beto Preto: "Nossa linha de ação no Governo é a regionalização"

Beto Preto - O Paraná, antes
mesmo de termos o primeiro caso
confirmado, já havia instituído o
Centro de Operações Especiais
(COE) para traçar estratégias
no enfrentamento da Covid-19.
Somos um dos primeiros estados
a lançar mão deste instrumento.
A partir daí, também preparamos

um cronograma de ações, que nos
colocam hoje numa situação um
pouco mais equilibrada do que
outras localidades.
ADI/PR - E quais seriam
estas ações?
Beto Preto - A estrutura
hospitalar do Paraná é robusta.
Nossa estratégia, sob orientação

do governador Ratinho Júnior, era
colocar as unidades para funcionar.
Nossa linha de ação no governo é
justamente a regionalização. Por
um lado, a vinda do coronavírus
também antecipou esta lógica,
que já vínhamos colocando em
prática. Com isso, optamos por
ampliar o número de leitos nas
estruturas existentes, colocando
para rodar hospitais que estavam
parados, que nunca atenderam
um paciente, como é o caso do
Regional de Telêmaco Borba, e
antecipamos as obras como os de
Ivaiporã e Guarapuava, previstas
para finalizar o ano que vem. Todo
este incremento também acontece
nos quatro hospitais universitários
(Londrina, Maringá, Cascavel e
Ponta Grossa), ofertando mais
leitos de UTI. Esta estratégia
deixa um legado para a rede de
saúde do Paraná.
ADI/PR - E hospitais de
campanha não estão na pauta do
governo?
Beto Preto - Não. Pelo
menos neste momento não estamos trabalhando com esse planejamento. Como disse, nossa lógica
é outra, aprimorar aquilo que
temos, ampliando leitos na rede,
com um custo muito menor e uma
efetividade muito maior. Todas as
decisões são feitas na estrita legalidade. E isso passa pela ação coordenada, já com o mapeamento
das necessidades e da própria

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

3232-5148

ALUGA- SE SALA
COMERCIAL
Duas salas comerciais contendo
dois banheiros e uma cozinha. Localizadas na Rua Duque de Caxias nº
829, em frente ao 5º Esquadrão de
cavalaria. Falar com Sônia ou Tereza
pelo fone (42) 3232-0433.

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

A forma mais barata de fazer negócio!
ANUNCIE AQUI!
(42) 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.

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.

Áries: Com seu poder de comunicação e habilidade para se relacionar em alta, pode ter uma manhã
muito positiva e produtiva. Carisma,
simpatia e bom papo podem ajudar
você a conseguir tudo que quiser. É
pra glorificar de pé, viu? Já à tarde,
parece que o jogo virou.

Libra: Trabalhar em equipe
será uma boa opção para você e seus
talentos vão aparecer. Portanto, não
perca oportunidades de se aliar a
pessoas inteligentes e experientes,
com quem tenha a chance mostrar o
que sabe, mas também aprender e se
aperfeiçoar.

Touro: Só amorzinho com
Vênus no período da manhã, a
Lua recomenda a ficar de antena
ligada nas oportunidades de ganhar
dinheiro ou renegociar uma dívida.
Só convém controlar o desejo de
gastar, ainda mais com roupas e artigos de beleza.

Escorpião: Em sintonia com
Vênus, a Lua ariana estimula a sair da
sua zona de conforto e mostrar do que
é capaz. Além de contar com energia
extra para dar conta dos deveres,
você terá muita garra para lidar com
as mudanças que estão previstas, mas
tudo indica que serão positivas.

Gêmeos: Isso significa que
você terá facilidade para fazer amizades e saberá atrair aliados. No trabalho, busque o apoio de colegas e faça
parcerias para chegar mais rápido
aos seus objetivos. No entanto, a
tarde será tensa por causa do atrito
da Lua com Júpiter e Plutão.

Sagitário: A Lua sorri para
Vênus e anuncia uma manhã perfeita sem defeitos, cheia de estímulo
para alcançar conquistas e conseguir
algo que deseja muito. A sorte vai te
fazer companhia e você vai esbanjar
charme e simpatia, o que deve te ajudar em todos os setores hoje.

Câncer: Há possibilidade de
crescer se mostrar todo seu potencial no trabalho e, além disso, você
poderá contar com o apoio importante de alguém sem nem saber. Faça
a sua parte e deixe claro que quer
crescer no emprego.

Capricórnio: Assuntos de casa
e família terão prioridade absoluta
e devem fluir do jeitinho que você
espera. Aproveite para resolver pendências com partes e botar tudo em
ordem. Se você trabalha em casa,
pode ter um dia muito produtivo.

Leão: Além de contar com muitos talentos para brilhar no que fizer,
você terá facilidade para aprender,
por isso, troque ideias e experiências
com pessoas próximas ou distantes.
Contatos pela internet podem trazer
muitos conhecimentos.

Aquário: Você terá muita habilidade para dialogar, negociar e
convencer. Isso pode ajudar muito
no trabalho, ainda mais se lida com
vendas, telemarketing e serviços de
atendimento: você saberá corresponder às expectativas das pessoas.

Virgem: Você terá energia farta
para mergulhar no trabalho e não
medirá esforços para conquistar o
que deseja. Pode fazer mudanças
importantes, ainda que seja necessário repensar alguns projetos.

Peixes: Parentes podem dar
uma força para os seus interesses
e um clima carinhoso deve embalar
seu lar na parte da manhã. Já à tarde,
convém ir devagar com o andor e
controlar a grana com mais cautela.

oportunidade de reforçarmos as
estruturas. Quando lançamos o
projeto de leitos específicos para o
enfrentamento da covid-19, desenhamos de imediato 317 leitos.
Hoje já temos mais de 560 leitos
instalados, prontos, em todas as
regiões do Paraná e podemos chegar a 1.200.
ADI/PR - Em relação ao
número de casos? Como o senhor
avalia a nossa realidade?

Beto Preto - Temos no
Paraná hoje uma situação equilibrada e continuamos em alerta.
Não temos como dizer que estamos confortáveis, porque já tivemos mortes, e cada um delas é
um ente querido que se foi, uma
família que chora a sua ausência,
uma comunidade enlutada. Mas
conseguimos, ao mesmo tempo,
com planejamento e estratégia
bem clara, segurar o avanço da
doença. Veja, o Paraná tem uma
ampla divisa com São Paulo,
que é o epicentro da pandemia.
Temos também divisa com Santa
Catarina, que temos um grande
número de caso. Fizemos bloqueios epidemiológicos nas estradas, verificando e monitorando o
trânsito das pessoas. Isso tudo
nos ajudou a chegar aqui com
um cenário menos dramático que
outras localidades.
ADI/PR - E a população
entendeu a mensagem?

Beto Preto - Sim, os paranaenses estão sendo muito colaborativos neste sentido. O isolamento
domiciliar, o distanciamento social
ainda são os nossos únicos aliados, porque não temos vacina, não
temos medicamento para o combate ao coronavírus. Claro que o
governador Ratinho está sensível
ao que estamos vivendo. Sabemos
que a atividade econômica está
sofrendo, que educação também
foi paralisada, enfim, muitos setores estão dando sua contribuição
e fazendo sacrifícios. Mas neste
momento, enquanto não tivermos a
redução da curva, ainda não podemos flexibilizar o retorno. Diariamente monitoramos este cenário

e, sem sombra de dúvida, quando
a curva sinalizar para uma queda,
o governo vai viabilizar o retorno
gradativo das atividades.
ADI/PR - Como bloquear
então a evolução do vírus, além
destas medidas que o senhor mencionou?

Beto Preto - Fazendo testes
na população para traçarmos o
perfil epidemiológico. Testar em
quantidade. Nisso temos que citar o
excelente trabalho feito pelo nosso
Laboratório Central do Estado
(Lacen). Passamos de 200 testes
processados ao dia para mais de
600, do padrão RT-PCR, que é
considerado o padrão ouro. Além
disso, em parceria com o Instituto
de Biologia Molecular do Paraná
(IBMP), juntamente com o Tecpar,
estamos ampliando para mais de 5
mil testes ao dia. Ou seja, tudo
isso nos coloca numa posição de
enfrentamento da epidemia com
muita assertividade.
ADI/PR - Outra situação que
o Estado vem enfrentando é a dengue. Qual é o panorama?

Beto Preto - Estamos vivendo
talvez a maior epidemia de dengue
que o Paraná já teve. Mas temos
que dizer que estamos diante de
um novo sorotipo do vírus, que é
o sorotipo 2. E os paranaenses
não têm imunidade ainda. E isso
fez com que o número de casos se
elevasse. Essa falta de imunidade
adquirida também nos coloca
neste cenário mais crítico. Apenas a remoção do criadouro do
mosquito é a forma de evitar a sua
proliferação. Quero relatar experiências exitosas nesse enfrentamento. Nos municípios de Quinta
do Sol, Nova Cantu, Florestópolis
fizemos um grande trabalho e que
baixaram drasticamente os índices,
numa ação integrada da Sesa com
as equipes locais de saúde, num
grande trabalho de remoção mecânica dos focos e dos criadouros.
Neste período da pandemia, também fica a nossa orientação para
que não descuidem da dengue e
que verifiquem se há acúmulo de
água em casa.

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Caixa começa a pagar
hoje a segunda parcela
Da Assessoria
Começa hoje (19) e vai até 13
de junho, o saque em dinheiro da
segunda parcela do auxílio emergencial de modo a manter o fluxo
nas agências da Caixa Econômica
Federal em torno de 2,5 milhões de
pessoas por dia, disse, em Brasília,
o presidente do banco, Pedro Guimarães.
Segundo Guimarães, o cronograma foi pensado para impedir
picos de movimentação nas agências, como os ocorridos em 4 e 5 de
maio, quando o saque da primeira
parcela em espécie coincidiu com a
retirada do dinheiro por quem tinha
transferido o benefício para a conta
de amigos ou de parentes.
De hoje até o dia 29, as agências receberão diariamente 1,9
milhão de beneficiários do Bolsa
Família, que retirarão a segunda
parcela do auxílio emergencial com
base no último dígito do Número de
Inscrição Social (NIS). A partir da
terça-feira (19), o movimento diário será reforçado por pessoas que
tiveram a primeira parcela liberada

na sexta-feira (15). Esse contingente, de 8,3 milhões de pessoas,
irá ao banco dividido em grupos de
600 mil pessoas por dia, com base
no mês de nascimento.
De 30 de maio a 13 de junho,
será a vez de os inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais
do Governo Federal (CadÚnico) e
dos trabalhadores informais irem
às agências sacarem a segunda
parcela em dinheiro. A retirada
também se dará conforme o mês
de nascimento, num total estimado
entre 2,4 milhões e 2,7 milhões de
pessoas por dia.
O pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial para os
informais e os inscritos no CadÚnico começa na terça e vai até dia
26, mas o dinheiro só será depositado na conta poupança digital da
Caixa.
Até o dia 30, esses beneficiários
só poderão movimentar o dinheiro
por meio do aplicativo Caixa Tem,
que permite o pagamento de contas
domésticas, de boletos bancários e
de compras em lojas e estabelecimentos parceiros do banco.
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Roubo à malote no Sicredi

Equipe que trabalhou na investigação do caso

CASTRO E IMBITUVA

Civil elucida crimes de latrocínio e roubo
Divulgação

Presos em
Curitiba e
Carambeí
tem ligação
* Da Redação
Em menos de sete meses do
roubo a dois moletos, o setor de
investigação da Polícia Civil de
Castro apurou a autoria delitiva
e demonstrou que os elementos
envolvidos nos crimes fazem
parte da mesma quadrilha, especializada em roubos a malotes
em diversas cidades da região,
inclusive em Imbituva, quando
em dezembro de 2019, também
com emprego de arma de fogo,
tentaram roubar malotes com

Imagens de assalto a malote no estacionamento do Priotto, em Castro

SAÍDA DE POSTO

Ocupantes de
motocicleta
saem feridos
gravemente
Dois ocupantes de uma motocicleta acabaram feridos gravemente no domingo (17), por volta
das 18h40, ao serem atingidos
violentamente por um veículo,
quando saiam com certa velocidade do Auto Posto VR (Verenka),
sentido Castrolanda, ecruzando a
frente do carro que já acessava a
Avenida Rosana Cardoso Amato,
PR 340, perímetro urbano de
Castro. Socorridas pela equipe
do SAMU, as vítimas foram encaminhadas, primeiramente, para a
UPA de Castro. O estado delas
não foi informado. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local.

A Polícia Rodoviária Federal
(PRF) no Paraná está tentando
localizar proprietários de veículos
que foram apreendidos e leiloados no estado no ano de 2018.
São veículos que, após serem leiloados, quando realizados todos
os pagamento devidos por aquele
veículo e ainda restar saldo, é
necessário entrar em contato com
o proprietário para que ele realize
o procedimento de solicitação do
valor remanescente, para que a
PRF consiga realizar a transferência e finalizar o processo do
veículo em questão.
A Resolução 623 do Contran
disciplina a ordem de pagamento a
ser realizado com o dinheiro arrecadado. Em primeiro lugar, paga-se
o pátio que promoveu a guarda
e remoção do bem; em segundo
lugar, devem ser pagos os débitos relacionados ao licenciamento
do veículo; em terceiro, débitos
de IPVA até no esgotamento dos
valores com as diversas dívidas que
ainda repousarem sobre o bem. Só
depois de esgotados os pagamentos é que o proprietário pode solicitar o valor remanescente.
Ao todo são R$ 157.343,90
que estão disponíveis para os proprietários que tiveram seus veículos leiloados no ano de 2018.

Casa de Ponta Grossa.
Solucionado
Com a conclusão da investigação, a Polícia Civil de Castro
representou por mandado de
prisão de um dos suspeitos, que
na tarde deste domingo (17) foi
preso em Curitiba pela equipe
do Centro de Operações Especiais (COPE) da Polícia Civil.
Na manhã dessa segundafeira (18), os investigadores
cumpriram três mandados de
busca no município de Carambeí, resultando na apreensão de
uma motocicleta adquirida com
cheque furtado de residência em
Ponta Grossa, de onde foram
também subtraídos eletrônicos
e diversos outros objetos.
* Com Assessoria

NA DOUTOR RONIE

PR-340

Jovem morre após carro capotar
Divulgação

Da Redação

Motociclista é ferida em
acidente com S10 e Gol
Divulgação

Mais um trágico acidente
na região de Tibagi, na tarde
deste sábado (16), resultou
na morte de uma adolescente de 15 anos. Trata-se da
estudante Kamily Aparecida
Simão, moradora de Castro.
O acidente, do tipo deslizamento seguido por capotamento, ocorreu por volta das
15h40, no quilômetro 259
da estrada PR-340, segundo
informou a Polícia Rodoviária Estadual (PRE). Ela era
passageira do Fiat Uno, de
cor prata, placas de Ponta
Grossa.
Dos três ocupantes do
carro, também ficaram feridos

Motocicleta ficou embaixo do carro
Da Redação
Foto do carro após capotado e a ocupante morta no acidente
o condutor, um homem de 42
anos, e outra passageira, de
43 anos, levados ao Hospital
Luiza Borba, em Tibagi. O

sepultamento de Kamily ocorreu na manhã deste domingo
(17), no cemitério Frei
Matias, em Castro.

R$157 MIL

PRF disponibiliza
valor a donos de
veículos leiloados

dinheiro de uma farmácia. Um
dos investigados tem passagem
também por crime receptação.
O primeiro crime em Castro ocorreu em outubro do ano
passado, em frente ao Sicredi
(Castro), quando foi roubado
malote contendo grande quantia
em dinheiro. Após anunciar o
assalto com o emprego de arma
de fogo, o homem fugiu em uma
motocicleta.
No mês seguinte, no estacionamento do Priotto, dois
homens efetuaram disparos de
arma de fogo contra um policial aposentado com o objetivo
de tentar subtrair o malote com
dinheiro. Os assaltantes não
conseguiram consumar o crime
e fugiram em um veículo. Já o
policial aposentado foi socorrido
à UPA e posteriormente à Santa

UM AINDA ESTAVA BÊBADO

Acidente envolvendo três
veículos na tarde de sexta-feira
(15), na Avenida Doutor Ronie
Cardoso, trecho da PR 340,
resultou em ferimentos leves em
uma mulher de 41 anos que foi
conduzida a UPA de Castro. Ela
era a condutora da Honda Biz e
acabou sendo atingida pelo auto-

móvel Gol, placas de Castro.
Segundo o que apurou-se, uma
Caminhonete S 10, com placas
de Carambeí, atingiu a traseira do
Gol que por sua vez colidiu com a
motocicleta.
Equipes do Siate e do Corpo
de Bombeiros, prestaram atendimento a condutora da motocicleta,
bem como compareceu ao local
policiais rodoviários estaduais.

SÃO BENTO DO AMPARO

Sem CNH envolvem-se em acidente Homem morre ao tentar
Divulgação

Da Redação
A imprudência foi a principal causa de um acidente que
envolveu três veículos na noite de
sábado (16), na estrada PR-340,
em Castro. Um dos veículos,
uma picape Chevrolet S10, era
conduzido por uma pessoa sem
CNH, de 31 anos, assim como
o motorista do segundo veículo,
um Ford Fiesta, que ainda estaria
bêbado. O terceiro veículo, era
um caminhão com duas carretas,
em condições regulares de trafegabilidade.
O acidente do tipo abalroamento lateral, foi registrado no quilômetro 208 da rodovia PR-340,
entre Castrolanda e Cruzo. Do

Da Redação

Acidente entre Castrolanda e Cruzo, e Fiesta detonado
acidente, resultou ferida a passageira do Ford Fiesta, de 74 anos,
encaminhada à UPA de Castro
com ferimentos considerados
leves. Todos os veículos envolvidos
tinham placa de Castro.
A Polícia aplicou o teste de
etilômetro no condutor do Fiesta,

um homem de 45 anos, e o aparelho apontou a concentração
de 0,88 miligramas de álcool
por litro de ar expelido – acima
de 0,33 mg/l já é considerado
crime de trânsito. Ele foi detido
e conduzido para a 43ª DRP, em
Castro.

MOTORISTA É FERIDO GRAVEMENTE

Perde controle e despenca de viaduto
Da Redação
Sengés - Depois de perder
o controle da direção, quando
passava pelo quilômetro 196 da
PR-151, caminhão conduzido
por um homem de 47 anos despenca de viaduto. Foi no fim da

atravessar a BR-376

noite de domingo (17), perto
das 23h35, na cidade de Sengés, segundo informou a Polícia
Rodoviária Estadual (PRE).
Com ferimentos considerados graves, o motorista foi encaminhado ao Hospital Municipal
de Jaguariaíva, mas precisou ser

transferido para Curitiba devido
ao seu quadro clínico delicado.
De acordo com a PRE, o
caminhão ficou tão destruído que
nem as placas do veículo, nem os
documentos foram encontrados.
A causa do acidente ainda
está sendo apurada.

Tibagi - Mais um atropelamento foi registrado na BR-376,
desta vez próximo à localidade de
São Bento do Amparo, município
de Tibagi, quando um homem de
46 anos foi tentar atravessar a
rodovia e acabou sendo atingido
por uma Ecosport com placas de
Curitiba. O condutor, um homem

de 49 anos, permaneceu no local
e realizou o teste de etilômetro,
cujo resultado foi negativo para
ingestão de álcool. O acidente
ocorreu na noite de sexta-feira
(15) e foi atendido pela equipe da
Polícia Rodoviária Federal (PRF),
Unidade Operacional de Imbaú.
O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico
Legal de Ponta Grossa.

NA BR-376

PRF atende saída de pista
com duas vítimas graves
Da Redação
Ponta Grossa - Por volta
das 14 horas de domingo (17), a
Polícia Rodoviária Federal (PRF)
atendeu a acidente em que um
Ford Ka, de Pirajuí/SP, saiu de
pista e bateu em um bueiro do canteiro central da BR 376, na altura
do km 523,5, em Ponta Grossa.
Os dois ocupantes ficaram gravemente feridos.
Conforme o que foi apurado

pela equipe que atendeu a ocorrência, o Ka seguia sentido Ponta
Grossa, quando saiu de pista,
transitou pela canaleta central e
bateu no bueiro.
O condutor de 33 anos e o
passageiro de 43 anos tiveram
lesões graves e foram encaminhados ao Pronto Socorro Municipal
de Ponta Grossa.
* Informações e imagens:
BDCOM PRF Ponta Grossa
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cleucimara@hotmail.com
A arte de ouvir também é a ciência de ajudar. Joanna Ângelis
Divulgação

Katty

Divulgação

Parabéns de aniversário circulando para a
jornalista Luciana Westphal nesse 25 de maio.
Contagem regressiva e desejos de felicidades!

Parabéns,
muitas bênçãos
para Katty Savi
Carneiro que
festeja mais um
ano de vida no
próximo dia 23.
Felicidades!

Divulgação

Neste dia 24, Tita Cunha Souza será
alvo de muitas mensagens e ligações
por mais um ano de vida, Parabéns!

A aniversariante
da semana,
Rita Mainardes

Divulgação

Divulgação

As belas
castrenses,
Carla e Patrícia
Rogoski. Paty
comemora
idade nova
neste dia 23
e recebe votos
de muitas
felicidades

Divulgação

Divulgação

Em ritmo de
aniversário,
as atenções
para
Bete Barbosa

O renomado
advogado
Angelo Pilatti
Junior festeja
idade nova no
dia 21 ao lado
de Kelly Cristina
Bida da Costa.
Parabéns!

Registrando o casal Tania Mara
e Jefte Sales. Ela reserva o dia
24 de maio para receber cumprimentos
de aniversário. Felicidades!
Divulgação

Domingo é o dia de parabenizar
a assistente social Claudia Silva
por mais um aniversário

Divulgação

Divulgação

Dia 19, a
colunista social
Orquídea
Santos
comemora na
intimidade
familiar, mais
uma primavera

Em ritmo de
aniversário, o
músico
Samuel
Teodoro
Marcelino

'MEMÓRIA JAGUARIAIVENSE'

Francisco

Museu Conde Matarazzo
tem nova exposição
Divulgação

19/05

Anna Eduarda
Valenga Moers,
Aline Scimidt, Claudinei
do Nascimento, Eliezer Santos, Esther Rabbers
Lorrany Gomes
Zimmermann, Mara Gomes,
Shéryda Martins Oliveira,
Thaisie Forquim

20/05

Aristeu Ribas, Gilberto Mussi
Emilson Menarim, Herminia
Biassio, Olinda Marfurt
Josyani Vieira

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

21/05

Alexander Zabroski
Bruna N. Batista
Guilherme Zadra
José Divonei Dias de Pontes
Mariângela Zadra Castrequini
Rafael Venerandas
Raquel Macedo

Em tempo de parabenizar
o magistrado Francisco
Jorge pelo aniversário
comemorado
recentemente

Nesta nova conjuntura, em que
o governo municipal teve de adotar
medidas de isolamento preventivo
ao coronavírus, os eventos e espaços
públicos culturais permanecem fechados ao público. O Museu Histórico
Cultural Conde Francisco Matarazzo suspendeu as visitas, entretanto, a manutenção do patrimônio e
cuidado com o acervos estão em
andamento.
Mesmo de portas fechadas, o
espaço físico continua limpo e bem
cuidado, tanto internamente como
na área externa. Vale lembrar que o
prédio do Museu Conde Francisco
Matarazzo, também conhecido como
Palacete Matarazzo, foi construído
em 1924, para acomodar a família
Matarazzo em suas vindas à Jaguariaíva, e por sua antiguidade e valor
cultural, necessita de periódicos serviços de manutenção.
A vice-prefeita Alcione Lemos,
que esteve à frente da Smece como
secretária nesses últimos anos, relata
que ainda não se sabe a data de
retorno da programação aberta ao
público, contudo a manutenção do
patrimônio esta sendo feita com muito
carinho e técnica. “A expectativa é
que logo os trabalhos possam voltar
à normalidade e a população possa
desfrutar dos nossos espaços de

cultura e lazer”, relata.
10 anos - Simultâneo ao zelo da
estrutura pelo município, uma nova
exposição foi preparada para quando
for possível receber visitantes. Denominada “Museu Histórico Municipal
“Conde Francisco Matarazzo” – 10
Anos de Resgate e Preservação da
Memória”, ela marca a década de
recuperação e atividades deste espaço, que está sob a responsabilidade
da Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte (Smece).
Entre objetos antigos expostos
estão brinquedos da exposição sobre
o ato de brincar, palmatória, carimbos
e outros itens de memórias escolares,
acessórios de beleza do passado, utilidades domésticas usadas em sociabilidades, como xícaras, relíquias da
telefonia e fotografia, entre outros.
Os destaques na mostra são para
os ciclos do tropeirismo, ferrovia e indústrias Matarazzo, fundamentais no
processo de criação e desenvolvimento do município. O museu reúne ainda
dezenas de fotografias, objetos e documentos da época de funcionamento
da Associação Atlética Matarazzo.
As peças relembram os bons tempos
do clube, que reunia funcionários do
Frigorífico Matarazzo para momentos
de lazer e confraternização entre as
famílias e a comunidade.

