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Divulgação

Divulgação

SOLIDARIEDADE

Sesc e parceiros
iniciam campanha
do Agasalho
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1º CASO DE COVID-19 EM CARAMBEÍ

Divulgação

SECRETÁRIO Marinho (Saúde) e prefeito Osmar Blum

POR DESCUMPRIR NORMAS

Prefeitura notiﬁca VCC

Depois de ser tratada durante uma semana com sintomas de
síndrome gripal, mulher de 37 anos foi positivada para Covid-19
através de teste rápido. Prefeito Osmar Blum disse que vai intensipágina 4
ficar fiscalização junto ao comércio.

UM PESO, DUAS MEDIDAS

Aprovado
título a
Antenor Telles

O Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou, em segundas discussão e votação, e por
unanimidade, na sessão ordinária
de segunda-feira (18), o Projeto
de Lei 15/2020, que concede
título de Cidadão Honorário de
Castro a Antenor Quintiliano
Telles. A votação aconteceu uma
semana após sete dos treze vereadores que compõem a Casa de
Leis, rejeitarem o título de Cidadã
Benemérita a deputada federal
página 3
Aline Sleutjes.

VCC tem cinco dias

A Prefeitura de Castro notificou a empresa Viação
Cidade de Castro (VCC), responsável pela prestação
do serviço de transporte coletivo no munícipio pelo não
cumprimento de horário das linhas.
página 7

RODOVIAS DOS CAMPOS GERAIS RECEBEM ATENÇÃO

R$ 110 milhões em obras
Divulgação

Representantes do Governo do
Estado e da CCR-Rodonorte apresentaram para o prefeito Marcelo Rangel,
na manhã de quarta-feira (20), as
operações das obras adicionais que vão
beneficiar a região de Ponta Grossa.
Os trabalhos são resultado do acordo
de leniência entre a Concessionária e
o Ministério Público Federal (MPF),
e vão priorizar trechos com registro
elevado de acidentes de trânsito.
Das 13 obras previstas no acordo,
quatro serão executadas em Ponta
Grossa, sendo duas no trecho urbano
da Avenida Souza Naves nos km 173,
região do Jardim Sabará e no km 189,
na região da Bocaina; e as outras duas
no km 318,9 na PR 151, próximo à
Frísia, e no acesso ao Contorno Leste,
na BR-376 no km 499, na região da
Tetra Pak - com valor estimado em
R$ 100 milhões. Os trabalhos têm
previsão de início em junho deste ano,
e prazo máximo de conclusão até novembro de 2021.
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REUNIÃO

Aline leva
Campos Gerais
até ministra

Divulgação

MINISTRA Damaris e Aline

A deputada federal Aline Sleutjes esteve esta semana com a
ministra da Família, da Mulher e
dos Direitos Humanos, Damares
Alves, em Brasília. Na ocasião,
a parlamentar aproveitou para
entregar alguns presentes para
a ministra, como o livro “Léo, o
sapinho cadeirante”, da castrense
Claudia Bodini, e um colar de
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Mariza Kiers.

Divulgação

SANDRO ALEX, secretário de Estado Infraestrutura Logística, olha atento os investimentos na região
Divulgação
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ZONA VERDE
RETORNA SEGUNDA
COM FISCALIZAÇÃO
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Paniﬁcadora
completou
38 anos

Divulgação

Divulgação / Luana Dias

EM PLATAFORMAS DIGITAIS

DEVIDO A ESTIAGEM

Safra de Inverno pode
estar comprometida
NOVO PAÇO
DE CARAMBEÍ
CONTRASTA ESTILOS

EM CASTRO

A estiagem mais prolongada
no Paraná desde que o Sistema
de Tecnologia e Monitoramento
Ambiental do Paraná (Simepar)
começou a monitorar as condições do tempo, em 1997, pode
comprometer a safra de inverno
no Estado. Um estudo detalhado
sobre o que ocorre neste ano
em relação às chuvas aumenta
a preocupação dos produtores.

“O impacto que esta estiagem
vem provocando nos últimos
dias é na semeadura dos cereais
de inverno. Alguns produtores
realizaram o plantio no pó, com
a expectativa de que iria chover
na sequência, e outros estão
aguardando um volume de chuva
considerável para poder realizar
o plantio”, disse Dirlei A. Manfio, técnico do Deral. página 6

Centro Cultural Castrolanda
realiza 'ação educativa'
Aproximar-se, mesmo em
tempos de distanciamento social.
Esse é o objetivo do projeto 'Um
meio de se conectar' promovido
pelo Centro Cultural Castrolanda
(CCC). A atividade prevê a elaboração de vídeos por professores de escolas públicas e privadas
sobre assuntos de diversas áreas
do conhecimento e pelos colabopágina 5
radores do CCC.

Palmeira já possui
Castramóvel

Na próxima semana a Secretaria Municipal de Saúde entrega
à população de Palmeira o novo
Castramóvel, equipamento para
atender a demanda por controle
da população de cães e gatos
página 4
sem dono (de rua).

PM REALIZOU 'OPERAÇÃO RESGATE' E TEVE CASTRO NA MIRA

página 9

JOSÉ LUIZ Bavoso, Titico

No número 471, Rua Coronel Vidal Martins de Oliveira,
Vila Rio Branco, na lateral do
também conhecido Estádio Lulo
Nunes, o Caramuru, ali está há
exatos 38 anos a Panificadora
Flórida. Para os mais próximos
e para muitos dos seus clientes,
é a Padaria do seu Titico, ou, da
dona Rosinha, afinal são os dois
irmãos que estão à frente do empreendimento da família há quase
página 7
quatro décadas.
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EDITORIAL

CARA DE PAU
Depois de uma semana de discursos pouco convincentes pelo grupo dos seis vereadores alinhados ao governo Moacyr Fadel, inclusive utilizando de principal argumento o atual momento que vive
o País - Coronavírus - para não dar o título de Cidadã Benemérita a deputada castrense, a máscara
caiu para esses parlamentares. E caiu feio quando eles mesmo votaram outro título, uma semana
depois, sem mencionar o dito momento. Essa é a postura de alguns legisladores de Castro que
falam o que querem, e acham que o cidadão castrense é ingênuo. Doce ilusão!

O amor nos tempos do coronavírus
O isolamento social imposto pela pandemia
do coronavírus está revelando um mundo pouco
conhecido: aquele que se oculta e vibra nas casas,
apartamentos, quartos, escritórios, garagens, oficinas – espaços agora transformados em palco
central da vida, em substituição a shoppings, teatros, cinemas, academias, parques, ruas, bares,
bancos, restaurantes. E o que vemos é uma vida
que, embora sempre estivesse ali, parecia não
existir até agora. Ou porque fomos indiferentes a
ela ou porque não sabíamos o valor que tem.
Foi necessário um choque extremo de realidade para revelar o que deveríamos saber desde
sempre: que precisamos de pouco para viver bem
e que gastamos muito tempo e dinheiro com coisas sem importância.
Uma sinfonia nas sacadas, uma festa de aniversário online, o trabalho remoto, a teleducação
são agora parte da rotina nova de uma vida que
segue e vai aos poucos se adaptando. Mas, ao
contrário de lamentar, essa mudança nos desperta
a sensação de descoberta e nos emociona.
Nos emociona porque é nos momentos de crise
que os valores que constituem a essência do ser
humano se manifestam em sua plenitude: amizade,
fraternidade, solidariedade, responsabilidade.
De repente, desconhecidos tornam-se amigos, indiferentes se comprometem, distantes
se unem e se fazem presentes. Sem pedir nada

soas bebem leite e dasefiam
outras a fazer o mesmo, ganhou
as redes sociais. A deputada
federal Aline Sleutjes puxou a
campanha e fez com que mais
pessoas bebessem esse líquido
abundante em Castro.

Sandro A.
Carrilho
BLÁ BLÁ BLÁ
Uma semana foi o tempo
que levou para que vereadores alinhados com o governo
municipal, entrassem em contradição. Depois de rejeitarem
por sete a seis o projeto de lei
que concedia título de Cidadã
Benemérita para a deputada
federal Aline Sleutjes, dando
como principal argumento o
atual momento vivido pelo País
- Covid-19 -, na maior cara

de pau votaram e aprovaram
o título de Cidadão Honorário para outra personalidade,
merecedora também. O que
revolta é a ingenuidade desses
políticos em acharem que o
eleitor é bobo e tudo bem. E
depois dizem que não foi por
interesses políticos.
DESAFIO DO LEITE
No Desafio do Leite, uma
brincadeira saudável onde pes-

MAMANDO O LEITINHO
Por aqui tem gente que vem
mamando o leitinho desde 1995
e não quer largar a teta de jeito
nenhum. Saudável para o corpo
e para o bolso.
1º CASO
Enquanto Ponta Grossa
chega ao seu 50º caso de
Covid-19, Carambeí registrou
o seu primeiro após paciente
ser tratada com sintomas gripais. A mulher está em quarentena e passa bem.

em troca, sem buscar lucro ou notoriedade, sem
esperar uma medalha de reconhecimento ou um
elogio de alguém poderoso – não, nada disso, o
que fazemos é por prazer e por amor.
Onde estavam estes valores, expressos nas
últimas semanas como sentimentos verdadeiros
e de forma eloquente? Onde estava nosso compromisso inato de sermos humanos, no sentido
amplo da palavra? Por onde andava o bom selvagem (aquele ser humano puro de que falava Rousseau)? Em que cômodo se escondeu o “um por
todos e todos por um”?
Em que momento perdemos de vista o dever
de estender a mão ao próximo em qualquer situação? Quando foi que esquecemos que somos
todos iguais? Em algum momento nossa humanidade ficou menor.
Um inimigo invisível fez o favor de nos devolver
a lucidez temporariamente perdida. Era assim antes
do coronavírus: culpávamos o mundo contemporâneo, evoluído, competitivo, moderno, individualista,
egoísta por essa perda temporária da noção do que
devemos fazer e do que deixamos de fazer.
E usávamos o ritmo louco dos tempos atuais
para justificar nossas omissões recorrentes. Como
se estivesse fora do nosso controle a escolha entre
certo e errado, justo e injusto, bem e mal. Mas
não está, e o que fizemos confinados nos últimos
dias é revelador da nossa capacidade de discernir

ALERTA
Mais do que de pressa o
prefeito Osmar Blum Chinato
e o secretário de Saúde, Mário
Avais Filho (Marinho), levaram a informação da covid-19
para a população. Blum, por
sua vez, disse também que a
fiscalização vai apertar e que
os donos de estabelecimentos
devem cooperar.
MICO
Em tempos de fake news,
é preciso ficar atento para
não pagar mico. Como fez
o vereador Maurício Kusdra
ao noticiar a morte de Caju,
radialista aposentado. Kusdra
alegou que obteve informação
de um blog e disparou suas
condolências. Depois desculpou-se pelo mal entendido.

* Cida Borghetti
e de superar obstáculos aparentemente instransponíveis.
Reinventamos quase tudo em tempo recorde.
Ficamos em casa e redescobrimos o prazer das
coisas simples que nos pareciam banais – fazer
um bolo de banana, brincar com os filhos, estudar,
ler, conversar, arrumar os armários, ver um filme
antigo.
E descobrimos que no jogo de baralho ganhar
e perder são possibilidades com o mesmo potencial. Se há algo que o coronavírus nos trouxe de
bom – ainda que isso pareça improvável – é que
podemos sempre aprender mais e melhorar o que
parecia perfeito.
Mas logo vem a dúvida: depois que esse período de reclusão passar qual será nossa atitude?
Seremos mesmo pessoas melhores ou o velho e
aprisionante egoísmo que nos espreita por puro
deleite voltará a triunfar?
Por sorte o isolamento social que o vírus nos
impôs é apenas físico, mas não intelectual nem
emocional. E este é o nosso trunfo: evoluímos intelectualmente e amadurecemos emocionalmente. É
impossível sair dessa como entramos; só podemos
sair maiores. Muito maiores. E melhores.
* Cida Borghetti Embaixadora da
Organização Mundial da Família (OMF)
Ex-Governadora do Paraná
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Terapêutica da covid-19
Remédinho
caseiro, boca
fechada e distante das
más companhias!!

A proteção contra a covid-19 está nos ensinando um novo
modo de viver e respeitar o espaço dos outros. Mas, as evidências
dessa nova realidade está matando o invisível e agressivo coronavírus e incomodando a saúde econômica do mercado mundial. As
autoridades da mais alta corte dos países procuraram a solução
com a receita do remédio cloroquina, medicamento usado para
tratamento da malária e outras doenças. A hidroxicloroquina é um
medicamento derivado da cloroquina é menos tóxica, usada no
tratamento de doenças fotossensíveis, reumatismo, lúpus e outros.
Também está sendo usada de forma experimental na patologia
covid-19. (Do inglês coronavírus- Diease 2019) doença do vírus
corona de 2019. O tratamento com hidroxicloroquina provoca
vários efeitos colaterais no trato gastrointestinal, sistema circulatório, cardiologia e outros. Nas pesquisas realizadas na China e no
Brasil, não demonstraram efeito positivo deste composto químico.
Portanto, no mundo civilizado, fala mais alto o registro científico
dos estudos e das pesquisas conceituadas.

Resenhas rápidas e radicais
Hidroxicloroquina
e efeitos
colaterais: recomenda-se cautela ao falar sobre o uso contínuo!
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Os protocolos a favor ou contra seu uso já são cumulativos e exigirão semanas para exercer os efeitos terapêuticos,
ou não. Mas os colaterais já são divulgados e apontam para outras terapias destrutivas, as dos jornais na TV. Resultados em torno do seu nome vão ser avaliados nos
sejam meses,
eles benéficos
ou não.
Mas
os colaterais
já são
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e ao
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E
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jornais na TV. Resultados em torno do seu nome vão ser avaliados nos próximos meses, quando finalmente, pode ser
descontinuada. Por enquanto, recomenda-se cautela ao falar sobre o seu uso contínuo. Talvez ela possa curar alguém,
mas não é a prioridade mais importante. Trataremos disso em outro dia. E que Deus nos ajude a pensar diferente!
Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Temperatura
25

Umidade

ºC

14 ºC

93%
51%

17

ºC

10 ºC

94%
50%

Sol com muitas nuvens. Perídos de céu nublado com chuva. À noite o tempo fica firme.

Domingo
24/05

17

ºC

8 °C

93%
43%

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

25/05

REDAÇÃO

Clima

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

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

18

ºC

5 ºC

92%
38%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 21/05/2020
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UMA SEMANA APÓS SETE VEREADORES REJEITAREM TÍTULO A ALINE SLEUTJES

Aprovado projeto que dá título a Antenor
Proposição
segue agora
para sanção
ou veto do
prefeito
O Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou, em segundas discussão e votação, e por
unanimidade, na sessão ordinária
de segunda-feira (18), o Projeto de
Lei 15/2020, que concede título
de Cidadão Honorário de Castro
a Antenor Quintiliano Telles. A
votação aconteceu uma semana
após sete dos treze vereadores que
compõem a Casa de Leis, rejeitarem o título de Cidadã Benemérita
a deputada federal Aline Sleutjes. A proposição, de autoria da
vereadora Fatima Castro (MDB),
presidente da Câmara, segue,
agora, para sanção (ou veto) do
prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
(Patriota).
Conforme a justificativa da
proposição, Antenor Quintiliano
Telles nasceu em Ponta Grossa,
em 1967. Formou-se em Fisioterapia pela Universidade Tuiuti
do Paraná (UTP). Desde 1977,
sempre esteve ligado à área esportiva, onde atuou na modalidade
de Futsal em competições municipais, estaduais e nacionais, até
1994. (Mais informações sobre a
biografia de Telles, leia na matéria
abaixo).
Terceira
Pela terceira vez consecutiva,
a Câmara realizou sessão ordinária mista e conforme a Resolução
04/2020, não apenas os projetos
de lei, mas também a ata da sessão do último dia 11 e todos os
requerimentos, passaram por votação nominal. A ata foi aprovada
por unanimidade. No expediente,
Maurício Kusdra e Rafael Rabbers leram os ofícios do Executivo
enviados à Câmara, como algumas
respostas a requerimentos dos
vereadores, e as proposições da
ordem do dia. Ao todo, foram sete
requerimentos e duas indicações.
Após a leitura do expediente,
Fatima Castro pediu que Maurício
Kusdra assumisse a Presidência
para que ela pudesse utilizar a tribuna no Pequeno Expediente, uma
vez que o vice-presidente, Herculano da Silva, estava em casa;

e pediu para que Paulo Cesar de
Farias assumisse a Primeira-Secretaria “ad hoc”. Kusdra, então,
concedeu o tempo de 20 minutos
para a fala de Fatima (leia matéria
abaixo).
Durante o pronunciamento de
Fatima, Maurício Kusdra interrompeu a sessão por cinco minutos
para que fosse criado novo link da
transmissão por videoconferência,
uma vez que tinha vencido o tempo
de 40 minutos determinado pelo
aplicativo Zoom. Retomada a fala,
Fatima continuou seu discurso. No
final, Kustdra fez o agradecimento
de praxe à vereadora. Fatima,
então, voltou à Mesa, agradeceu
ao vereador Paulinho de Farias e
também a Kusdra. Na sequência,
ela pediu para que Rafael Rabbers
fizesse a chamada nominal dos
vereadores para a verificação de
quórum.
Recomposição
Na ordem do dia, Fatima Castro encaminhou às comissões de
Constituição e Justiça (CCJ) e de
Finanças e Orçamento (CFO),
para emissão de pareceres, os
seguintes projetos de lei: 24/2020
(substitutivo), de Maurício Kusdra,
que determina a presença de intérprete da Língua Brasileira de Sinais
(Libras) e/ou legendas em todos os
pronunciamentos públicos oficiais
on-line do município; 25/2020, de
Fatima Castro e Luiz Cezar Canha
Ferreira, que institui a obrigatoriedade de identificação nos veículos
oficiais ou a serviço da administração pública municipal; 26/2020, do
Executivo, que autoriza a Prefeitura
a abrir crédito adicional especial no
valor de R$ 118.896; e 27/2020,
da Mesa Executiva, que concede
recomposição aos servidores da
Câmara Municipal de Castro. Em
seguida, Fatima nomeou o vereador
Herculano da Silva como membro
“ad hoc” da CCJ para análise do
PL 25/2020.
Na sequência, Kusdra leu
requerimento de urgência que previa discussão e votação únicas, na
mesma sessão, do Projeto de Lei
27/2020 – com base no artigo
106, parágrafo 2º, do Regimento
Interno. A proposição concede
recomposição salarial de 3,31%
aos servidores do Legislativo, conforme o Índice Nacional de Preços
ao Consumidor (INPC) acumulado
nos últimos 12 meses, divulgado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Colocado em votação, o requerimento

foi aprovado por unanimidade. Ato
contínuo, com pareceres favoráveis
da Assessoria Jurídica, da CCJ e
da CFO, e colocado em discussão
e votação únicas, o Projeto de Lei
também recebeu aprovação unânime.
Requerimentos
Ainda na ordem do dia, o Plenário aprovou por unanimidade
sete requerimentos. O Requerimento 81/2020, de José Otávio
Nocera, pede ao prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (Patriota) e ao
secretário municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente,
Paulo Nocera, informações quanto
à existência de planejamento que
prevê pavimentação asfáltica no
bairro Jardim São Francisco.
O Requerimento 82/2020,
de Rafael Rabbers, solicita ao
prefeito informações referentes
à contratação de empresa especializada na prestação de serviços para pesquisa quantitativa de
opinião pública para o município.
O 83/2020, de Joel Elias Fadel,
requer ao prefeito informações
sobre a possibilidade de aquisição
de terreno para implantação de
novos cemitérios, na cidade. Na
discussão da matéria, Joel lembrou
que, há alguns anos, o município
sofre com a falta de jazigos, e citou
o Cemitério Frei Mathias, que,
segundo ele, por várias vezes passou por ampliação.
O Requerimento 84/2020,
também de Joel, pede ao secretário municipal de Planejamento e
Desenvolvimento Urbano, Emerson
Gobbo, informações sobre recursos
federais destinados ao município
através de emendas da deputada
federal Aline Sleutjes (PSL), no
período de janeiro de 2019 a maio
de 2020. “A gente mede as ações
do deputado pelas verbas que
vêm para o município”, disse Joel,
observando que não existe confirmação, por parte do Executivo, de
verba destinada por Aline.
Zé Nocera afirmou que Aline
“não perdeu o reconhecimento”
do seu trabalho pelo fato de não
ter sido aprovado o Projeto de Lei
08/2020, que lhe concedia título
de Cidadã Honorária, na sessão do
último dia 11. Mas repetiu que “é
muito cedo, ainda [para ela receber o título]”, uma vez que Aline
“tem dois anos como deputada”.
“Não é o momento, agora. [...]
Futuramente, eu vou votar a favor
de um título pra ela, com certeza.
[...] Eu acredito no trabalho dela,
é uma batalhadora, é uma mulher

que representou muito o município
de Castro e está representando. O
futuro está aí pra ela”, disse.
Antes da aprovação desse
requerimento, Fatima interrompeu novamente a sessão para que
fosse criado novo link de transmissão. Retomada a sessão, Fatima
pediu para que os vereadores que
estavam em casa se aproximassem
mais de seus microfones, uma vez
que “quem está acompanhando de
casa reclamou que não conseguiu
entender as falas”.
O Requerimento 85/2020, de
Miguel Zadhi Neto, solicita Voto de
Congratulações aos profissionais
de Enfermagem, pela passagem
do seu dia, comemorado em 12 de
maio. O Requerimento 86/2020,
de Maurício Kusdra, pede ao prefeito e ao secretário Paulo Nocera
informações sobre o poço artesiano
no bairro Santa Clara. Requerimento 87/2020, de Fatima Castro,
também requer Voto de Congratulações aos assistentes sociais pela
comemoração de seu dia, comemorado na última sexta-feira (15).
Conforme a súmula da proposição,
essa certificação deverá ser endereçada à secretária municipal da
Família e Desenvolvimento Social,
Ana Carolina Barros.
Em primeiras discussão e votação, estava prevista a análise do
Projeto de Lei 06/2020, de Gerson Sutil, que proíbe a fabricação,
comercialização, manuseio, utilização, queima e soltura de fogos de
estampidos e de artifícios, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso
no município. Mas a proposição
foi retirada por pedido de vista
feita pelo vereador Paulo Cesar de
Farias, pelo prazo de cinco dias.
Após a ordem do dia, Fatima
Castro convocou a CFO “e os
demais vereadores” para a audiência pública de apresentação do
cumprimento das metas relativas ao
primeiro quadrimestre deste ano,
na próxima segunda-feira (25),
às 17 horas, no Plenário, “mas
de forma mista, com vereadores
presentes e vereadores por videoconferência”. Em seguida, Fatima
passou à Palavra Livre, momento
em que seis vereadores se manifestaram: Maurício Kusdra, Dirceu
Ribeiro, Miguel Zadhi Neto, Joel
Elias Fadel, Luiz Cezar Canha Ferreira e a própria Fatima. No final,
a vereadora convocou Paulo Cesar
de Farias para fazer a homenagem
à Bandeira Nacional, na sessão
ordinária da segunda-feira (25).

"'FOI UMA DECISÃO LAMENTÁVEL PARA CASTRO"

Fátima responde através de manifesto
Em sua fala na tribuna, durante
o Pequeno Expediente, no início da
sessão ordinária de segunda-feira
(18), a vereadora Fatima Castro
(MDB), presidente da Câmara, leu
um manifesto intitulado “Resposta
para as manifestações referente ao
Projeto de Lei 08/2020” – que
concede título à deputada federal
Aline Sleutjes (PSL). A proposição,
de autoria da vereadora, foi rejeitada
por sete votos contrários e seis favoráveis na sessão do último dia 11.
“Para mim, foi uma decisão
lamentável para Castro, que perde
uma grande oportunidade de reconhecer os trabalhos prestados no
cenário da política local e nacional,
haja vista que a deputada Aline vem
sendo reconhecida por seus trabalhos em outros municípios”, disse
Fatima. “E aqui, [na] cidade onde
ela nasceu e [a quem] dedica seus
trabalhos, recebe a rejeição. E, pior,
acompanhada de manifestações que
considero extremamente infelizes,
conforme vou passar a expor”, continuou.
Fatima disse concordar com o
vereador Maurício Kusdra (PSB),
primeiro-secretário da Câmara,
quando disse, na última sessão,
“que se trata de um voto político”.
“No entanto, não há que se falar
em ‘momento oportuno’ para o
reconhecimento dos trabalhos e da
dedicação de um cidadão castrense,
considerando que os serviços prestados a Castro não desaparecem na
história”, argumentou.

“Ao analisar uma honraria desta
magnitude, entendo que o vereador
deve considerar, sim, os serviços
realmente efetivados, assim como
pontuou o senhor vereador José
Otávio Nocera, em sua intervenção
durante a votação do projeto, pois o
título de Cidadão Benemérito torna o
cidadão uma pessoa de destaque no
município, e se trata de um título permanente”, continuou Fatima. “Mas
não há como admitir que se bradem
inverdades nesta Casa de Leis; é de
conhecimento geral que, durante sua
trajetória política de 20 anos, trabalhando pela coletividade castrense, a
deputada Aline realizou, e muito, por
nosso município”, observou.
Na sequência, Fatima disse
reconhecer a autonomia de voto dos
demais vereadores. “No entanto, me
senti provocada a esclarecer alguns
pontos, a fim de que não restem obscuridades sobre este projeto”, disse.
Citando a justificativa do Projeto de
Lei de sua autoria, Fatima lembrou
que Aline Sleutjes “possui uma caminhada política de destaque e reconhecimento, não só em Castro, mas
a nível estadual e nacional”. “O fato
de a deputada defender seus posicionamentos para este ou aquele lado
não pode significar apagar todo o seu
trabalho. Seria, no mínimo, injusto e
ingrato de nossa parte apagar arbitrariamente todos os esforços da deputada em razão de suas inclinações
políticas. Como bem pontuou a deputada durante sua entrevista [à Rádio
MZ FM, de Ponta Grossa, no último

dia 14], ela foi a primeira deputada
mulher [...] eleita para um mandado
em âmbito federal em 315 anos da
política castrense”, observou.
Por certo, senhor vereador
José Otávio Nocera, as emendas
passam por um longo caminho até
que possamos efetivamente ver os
resultados, dependendo, inclusive
e principalmente, do interesse na
aplicação destas verbas por parte do
Poder Executivo Municipal”, destacou Fatima. “Mas, novamente, estas
emendas e demais trabalhos realizados demonstram de forma suficiente
o mérito da deputada federal, independentemente dos atos do Poder
Executivo Municipal. O fato é que
esta verba foi destinada ao município de Castro. Evidenciando-se que
as ações políticas da deputada Aline
independem dos interesses e posicionamentos políticos individuais,
mas considera as demandas coletivas do município”, argumentou.
Redes sociais
Fatima Castro lembrou que,
durante sua fala, na sessão do dia
11, Maurício Kusdra mencionou que
acompanha a deputada Aline Sleutjes
em suas redes sociais. “Pois bem,
eu também acompanho. Independentemente de também divergir do
posicionamento político e de alguns
ideais adotados pela deputada, o que
vejo em suas redes sociais é que seus
esforços são sempre em prol do povo
brasileiro e do do Paraná, principalmente em benefício do nosso muni-

cípio”, afirmou. “Em tempos em que
a política é demonizada por todos os
lados, precisamos reconhecer e valorizar os bons políticos”, justificou.
Mais uma vez referindo-se a
Kusdra, Fatima, novamente, disse,
que concorda com o vereador, “que
publicou em suas redes sociais que os
profissionais da saúde merecem reconhecimento pelos trabalhos realizados”. “Mas faço, aqui, um adendo: o
reconhecimento do esforço e dedicação de um cidadão de forma alguma
pode significar o desmerecimento dos
demais. O fato de uma homenagem
ser concedida à deputada não detrai,
não anula e nem menospreza o trabalho dos profissionais da saúde e nem
de outras áreas”, observou. “Os profissionais da saúde são merecedores,
sim, de homenagens e das mais altas
honrarias, tanto pelos trabalhos realizados na linha de frente no combate à
covid-19, quanto [...] fora do período
de pandemia”, complementou.
Por fim, Fatima relembrou que
Castro, nos últimos cem anos de
história, contou com apenas dois
cidadãos que ocuparam cargos
elevados na esfera federal: Vicente
Machado e Francisco Xavier da
Silva, “ambos senadores”. “Por isso,
pessoalmente, considero que Castro
perde uma excelente oportunidade
de, neste momento, enaltecer uma
cidadã de relevância para o município. Lamento que não se reconheça
o valor que esta mulher teve e tem à
frente das políticas de benefício direcionadas a Castro”, disse.

GESTÃO FISCAL
Os senadores aprovaram empréstimo de US$ 50 milhões
(R$ 275 milhões), com garantia do governo federal, entre o
Paraná e o BID. O dinheiro será utilizado no projeto de modernização da gestão fiscal do Estado. “Conseguimos a aprovação
do crédito porque temos a bancada do Paraná unida no Senado.
Estamos trabalhando junto ao governador Ratinho Júnior para
melhorar a vida dos paranaenses”, destacou o senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR), relator da proposta.
Divulgação

INVESTIMENTO
O senador Oriovisto Guimarães frisou também a importância
deste empréstimo para o estado.
“Acredito que este dinheiro será
muito bem investido, fundamental para atualizar a gestão fiscal
do estado. O Paraná poderá ter
um controle mais efetivo da arrecadação, conseguindo mensurar
melhor os custos da saúde e da
educação, por exemplo. Além
de que poderá monitorar de
forma mais eficaz e transparente
o destino da verba arrecadada”,
afirmou.
PREVIDÊNCIA
A reforma previdência proposta pelo governo foi aprovada
na CCJ na Assembleia Legislativa. O objetivo da medida é ajustar a legislação estadual à nova
redação sobre a previdência, inserida na Constituição Federal, que
estabelece regras de transição e
disposições transitórias. “Aprovamos a constitucionalidade da
reforma, que é similar à reforma
já incorporada a Constituição
Federal”, disse o presidente da
CCJ, deputado Delegado Francischini (PSL).
VOOS PROIBIDOS
O governo americano estuda
proibir voos que partem do Brasil, disse o vice-presidente dos
EUA, Mike Pence, como medida
para conter o avanço da covid-19
no país. Os EUA somam mais
de 1,5 milhão de casos e 93 mil
mortes. Pence afirmou sobre a
possibilidade ao lado do governador da Flórida, Ron DeSantis. O
estado americano é um dos principais destinos de turistas brasileiros. Só em 2018, mais de 1,2
milhão de brasileiros visitaram a
Flórida.
SAÚDE PÚBLICA
A prefeitura de Nova Tebas
recebeu R$ 750 mil para a saúde
pública. Os recursos foram destinados por meio de emenda do
deputado Fernando Giacobo
(PL). "Um recurso de extrema
importância para investimentos
e aquisições no enfrentamento a
pandemia do coronavírus!, afirma
o prefeito Clodoaldo Fernandes
(PSC).
LEITOS DISPONÍVEIS
Os 40 hospitais universitários administrados pela Empresa
Brasileira de Serviços Hospitalares têm 1.722 leitos para tratamento da covid-19. Desses,
1.114 de enfermaria e 608 de
UTI. Também foram comprados de 21,8 milhões de itens de
enfrentamento da doença (R$
133,36 milhões) e abertas 6.381
vagas para médicos, enfermeiros,
técnicos de enfermagem e profissionais de infraestrutura, como
arquitetos e engenheiros.
APOIO À EDUCAÇÃO
O Senado aprovou projeto de
lei que cria o certificado de recebíveis educacionais que servirá
ás escolas particulares na crise
trazida pelo coronavírus. Com
a suspensão das aulas, algumas

escolas passam por dificuldades.
Os certificados são títulos de
crédito nominativos, escriturais e
transferíveis, lastreado em créditos educacionais. O projeto seguiu
para a Câmara dos Deputados.
USE MÁSCARA
Menos de um mês após a
aprovação da lei que torna obrigatório o uso de máscaras em
locais públicos em todo o Paraná,
a Câmara dos Deputados aprovou um projeto semelhante, obrigando o uso do acessório em todo
território nacional. A lei está em
vigor no Paraná desde o dia 28 de
abril. No mesmo período, a taxa
de crescimento do número de
óbitos causados pelo novo coronavírus no Paraná foi de 14,4%,
também a menor do Brasil.
ESFORÇOS
O presidente da Assembleia
Legislativa, Ademar Traiano
(PSDB), ao comentar o agravamento dos números da pandemia
no Brasil, afirmou que Paraná se
tornou uma referência positiva em
meio a tragédia do coronavírus.
"Graças a uma combinação de
ações eficazes do Estado, a boa
estrutura do sistema de saúde, e
a colaboração da população. Isso
tudo vem garantindo ao Estado
os mais baixos números de contaminação e de óbitos em relação à
população no país”.
CLOROQUINA
O secretário Beto Preto
(Saúde) comentou que o Paraná
já vinha disponibilizando para
todos os pacientes com covid-19
a opção de tratamento com cloroquina e hidroxicloroquina, mesmo
antes da publicação de novo protocolo de orientação sobre o uso
do medicamento pelo Ministério
da Saúde. Para o secretário, o
principal protocolo de enfrentamento da pandemia segue sendo
as medidas de prevenção do
contágio, com o distanciamento
social, o uso de máscara e a atenção com a higiene.
MÁSCARA OU MULTA
De acordo com decreto da
prefeitura de Londrina, pessoas
que se recusarem a usar máscaras
na cidade poderão ser multadas
em R$ 300. Caso o infrator cumpra com a orientação da fiscalização de colocar a máscara ou,
então, utilizar um artefato entregue pelo agente, a multa não será
aplicada. No caso de reincidência
infrator poderá ser multado em
até R$ 600.
SHOPPINGS E GALERIAS
A prefeitura de Paranavaí
autorizou a reabertura de shoppings e galerias. Os estabelecimentos estão fechados desde
março. A portaria da prefeitura
determina que as empresas que
desejarem reabrir devem fazer
adequações conforme estabelecido no Procedimento Operacional Padrão e passar por vistoria
prévia da Vigilância em Saúde.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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1º CASO EM CARAMBEÍ: PREFEITO BLUM DIZ QUE VAI AUMENTAR A FISCALIZAÇÃO

Mulher é diagnosticada com Covid-19
Divulgação

Paciente
já estaria no
fim de sua
quarentena
* Da Redação
Carambeí - Foi confirmado na tarde desta quartafeira (20) pela Secretaria de
Saúde de Carambeí, o primeiro
caso de coronavírus no município. A notícia tão logo chegou
a conhecimento do prefeito
Osmar Blum Chinato (PSD),
o mesmo, ao lado do secretário municipal de Saúde, Mario
(Marinho) Avais Filho, informou a população usando as
redes sociais da Prefeitura.
Trata-se de uma mulher de

Ilustração do vírus
Secretário de Saúde, Mario Avais Filho e o prefeito Osmar Blum Chinato

37 anos, sem comorbidades,
apresentando bom quadro de
saúde, em isolamento domiciliar e contando com a assistência da equipe de saúde do
município.

PARA SERVIDORES PÚBLICOS

Provopar
confecciona
máscaras

Da Assessoria
Tibagi - A parceria entre a
Prefeitura de Tibagi e o Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar) possibilitou a
confecção de, até o momento,
800 máscaras que serão distribuídas para os servidores do
executivo. A Prefeitura adquiriu
os tecidos e a equipe do Provopar fez a costura dos equipamentos de proteção facial.

SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

Museu de
Witmarsum
publica livro

Da Assessoria
Palmeira - Instituído pelo
Conselho Nacional de Museus –
COM; a data de 18 de maio é
marcada como Dia Internacional
dos Museus, e visa valorizar as
instituições que trabalham para
preservar a memória das comunidades e difundir o conhecimento
para a sociedade.
Anualmente é realizado comemorações alusivas a esta data,
entretanto este ano devido a pandemia e situação de restrição de
circulação de pessoal pelo qual
todo mundo vem enfrentando,
o Heimat Museum, instalado na
Colônia Witmarsum, comemora
a data com a publicação de um
livro de atividades, permitindo à
comunidade acessar informações
relevantes sobre o museu, mesmo
sem poder visitar a instituição.
As atividades são voltadas para
o público infantil e tem embasamento histórico-cultural. Além de
atividades clássicas, como caça
palavras, o livro conta com uma
poesia inédita de uma poeta local,
incentivando a produção cultural
em tempos de quarentena.
O grande destaque, porém,
fica com a elaboração de uma
maquete do museu. A publicação
promovida pelo Heimat Museum
inova ao permitir que o visitante
possa montar uma réplica da
sua sede, o Casarão da Fazenda
Cancela, na sua casa.
A iniciativa é uma proposta
para manter o público próximo
ao museu mesmo com as restrições impostas pelos Decretos
governamentais que recomendam o distanciamento social.
A publicação pode ser obtida
entrando em contato com o Heimat Museum através do email:
museu@acmpw.com.br ou pelo
telefone (42) 98425-3021.
O valor para adquirir seu
exemplar é de R$ 15 mais custos de envio.

Diante do quadro apresentado, Blum ressaltou que
serão mantidas todas as ações
que já estavam sendo realizadas para o combate a pandemia da Covid-19, seguindo o

decreto do Estado do Paraná
e os decretos do município, e
que é para usar máscara. Ao
Página Um News, o prefeito
afirmou que a fiscalização vai
apertar na cidade de maneira a

OBRA POSSUI TRÊS PAVIMENTOS

Divulgação

Carambei - Com 60% da
obra executada a sede própria
da Prefeitura de Carambeí
já se apresenta como uma
referência no bairro Jardim
Europa, localizado próximo
ao Centro Cívico. A estrutura arquitetônica integra
elementos que remetem ao
estilo europeu contrastado
com a modernidade do vidro
e concreto aparente. O novo
Paço Municipal, com aproximadamente 5 mil metros
quadrados distribuídos em
três pavimentos, concentrará
todas as secretarias e departamentos municipais e com
isso facilitará a prestação de
serviço à comunidade.
As obras iniciaram em
abril de 2019 e desde então
seguem rigorosamente o cronograma. Agora, com pouco
mais de um ano, entra na fase
de instalação de esquadrias,
forro, revestimento cerâmico
nas paredes do banheiro,

* Com Assessoria

Secretaria de Saúde
entrega castramóvel
Divulgação

Estrutura arquitetônica integra vários elementos
reboco, instalações elétricas,
hidrossanitárias, entre outros.
O projeto é composto por
dois blocos interdependentes
com elementos arquitetônicos
que diferenciam um do outro.
O bloco principal terá revestimento em tijolo maciço que
remete ao estilo europeu. O
segundo bloco que parece
envolver o principal e marca a
entrada do prédio é constituído por panos horizontais de

concreto aparente e vidro.
A nova sede da Prefeitura tem custo total R$ 7,3
milhões, sendo R$ 3 milhões
disponibilizados a fundo perdido, R$ 2 milhões pelo Sistema de Financiamento dos
Municípios, linha operacionalizada pela Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e
Fomento Paraná, e R$ 2,3
milhões representam a contrapartida municipal da obra.

FUNDAÇÃO NESTLÉ BRASIL

Contemplado projeto de professora
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - O projeto “Cidadão de Mim”, implementado no
ano passado na Escola Municipal
Eurides Teixeira de Oliveira, pela
professora Amanda Fernanda
Lourenço dos Santos, ficou entre
os dez vencedores do Prêmio
‘Nestlé por Crianças Mais Saudáveis’, da Fundação Nestlé Brasil.
A ação desenvolveu atividades
lúdicas e interativas entre os estudantes da rede municipal de
ensino, pautadas na saúde física e
inteligência emocional.
O prêmio recebeu projetos
de 23 Estados brasileiros, com
o objetivo de fortalecer iniciativas voltadas para a alimentação
equilibrada e a prática de atividades físicas nas escolas públicas,
favorecendo diretamente os alunos e suas famílias. Os projetos
contemplados receberão R$ 35
mil em benfeitorias para serem
investidas em ações nas próprias
escolas.
A diretora Janete Puchalski
Breus expressa o orgulho pela
premiação e ressalta a alegria
em poder executar melhorias no
espaço físico da escola. “Estar
entre os 10 melhores projetos
do Brasil é um bom motivo para
comemorar, afinal, representa não
só a nossa escola, como também
o nosso município. Esse valor
permitirá executar melhorias na

exame e teve a confirmação
para covid-19 hoje [quinta-feira
(20)]. Ele está na fase final de
monitoramento e dentro de
uma semana estará livre".
O secretário ressalta que é
preciso evitar de sair, mas caso
necessite, sempre usando máscara e álcool em gel nas mãos.

PRÓXIMA SEMANA

Novo Paço já contrasta estilos
Da Assessoria

evitar que novos casos apareçam e pediu para que os proprietários de estabelecimentos
colaborem ao não permitir
aglomeração no interior de
suas lojas.
Marinho, por sua vez, descreveu que a paciente está
sendo monitorada há dez dias.
"No sétimo dia ele realizou

Palmeira - Na próxima
semana a Secretaria Municipal
de Saúde entrega à população
de Palmeira o novo castramóvel, equipamento para atender a
demanda por controle da população de cães e gatos sem dono
(de rua) e animais de estimação
de pequeno porte pertencentes
a cidadãos de baixa renda.
O castramóvel foi instalado
em um trailer com dimensões
de 2,45 metros de largura por
8 metros de comprimento, com
sala de assepsia/paramentação,
sala de tricotomia, sala cirúrgica
e sala pós-cirúrgica e banheiro.
Ele também conta com climatização e demais acessórios
essenciais para o seu funcionamento.
Na parte externa o equipamento terá um design próprio
para Palmeira, com predominância de dois tons de azul, imagens
de cachorros e gatos, brasão
do Município e Secretaria de

Saúde, com os dizeres ‘Castramóvel’, ‘Programa Municipal de
Controle Populacional de Cães
e Gatos’ e ‘Quem ama cuida’.
A secretária municipal de
Saúde, Fabiani Bach Czelusniak,
revela que “o castramóvel é um
sonho antigo do Município que
agora está se realizando. Através dele teremos um controle
mais efetivo do número de cães
e gatos de rua e também dos
animais das famílias de baixa
renda que não possuem condições de realizar uma castração
particular. Devemos lembrar que
castrar é um ato de amor e proteção para seus animais”, disse.
O trabalho de castrações
será desenvolvido pela equipe
de profissionais da Secretaria
de Saúde, através da Vigilância
Epidemiológica, como parte das
ações de controle da população
de cães e gatos e fortalecimento
as políticas públicas preventivas
de saúde na área.

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2020

Projeto está entre os dez vencedores
escola que há muito tempo sonhamos, mas claro, respeitando o
regulamento do projeto. A equipe
de trabalho na Escola é grande e
sou grata a todos os profissionais por sempre se dedicarem”,
comentou.
A professora Amanda conta
que o objetivo é a implementação
de uma sala para praticas alternativas. “Eu vi nesse prêmio uma
possibilidade de ampliar as ações
do ‘Cidadão de Mim’ que foram
realizadas ano passado. A ideia
é que seja feita uma sala de convivência para desenvolver alguns
dos pilares da saúde integral, que
seria a saúde social e mental, e
não somente a física”, revelou.
Ela relembra também o
desejo de reativar a horta da
escola, com parcerias de outras
estabelecimentos de ensino, e
também realizar a reforma da

quadra de esportes, dentro das
possibilidades. “Estou muito
feliz, sempre lutei pela Educação Física e pela Educação e
agora é um amor correspondido.
Esse prêmio é mais um incentivo
para continuarmos promovendo
iniciativas como a do projeto e
também para buscarmos melhorias para a estrutura da escola,
afim de ampliar a qualidade do
Ensino”, finalizou.
A Secretária de Educação,
Andrieni Caldas de Paula, parabeniza a escola pela conquista e
pelos resultados que o projeto
tem apresentado.” É uma alegria
para Palmeira ter profissionais
empenhados em ampliar a educação em suas diversas esferas.
Parabenizamos a professora
Amanda e a escola pela dedicação
e ressaltamos nosso apoio a essas
iniciativas”, disse.

Audiência apresenta
detalhes financeiros
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi, através Secretaria Municipal de Finanças, promoveu na
tarde de terça-feira (19) a Audiência Pública do 1° Quadrimestre de 2020. Conduzida pelo
secretário municipal de Finanças, Joairan Martins Carneiro, a
apresentação mostrou ao legislativo e comunidade, as receitas e
despesas da Prefeitura de janeiro
a abril. Devido à pandemia da
COVID-19, a sessão contou com
público reduzido, mas com transmissão on-line, através do site da
Câmara Municipal.
Um dos destaques foi o investimento em saúde que alcançou
14,21%, chegando perto dos 15%
anuais exigidos por lei. Em educação, foi aplicado 23,91%, também
quase superando os índice de 25%
exigido para o ano.

Divulgação

Um dos destaque foi o
investimento feito em saúde
A despesa com pessoal está
em 49,96%, após a contratação
de novos servidores pelo concurso público. A Prefeitura pode
efetivar a realização de concurso,
após o graças aos bons índices de
anos anteriores.
O munícipio também não conta
com saldos de exercícios anteriores a pagar. Só existem débitos de
2018 e 2019, de obras que ainda
não possuem notas geradas.
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A PARTIR DE JUNHO

R$ 110 milhões em obras nas rodovias
Divulgação

Trabalhos serão
na Souza Naves
e próximo
da Frísia e
Tetra Pak

EM PLATAFORMAS DIGITAIS

Centro Cultural Castrolanda
realiza 'ação educativa'

Da Assessoria

Da Assessoria

Ponta Grossa - Representantes do Governo do Estado
e da CCR-Rodonorte apresentaram para o prefeito Marcelo
Rangel, na manhã de quarta-feira
(20), as operações das obras
adicionais que vão beneficiar a
região de Ponta Grossa. Os trabalhos são resultado do acordo
de leniência entre a Concessionária e o Ministério Público
Federal (MPF), e vão priorizar
trechos com registro elevado de
acidentes de trânsito.
Das 13 obras previstas no
acordo, quatro serão executadas
em Ponta Grossa, sendo duas no
trecho urbano da Avenida Souza
Naves nos km 173, região do
Jardim Sabará e no km 189, na
região da Bocaina; e as outras
duas no km 318,9 na PR 151,
próximo à Frísia, e no acesso ao
Contorno Leste, na BR-376 no

Aproximar-se, mesmo em
tempos de distanciamento social.
Esse é o objetivo do projeto “Um
meio de se conectar” promovido
pelo Centro Cultural Castrolanda
(CCC). A atividade prevê a elaboração de vídeos por professores de escolas públicas e privadas
sobre assuntos de diversas áreas
do conhecimento e pelos colaboradores do CCC que complementarão os assuntos abordados
pelos mestres.
Para a historiadora do CCC,
Samara H. Lima, a atividade é
uma forma de acessibilidade à
informação. “Ter essa oportunidade de abrir nosso espaço e
nossa equipe para essa ação dá a
chance de dialogar, mesmo remotamente, de uma forma inovadora
e pessoal com cada um que assistir
e participar dessa parceria. Além
de ser um aprendizado para toda
a equipe, onde colaboradores e
estagiários estarão engajados na
construção deste projeto”, diz.
Já a pedagoga do CCC, Leticia Pacheco Wendler, destaca a
necessidade de adaptação das
atividades para que as pessoas
tenham acesso ao museu, mesmo
em tempo de pandemia. “Desenvolvemos estas ações em parceria
com os professores para que a
educação museal continue sendo
acessada por aqueles que desejarem, incluindo diferentes assuntos e abordagens sobre História,
Geografia, Língua Portuguesa,
Arte e até mesmo Matemática”.
O Centro Cultural Castro-

Para o prefeito Marcelo Rangel, trabalhos vão trazer impacto positivo na ecnomia local
km 499, na região da Tetra Pak
- com valor estimado em R$ 100
milhões. Os trabalhos têm previsão de início em junho deste ano,
e prazo máximo de conclusão até
novembro de 2021.
Participaram da apresentação o secretário de Infraestrutura
e Logística do Paraná, Sandro
Alex; o diretor-geral do DER/
PR, Fernando Furiatti; o diretor de Operações do DER/PR,
Alexandre Castro Fernandes;
a diretora da CCR-Rodonorte,
Thais Labre; o gestor de engenharia da concessionária, Denysson Canesso; e o secretário de
Infraestrutura e Planejamento de

Divulgação

Dr. Jorge retorna com fluxo
A cobrança do estacionamento regulamentado (Zona
Verde) será retomada a partir da
próxima segunda-feira (25) nas
ruas centrais de Castro.
De acordo com o diretor de
Segurança Pública da Prefeitura de Castro, Antonio Sergio
de Oliveira, desde o dia 14 de
março, devido a pandemia do
coronavírus, a cobrança foi suspensa e os agentes afastados das
ruas por medida de segurança.
“Agora estamos retomando a
cobrança a partir de segundafeira, com nossos agentes devidamente equipados com máscara
e álcool em gel e tomando todos
os cuidados para evitar a disseminação do vírus”, disse.

'PROGRAMA COMIDA BOA'

População deve
ﬁcar atenta para
retirada de cartão

balhos vão trazer impacto na economia local. “É o maior pacote de
viadutos da história, que vai trazer
modernidade para um dos mais
importantes entroncamentos rodo
ferroviários, a geração de empregos diretos e indiretos, e também com a compra dos recursos
para a pavimentação asfáltica das
usinas já existentes na região”,
informou. O secretário da SMIP,
Celso Sant’Anna, complementou
ainda que estrutura “beneficiará
todo o município, as indústrias e
o comércio do entorno, além de
reforçar a segurança da via para
todos que a utilizarem para o descolamento.

5° ESQD C MEC

A PARTIR DE SEGUNDA-FEIRA

Zona Verde
retorna com as
cobranças

Ponta Grossa, Celso Sant’Anna.
De acordo com a diretora
da Concessionária, as obras
que serão executadas são complexas, que visam a manutenção
segura do trânsito e que vão
trazer outros benefícios para o
município. A estimativa é que
somente nos trabalhos da Souza
Naves sejam gerados quase 350
empregos diretos. “Grande parte
das contratações operacionais
serão de trabalhadores de Ponta
Grossa, através da Agência do
Trabalhador”, explicou Thais.
Para o prefeito Marcelo
Rangel, além de serem obras de
modernização da cidade, os tra-

Solidariedade no combate à Covid-19
Divulgação

Da Assessoria
No período de 4 de maio a
3 de junho, o 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado – Centauro dos Campos Gerais - em
parceria com a Associação dos
Veteranos do 5º Esqd C Mec –
AV/5, promove campanha com
objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis, material de
higiene e limpeza, agasalhos,
cobertores e calçados, tudo em
prol das pessoas mais necessitadas e atingidas pela crise em
razão da COVID-19.
Na 1ª fase da Campanha,
que ocorreu de 4 a 20 de maio,
as doações atingiram a marca de
6.700 kg de alimentos, 900 kg
de materiais de higiene e lim-

Divulgação

Doações foram destinadas para onze instituições
peza, e 3.500 peças de agasalhos, cobertores e calçados.
As doações desta 1ª fase
foram destinadas para 11 instituições no município de Castro,
que atendem a programas sociais
relevantes, totalizando 400

kits de alimentos e 200 kits de
higiene e limpeza distribuídos.
A campanha batizada de
“Esquadrão Solidário” prossegue
em sua 2ª fase até 10 de junho e
tem a expectativa de poder atender mais famílias vulneráveis.

REMANEJAMENTO ATENDEU PEDIDO DA PREFEITURA

Copel retira postes da Rua Olegário
Divulgação

Da Assessoria
A Companhia Paranaense de
Energia Elétrica (Copel) concluiu
esta semana a retirada dos postes
de alta tensão que haviam sido colocados na Rua Olegário de Macedo,
à margem esquerda, no sentido
centro-bairro entre a Rua do Rosário e o Ribeirão São Cristóvão.
De acordo com o secretário municipal de Planejamento e

Postes foram relocados
para outros lugares

Desenvolvimento Urbano, Emerson Fadel Gobbo, o remanejamento
foi um pedido da Prefeitura pela
impossibilidade de utilização do
passeio por cadeirantes, mães com
carrinhos de bebê, entre outros.
“Os postes foram relocados para
outros locais e a calçada neste lado
da rua, por ser mais estreita, voltou
a ficar livre para os pedestres que
podem agora, transitar por lá com
mais segurança”, disse.

CARENTES

SMEC distribui cestas para famílias
Entrega por ordem alfabética
O cartão do programa
Comida Boa que está sendo
entregue desde o dia 13 de maio,
pode ser retirado por quem tem
Cadastro Único atualizado até
o dia 20 de março em um dos
estabelecimentos
designados
pela Prefeitura de Castro.
De acordo com a secretária
municipal da Família e Desenvolvimento Social, Ana Carolina
Barros, a entrega está sendo
feita por ordem alfabética para
agilizar o processo. “Mas estamos tendo pouca procura ainda
e por isso, pedimos que as pessoas fiquem atentas ao dia em
que devem ir retirar o cartão,
porque o município tem prazo
para prestar contas ao governo
e se não for retirado, os cartões
serão devolvidos”, destacou.

Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Desde quarta-feira
(20), a Prefeitura de Tibagi, através
da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), distribui
cestas de alimentos para famílias
carentes. Em junho, os alunos da
rede municipal receberão kits com
frutas e verduras, que serão entregues em cada Escola Municipal
e Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI). As medidas foram
decididas em uma reunião entre os
Conselhos Municipais de Educação
e Merenda Escolar e oficializadas
pelo decreto n°803/2020, publicado nesta segunda-feira (18).
O prefeito Rildo Leonardi
salienta a preocupação em oferecer alimentos aos estudantes e
vulneráveis. “Com essa distribuição
queremos atender a esta parcela da
população e também fomentar a

landa está fechado ao público
desde a última quinzena de
março. Segundo o gerente geral,
Rafael Rabbers, a ação educativa foi a forma encontrada
para manutenção dos trabalhos
mesmo sem receber visitantes.
“Em maio, durante a Semana
dos Museus, que neste ano seria
comemorada nesta semana (de
18 a 24 de maio), sempre inauguramos uma nova exposição,
mas, em virtude do momento
que atravessamos, tivemos que
repensar como celebraríamos
essa data”, explica Rabbers.
Fundado em 2016, o Centro
Cultural reúne o Memorial da
Imigração Holandesa (o Moinho
de Castrolanda) e o Museu Histórico de Castrolanda e tem por
objetivo manter viva a história e
a cultura da imigração holandesa
em Castrolanda. Localizado em
Castro, o espaço com frequência
recebe turistas, pesquisadores,
professores e estudantes que
buscam conhecer um pouco mais
sobre o assunto.
Segundo Rabbers, esse foi
dos motivos que levou a escolha
pela parceria com os estabelecimentos de ensino. “Acredito que
podemos ajudar na formação
dos estudantes, por meio dos
nossos profissionais e do nosso
acervo. Desde nossa fundação,
sempre tivemos uma excelente
relação com os estabelecimentos
de ensino de Castro. Espero que
possamos novamente realizar uma
parceria para levar conhecimento
e cultura para os alunos, em tempos tão difíceis”, conclui.

Memorial de Imigração Holandesa

JARDIM BRASÍLIA

Secretaria de Esportes
renova visual de quadras
Da Assessoria
Carambeí - A secretaria
Municipal de Esportes segue
o trabalho de revitalização dos
espaços esportivos e de lazer
do município. Nesta semana
a ação foi direcionada para
melhorias em torno do Ginásio de Esportes do bairro Jardim Brasília. Com a limpeza e
reestruturação das quadras de
futsal e vôlei de areia, ainda
com o gramado aparado e
retirada de entulhos o espaço
ganhou novo visual.
O diretor do departa-

mento Municipal de Esportes,
Rodrigo de Paula, comenta
que todo local receberá nova
pintura e com isso os moradores terão esse antigo espaço
transformado. Ele reforça que
a equipe de esportes, durante
esse período de isolamento
social por conta do Coronavírus, realiza essas ações de
limpeza e conservação para
que ao retorno das atividades
as praças, parques e quadras
esportivas estejam preparadas
para receberem a comunidade
em eventos esportivos e de
lazer.

AÇÃO DE ORIENTAÇÃO

Fiscais da Prefeitura vão a
estabelecimentos comerciais

Intenção é distribuir 400 cestas
agricultura familiar neste momento
delicado que passamos”, pontua.
Serão distribuídas 400 cestas com os alimentos que estão
no estoque da Semec. A secretária Ana Elis Gomes explica como
ocorrerá a distribuição dos alimentos. "A prioridade será para as
famílias cadastradas no Programa

Bolsa Família e/ou em situação de
vulnerabilidade social", diz.
No mês de junho, os kits serão
de frutas e verduras e todos os
alunos matriculados receberão um
combo, que estará disponível em
cada instituição de ensino. A retirada será feita em um cronograma
que será definido.

Tibagi - Nesta quarta-feira
(20), a Comissão de Fiscalização da Prefeitura realizou uma
ação prática de orientação aos
estabelecimentos
comerciais
do município. Munidos com os
decretos municipais, eles orientaram empresários da importância do cumprimento das medidas
adotadas pelo executivo.

Durante as visitas, os fiscais
observaram que grande parte do
comércio está seguindo as regulamentações da forma correta.
Aqueles que não cumprem, são
informados de que, posteriormente, se persistir o descumprimento serão notificados e
poderão responder civil e criminalmente.
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NO PARANÁ

Estiagem pode comprometer safra
Condições do
tempo pode
impactar
produção
no estado
Da Assessoria
A estiagem mais prolongada
no Paraná desde que o Sistema
de Tecnologia e Monitoramento
Ambiental do Paraná (Simepar)
começou a monitorar as condições do tempo, em 1997, pode
comprometer a safra de inverno
no Estado. Um estudo detalhado
sobre o que ocorre neste ano em
relação às chuvas aumenta a preocupação dos produtores.
“O impacto que esta estiagem vem provocando nos últimos
dias é na semeadura dos cereais
de inverno. Alguns produtores
realizaram o plantio no pó, com
a expectativa de que iria chover na sequência, e outros estão
aguardando um volume de chuva
considerável para poder realizar
o plantio”, disse Dirlei Antonio
Manfio, técnico do Departamento
de Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento, autor do estudo.
Mesmo com a estiagem se
prolongando desde junho do
ano passado, produtores do
Estado conseguiram garantir boa
colheita dos principais grãos da
primeira safra, sobretudo soja,
milho e feijão.

“Um dos fatores que justifica
os bons resultados na produção
foi que, mesmo com volumes
inferiores de chuva, elas vieram
no momento certo, garantindo
a fertilidade da planta”, destacou Manfio. Somaram-se, ainda,
outros fatores tecnológicos, dentre eles o plantio direto, que ajuda
a manter a umidade no solo.

as regiões, à exceção do Litoral.
Os volumes médios caíram para
intervalo de 83 mm a 154 mm,
com acentuação no Oeste paranaense, onde se reduziram de 167
mm para 83 mm. “Mesmo sendo
inferiores, os produtores conseguiram evoluir no plantio das culturas da segunda safra”, afirmou
Manfio.

Histórico
O Simepar possui 54 estações digitais no Paraná, com
atualização a cada 15 minutos,
enquanto o Instituto Nacional de
Meteorologia (Inmet) tem outras
27 estações, atualizadas a cada
hora. São elas que mostram que
a redução no volume de chuvas
acentuou-se nos últimos meses e,
consequentemente, prejudicaram
a segunda safra de milho e feijão.
As projeções são de dificuldades
na semeadura de inverno e na
cadeia da pecuária.
Em janeiro deste ano, na
maior parte das regiões paranaenses o volume de chuvas ficou
próximo da média dos últimos
dez anos. “Nas seis principais
regiões produtoras, o volume
médio ficou de 127 milímetros
a 171 milímetros, o que ainda é
aceitável”, destacou o técnico.
“Com estes volumes de
chuva ainda foi possível alimentar
as plantas da primeira safra que
estavam em floração e frutificação, bem como a germinação e
desenvolvimento das culturas da
segunda safra plantadas.”
No mês seguinte, a estiagem
começou a ganhar força em todas

Situação dramática
As maiores dificuldades começaram a ser observadas em março
e se estenderam para abril. À falta
de chuva somaram-se as temperaturas acima da média. “Além
da falta de umidade no solo para
o bom desenvolvimento das culturas, começa a faltar água para
o consumo humano e animal em
várias localidades do Estado”,
constatou o técnico. Na média, o
menor volume por região foi de 33
milímetros e o maior, de 52 mm.
O estudo de Manfio foi desenvolvido até 15 de maio. “Na primeira quinzena o volume de chuva
foi praticamente inexistente em
todas as regiões, com exceção
do Sudoeste, com média de 84
milímetros, mas muito abaixo da
média histórica”, disse.
Segundo o técnico, há regiões
onde a situação é mais dramática, como o Norte, com média
de apenas 7 milímetros de chuva.
“O maior agravo neste episódio
recente é a sequência de meses
com volumes abaixo da média,
que começou em junho de 2019,
comprometendo mais ainda o
déficit hídrico de toda cadeia
produtiva”, concluiu.

PROGRAMA TRATOR SOLIDÁRIO

Produtores podem apresentar propostas
Os agricultores familiares interessados na aquisição de máquinas, implementos e equipamentos
consignados ao programa Trator
Solidário já podem apresentar
pré-propostas. Os financiamentos
seguem regras estabelecidas para
a linha Pronaf Mais Alimentos,
que tem limites, prazo de carência
e taxa de juros autorizados pelo
Conselho Monetário Nacional e
Banco Central do Brasil.
O programa é destinado a
pequenos produtores que têm a

Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) ativa e que, portanto,
obedecem todas as exigências
federais para ser considerado
agricultor familiar.
Ele é administrado pela
Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, e operacionalizado em parceria com
o Instituto de Desenvolvimento
Rural do Paraná – Iapar-Emater
(IDR-Paraná), Fomento Paraná,
agentes financeiros oficiais, cooperativas de crédito e fabricantes

de equipamentos, implementos e
tratores.
“Esse é um programa de
cunho social, que traz eficiência
no campo e baixo nível de inadimplência”, disse o secretário Norberto Ortigara. “Por meio dele,
conseguimos expandir a produção
agropecuária estadual, promover a modernização do campo e
garantir aumento de renda e qualidade de vida”. Os equipamentos têm preço em torno de 15%
menor que o de mercado.

Etudo detalhado sobre o que ocorre neste ano em relação às chuvas, preocupa produtores

FEBRE AFTOSA

PR quer status de 'Estado Livre'
Mesmo diante da grave crise
sanitária causada pela pandemia
de coronavírus que assola o
mundo, o Paraná mantém a programação em dia para conquistar o status de Estado Livre de
Febre Aftosa, Sem Vacinação. O
título permitirá ao setor agropecuário paranaense ampliar
mercados e é considerada pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior como essencial para
impulsionar a retomada econômica pós-Covid-19.
A expectativa é que a Organização Mundial de Saúde Animal
(OIE) chancele a nova condição
paranaense em maio de 2021,
em um evento em Paris, na sede
da entidade. “Tenho certeza de
que esse reconhecimento vai
resultar na criação de muitos
empregos, já que os produtores do Paraná terão condições
de acessar mercados mais disputados. Isso fortalece a nossa
indústria e também o comércio
exterior”, afirmou o governador.
De acordo com a Agência de
Defesa Agropecuária do Paraná
(Adapar), 50.739 cargas foram
fiscalizadas nos 33 postos de
trânsito agropecuário nas divisas com os estados de Santa
Catarina, Mato Grosso do Sul
e São Paulo até a primeira
quinzena de maio, mesmo com
a confirmação da circulação do
vírus no Estado.
Do total de averiguações,
cerca de 20% (10.102) foram
em carregamentos de animais.
A medida atende a Instrução
Normativa 37, da Secretaria de
Defesa Agropecuária, órgão do

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que determinou a proibição de ingresso e
incorporação de animais vacinados contra a febre aftosa no
Estado do Paraná. O texto foi
publicado em 30 de dezembro
do ano passado.
Como parte do protocolo,
o Paraná já foi dispensado da
vacinação, que normalmente
ocorria em novembro. Também
por determinação do Ministério da Agricultura foi proibida a
manutenção e uso de vacina em
território paranaense.
Planejamento
O secretário estadual da
Agricultura e Abastecimento,
Norberto Ortigara, explicou
que o número de fiscalizações
se manteve estável mesmo nos
meses de maior incidência do
coronavírus no Paraná, como
março e abril. “Apesar da pandemia, estamos mantendo tudo
o que foi planejado com o foco
daqui a um ano, na conquista
deste título”, disse. “É um passaporte que o Paraná terá em
mãos para entrar em muitos
mercados”, afirmou.
Ele ressaltou que a abertura
de novas frentes de negociação
vai significar investimentos diretos no Estado, como a instalação e ampliação de indústrias e
cooperativas. Para Ortigara, há
um potencial enorme de crescimento nas cadeias de suínos,
peixe, frango, leite e pecuária
bovina de corte.
“O status aliado a um bom
produto, estratégia comercial e

preços competitivos farão toda
a diferença. Sem esse título
você não bate na porta dos
bons mercados compradores”,
destacou o secretário. “E tudo
isso ajudará o Paraná a se recuperar mais rapidamente deste
momento econômico. O potencial é enorme”, acrescentou.
Ortigara lembrou ainda que
o último foco de febre aftosa no
Paraná foi em 2006. De lá para
cá, não houve mais circulação
viral, em razão dos esforços
de vários setores, entre eles o
governo estadual que estruturou a Adapar para garantir o
serviço de fiscalização e vigilância animal.
Adaptação
O vírus não mexeu no cronograma de fiscalização, mas fez
com que a estrutura da agência
tivesse de se adaptar para combater a circulação da doença.
Gerente de Saúde Animal
da Adapar, Rafael Gonçalves
Dias disse que todos os profissionais que estão em campo
trabalhando na conclusão do
inquérito soro-epidemiológico
do rebanho bovino do Estado
estão devidamente protegidos
por equipamentos validados pela
Organização Mundial da Saúde
(OMS), além de seguir as regras
de distanciamento social. O
mesmo vale para os produtores.
A Adapar começou o monitoramento na segunda-feira
(18). Serão coletadas amostras do sangue de quase 10 mil
animais em 330 propriedades
rurais espalhadas pelo Paraná.
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Sesc e parceiros iniciam campanha
Arrecadação
será distribuída
através de
prefeituras
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
O Serviço Social do Comércio (Sesc) de Castro participa
novamente neste ano da tradicional Campanha do Agasalho,
que começou na quarta-feira
(20), e vai até no dia 31 de
agosto. A ação é desenvolvida
há 11 anos juntamente com o
Instituto GRPCOM e RPC,
e conta com parceiros como
o Exército Brasileiro, Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial (Senac), Câmara da
Mulher Gestora e Empreendedora de Negócios e Sindicatos
filiados à Fecomércio PR. Além
do Senac, em Castro especificamente, a Campanha também
conta com o apoio da Prefeitura
Municipal, do Sindicastro, da

Câmara da Mulher Empreendedora e de estabelecimentos
comerciais locais. Ao longo da
Campanha, todos esses locais
serão pontos de arrecadação.
A Campanha irá arrecadar
todo tipo de roupa feminina, masculina e infantil, além de artigos
de cama, mesa e banho, cobertores e calçados. Mas, de acordo
com uma das coordenadoras da
ação, Jaqueline Wolski (Sesc
Ponta Grossa), é indispensável
que todas as peças doadas estejam em bom estado de conservação e devidamente higienizados.
"Devemos lembrar que é uma
doação, ou seja, algo que você
estará fazendo pelo próximo,
então o ideal é que seja entregue
da forma como você gostaria de
receber", destaca.
Existem também recomendações específicas para quem quiser
contribuir com donativos, devido
à pandemia do novo coronavírus.
"Em função desse tempo de distanciamento social que estamos
vivendo, nós pedimos que uma
única pessoa se dirija aos postos
de coleta para fazer a entrega das

doações, e que esta pessoa tome
todos os cuidados com relação a
higiene e adote medidas de prevenção, assim como nós iremos
tomar, na triagem e entrega das
peças. Temos toda uma orientação a ser seguida, como por
exemplo, o uso de EPI's durante
todo o manuseio", explica a coordenadora.
Os itens arrecadados serão
distribuídos através de parceria
com a Prefeitura da cidade, conforme explicou Jaqueline. "Assim
que começarmos a receber um
volume de doações já vamos
começar as entregas, faremos
a triagem e na sequência a distribuição, principalmente para
entidades que trabalham com
pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa parceria se
dá porque as equipes da Prefeitura já têm todo o levantamento
destas entidades e cadastros das
pessoas que precisam, e irão
organizar para que as entregas
ocorram em locais como os
CRAS, com agendamentos prévios para não gerar tumulto",
finaliza.

MOTIVO DE COMEMORAÇÃO

Panificadora Flórida completa 38 anos
Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
No número 471, Rua Coronel Vidal Martins de Oliveira, Vila
Rio Branco, na lateral do também
conhecido Estádio Lulo Nunes, o
Caramuru, ali está há exatos 38
anos a Panificadora Flórida. Para
os íntimos e para muitos dos seus
clientes, é a Padaria do seu Titico,
ou, da dona Rosinha, afinal são os
dois irmãos que estão à frente do
empreendimento da família há muitos anos. Seu José Luiz Bavoso,
que todos conhecem como Titico
aliás, foi uma das pessoas que
ajudou a efetivamente construir o
imóvel onde é a Panificadora e a
dar início à empresa, que sempre
foi administrada por familiares.
Antes deles assumirem, foram
seus irmãos, Pedrinho (e esposa),
Beto e Teresinha, os administradores da terceira panificadora aberta
na cidade de Castro.
De onde saem diariamente
pães frasquinhos, que abastecem
mercados, padarias, restaurantes
e outros estabelecimentos comerciais em todo munícipio, também
saem muitas lembranças, narradas
pelos irmãos com a tranquilidade
de quem já passou por diferentes fases da economia, já venceu
crises financeiras experimentadas
pelo comércio e acompanhou as
mudanças proporcionadas pelas
diferentes gerações de clientes, e
pelo desenvolvimento dos negócios.
Afinal, são quase quatro décadas de
trabalho, e de tradições, como a de
assar os pães nos fornos à lenha, e a
produção dos sorvetes de fruta, que
de acordo com seu Titico, segue a
mesma receita há 100 anos.
Ele também contou à reportagem um resumo de como foi o início
das atividades. "Eu tocava o antigo
Bar Paschoal quando conheci Jan
Morsing, ele era padeiro e havia me
proposto de eu vender pães para
ele aqui, preparei a estrutura e ia
começar a vender os pães quando
ele sofreu um acidente de carro, e
acabou falecendo. Depois de todos
esses acontecidos eu resolvi abrir
a própria panificadora, na época
foi meu irmão Pedrinho e a esposa
Leia que tocaram o negócio", descreve.
Ao recordar o começo dos trabalhos na Panificadora, seu Titico

José Luiz Bavoso, conhecido como Titico
também lembra que a marca das
tradicionais bolachas holandesas,
até hoje muito vendidas e conhecidas como um dos principais
produtos do estabelecimento, foi
comprada da viúva de Jan Morsing.
Ele também relata detalhes, como
a entrega dos pães quentinhos, que
era feita perto das seis da manhã
aos trabalhadores boias-frias, que
passavam no local antes de seguirem para o trabalho, assim como,
recorda-se de sua primeira estratégia de marketing e da forma usada
para a divulgação da Panificadora,
na madrugada do dia em que seria
inaugurada. "Naquela época não
tínhamos sacolas plásticas como
hoje, então os pães eram todos
entregues em um saco de papel,
quentinhos, para pelo menos 100
boias-frias que passavam por aqui
bem cedinho. Ah, e para divulgar a
inauguração da padaria eu saí de
madrugada deixando um panfleto,
de casa em casa, falando dos nossos produtos e do horário de funcionamento", explica.
O material citado pelo empresário tem exemplares guardados
até hoje. E, o padeiro que ilustra os
materiais de divulgação da Panificadora ainda atualmente e que fez
parte desse primeiro material publicitário, é uma criação do artista
plástico castrense Irineu Alves.
Hoje a Panificadora tem 45 itens
em sua linha de produtos, todos são
fabricados no local, mas não só os
produtos típicos de uma padaria
que eles produzem e comercializam, como bons empreendedores
que são, seu Titico e dona Rosinha
também investem na fabricação de
outros produtos, como a dos licores
de frutas, também sempre bem procurados, e das massas pré-cozidas.
Mas o carro-chefe, como conta
ele, além dos pães franceses, também são os salgados. Existe uma

receita, no entanto, da qual eles não
abrem mão, e que consideram como
essencial contribuição para com a
longevidade do empreendimento - a
relação de amizade mantida com os
clientes. "Temos muitos clientes que
se tornaram nossos amigos, alguns
deles compram conosco desde que
abrimos as portas. São gerações
de clientes, que foram passando de
pais para filhos. Nós estamos aqui
há 38 anos e eu como contabilista,
faço balanços todos os meses, nem
todos dão lucro, mas nós continuamos pelo prazer de atender à
freguesia, e porque somos gratos
à população castrense que sempre
prestigiou nossos produtos", destaca.
Aos 76 anos de idade seu
Titico, e aos 72 dona Rosinha,
ainda não pensam em parar de trabalhar, mas já passaram a responsabilidade de continuar a administrar
a Panificadora a dois sobrinhos,
assim quando desejarem descansar,
o empreendimento continuará em
família como foi até hoje.
Mesmo padeiro há 35 anos
Entre as tradições mantidas
na Panificadora Flórida, está a
maneira de fazer o pão de cada
dia. Mas não é só à receita que
eles são fiéis, o padeiro também
é o mesmo há cerca de 35 anos.
Paulo Cesar dos Santos, que é o
responsável pela fabricação dos
pães há mais de três décadas foi
lembrado pelos irmãos durante a
entrevista. "Temos muita gratidão
a ele, porque além de estar há tantos anos trabalhando com a gente,
ele ainda nunca faltou, nem um
dia sequer no trabalho. É um belo
exemplo a ser seguido por muitos
profissionais de hoje em dia, por
isso queremos registrar nossa gratidão a ele nesta data especial",
finalizou seu Titico.

POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS

Prefeitura de Castro notifica VCC
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A Prefeitura de Castro
notificou a empresa Viação
Cidade de Castro (VCC), que
é responsável pela prestação
do serviço de transporte coletivo no munícipio, no último
dia 20 de maio (quarta-feira).
A notificação teria sido motivada pelo não cumprimento de
horário nas linhas, em cerca
de 11 itinerários, e a conclusão teria resultado de uma
fiscalização coordenada pela
Prefeitura, no início do mês.
Durante a fiscalização testemunhou-se que os horários e
rotas determinados não estavam sendo obedecidos pela
empresa, e, ônibus teriam sido
flagrados transportando mais
passageiros que o permitido
durante a pandemia do novo
coronavírus.
De acordo com a notificação, publicada no Diário Oficial Eletrônico da mesma data,
a empresa tem no máximo
cinco dias úteis (a partir de
20 de maio) para tomar as
providências necessárias e
solucionar os problemas identificados, sob pena de instau-

VCC tem cinco dias para tomar as medidas necessárias
ração de procedimento para
a aplicação de penalização e
demais aplicações legais, o
que pode incluir a suspensão
do direito de licitar e declaração de inidoneidade.
A reportagem entrou em

contato com a VCC para saber
se seus representantes desejavam se manifestar a respeito
da notificação, eles afirmaram,
no entanto, que somente irão
falar sobre o assunto na próxima semana.
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Aline leva Campos Gerais até ministra
Damaris ganha
livro e colar
produzidos por
paranaenses

OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Praça Pedro Kaled nº 58 – Centro
Comarca de Castro - Estado do Paraná
Oficial Designado: Paulo Roberto Martins Schultz - Registrador
Telefone: (42) 3232-1521 / 3233-7477

“EDITAL”
“EDITAL”

Sanepar reabre atendimento ao público
Da Assessoria
A Sanepar reabriu na terçafeira (19) as Centrais de Relacionamento em todo o Paraná,
seguindo protocolo de segurança
sanitária. O horário de atendimento ao público obedece a
decretos de cada município sobre
funcionamento das atividades.
Embora o movimento tenha
sido tranquilo, sem aglomeração,
as principais demandas dos clientes – como solicitação de serviços
e emissão de segunda via da conta
– poderiam ter sido resolvidas de

forma virtual, por meio do site,
aplicativo, e-mail corporativo ou
pelo telefone 0800-200-0115.
Houve ainda demandas de
parcelamento de fatura e análise
do consumo, que também podem
ser feitas sem o cliente precisar
ir à Sanepar.
Até mesmo pedidos de novas
ligações de água e esgoto podem
ser feitas por e-mail.
No site da Sanepar (www.
sanepar.com.br), em Centrais de
Relacionamento, estão disponíveis os serviços e as orientações
(como documentos a serem envia-

dos por e-mail) para os clientes.
“Só devem ir às Centrais de Relacionamento as pessoas que têm
dificuldade com o meio eletrônico.
Desde o início da pandemia, aprimoramos o atendimento virtual”,
afirma o gerente de Atendimento
ao Cliente, Guilherme Arioli.
A Sanepar também reforçou
em 25% a equipe de teleatendimento (0800 200 0115) nesse
período em que há um aumento
de demanda por informações da
Sanepar, principalmente em função da crise hídrica que atinge
todo o Estado.

Para o atendimento, os empregados estão usando equipamentos
de proteção, como máscara e face
shield (escudo facial). Nas unidades, há demarcação de espaços
que define a distância mínima
entre as pessoas, equipamentos
de aspersão de álcool e álcool em
gel para uso dos clientes e limpeza
permanente dos equipamentos.
A permanência nas áreas
internas segue cálculo recomendado pela Secretaria Estadual de
Saúde e ainda há totens de autoatendimento para agilizar o serviço e evitar a formação de filas.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
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Áries: Hoje os astros estão num
fervo só no céu e a boa notícia é que
eles vão conspirar a seu favor, estimulando o seu poder de comunicação e sua versatilidade. Você saberá
direitinho o que dizer para defender
suas ideias e convencer as pessoas.

Libra: O momento é propício
para focar nos estudos e enriquecer
seus conhecimentos, por isso, me
ajude a te ajudar: não perca uma oportunidade de fazer cursos online e investir em sua evolução. Nova no período
da tarde, ampliando seus horizontes.

Touro: Sextou e tudo indica
que hoje os humilhados serão exaltados! Pois é, meus consagrados!
O céu anuncia uma ótima fase para
você ganhar dinheiro e o recado mais
claro vem da Lua, que hoje começa a
dar um rolê em sua Casa da Fortuna
e ingressa na fase Nova.

Escorpião: Mudanças tendem
a ocorrer e você tem mais é que
enxergar as novidades com otimismo
e coragem, sem receio dos obstáculos que por ventura surgirem. Alguns
desafios? Aceite que dói menos e
encare como aprendizados e como
oportunidades para crescer.

Gêmeos: Sextou e eu preciso
dizer que você é privilegiado, sim!
As estrelas vão brilhar especialmente
para você e a sorte vai soprar em sua
direção. A Lua ingressa em seu signo,
soma energias com o Sol e muda para
a fase Nova, indicando caminhos mais
prósperos e iluminados.

Sagitário: Sextou com ótimas
vibrações das estrelas e grandes promessas para o seu signo. Muitos estímulos para sua vida e suas relações,
seja no lado pessoal ou profissional.
A união faz a força e você terá provas
disso se decidir somar energias com
os colegas.

Câncer: Mas, como diria sua
mãe, você não é todo mundo! Alguns
vão infernizar o seu signo e convém
ficar de antena ligada para não cair
em armadilhas e trapaças. No trabalho, a recomendação é manter seus
planos em sigilo por enquanto.

Capricórnio: Aproveite o
momento para investir em hábitos
saudáveis, principalmente na alimentação. Apesar de ser sexta-feira,
é melhor substituir os lancho e os
bons drinks por uma saladinha e
muita água!

Leão: Você pode conseguir
o apoio de muita gente importante
para os seus projetos. Alie-se a pessoas de confiança, especialmente
as mais responsáveis e experientes,
para alcançar suas metas e conquistar seu espaço na carreira.

Aquário: Sextou, meus consagrados! E se depender de sorte,
criatividade e entusiasmo, você está
com tudo e nada vai atrapalhar o
seu sucesso hoje. No trabalho, é o
momento de tirar proveito dos seus
talentos, contagiar os colegas.

Virgem: A frase você que lute
nunca fez tanto sentido para você!
Mas se depender do incentivo dos
astros, você vai lutar ainda mais pelos
seus objetivos e não economizará
empenho para garantir o espaço.

Peixes: Os interesses domésticos ganham evidência e os astros
incentivam você a se voltar mais
para seu lar. Sua casa e seus parentes terão prioridade e é um bom dia
para dialogar.

PAULO ROBERTO MARTINS SCHULTZ
OFICIAL DESIGNADO

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL
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beu um colar com temática
da fé enviado pela paranaense
Mariza Kiers, da Mariza Kiers
Concept, marca de acessórios
de Ponta Grossa. “É isso o
que me motiva: a fé. Por causa
dela eu cheguei aqui e me
mantenho”, disse a ministra
em agradecimento.

M A
O
C
I A
Ç A

a divulgar muito a história de
inclusão contada no livro. Ideia
compartilhada pela deputada
Aline. “É um material que
podemos espalhar para o Brasil inteiro. Feito com amor, com
dedicação e com o objetivo da
inclusão”.
A ministra também rece-

AL E
CI S T
T E
A R E
L A N

por meio da deputada Aline.
“Parabéns pela ideia. Essa
mensagem inclusiva tem que
chegar no coração de todas
as crianças. Obrigada pelo
carinho. Tocou meu coração.
Deus te abençoe pela sensibilidade.”
Damares se comprometeu

NO

Ministra Damares
se diz encantada

A

A deputada federal Aline
Sleutjes esteve esta semana
com a ministra da Família, da
Mulher e dos Direitos Humanos, Damares Alves, em Brasília. Na ocasião, a parlamentar
aproveitou para entregar alguns
presentes para a ministra, como
o livro “Léo, o sapinho cadeirante”, da castrense Claudia
Bodini, ilustrado pelo artista
Moacir Tamburu.
A ministra, que atua fortemente pelos direitos de mulheres, crianças, pessoas com
necessidades especiais e idosos, ficou muito encantada com
o presente e mandou uma mensagem especial para Claudia,
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Da Assessoria

Edital de Citação com o prazo de 15(quinze) dias, dos interessados ausentes e desconhecidos, autos de Ação de Usucapião Extraordinária, sob nº
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004/2020.
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473.098.739-04,
Designado
do Registro
de Imóveis
da Comarca
de
473.098.739-04,
do Registro
Imóveiseda
Comarca de
Castro – PR, na Oficial
forma Designado
do artigo 216-A
da Leide
6.015/73
Provimento
nºCastro
263
– PR, na forma do artigo 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento nº 263 de
de 31/10/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná.
31/10/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Paraná.
Faz saber,
a todos
quantos
o presente
editaledital
de citação
comcom
o prazo
dede
Faz saber,
a todos
quantos
o presente
de citação
o prazo
15(quinze) dias,
dias, virem
virem ou
ou dele
dele conhecimento
conhecimentotiverem,
tiverem,que
quetramitam
tramitam
15(quinze)
porpor
esta
Serventia
Imobiliária,
os autososdeautos
USUCAPIÃO
ORDINÁRIA,
sob nº 004/2020,
esta Serventia
Imobiliária,
de USUCAPIÃO
ORDINÁRIA,
sob nºno
valor de R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais), proposto por JOHN
004/2020, no valor de R$ 371.000,00 (trezentos e setenta e um mil reais),
HERMAN GROENWOLD e sua mulher FLÁVIA TIANE KERS GROENWOLD,
proposto
JOHN
HERMAN GROENWOLD
e sua mulher
FLÁVIA TIANE
tendo
por por
objeto
a legalização
do seguinte imóvel:UM TERRENO
RURAL
KERS GROENWOLD,
por objeto aPEDRAS,
legalizaçãoNESTE
do seguinte
imóvel:- E
SITUADO
NO LUGARtendo
DENOMINADO
MUNICÍPIO
COMARCA,
COM
A ÁREA
TOTALNO
DE LUGAR
156.324,90
METROS QUADRADOS,
UM TERRENO
RURAL
SITUADO
DENOMINADO
PEDRAS,
EQUIVALENTES
15,6324
HECTARES
6,45 TOTAL
ALQUEIRES,
COM O
NESTE MUNICÍPIO
E COMARCA,
COMOU
A ÁREA
DE 156.324,90
CAMINHAMENTO SEGUINTE:- Partindo de um marco denominado '0=PP',
METROS
QUADRADOS,
EQUIVALENTES
15,6324
HECTARES
OU
6,45
georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000,
MCALQUEIRES,
COMPlano
O CAMINHAMENTO
SEGUINTE:Partindo
de um
51°W,
coordenadas
Retangulares Relativas,
Sistema UTM:
E= 611912.134
m
e N= 7278815.073
dividindo-o
com AGROPECUARIA
LAGEADO
LTDA;
Daí
marco
denominado m
'0=PP',
georreferenciado
no Sistema
Geodésico
Brasisegue
confrontando
com AGROPECUARIA
LTDA
com
o Azimute de
leiro, DATUM
- SIRGAS2000,
MC-51°W, LAGEADO
coordenadas
Plano
Retangulares
68°06'44" e a distância de 479.23 m até o marco '1' (E=612356.823 m e
Relativas, Sistema
E= 611912.134
m com
e N=
7278815.073
m dividinN=7278993.727
m);UTM:
Daí segue
confrontando
MARCOS
MIGUEL
FERRAZ
do-o ocom
AGROPECUARIA
LTDA;
segue
confrontando
com
Azimute
de 124°16'26"LAGEADO
e a distância
de Daí
19.86
m até
o marco '2'
(E=612373.232
m e N=7278982.544
Daícom
segue
confrontando
com MARCOS
com AGROPECUARIA
LAGEADO m);
LTDA
o Azimute
de 68°06'44"
ea
MIGUEL
o Azimute
e a distância
de 18.11 m até o
distânciaFERRAZ
de 479.23com
m até
o marcode'1'103°55'34"
(E=612356.823
m e N=7278993.727
marco '3' (E=612390.808 m e N=7278978.186 m); Daí segue confrontando com
m); Daí segue confrontando com MARCOS MIGUEL FERRAZ com o AziMARCOS MIGUEL FERRAZ com o Azimute de 131°24'39" e a distância de 45.68
mute
distância de 19.86
o marco '2' (E=612373.232
m
atédeo124°16'26"
marco '4'e a(E=612425.066
m m
e até
N=7278947.972
m); Daí segue
confrontando
com MARCOS
MIGUEL
com ocom
Azimute
de 118°08'46"
m e N=7278982.544
m); Daí
segueFERRAZ
confrontando
MARCOS
MIGUELe a
distância
19.80
m até ode
marco
'5' (E=612442.525
e N=7278938.632
m); Daí
FERRAZde
com
o Azimute
103°55'34"
e a distânciamde
18.11 m até o marco
segue confrontando com MARCOS MIGUEL FERRAZ com o Azimute de
'3'
(E=612390.808
m
e
N=7278978.186
m);
Daí
segue
confrontando
com
140°42'07" e a distância de 16.94 m até o marco '6' (E=612453.255 m e
MARCOS MIGUEL
FERRAZ
o Azimute
131°24'39"
e a distância
N=7278925.521
m); Daí
segue com
confrontando
comdeMARCOS
MIGUEL
FERRAZ
de 45.68
m até odemarco
'4' (E=612425.066
e N=7278947.972
Daí'7'
com
o Azimute
167°22'08"
e a distânciam de
38.97 m até o m);
marco
(E=612461.777
m e N=7278887.495
Daí segue
confrontando
MARCOS
segue confrontando
com MARCOSm);
MIGUEL
FERRAZ
com o com
Azimute
de
MIGUEL FERRAZ com o Azimute de 165°37'21" e a distância de 41.16 m até o
118°08'46" e a distância de 19.80 m até o marco '5' (E=612442.525 m e
marco '8' (E=612471.997 m e N=7278847.625 m); Daí segue confrontando com
N=7278938.632
Daí segue
com MARCOS
MIGUELdeFERMARCOS
MIGUELm);
FERRAZ
com confrontando
o Azimute de 170°57'39"
e a distância
35.87
RAZ
Azimute
140°42'07" e amdistância
de 16.94 m até
'6'
m
atécom
o omarco
'9' de
(E=612477.633
e N=7278812.195
m);o marco
Daí segue
confrontando
comm
MARCOS
MIGUEL FERRAZ
com oconfrontando
Azimute de 170°14'45"
(E=612453.255
e N=7278925.521
m); Daí segue
com MAR-e a
distância
de 27.87
m até ocom
marco
'10' (E=612482.355
m e eN=7278784.729
m); Daí
COS MIGUEL
FERRAZ
o Azimute
de 167°22'08"
a distância de 38.97
segue confrontando com MARCOS MIGUEL FERRAZ com o Azimute de
m até o marco
(E=612461.777
N=7278887.495
Daí segue con184°00'34"
e a '7'
distância
de 34.92mme até
o marco '11' m);
(E=612479.913
m e
frontando com MARCOS
MIGUEL
FERRAZ com
com o
Azimute MIGUEL
de 165°37'21"
e
N=7278749.891
m); Daí segue
confrontando
MARCOS
FERRAZ
a distância de 41.16 m até o marco '8' (E=612471.997 m e N=7278847.625
m); Daí segue confrontando com MARCOS MIGUEL FERRAZ com o Azimute de 170°57'39" e a distância de 35.87 m até o marco '9' (E=612477.633
m e N=7278812.195 m); Daí segue confrontando com MARCOS MIGUEL
FERRAZ com o Azimute de 170°14'45" e a distância de 27.87 m até o marco
'10' (E=612482.355 m e N=7278784.729 m); Daí segue confrontando com
MARCOS MIGUEL FERRAZ com o Azimute de 184°00'34" e a distância de
34.92 m até o marco '11' (E=612479.913 m e N=7278749.891 m); Daí
segue confrontando com MARCOS MIGUEL FERRAZ com o Azimute de
186°30'16" e a distância de 76.36 m até o marco '12' (E=612471.263 m e
N=7278674.027 m); Daí segue confrontando com MARCOS MIGUEL FERRAZ com o Azimute de 200°10'08" e a distância de 51.01 m até o marco
'13' (E=612453.675 m e N=7278626.143 m); Daí segue confrontando com
BERT LOMAN com o Azimute de 274°46'11" e a distância de 41.30 m até o
marco '14' (E=612412.517 m e N=7278629.577 m); Daí segue confrontando
com BERT LOMAN com o Azimute de 277°17'30" e a distância de 35.94 m
até o marco '15' (E=612376.864 m e N=7278634.139 m); Daí segue confrontando com BERT LOMAN com o Azimute de 266°41'26" e a distância de
67.39 m até o marco '16' (E=612309.589 m e N=7278630.249 m); Daí segue
confrontando com BERT LOMAN com o Azimute de 271°22'54" e a distância
de 290.11 m até o marco '17' (E=612019.566 m e N=7278637.244 m); Daí
segue confrontando com BERT LOMAN com o Azimute de 271°16'40" e a
distância de 71.91 m até o marco '18' (E=611947.675 m e N=7278638.847
m); Daí segue confrontando com ESTRADA MUNICIPAL com o Azimute
de 335°02'19" e a distância de 84.38 m até o marco '19' (E=611912.066
m e N=7278715.345 m); Daí segue confrontando com ESTRADA MUNICIPAL com o Azimute de 346°15'28" e a distância de 18.28 m até o marco
'20' (E=611907.724 m e N=7278733.102 m); Daí segue confrontando com
ESTRADA MUNICIPAL com o Azimute de 357°28'13" e a distância de 19.41
m até o marco '21' (E=611906.867 m e N=7278752.493 m); Daí segue confrontando com ESTRADA MUNICIPAL com o Azimute de 4°48'41" e a distância de 62.80 m até o marco '0=PP' (E=611912.134 m e N=7278815.073
m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito.- Responsável Técnico: Cledson Grimbor Benvenutti, inscrito no CREA/
PR sob n° 3629-TD. É o presente para a fim de CITAR os interessados ausentes incertos e desconhecidos, de que se não for contestado pedido, no prazo
legal de 15(quinze) dias, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros os fatos
articulados pelo Autor, com a inicial (Art. 1.071 do NCPC). Castro, 01 de
maio de 2.020.
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Operação Resgate teve Castro na mira
Divulgação

Dez mandatos
de prisão
cumpridos
na operação
Da Assessoria
Ainda na madrugada desta
terça-feira (19), foi desencadeada no município de Castro
a 'Operação Resgate, desenvolvida pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, mediante atuação
da Agência Local de Inteligência, conjugando esforços com
outros Batalhões de Polícia
Militar da região, sob a égide
do Poder Judiciário, Comarca
de Ponta Grossa.
Na operação foram cumpridos dez mandados de prisão, 21 mandados de busca e
apreensão, resultando na prisão de 12 pessoas e um menor
apreendido. A ação teve por
objetivo assegurar o cumprimento de mandados do Poder
Judiciário afim de prevenir e
reprimir a incidência criminal
no município de Castro, em
especial a prática de tráfico de
drogas.

Grande efetivo foi empregado

EM CASTRO

Pego após
roubar celular
Um adolescente de 15 anos
acabou apreendido por policiais
militares após rouboar aparelho
celular de uma pessoa que transitava em via pública. Foi por
volta das 20 horas de quartafeira (20), na Rua Moacyr elias
Fadel, no Araucária, em Castro.
Eles realizaram buscas nas
proximidades e localizaram o
autor, recuperando o aparelho
da vítima. O adolescente encaminhado para a delegacia de
polícia.

CARAMBEÍ

Policiais
prendem homem
de 20 anos
Carambeí - Policiais militares cumpriram na manhã de quarta-feira (20), mandado de prisão
em desfavor de um homem de 20
anos na Rua Mármore, no Bela
Vista 1, em carambeí (PR).
O homem foi preso e encaminhado para a delegacia de
polícia.

SENGÉS

Homem é
esfaqueado
na rua
Sengés - Um homem de 38
anos foi agredido a golpes de
faca em Sengés, e precisou ser
encaminhado a hospital. Foi por
volta das 7h30 da manhã dessa
quarta-feira (20), na rua Vereador Basílio Costa Morungava.

ABANDONADO

Ka roubado
é recuperado
Da Redação
Palmeira - Na terça-feira
(19), policiais militares recuperaram umo veículo Ford Ka, cor
azul, placas ASF-8167, roubado em 19 de maio na cidade
de Palmeira. O carro estava
abandonado em via pública e foi
entregue na 13ª SDP. A ocorrência foi registrada às 10h20
de quarta-feira (20).

Prisões ocorreram ainda nas primeiras horas

EM LICITAÇÃO DE R$ 10 MILHÕES

Realizada operação contra fraude
A Polícia Civil do Paraná
(PCPR) está nas ruas, desde
as primeiras horas da manhã
desta quinta-feira (21), para
cumprir 25 mandados de
busca e apreensão. O objetivo
da operação é apurar fraude
em licitação para melhorias no
sistema de iluminação pública
de Foz do Iguaçu, na região
Oeste do Estado.
Somente uma empresa se
habilitou para o processo de
licitação, sendo contratada por
mais de R$ 10,3 milhões. Do
total, R$ 7,8 milhões já foram
pagos à empresa, conforme
consta no site do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná e
no portal da transparência do
município de Foz do Iguaçu.
Mais de 80 policiais civis
fazem buscas, de forma simultânea, em endereços relacionados
aos suspeitos de envolvimento
na fraude. Os mandados estão
sendo cumpridos no Paraná, em
Foz do Iguaçu, Cascavel, Ponta

Grossa, Curitiba e Fazenda Rio
Grande, bem como no estado
de Santa Catarina, em Balneário Camboriú.
As investigações iniciaram
após requisição feita pela 6ª
Promotoria Gepatria de Foz
do Iguaçu. Durante as diligências, a PCPR encontrou fortes indícios de que o projeto
básico de iluminação da cidade
não foi produzido levando em
consideração as particularidades da cidade, e sim plagiado
de outras obras científicas de
outras cidades e países. Portanto, perde sua real finalidade,
que seria justificar a troca de
iluminação pública do município e sua eficácia.
Além disso, ao aprofundar
as investigações, a PCPR verificou que há suspeitas de que
as cotações de preços utilizadas
para firmar o valor estipulado
no edital oficial seriam fraudulentas e com valores superfaturados para a licitação.

A PCPR também encontrou
indícios de que houve manipulação para que a empresa
beneficiada com a fraude fosse
a ganhadora do processo licitatório. A suspeita se deu, pois
houve exigência para que as
empresas concorrentes apresentassem certificação do
INMETRO para os produtos
a serem fornecidos, o que já
se sabia anteriormente que
só a empresa vencedora teria.
Acontece que verificou-se que
essa certificação não estaria
regular.
As investigações caminham
para apurar o envolvimento
de “laranjas”, empresários e
agentes públicos municipais no
esquema fraudulento.
A operação foi batizada
como “Luz Oculta”, em relação
aos motivos que levaram à realização do processo de licitação
para melhoria da eficiência da
iluminação pública em Foz do
Iguaçu.

INFORME DE SEXTA-FEIRA

PR chega a 2.938 casos e 146 óbitos
Da Assessoria
O Paraná tem 2.938 casos
confirmados da Covid-19 e
146 óbitos em decorrência da
doença. Os dados atualizados
constam no informe epidemiológico da Secretaria de Estado
da Saúde divulgado nesta sextafeira (22). Houve aumento em
129 casos e cinco mortes em
relação ao informe do dia anterior.
Os óbitos relatados nesta
sexta-feira são de três homens
e duas mulheres, todos estavam
internados. Uma moradora de
Jataizinho, de 55 anos, e outra
de Contenda, 75 anos, morreram dia 22. Um homem de 78
anos, de Londrina, faleceu dia
20; outro, com 76 anos, residia
em Paranaguá e morreu dia 21.
Um morador de São José da Boa
Vista, foi a óbito dia 22, aos 53
anos de idade. Do total de casos
confirmados, 226 pacientes
estavam internados nesta sextafeira, sendo 133 em enfermaria
e 90 em UTI.

Municípios
Chega agora a 204 o número
de cidades paranaenses que têm
ao menos um caso confirmado
pela Covid-19. Em 55 municípios há registro de óbitos pela
doença.
As novas confirmações são
de Alto Paraná (1), Andirá (1),
Arapongas (1), Araucária (8),
Boa Vista da Aparecida (1),
Cambé (2), Campina Grande
do Sul (2), Cascavel (20), Céu
Azul (1), Chopinzinho (1), Cianorte (4), Colombo (1), Corbélia (1), Cornélio Procópio (4),
Cruzeiro do Iguaçu (1), Curitiba (18), Fazenda Rio Grande
(3), Goioerê (1), Guairacá (1),
Guaratuba (2), Ibiporã (3),
Imbituva (3), Jacarezinho (1),
Jataizinho (1), Londrina (18),
Lupionópolis (1), Mandirituba
(1), Manoel Ribas (1), Maria
Helena (1), Maringá (1), Matinhos (1), Paranaguá (1), Paranavaí (3), Piraquara (1), Ponta
Grossa (1), Quatro Barras (3),
Rio Branco do Sul (1), Rolândia (2), Santo Antônio do Caiuá

(1), São José dos Pinhais (5),
Tamboara (1), Tapejara (1),
Telêmaco Borba (1), Terra Rica
(1), Umuarama (1) e Wenceslau Braz (1).
Fora do Paraná
Duas novas confirmações
de residentes de fora do Paraná
foram contabilizadas no informe
de hoje. O total chega a 47 casos.
São moradores de Santa Rita,
no Maranhão, e Trindade, em
Goiás. Três pessoas que foram
atendidas no Paraná e residem
fora do estado foram a óbito.
Ajustes
Dois casos foram excluídos
por duplicidade, ambos confirmados por laboratórios particulares: um no dia 16 de maio,
como residente em Curitiba, e
ouitro no dia 21, como residente
em Londrina. Um caso também
confirmado por laboratório particular, no dia 20, como residente em Bela Vista do Paraíso,
foi transferido para Alvorada do
Sul.

A operação contou com o
apoio do helicóptero “Falcão
03” do Batalhão de Polícia
Militar de Operações Aéreas
da Base dos Campos Gerais,
de Policiais Militares do 1º
BPM, do 16º BPM, 26º BPM,
28º BPM e 8ª CIPM, os quais
desenvolveram as ações de cumprimento de mandados judiciais
de prisão, busca e apreensão na
área do município.
Como resultado de todo o
trabalho desenvolvido, foram
apreendidos aproximadamente
1kg e 886 gramas de substância
análoga à maconha, 209 gramas
de substância análoga ao crack,
215 gramas de substância análoga à cocaína, R$ 7.229,70
em espécie, 2 armas de fogo,
15 munições e 3 veículos.
Desenvolvida através de
um serviço de monitoramento
e investigação das equipes da
Agência de Inteligência Local
do 1º BPM, a “Operação Resgate” iniciou-se em março, e
durante seu desenvolvimento,
antes mesmo de eclodir na data
de hoje, apreendeu 7660g de
substância análoga à maconha,
727g de substância análoga
ao crack, 115g de cocaína e
R$13.351,00 em espécie.

CARRO ESTAVA FORA DA PISTA

Homem morre após
capotar na BR-277
A estatística de morte nas
estradas aumentou na manhã
dessa sexta-feira (22), quando o
veículo Peugeot 206, com placas
de Pinhais (PR), dirigido por um
homem de 42 anos, saiu da pista
no km 195 da BR-277, entre
Palmeira e Irati. Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o trânsito não precisou
ser interrompido, já que o veículo
foi parar fora da pista.
Equipes da Polícia Científica e
do Instituto Médico Legal (IML)
de Ponta Grossa também foram

acionadas para acompanhar a
ocorrência.
A PRF ainda não informou as
possíveis causas do acidente, mas
é provável que o acidente possa
ter ocorrido próximo das 22h30
de quinta-feira (21).
Divulgação

Motorista já estava em óbito

ELE ESTAVA ALCOOLIZADO

PRF realiza prisão de
condutor de caminhão
Ponta Grossa - Por volta das
14h20 de quarta-feira (20), na BR
376, Km 507, em Ponta Grossa,
a PRF abordou no pátio de combustíveis um caminhão M.Benz/L
1113, placas de Palmeira (PR).
O condutor de 49 anos, ao
entrar no pátio do posto, colidiu
com outro caminhão que estava
estacionado para conserto em uma
borracharia. Apesar da colisão não
houve danos nos veículos.
Ao abordar o motorista, a
equipe PRF percebeu pelos
sintomas (estava cambaleando,
olhos vermelhos e hálito etílico)
que o caminhoneiro havia ingerido bebida alcoólica.
Realizado o teste do etilômetro, o resultado apontou
0,74mg/l, índice considerado

Divulgação

Pego no flagra
crime de trânsito.
Segundo o condutor, ele
carregou o caminhão em Castrolanda e estaria levando a
carga para Witmarsum.
Foi dada voz de prisão ao
motorista e encaminhado para
a 13° SDP de Ponta Grossa
para lavratura do flagrante.

SELEÇÃO É VÁLIDA PARA UM ANO

Abertas as incrições para
1.394 guardas prisionais
Estão abertas as inscrições
para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) que vai contratar temporariamente 1.394
profissionais para atuar em
unidades prisionais do Paraná.
O formulário está disponível
no portal do Núcleo de Concursos da Universidade Federal do Paraná (http://www.
nc.ufpr.br). É necessário estar
cadastrado no Portal do Can-

didato.
Para participar o candidato
deve também pagar a taxa de
inscrição no valor de R$ 75,00
até 29 de maio. A seleção
acontecerá em duas etapas: a
primeira é a seleção de títulos
e a segunda refere-se ao exame
de investigação de conduta. A
escolaridade mínima exigida
é Ensino Médio completo e o
salário é de R$ 3.055,69.
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Tânia Mara

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

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

por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Bela e irreverente,
Izadora Napoli
Schneider estreia
seus 15 anos no
dia 27. Ao fundo a
antiga estação de
trem de Castro virou
cenário para o ensaio fotográfico de
Fabaiana Guedes e
produção de Duda
Risden. Sucesso!

Ainda sendo muito cumprimentada pela
chegada dos seus 16 anos, a bela Julia Maria
Fonseca, aniversariante do último dia 18.
No clique, produzida por Maicon Produções

Tânia Mara da Paz reserva o dia 27
para comemorar mais um ano de vida

30 DE MAIO

Divulgação / Facebook

Festival online vai reunir
destaques da música
Divulgação / Fabiana Guedes

Quem
aniversaria
nessa segundafeira (25) é o
empresário e
ex-vice-prefeito
de Castro.
Marcos R.
Pusch Bertolini.
Receba os
nossos
parabéns!

Divulgação

Muitos cumprimentos pela passagem do
aniversário de Solange S. Rebonato Gomes,
Sra. Gildo Oliveira Gomes, nesse dia 27. Parabéns!
Divulgação / Fabebook

Da capital para Castro, a
bela Cristiane Rodrigues que
aniversariou na quinta-feira
(21). Ela que é jornalista da
Secretaria de Estado da
Comunicação e Cultura

Bonita da Cidade (16h) e Hillbilly
Rawhide (18h).
E não é só de música imperdível que será feito o Festival
Way & Music Online. O evento
marcará o lançamento oficial do
novo Crowler (lata de chope de 1
litro) da Way Beer, que terá parte
da venda do dia revertida para a
Secretária de assistência social da
Prefeitura de Pinhais, cidade da
Região Metropolitana de Curitiba. A novidade do dia poderá
ser 'abastecida' com mais de 20
opções de chopes da cervejaria,
que serão comercializados com
condições imperdíveis e entrega
gratuita ao longo do dia.

SEGUNDA EDIÇÃO

Biblioteca apresenta
Fanzine Digital

Divulgação / Fabebook

Contando os dias para
comemorar o seu aniversário na segunda-feira (25), a
jornalista Luciana Westphal

Que tal adicionar solidariedade, diversão, cerveja artesanal,
gastronomia de excelência e muita
música em sua quarentena? Essa
é a proposta do Festival Way &
Music Online, que será realizado
no dia 30 de maio. Promovido
pela cervejaria Way Beer, o evento vai celebrar a vida e a música
paranaense com quatro bandas
e quase oito horas de música
ao vivo direto do BOOM Sound
Design. Para animar o público,
a Way Beer selecionou grandes
nomes da música local, que vão se
apresentar a partir das 12horas:
Magaivers (12h), Thiago Bigode &
Convidados (14h), A Banda Mais

Em tempo de registrar mãe, filhos e netos de
Leony Frizzanco, alguns agora isolados, outros
longe de Jaguariaíva. Todos torcendo para que
a pandemia passe logo para estarem juntos,
para vê-los e matar a saudade de casa!

Está no ar a segunda edição
digital do Era Uma Zine, projeto da
Biblioteca Pública do Paraná voltado para o público infantojuvenil.
Com propostas de atividades e
conteúdos sobre literatura, cultura
e artes, o fanzine eletrônico desta
semana aborda o tema “As 7 Maravilhas da Minha Casa”.
O objetivo da publicação é
ofertar as ações da Seção Infantil
da BPP de forma remota durante a
quarentena. O Era Uma Zine está
disponível para download aqui.
Acesse também a conta do Instagram @eraumazine.

Hora do conto virtual
Em mais uma edição do projeto
Hora do Conto Virtual, Thiago
Dominoni apresenta As Mais Belas
Coisas do Mundo, de Valter Hugo
Mãe. A ação é desenvolvida pela
equipe da Seção Infantil da Biblioteca - que mantém no YouTube o
canal BPP Conta, com conteúdos
próprios e gravados por contadores
parceiros. Acesse o vídeo: aqui.
A Biblioteca Pública do Paraná
segue a orientação do Governo
do Estado para o enfrentamento
ao coronavírus e está fechada por
tempo indeterminado.

22/05

Gabrielle Hurla

23/05

Cláudio S. Zadra, José Farias
José Antonio Tracz, José
Oscarino Gomes, Jorreni
Marcon, Rafael Rausis Assis,
Roberto Gomes, Sueli Soares
William Schmitke

24/05

Guilherme Oliveira

25/05

Luciana Antunes
Westphal, Ana Bueher
Cibeli Machado, Douglas
Eduardo, Emilene Oliveira,
Gabriela Bueno, Josnei
Mello, Letícia Dobbis Telles,
Lucia Dinnies Santos,
Manoel Mateus Wisnievski
Marcos R. Pusch Bertolini
Roland Rodolfo Rutyna
Vanessa F. Aiçar de Sus
Willen Alessandro

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

