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SAÚDE CONFIRMA 273 NOVOS CASOS DE COVID-19 E 7 ÓBITOS EM UM DIA
Divulgação

Divulgação / Renato de Oliveira

Igrejas podem
Vítimamissas
de
retornar

AGRONEGÓCIO

Deputada Aline
coordena
grupo voltado a
setor leiteiro

acidente é
levado em
estado grave

Após a divulgação da resolução
pela Secretaria Estadual da Saúde,
com orientações para o retorno das
celebrações presenciais nas igrejas e
templos, padres das quatro paróquias
de Castro se reuniram para definir se
voltam ou não celebrar missas com a
página 7
presença dos fiéis.		
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RABBERS COBRA CASTRAMÓVEL DE SECRETÁRIA
página 8

Terceiro caso
de Covid-19
confirmado
em Palmeira

Divulgação

O Instituto Confiancce, a expresidente da entidade Clarice
Lourenço Theriba e o ex-prefeito
de Castro, Moacyr Elias Fadel
Júnior (gestão 2009-2012), deverão restituir, de forma solidária, a
soma de R$ 269.423,84 ao cofres
de Castro. O valor deverá ser corrigido monetariamente e calculado
após o trânsito em julgado da decisão, que foi alvo de recursos.
As contas de 2012 de Termo de
Parceria celebrado entre a organiza-

SECRETÁRIA de Saúde
Angélica Moscalesky

MOACYR FADEL: Condenado a ressarcir os cofres públicos

Plauto obtêm
recursos para compra
de luminÁrias
página 3

Sonho da Casa
própria é realidade
em carambeí
página 5

POLÍTICA

Câmara faz
primeiro uso
virtual da tribuna
Divulgação

VEREADOR Joel Fadel

A Câmara Municipal de Castro protagonizou, na sessão ordinária de segunda-feira (25), o
primeiro uso virtual da tribuna da
sua história. O pioneirismo coube ao vereador Joel Elias Fadel
página 4
(Patriota).

MOACYR ENVOLVIDO EM MAIS UM escândalo

Castro deve
ter devolução
de R$ 270 mil

Divulgação

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) de Palmeira confirmou na quarta-feira (27) o
terceiro caso de Covid-19 no
município de Palmeira. O paciente é do sexo masculino, tem
48 anos e reside na área urbana.
Ele encontra-se clinicamente
bem e em isolamento domiciliar
com familiares que estiveram em
página 5
contato direto.
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ção da sociedade civil de interesse
público (Oscip) Instituto Confiancce e o Município de Castro foram
julgadas irregulares pelo Tribunal
de Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR). O objetivo da transferência voluntária, por meio da qual
foram repassados R$ 814.507,00
à Oscip, era a realização de atividades de interesse público no âmbito municipal, para co-gestão de
programas de governo, em caráter
temporário.
página 3

PARA INCENTIVAR CONSUMO

30 HORAS

Produtores lançam desafio do leite Gerson Sutil
Divulgação

Castro
registrou
2,7º negativo
No clima mais gelado
da região, a madrugada
de quinta-feira (28)
chegou a registrar temperaturas negativas em
Castro. De acordo com
o meteorologista Paulo
Barbieri, os termômetros da cidade marcaram
0,1 pela manhã, porém,
em algumas regiões do
munícipio, a temperatura chegou aos 2,7 negativos.
página 7

pede cumprimento
de sentença

Divulgação

GERSON SUTIL: 30 horas

ideia veio do Canadá

Um desafio lançado recentemente
em Castro está mobilizando e envolvendo pessoas de diversas partes
do Brasil e de vários outros países.
Trata-se do ‘Desafio do Leite’, idealizado pelos produtores de leite castrenses Robert Salomons e Reynold

Groenwold, com apoio dos administradores da Página Cowsdiario. A
ideia do projeto veio do Canadá e foi
adaptada aqui, ganhando a sua versão brasileira e atraindo rapidamente
tanto pessoas do setor leiteiro, como
página 7
de outras áreas.

Vereador Gerson Sutil - PSC,
solicitou ao executivo castrense o
cumprimento da jornada de trabalho
de 30 horas semanais aos assistentes
sociais do município, em atendimento à lei federal 12.317/2010
que regulamenta o trabalho de 30
horas semanais. O vereador pede o
cumprimento da sentença e que seja
estendido a jornada à todos os profissionais, e não apenas aos que ingressaram no serviço publico após a lei
de 2010. Acordão presente nos autos
nº 0004662-37.2013.8.16.0064, a
solitação foi feito através do requeripágina 4
mento nº 89/2020.

Moradores de rua
poderão passar
noite em ginásio
página 5
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EDITORIAL

TEMPO INSANO
Se pudéssemos parar e perguntar a todos os brasileiros como cada um avalia o ano de 2020, não há dúvida de
que, pelo menos até agora, quase 100% deles diriam que
se pudessem tirariam este tempo de suas memórias, afinal
2020 veio para sucumbir as estruturas e para revelar faces
distintas da humanidade - suas forças, suas fraquezas, seu
egoísmo, sua ignorância, entre tantos outros adjetivos que
aqui caberiam. E, isso tudo enquanto milhares de pessoas
morrem, enquanto a violência mostra que o racismo nunca
foi coisa do passado, infelizmente, enquanto as desigualdes sociais bradam o ritmo com que cada um caminha, e
enquanto a política podre dos velhos e contemporâneos
tempos se dissimina como epidemia no Brasil, que parece
não ter subsídio o suficiente para evoluir.

Inadimplência epidêmica ameaça limpeza urbana
Em 28 de junho de 1989,
foi sancionada pelo então presidente José Sarney, a Lei Nº
7.783, que dispunha, dentre
outros temas, sobre a essencialidade de várias atividades. Está
no artigo 10, inciso VI, a "captação e tratamento de esgoto e
lixo".
Nada alterou essa norma até
a presente data, nem mesmo o
recente decreto do Executivo
Federal que, em tempos de pandemia, estabeleceu uma relação
de atividades essenciais. Nem
poderia, porque decretos não
podem mudar leis. Ademais,
porque o governo, ao corrigir
seu primeiro decreto que tratava dos serviços prestados pelo
setor de limpeza urbana, coleta
e destinação do lixo e tratamento de resíduos e efluentes,
quis apenas atender ao Supremo
Tribunal Federal (STF), que
fixara competências sobre o trabalho de determinados setores
no âmbito da Federação.
Entendidas tais premissas, é
importante compreender o que
vem ocorrendo com a gestão
de resíduos sólidos no Brasil,
especialmente neste momento
de dificuldades provocadas pela
Covid-19. Segundo a Abrelpe

(Associação
Brasileira
de
Empresas de Limpeza Pública
e Resíduos Especiais), que tem
entre seus associados majoritariamente companhias de coleta
do lixo, a inadimplência hoje das
prefeituras perante nosso setor é
da ordem de 18 bilhões de reais,
número que vem se acumulando
com o passar do tempo.
Gravíssima é a sinalização de
várias prefeituras, que já informaram - como de fato está acontecendo - que não têm recursos
para fazer face aos pagamentos
da coleta, transporte, tratamento e destinação dos resíduos
urbanos que a população gera.
Mais preocupante é que as entidades representativas do setor,
como a própria Abrelpe, Abetre,
ABLP e Selur, têm procurado
as autoridades, desde o início
de março, e a elas transmitido,
por vídeos e ofícios, sua enorme
apreensão, porque o sistema não
pode parar, como de fato ainda
não ocorreu. Afinal, estamos
falando de serviços essenciais
e agora ainda mais decisivos
para evitar que o novo coronavírus propague-se de modo mais
acentuado. Lixo nas ruas é mais
um fator de extremo risco.
Bem, as companhias conti-

nuam trabalhando, oferecendo
a melhor qualidade e colocando
nas ruas do País cerca de 348
mil trabalhadores, com toda a
segurança e cuidados especiais
com os recursos humanos. É um
trabalho fundamental no combate à pandemia!
Nesse contexto, o setor nada
reivindica de extraordinário.
Necessita apenas e tão somente
que seu trabalho seja pontualmente pago, pois é impossível, para quem tem um crédito
de R$ 18 bilhões, continuar a
trabalhar sem receber. Pedimos às autoridades estaduais e
federais que, neste momento,
ajudem as prefeituras a nos
pagar. Não adianta o pacote
de socorro aprovado pelo Congresso Nacional, porque ele não
carimba o dinheiro e, lamentavelmente, todos sabemos, a limpeza pública não tem sido eleita
prioridade dos senhores prefeitos. A prova está no elevado
valor da inadimplência.
O segmento não quer medir
força com ninguém. Deseja simplesmente manter os serviços
que presta com qualidade e segurança. Para isso, é imprescindível a remuneração conforme os
contratos em vigor. Nada mais,

* Luiz Gonzaga
nada menos. Não queremos
favores, mas apenas o respeito
aos contratos e, principalmente,
à sociedade, que não pode ficar
sem a limpeza urbana.
Não podemos admitir que
se repitam no Brasil, especialmente neste momento difícil de
pandemia, as cenas lamentáveis
por que passou recentemente,
por exemplo, a cidade italiana
de Nápoles, onde os resíduos
ficaram quase 30 dias nas ruas.
Uma parada geral no sistema é
tudo que não podemos imaginar,
mas as autoridades precisam
sensibilizar-se e se conscientizarem de que, sem dinheiro, o
sistema está fadado ao desaparecimento, pois não é possível
manter salários, frotas de caminhões rodando, unidades de
tratamento e aterros sanitários
operando sem recursos para
pagar tudo isso e até mesmo
combustível.
A situação é grave e exige
muita atenção e responsabilidade por parte das autoridades!
* Luiz Gonzaga é o
presidente da Abetre
(Associação Brasileira de
Empresas de Tratamento de
Resíduos e Efluentes).
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DE

Vinho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Em meio a tanta turbulência provocada pelo vírus da
Covid-19, o vinho lembra os Secas Pimenteiras e os Seca lembram a história do vinho. Os Pimenteiras mais próximos se
reuniam em minúsculas reuniões para degustar um Cabernet
Sauvignon ou Merlot, sempre cercada de rodadas de conversas, independente de coloração e ideologia política. Degustar
um vinho é um ato de examinar e avaliar a bebida produzida
do sumo da uva por fermentação, depois de um “brinde” que
existe e inúmeras explicações. Uma delas é, “o costume de
bater levemente os copos, uns nos outros antes de beber”. Diz
à lenda que é para “misturar” o conteúdo antes de bebê-lo,
uma proteção contra o veneno. Hoje, o brinde é uma oportunidade de realçar e reunir os sentidos humanos. O vinho faz
falar um pouco de nossa vida, dos nossos sonhos, das nossas
batalhas e até das nossas lágrimas.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais

Ações violentas
são e
liberadas
à visitação pública...mas eu queria sobreviver em paz!
Resenhas
rápidas
radicais

A função da violência na mídia e nos filmes é nos mostrar ações agressivas através de um protocolo comum: Ela é
apresentada como justificada, com respostas que se se assemelham a uma vingança que foi necessária em função de
Ações violentas são liberadas à visitação pública... mas eu queria sobreviver em paz!
um ataque ou notícia anterior. E quando é seguida de sucesso – pois despertou a atenção - já é um fator de risco,
da violência
na mídia
e nos estes
filmes é nos
mostrar ações agressivas
através de um protocolo
comum: Elaque
é apresentada
como justificada,
com respostas
que se
poisA função
ao ver
na tela
apenas
ingredientes,
os telespectadores
acreditam
a agressão
é a maneira
eficaz
de
se assemelham a uma vingança que foi necessária em função de um ataque ou notícia anterior. E quando é seguida de sucesso – pois despertou a atenção - já é um fator de
resolver
conflitos.
As
cenas
de
violência
são
comuns
em
filmes
de
sucesso
pois
atraem
o
público.
90%
dos
filmes
risco, pois ao ver na tela apenas estes ingredientes, os telespectadores acreditam que a agressão é a maneira eficaz de resolver conflitos. As cenas de violência são comuns
em filmes demomentos
sucesso pois atraem
público. 90% cenas
dos filmesde
contém
momentos de
de violência,
consumo
de fumo,
de álcool ouOdeestresse,
drogas. O estresse,
a ansiedade eea a
contém
de oviolência,
consumo
fumo,cenas
de deálcool
ou
de drogas.
a ansiedade
angústia dos filmes já são capturados de forma inconsciente, no âmbito da Politica que tomou conta dos noticiários. E a sociedade civil reage com violência reversa, nas redes
angústia
dos
filmes
já
são
capturados
de
forma
inconsciente,
no
âmbito
da
Politica
que
tomou
conta
dos
noticiários.
E
sociais. Há agitação, raiva e impaciência. Tudo isso pode atingir nossos filhos em casa. Não devemos subestimá-los e achar que não entendem o que está acontecendo neste
amomento
sociedade
civil reage
violência
reversa,
nas redes
sociais.
Há agitação,
e impaciência.
Tudo
pode
de distanciamento
social. Acom
percepção
deles sobre
o mundo é resultado
de observação
e interação.
Vamos reverraiva
a programação
diária dos canais
de TV, isso
quase todos
insuflados
por
acontecimentos
violentos
e
liberados
à
visitação
pública
nestes
difíceis
tempos
de
reclusão.
Ou
fazer
escolhas
que
nos
ensinem
como
sobreviver
em
paz
!
atingir nossos filhos em casa. Não devemos subestimá-los e achar que não entendem o que está acontecendo neste
momento de distanciamento social. A percepção deles sobre o mundo é resultado de observação e interação. Vamos
rever a programação diária dos canais de TV, quase todos insuflados por acontecimentos violentos e liberados à
visitação pública nestes difíceis tempos de reclusão. Ou fazer escolhas que nos ensinem como sobreviver em paz !
Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Temperatura
22

Umidade

ºC

4 ºC

81%
39%

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

Sábado
30/05

22

ºC

7 ºC

76%
46%

Sol com muitas nuvens. Não chove.

Domingo
31/05

22

ºC

9 °C

82%
44%

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

01/06

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

29/05 - Dia do Estatístico / Dia do Geógrafo
30/05 - Dia das Bandeira / Dia do Geólogo
31/05 - Dia Mundial das Comunicações Sociais
Dia do Comissário de Bordo / Dia do Espírito Santo
01/06 - Dia da Imprensa / Dia de Caxias
Primeira Transmissão de TV no Brasil
Semana Mundial do Meio Ambiente

17
9 ºC

ºC

92%
67%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 28/05/2020
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REPASSADOS A OSCIP

Castro deve ter devolução de R$ 270 mil
Divulgação

Contas de
2012 de Termo
de Parceria
foram julgadas
irregulares
Da Assessoria
O Instituto Confiancce, a expresidente da entidade Clarice
Lourenço Theriba e o ex-prefeito
de Castro, Moacyr Elias Fadel
Júnior (gestão 2009-2012),
deverão restituir, de forma solidária, a soma de R$ 269.423,84
ao cofres de Castro. O valor
deverá ser corrigido monetariamente e calculado após o trânsito em julgado da decisão, que
foi alvo de recursos.
As contas de 2012 de Termo
de Parceria celebrado entre a
organização da sociedade civil
de interesse público (Oscip) Instituto Confiancce e o Município
de Castro foram julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR). O
objetivo da transferência voluntária, por meio da qual foram
repassados R$ 814.507,00 à
Oscip, era a realização de atividades de interesse público no
âmbito municipal, para co-gestão de programas de governo,
em caráter temporário.
As contas foram desaprovadas
em razão da ausência de consulta
ao Conselho de Política Pública
do município; da realização de
despesas, sem comprovação, a
título de custos operacionais,
recuperação de Imposto sobre
Serviços (ISS) e com pessoal
e encargos; da efetuação de

Prefeito Moacyr envolvido em mais uma irregularidade
retenções previdenciárias não
comprovadas; e da execução de
despesas não comprovadas para
pagamento de serviços prestados
por pessoas jurídicas.
Os conselheiros ressalvaram,
ainda, a execução de despesas
bancárias não previstas no Plano
de Trabalho e Aplicação.
Em razão das irregularidades,
o Tribunal aplicou uma multa de
R$ 1.450,98 ao ex-prefeito; e
a multa de 10% sobre o valor a
ser restituído a cada um dos responsabilizados pela devolução de
valores. As sanções de restituição e multas estão previstas no
artigo 85, e 89 da Lei Orgânica
do TCE-PR (Lei Complementar
Estadual nº 113/2005).
Os conselheiros determinaram, ainda, a inclusão dos nomes
de Clarice Lourenço Theriba
e Moacyr Elias Fadel Júnior no
cadastro de responsáveis com
contas irregulares.
Além disso, o TCE-PR expediu a recomendação para que o
Município de Castro e o Instituto
Confiancce observem as exigên-

Divulgação

Instrução do processo
A Coordenadoria de Gestão
Municipal (CGM) do TCE-PR
opinou pela irregularidade das
contas, com aplicação de sanções
aos responsáveis. O Ministério
Público de Contas (MPC-PR)
concordou com a unidade técnica; e sugeriu a aplicação de
multas, a determinação de devolução parcial dos recursos repassados e a inclusão dos nomes
do ex-prefeito e da presidente
da entidade à época no cadastro dos responsáveis com contas
irregulares.

BRASÍLIA

TRE-PR

Ponta-grossense
assume cargo
de juiz titular

cias da Resolução nº 28/11 e
da Instrução Normativa (IN) nº
61/11 do Tribunal; e, especificamente ao município, para que
observe o disposto no artigo 10,
parágrafo 1º, da Lei nº 9.790/99;
no artigo 7º, I, da Resolução nº
28/11 do TCE-PR; e no artigo
5º, V, da IN nº 61/11-TCEPR,
que impõem a necessidade de
consulta ao Conselho de Política
Pública anteriormente à celebração de termos de parceria.

Deputada Aline leva pauta
de pessoas com deficiência

O advogado ponta-grossense
Roberto Ribas Tavarnaro foi
nomeado juiz titular do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do
Paraná, em decreto assinado
nesta terça-feira (26) pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e publicado no Diário
Oficial da União.
O magistrado atuava desde
maio de 2016 como juiz substituto do Tribunal. Tavarnaro
assume o cargo que nos últimos
quatro anos foi ocupado por
Paulo Afonso da Motta Ribeiro. O
mandato é de dois anos, podendo
se estender por mais dois.
“É com grande alegria que
parabenizo Dr. Roberto Ribas
Tavarnaro, profissional qualificado, coerente, que ama o que
faz”, celebra a deputada federal
Aline Sleutjes, do Paraná. Para
a parlamentar, Tavarnaro é um
grande profissional da área do
Direito e merece esta posição por
todo o trabalho que vem desempenhando no estado.
“Sua conduta sempre com
transparência e responsabilidade
nos dá o sentimento de confiança
na Justiça Eleitoral do Paraná.
Siga firme em seus propósitos
e conceitos. Deus te abençõe!”,
finalizou Aline

Magistrado atuava
como juiz substituto
desde 2016

A deputada federal Aline
Sleutjes, do Paraná, esteve reunida na tarde de terça-feira (26)
com a primeira-dama, Michelle
Bolsonaro, no gabinete da
ministra da Família, da Mulher
e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Um dos objetivos do
encontro foi uma pré-agenda
para tratar de temas importantes
defendidos por Aline Sleutjes,
como pedidos de ajudas para
as Apaes, e atenção especial a
crianças com mielomeningocele
e síndrome de Apert (as duas
últimas são patologias de malformação que acometem os bebês).
Os temas serão tratados com
exclusividade em um novo encontro, que ficou agendado para a
próxima semana. “Conversamos
também sobre vários projetos de
lei e demais iniciativas que tenho
em favor das pessoas com deficiência”, conta a parlamentar.
A primeira-dama colocou-se
à disposição aos temas sensíveis
apresentados por Aline Sleutjes.

Ministra Damares Alves, Michelle Bolsonaro e Aline Sleutjes
“Estou aqui para servir. Minha
função é avançar nas pautas
dos deficientes”, disse Michelle
Bolsonaro, que é uma ativista
de causas sociais relacionadas a
pessoas com deficiência e doenças raras, entre outras iniciativas.
Aline Sleutjes aproveitou a
ocasião para levar um pouco
do carinho dos Campos Gerais
para a primeira-dama do Brasil, a exemplo do que fez com a

ministra Damares há alguns dias.
Michelle Bolsonaro também foi
presenteada com o livro “Léo, o
sapinho cadeirante”, da autora
Claudia Bodini, de Castro, e um
colar da marca de acessórios de
Mariza Kiers, que é empreendedora de Ponta Grossa.
"Ela ficou muito contente
com os presentes que recebeu da
minha terra natal e muito agradecida", contou a deputada ao fim
do encontro.

DAS RUAS DE CARAMBEÍ

Plauto obtêm recursos para iluminação
Da Assessoria
Cerca de R$ 3 milhões
foram liberados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano
(SEDU), por meio de ações
do deputado Plauto Miró Guimarães Filho, para o município
de Carambeí. Os recursos provenientes do programa Paraná
Cidade vão ser usados na compra de luminárias de LED e
acessórios para substituir o atual
sistema de iluminação pública
das ruas do perímetro urbano.
De acordo com o deputado
Plauto, 2199 pontos receberão
novas lâmpadas com potências
variando entre 300, 200, 100 e

ÁGUA BOA
A Sanepar estão investindo, somente em 2020, R$ 15
milhões na ampliação do programa Caixa D’Água Boa em 134
cidades paranaenses. "Já foram atendidas 500 famílias até ano
passado , outras 1700 famílias de 70 municípios no início deste
ano. Nesta segunda fase, até dezembro, mais 1,8 mil famílias
de 64 cidades serão atendidas, totalizando 4 mil famílias beneficiadas com água tratada", confirma o presidente da Sanepar,
Claudio Stabile.
Divulgação

RETOMADA
O governador Ratinho
Junior considera que o Paraná
será um dos primeiros estados do Brasil a retomar as
atividades econômicas após
a pandemia do coronavírus.
Segundo ele, se o Estado
mantiver o bom controle da
pandemia e houver regressão na curva de contágio, a
expectativa é que em agosto
todas as atividades produtivas
voltem à normalidade, e será
possível retomar o caminho
do crescimento de maneira
acelerada.

cisa ir nos postos de distribuição. É só fazer a compra de
alimentos nos mercados credenciados.

NOVO SECRETÁRIO
O jornalista Denian
Couto, que trabalhou por
anos no Paraná, foi nomeado
pelo prefeito Nelson Marchazan Junior (PSDB) o novo
secretário de Comunicação
Social da prefeitura de Porto
Alegre (RS).

TRABALHO CONTINUA
O deputado Tiago Amaral
(PSB) anunciou o repasse de
mais de R$ 1,5 milhão, através da Secretaria do Desenvolvimento Urbano, para obras e
compra de equipamentos em
Ubiratã. A prefeitura já recebeu uma nova escavadeira
hidráulica, um parquinho
infantil e uma van adaptada.
Todos os itens estão em processo de licitação. Na semana
passada, Tiago Amaral anunciou mais uma emenda para
conclusão do recape asfáltico
na cidade.

Divulgação

Da Assessoria

Roberto Ribas Tavarnaro

Decisão
Ao fundamentar seu voto, o
relator do processo, conselheiro
Ivens Linhares, afirmou que realmente não foram apresentados
vários esclarecimentos exigidos
pela Lei Federal nº 9.790/99 e
pelo Decreto nº 3.100/99, o que
impossibilitou a aferição da legitimidade das despesas declaradas.
Linhares ressaltou que não
foram comprovadas a realização
de consulta prévia ao Conselho
de Política Pública anteriormente
à celebração do Termo de Parceria; a execução de despesas com
pessoal e encargos, no valor de
R$ 39.296,44; os pagamentos
a título de custos operacionais
e de recuperação de ISS retido
indevidamente, no valor total de
R$ 147.736,73; as despesas
executadas a título de serviços
de terceiros pessoa jurídica e
de retenções previdenciárias, no
valor de R$ 82.390,67.
Os conselheiros aprovaram
por unanimidade o voto do relator, na sessão de 17 de março da
Segunda Câmara de julgamentos
do TCE-PR; e determinaram o
envio de cópias do processo ao
Ministério Público do Estado do
Paraná e ao Ministério Público
Federal, para adoção das providências que esses órgãos entenderem cabíveis.
Os interessados ingressaram com Recurso de Revista e
Embargos de Declaração contra
a decisão expressa no Acórdão nº
660/20 - Segunda Câmara, disponibilizado, em 25 de março,
na edição nº 2.266 do Diário
Eletrônico do TCE-PR (DETC).
Enquanto os recursos tramitam,
fica suspensa a execução das
sanções impostas na decisão
contestada.

Divulgação

Recursos são do Paraná Cidade

50 watts, todas com baixo consumo de energia. “Assim que o
prefeito Osmar Blum apresentou
o projeto, fui em busca dos recursos junto ao governo estadual.
Entendo que a modernização do
sistema público de iluminação
traz economia e mais segurança

para a população”, afirmou o
deputado.
O governo estadual já autorizou o município a iniciar o processo de licitação. A empresa
que vencer a concorrência terá
que retirar as lâmpadas atuais,
substituir os braços de sustentação dos postes e instalar as
novas luminárias.
Cerca de 200 ruas receberão
as novas lâmpadas. De acordo
com o prefeito Osmar Blum, “o
deputado Plauto, mais uma vez,
mostrou que mantém o compromisso de atender as demandas da
população de Carambeí. A troca
das lâmpadas vai trazer muitos
benefícios para a cidade.”

POTENCIAL TURÍSTICO
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) e o prefeito
de Carlópolis, Hiroshi Kubo
(PSD), apresentaram
ao
governador Ratinho Junior,
uma série de propostas para
a retomada da economia e do
turismo no Norte Pioneiro região que reúne 46 cidades.
Hiroshi Kubo destacou que
além do turismo, Carlópolis é
um dos principais produtores
de frutas do Estado, exportando parte da produção para
a Europa e Ásia. “Estabelecemos um ritmo de trabalho
para destacar o potencial
turístico e a agroindústria
de Carlópolis, o que ajuda
a transformar a realidade de
muitas famílias do Norte Pioneiro”.
AUXÍLIO EMERGENCIAL
A Câmara dos Deputados analisa o projeto de
lei der Eduardo Bismarck
(PDT-CE) que estende por
mais três meses o auxílio
emergencial do governo. Os
R$ 600 pagos em abril e com
mais duas parcelas para maio
e junho alcançariam os meses
de julho, agosto e setembro. “O problema persiste e
não podemos deixar nossa
população passando necessidade. Enquanto houver crise,
há que manter o auxílio”,
defende Bismarck.
SEGURA O CARTÃO
Os deputados estaduais estão recebendo dúvidas
dos beneficiários do cartão
do Programa Comida Boa.
"Segura o cartão, ainda tem
mais duas parcelas", orientou o deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) a uma
beneficiária que já recebeu a
primeira parcela de R% 50.
Quem tem o cartão não pre-

FAKE NEWS
O Tribunal de Contas da
União determinou a suspensão de contratos de anúncio
publicitário do Banco do Brasil com sites, blogs, portais e
redes sociais. A decisão do
ministro Bruno Dantas parte
de análise feita pelo tribunal de repasses de verba do
banco para sites acusados de
publicar fake news.

ELEIÇÕES
Os presidentes do Senado,
Davi Alculumbre (DEM-AP);
e da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ),
conversam hoje com o novo
presidente do TSE, Luís Barroso. Os dois levaram algumas
opções em relação às eleições municipais. Uma delas
é adiar as eleições conforme
orientação das autoridades
médicas. Assim, um estado
poderia realizar as eleições
na data prevista (primeiro e
último domingo de outubro),
enquanto outro estado poderia realizá-las em novembro
ou dezembro, de acordo
com a situação da pandemia
na respectiva região. Outra
opção seria adiar as votações
para o mês de novembro para
todos os estados. Isso levaria
à prorrogação dos mandatos
dos atuais prefeitos e vereadores.
MAL AVALIADOS
Pesquisa do instituto Orbis
revela que os brasileiros não
estão satisfeitos com a atuação das autoridades federais.
A avaliação do governo Jair
Bolsonaro é “ruim ou péssima” para 52%, enquanto
50,7% classificam o Congresso Nacional da mesma
forma. A avaliação do governo
é “bom ou ótimo” para 29,8%
e regular para 15%. Já o Congresso é bom ou ótimo para
apenas 5,8%.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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NA HISTÓRIA DAS SESSÕES

Legislativo faz
primeiro uso
virtual da tribuna
Rafael Rabbers
aceita pedido
de desculpas
de Joel Fadel
A Câmara Municipal de Castro
protagonizou, na sessão ordinária
de segunda-feira (25), o primeiro
uso virtual da tribuna da sua história. O pioneirismo coube ao vereador Joel Elias Fadel (Patriota), que
participou da sessão por videoconferência – uma vez que, por ter
mais de 60 anos, encontra-se em
situação de confinamento social em
sua casa, devido ao enfrentamento
à pandemia do novo coronavírus.
A fala de Joel ocorreu durante
o Pequeno Expediente, logo no início da sessão – espaço que o vereador utilizou, primeiro, para pedir
desculpas ao segundo-secretário
Rafael Rabbers (PTC) pelo fato
de tê-lo citado na sessão do último
dia 18, em meio a uma fala justificando seu voto contrário à concessão de título de Cidadã Benemérita
de Castro à deputada federal Aline
Sleutjes (PSL) – conforme previa
o Projeto de Lei 15/2020, de
autoria da vereadora Fatima Castro (MDB). Em seguida, Joel propôs mudanças na Lei Orgânica do
Município (LOM), especificamente
nos artigos que regulamentam a
destinação desse tipo de honraria
(leia matéria abaixo).
“Primeiramente, gostaria de
[me] desculpar com o colega vereador Rafael Rabbers. De forma indelicada, o citei na última sessão, no
momento em que eu falava nos [...]
cinco minutos finais. Foi o nome
que veio à minha mente, porque é

um exemplo clássico de oposição”,
disse Joel. “Hoje, seria o Rafael,
porque ele mora na Castrolanda,
e as únicas urnas [em] que o [prefeito] Moacyr [Elias Fadel Junior,
Patriota] perdeu, na última eleição
[em 2016] foram da Castrolanda”,
argumentou.
De acordo com Joel, caso o
prefeito estivesse na condição de
ser condecorado com o título de
Cidadão Benemérito de Castro,
“ficaria extremamente desconfortável para ele [Rabbers] votar”.
“Por que? Porque ele mora lá [em
Castrolanda] e, obviamente, [...]
eles [moradores da colônia] não
apreciam [...]. Me perdoa por ter
te citado”, afirmou.
Na sequência, Joel disse que
tal situação o levou “a uma reflexão” após a sessão do dia 18. Ele
sugeriu que a concessão de títulos
a pessoas “que tenham realizado
um trabalho relevante na sociedade não deva ser feita a cargos,
pessoas públicas, políticas, eleitas pelo voto, no exercício do
mandato”. “Por que? Porque nós
sabemos que a política é feita de
[...], no mínimo, dois, três, quatro
lados. [...]. Então, fica extremamente desconfortável votar contra
uma pessoa da tua cidade. Só que
a situação política não permite
fazer isso. Nunca vai haver unanimidade. Só vai haver unanimidade
depois do mandato completo,
depois que a pessoa tiver terminado seu trabalho”, observou.
Joel citou como exemplo a
concessão de título de Cidadão
Benemérito, em 2015, ao exprefeito Lauro Lopes (falecido em
março deste ano). “Talvez, se [a
homenagem] fosse feita no correr
do mandato, não teria sido feita
daquela forma, ou talvez não tenha

sido tão elegante, tão bonita, tão
confortável”, disse. “Eu acho que a
gente devia evitar o desconforto da
pessoa que vota e [...] da pessoa
que recebe o não. Fica ruim para
os dois lados, ninguém ganha com
isso”, complementou.
Ao concluir a fala, Joel agradeceu à vereadora Fatima Castro.
“Estamos fazendo a primeira tribuna on-line da história da Câmara
Municipal. É um dia histórico. Está
sendo gratificante pra mim. Fiquei
muito feliz de participar”, disse.
Palavra Livre
Na Palavra Livre, Rafael Rabbers manifestou-se a respeito do
pedido de desculpas de Joel. “Só
para deixar registrado, pode ficar
tranquilo, não fiquei ofendido. Está
aceito o seu pedido de desculpas e
continuamos em frente”, afirmou.
Na sequência, Maurício Kusdra
(PSB) e Fatima Castro se pronunciaram sobre a sugestão de Joel.
“Eu acho muito bacana a ideia [...]
e viável que a gente faça essa alteração em relação aos títulos que nós
concedemos”, afirmou, sugerindo
estender o mesmo tratamento
quando os homenageados sejam
servidores públicos.
“Antes de finalizar a sessão,
eu quero parabenizar o Joel pelo
uso da tribuna virtual. Como você
disse, entrou para a história o primeiro vereador a utilizar a tribuna
de casa [...]. Muito bacana”, disse
Fatima. “E mais bacana, ainda, é
o que você falou. Eu acho que a
gente, realmente, precisa pensar
sobre isso. Posso já conversar aqui,
com o Jurídico da Casa, para iniciar
a proposição de uma lei nesse sentido. A gente discute com a coletividade, antes, e faz uma lei [...] de
todos os vereadores”, observou.

SESSÃO MOVIMENTADA

Plenário aprova 14 requerimentos
O Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou, na sessão da última segunda-feira (25),
um total de 14 requerimentos
constantes da ordem do dia. Dois
vereadores são autores de três
requerimentos, cada um.
Fatima Castro (MDB), presidente da Casa, pede ao prefeito
Moacyr Elias Fadel Junior (Patriota),
no Requerimento 97/2020, informações sobre instalação de água
na comunidade do Marmeleiro, no
interior. Pelo 98/2020, ela pede
informações sobre a possibilidade
de executar serviços no Jardim
Alvorada I e II. Pelo Requerimento
101/2020, a solicitação é por
informações referentes ao concurso
público realizado pelo Executivo,
conforme o Edital 01/2016.
Congratulações
Nos requerimentos 88/2020
e 91/2020, o primeiro-secretário
Maurício Kusdra (PSB) solicita,
respectivamente, votos de congratulações a todos os profissionais de
Saúde da rede pública municipal
que atuam na linha de frente contra
a pandemia da covid-19 e todos os
professores das redes municipal e
estadual de ensino.
Através do Requerimento
92/2020, Kusdra pede ao prefeito,
ao secretário de Gestão Pública,
Maurício F. Fadel, e ao diretor
do Departamento de Segurança
Pública, Antonio Sergio de Oliveira,
informações quanto à implantação
de patrulha ou guarda ambiental.
O vice-presidente da Casa,
vereador Herculano da Silva
(DEM), é autor de dois requerimentos. O 93/2020 requer ao prefeito e ao secretário municipal de
Obras, Serviços Públicos e Meio

Ambiente, Paulo Nocera, a construção de um poço artesiano na localidade denominada Estrada Colônia
Santa Leopoldina, no bairro Bonsucesso. Já o 90/2020 solicita ao
prefeito estudos de viabilidade para
aumento do índice de adicional de
insalubridade para os profissionais
da área da Saúde do município.
Fraldas
O Requerimento 100/2020,
de Joel Elias Fadel (Patriota), pede
informações quanto à possibilidade
de desenvolvimento de projeto
para confecção e distribuição de
fraldas descartáveis aos idosos e
portadores de necessidades especiais, reiterando o Requerimento
322/2019, também de sua autoria. “Estamos aqui, novamente,
reiterando esse documento. É uma
coisa barata que pode ser bastante
útil para grande parte da população”, disse Joel.
O vereador contou que a secretária municipal de Saúde, Maria
Lidia Kravutschke, o informou que,
no momento, o município conta
com um estoque de fraldas grandes. “Mas sempre tem pessoas
carentes, que precisam, entidades,
[...] e tem as pessoas carentes,
com essas dificuldades de trocar
várias vezes ao dia. Tem pessoas
que ficam um dia inteiro com uma
fralda só, é uma coisa absurda,
porque a fralda sai meio cara, principalmente para quem tem poder
aquisitivo baixo”, observou.
O Requerimento 89/2020,
de Gerson Sutil (PSC), pede
ao prefeito informações referentes à aplicação da Lei Federal
12.317/2010, que regulamenta
a jornada laboral semanal de 30
horas aos servidores assistentes

sociais do município. O Requerimento 94/2020, de José Otávio
Nocera (Patriota), pede ao prefeito e ao secretário Paulo Nocera
informações quanto à existência de
programação de melhorias para a
estrada rural que liga a Campina
do Elias ao município. “Nós estamos sabendo que a Prefeitura está
trabalhando na região do Tronco,
e já faz uma semana e pouco. Mas
tem algumas pessoas que moram
na Campina do Elias que estão
preocupadas pra ver se [as obras]
vão chegar lá”, disse Zé Nocera.
O Requerimento 95/2020, de
Dirceu Ribeiro (Podemos), solicita
ao prefeito e ao Departamento
de Estradas e Rodagem (DER)
informações sobre projetos de
segurança na avenida Dr. Ronie
Cardoso, na esquina com a rua
Rosana Cardoso Amato, próximo
ao Educandário. “É um pedido
[feito] através dos moradores que
têm conversado bastante com a
gente a respeito desse local, ali,
que tem se tornado muito perigoso”, explicou o vereador. Dirceu
sugeriu a realização de um estudo
para instalação de uma rotatória,
no local, “porque o movimento
tem aumentado bastante, [com] a
cidade crescendo”. “O local, ali, é
muito perigoso”, justificou.
O Requerimento 96/2020,
de Luiz Cezar Canha Ferreira
(DEM), pede à Companhia de
Saneamento do Paraná (Sanepar) informações sobre a falta de
água na comunidade do Tronco.
O Requerimento 99/2020, de
Miguel Zahdi Neto (Patriota),
solicita ao prefeito informações
sobre a possibilidade de disponibilizar serviço de internet gratuita
aos cidadãos de Castro.

Pioneirismo coube ao ex-presidente e vereador Joel Fadel

PELA QUARTA VEZ

Câmara volta realizar sessão mista
Pela quarta vez consecutiva,
a Câmara Municipal de Castro
realizou sessão ordinária mista,
na última segunda-feira (25).
Participaram presencialmente da
sessão, no Plenário, a presidente
da Casa, Fatima Castro (MDB),
Maurício Kusdra (PSB), primeirosecretário, Rafael Rabbers (PTC),
segundo-secretário, Dirceu Ribeiro
(Podemos), Gerson Sutil (PSC),
Luiz Cezar Canha Ferreira (DEM),
Miguel Zadhi Neto (Patriota) e
Paulo Cesar de Farias (PSD). De
suas casas, por videoconferência,
participaram o vice-presidente
Herculano da Silva (DEM), Jovenil
Rodrigues de Freitas (Podemos),
José Otávio Nocera (Patriota), Joel
Elias Fadel (Patriota) e Antonio
Sirlei Alves da Silva (DEM).
Conforme
a
Resolução
04/2020, não apenas os projetos
de lei, mas também a ata da sessão do último dia 18 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 e as proposições da
ordem do dia. Ao todo, foram 14
requerimentos e três indicações.
Por ser a última do mês de
maio, a sessão iniciou a execução
do Hino de Castro. Pouco antes da
leitura das indicações, por Rafael
Rabbers, Fatima suspendeu a sessão por cinco minutos para que se
criasse um novo link para a videoconferência. Retomada a sessão,
Rabbers finalizou a leitura e, em
seguida, Fatima chamou Joel Elias
Fadel para usar a tribuna.
Rio Ribeira
Na ordem do dia, Fatima Castro encaminhou o Projeto de Lei
28/2020, do Executivo – que
autoriza a Prefeitura a abrir crédito
adicional suplementar no valor de
R$ 523.049,39 –, para que os
membros das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Finanças
e Orçamento (CFO) exarem seus
pareceres.
Um requerimento assinado por
sete vereadores solicitava discussão e votação única do Projeto de
lei 26/2020, com fundamento do
artigo 142, parágrafo 6º, do Regimento Interno da Casa. De autoria
do Executivo, a proposição autoriza
a Prefeitura a abrir crédito adicional
especial no valor de R$ 118.896
– valor oriundo da Secretaria Municipal do Interior.
Conforme a justificativa, essa
proposição prevê a abertura de crédito em caráter de urgência, através
de anulação e suplementação de
dotação orçamentária para garantir
a contrapartida referente à proposta
cadastrada no Siconv 3600/2020
(sigla para “Transferências Voluntárias da União”, do Ministério

da Economia). A verba será para
construção de uma ponte sobre o
rio Ribeira, através do Programa
de Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentável Local Integrado
(emenda individual impositiva do
Ministério do Desenvolvimento
Regional). Colocado em discussão
e votação, o projeto foi aprovado
por unanimidade.
Em bloco
Na sequência, o Plenário aprovou, por unanimidade, todos os
14 requerimentos constantes da
ordem do dia (leia matéria abaixo).
Após essa votação, Fatima Castro
consultou os demais vereadores
sobre uma nova forma de discussão
e votação dos requerimentos que
estiverem na ordem do dia – a valer
a partir da próxima sessão ordinária
(em 1º de junho).
A sugestão de Fatima foi de
fazer a leitura e a discussão dos
requerimentos e, somente no
final, abrir para votação em bloco.
Segundo ela, a ideia é abrir a discussão normalmente. Caso não haja
manifestação de nenhum vereador,
passa-se à discussão do próximo
requerimento, e assim sucessivamente. Ao final da leitura de todos
os requerimentos, faz-se uma única
votação. Caso alguém queira votar
contra, no momento em que o
secretário o chamar, ele manifesta
seu voto contrário. Fatima sugeriu
o enunciado “eu aprovo todos, com
exceção daqueles cujo voto será
contrário” para ser utilizado pelos
vereadores.
Colocada em discussão, a solicitação de Fatima foi aprovada por
unanimidade. “Agradeço a colaboração dos senhores. Acho que isso
vai tornar um pouco mais dinâmica
a nossa sessão”, disse ela, suspendendo, novamente, a sessão por
cinco minutos para criação de novo
link.
Pedido
O Projeto de Lei 23/2020, de
autoria do Executivo, que autoriza a
Prefeitura a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$ 417,5
mil, recebeu pareceres favoráveis
dos membros da CCJ e da CFO.
A CCJ, no entanto, solicitou mais
informações por parte da Prefeitura.
Fatima acatou o pedido e encaminhou a matéria para a Secretaria
Legislativa da Câmara.
Em primeiras discussão e votação, o Plenário aprovou o Projeto
de Lei 25/2020, de autoria de
Fatima Castro e Luiz Cezar Canha
Ferreira. A proposição, que recebeu
pareceres favoráveis da Assessoria
Jurídica e dos membros da CCJ,
institui a obrigatoriedade de identificação nos veículos oficiais ou a
serviço da administração pública
municipal.
“Tenho visto o tanto de casca-

lho que está sendo liberado para
enchimento. Eu não sou contra a
doação da Prefeitura, sou a favor”,
afirmou Luiz Cezar, durante a discussão do projeto. “Eles mandam
três, quatro, cinco caminhões pra
encher terreno. E a gente não pode
fiscalizar porque tem caminhão que
não tem nem o emblema da Prefeitura. Então, eu acho que, se quer
dar, vá lá e dê terra, porque pelo
menos [...] não é tão grande o prejuízo para a Prefeitura”, observou.
Na sequência, Fatima convocou
a Comissão de Saúde e Assistência
Social “e demais vereadores” para
a audiência pública de apresentação
do Relatório de Metas da Programação Anual de Saúde referente ao
primeiro quadrimestre de 2020,
programada para ser realizada no
Plenário na quarta-feira (27), às
17 horas. “Mas de forma mista,
com vereadores presentes e vereadores por videoconferência, como
fizemos hoje”, lembrou Fatima.
‘Lembrete’
Na Palavra Livre, além de
Maurício Kusdra, Rafael Rabbers
e Fatima Castro, outros dois vereadores se manifestaram. O primeiro
a falar foi José Otavio Nocera. “Só
quero deixar o meu respeito a todos
os requerimentos e solicitações de
todos os nossos companheiros
vereadores, [que] estão pensando
em termos de benefícios pra ajudar
todos os funcionários que correm
risco, neste momento [...] de pandemia”, afirmou. “Mas nós temos
que pensar em confiança e conhecemos o nosso prefeito Moacyr. Com
certeza que ele já está pensando em
todas as maneiras de contemplar
todos esses funcionários que têm
direito a receber qualquer benefício
pelos trabalhos que estão fazendo.
[...] sempre falei que requerimento
é um lembrete, nós vereadores
estamos lembrando o prefeito dos
benefícios que podem ser feitos
para todos os funcionários [...] de
Enfermagem, de Assistência Social,
mas vamos respeitar, que o prefeito
vai fazer todo o possível, e não está
esquecendo disso daí”, justificou.
Na sequência, Herculano da
Silva se manifestou. “Eu sou vereador e represento o povo, vou
continuar fazendo os meus requerimentos. Não é um lembrete, é um
pedido”, disse.
Ao final da sessão, Fatima Castro convidou Paulo Cesar de Farias
para fazer a saudação à Bandeira
Nacional. O vereador leu a poesia
intitulada “A Bandeira”, da aluna
Tiphany Kuff Gomes, de 9 anos,
que estuda na Escola Municipal Dr.
Vicente Machado:
Encerrada a homenagem,
Fatima agradeceu “a presença e a
colaboração de todos” e convocou
os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 1º de junho.

EM DOIS ARTIGOS

Lei regulamenta concessão de títulos
A Lei Orgânica do Município (LOM) regulamenta a concessão de títulos de Cidadão
Honorário e Cidadão Benemérito em dois artigos.
O artigo 8º, inciso XV, preconiza que “cabe à Câmara, com
sanção do Prefeito, dispor sobre
as matérias de competência do
Município e especialmente:
[...] conceder título de cidadão

honorário, qualquer outra honraria ou homenagem a pessoas
que reconhecidamente tenham
prestado serviço ao Município”.
Já o artigo 9º, inciso XXV,
prevê o seguinte: “compete,
privativamente, à Câmara, além
de elaborar leis, entre outras,
as seguintes atribuições: [...]
conferir homenagem a pessoas
que reconhecidamente tenham

prestado relevantes serviços ao
Município ou nele se destacado
pela atuação exemplar na vida
pública e particular mediante
proposta pelo voto de dois terços
(2/3) dos membros da Câmara;
(Redação dada pela Emenda à
Lei Orgânica nº. 08/2007,
de 13/07/2007 e Emenda à
Lei Orgânica nº. 09/2008, de
04/06/2008)”.
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EM PALMEIRA

Terceiro caso de covid-19 confirmado
Divulgação

Dos três casos
confirmados,
dois já se
recuperaram

ÁUDIO SOBRE NOVA CASO

Secretaria de Saúde
lamenta vazamento
A Secretaria Municipal de
Saúde emitiu uma nota explicativa no final da tarde desta
quarta-feira (27), lamentando
o vazamento de um áudio em
rede social, sobre o caso confirmado de Covid-19 em Palmeira na mesma data.
O documento, assinado
pela secretária interina da
pasta, Anna Angélica Alves
Moscalesky, explica que as
informações técnicas foram

Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
confirmou na quarta-feira (27)
o terceiro caso de Covid-19
no município de Palmeira. O
paciente é do sexo masculino,
tem 48 anos e reside na área
urbana. Ele encontra-se clinicamente bem e em isolamento
domiciliar com familiares que
estiveram em contato direto.
O paciente esteve recentemente em outro Estado e realizou a coleta de amostra em
outro município, porém, como é
residente em Palmeira, fica em
isolamento na cidade e sendo
acompanhado pelo serviço de
saúde municipal.
Dos três casos confirmados em Palmeira, dois já foram
recuperados. O município ainda
conta um caso em investigação com Síndrome Respiratória

NOTA EXPLICATIVA
Anna Angélica Alves Moscalesky, secretária interina
Aguda Grave, o qual está internado em hospital no município,
além de 21 casos que já foram
descartados.
Os dados da Secretaria Municipal de Saúde também registram 199 pacientes notificados

'CHAVE NA MÃO'

Sonho da casa própria já
é realidade em Carambeí
Divulgação

Moradias prontas
Da Assessoria
Carambei - A 'chave na mão'
para 154 famílias que irão ocupar as moradias dos residências
Cidade Nova, Novo Horizonte e
Eldorado está próxima de acontecer. Depois do sorteio dos contemplados iniciou o processo de
vistoria das casas e apartamentos
que deverá finalizar, ainda nesta
semana.
Na terça-feira (26), a Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal acompanhou a
vistoria de três contempladas que
conheceram suas moradias onde
conferiram todos os detalhes
acompanhadas pelo auxiliar de
engenharia da Pizolato Construtora e Incorporadora, Alexandre
Magalhães.

No Residencial Novo Horizonte a aposentada Maria Amália
de Souza foi conhecer sua nova
casa, onde emocionada contou
seus planos de ampliação e dedicação aos cuidados que terá com
o quintal. Já a aposentada Elvira
Maria da Rosa acompanhada do
neto Vinícius foram conhecer as
acomodações do seu novo apartamento térreo, no Residencial
Eldorado. A contemplada Ediele
da Luz Antonio que irá residir no
Residencial Cidade Nova, também
conheceu e conferiu seu imóvel
que habitará com os filhos Davi,
Helena e Elisa. A emoção e a felicidade de adentrar na casa própria
e conhecer o espaço em que iniciarão uma nova etapa de suas vidas
estavam impressas nos sorrisos e
gestos destas três mulheres.

PACIENTES FIZERAM E NÃO FORAM RETIRAR

SMS tem 75 resultados
de exames abandonados
Da Assessoria
Tibagi - Levantamento realizado pela Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) demonstrou que um
grande número de pacientes não
retiram o resultados de exames
de alta complexidade, feitos através da saúde municipal. O total
de 75 exames de imagens, como
ressonâncias e tomografias, estão
na SMS, à espera da retirada. O
número é superior ao de um levantamento realizado em novembro
de 2019 pela SMS, que indicava
51 exames aguardando retirada.
O secretário municipal de
Saúde, Wilson Silva, orienta para
que os pacientes compareçam na
Secretaria para pegar seu exame.
“Pedimos a população para que
quando fizerem seus exames busquem os resultados. Os serviços

enviadas a um grupo de
ambiente de trabalho restrito
aos profissionais da área da
saúde, mas foram vazadas.
A nota também destaca
que a Secretaria Municipal de Saúde está seguindo
todos os protocolos recomendados pelo Ministério da
Saúde diante da situação, e
que as devidas providências
administrativas estão sendo
tomadas.

são marcados sempre com dificuldade, mas pessoas agendam atendimentos, não comparecem e não
dão satisfação, o que prejudica o
sistema como um todo”, frisa.
Para saber se seu exame já
está na Secretaria de Saúde,
justificar a ausência a um serviço agendado ou remarcá-lo, o
paciente pode entrar em contato
com SMS, através dos telefones
3916-2160.
Divulgação

75 exames de imagens na
espera para serem retirados

com síndrome respiratória/gripal, sendo que destes, 142 estão
recuperados, 22 realizaram testes rápidos para Covid-19 com
resultado não reagente e 57
pessoas continuam em monitoramento domiciliar.

A Secretaria Municipal
de Saúde vem, através desta
nota, lamentar o ocorrido na
data de hoje, 27/05/2020,
em relação ao vazamento
de áudio, sem autorização,
em meio de comunicação
para informações técnicas
em ambiente de trabalho,
referente ao novo caso con-

firmado de COVID-19 em
nosso Município. Salientamos
que a Secretaria de Saúde
está seguindo todos os protocolos recomendados pelo
Ministério da Saúde diante
desta situação.
Comunicamos que as
devidas providências administrativas estão sendo tomadas.

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2020

Secretaria de Saúde presta contas
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou,
na tarde desta terça-feira (25),
audiência pública para prestar
contas do 1° quadrimestre de
2020. Conduzida pelo secretário
da pasta, Wilson Silva, a apresentação detalhou ao legislativo
e comunidade, os investimentos,
gastos e números da secretaria
neste início de ano. Devido à pandemia da COVID-19, a sessão
contou com público reduzido, mas
com transmissão on-line, através
do site da Câmara Municipal.
Nestes primeiros quatro

meses, através de convênios firmados pela SMS, foram realizados 559 encaminhamentos para
variados tipos de exames e casas
de apoio. Pelo Sistema Único de
Saúde (SUS), foram 464 pacientes encaminhados e pelo Consórcio de Saúde 379. Na aquisição de
medicamentos a secretaria investiu
mais de R$ 259 mil.
Outro ponto importante abordado foram os números da dengue
e do novo Coronavírus em Tibagi.
A doença transmitida pelo Aedes
aegypti já soma 29 casos confirmados e notificados em Tibagi. Já

da COVID-19 não tem nenhum
caso confirmado, nem em investigação no município.
O secretário municipal de
Saúde relata que a prestação de
contas é importante para estreitar os laços da secretaria com a
comunidade e ressalta que a SMS
está de portas abertas para dialogar com a população. “A audiência
pública é um importante momento
de prestação de contas dos trabalhos da secretaria municipal de
saúde, além de rico momento de
discussão da saúde pública do
nosso município”, disse.

BAIXAS TEMPERATURAS

Moradores de rua poderão
passar a noite em ginásio
Da Assessoria
Ponta Grossa também é
conhecida pelas baixas temperaturas registradas, e quando está
no clima frio é o momento que
os casacos e cobertas começam a
sair dos armários para aquecer o
corpo. Mas e a população de rua
como faz? A Prefeitura Municipal
realiza doações de mantas, agasalhos e comidas para aquecer, e
neste ano também disponibilizará
um local para que estas pessoas
passem a noite a partir de amanhã (29).
O Serviço Especializado em
Abordagem Social, ligado a Fundação Municipal de Assistência
Social (Faspg), está disponibilizando um telefone de plantão,
onde os munícipes poderão entrar
em contato caso encontrem
alguém dormindo na rua, nas
noites geladas da cidade. As
chamadas devem ser feitas para
o 42 98872-3820, os encaminhamentos serão pelo serviço ou
livre demanda. O local destinado
a receber as pessoas em situação
de rua será o ginásio de esportes Zucão, rua General Rondon,
2-158, na Nova Rússia.
“Este telefone será exclusivo
para o atendimento. É importante
que a população esteja ciente da
importância de não passar trotes,
para que o serviço seja eficiente
e preciso. Quando o munícipe
entrar em contato, é necessário
que seja informado, corretamente,
o local que o cidadão está, desta
maneira a equipe chegará mais
rápido até a situação”, destaca
a presidente da Faspg, Simone
Kaminki. Assim que o plantonista

receba a ligação uma equipe será
deslocada para o atendimento,
verificando as condições da pessoa e realizando encaminhamento
para abrigo, quando necessário.
Atualmente a cidade conta
com aproximadamente 110 pessoas que residem nas ruas da
cidade, estes poderão passar a
noite no ginásio a partir de das
20 às 22 horas, podendo ficar
até às 8 horas do dia seguinte. As
pessoas contarão com colchões,
cobertores, kit de higiene pessoal, máscara, álcool em gel e um
kit lanche. “Vamos tomar todas
medidas necessárias de higiene e
distanciamento. Nossa intenção é
fornecer um local seguro e quente
para os que mais precisam neste
momento”, explica Simone.
Para que esta ação pudesse se
concretizar foi necessário o apoio
de outros serviços municipais
como da Secretaria Municipal de
Cidadania e Segurança Pública,
através da Guarda Municipal e da
Secretaria Municipal de Esportes.
Sobre o Serviço Especializado em Abordagem Social
O Serviço Especializado em
Abordagem Social é ofertado de
forma continuada e programada,
com a finalidade de assegurar
trabalho social de abordagem e
busca ativa que identifique, nos
territórios, a incidência de situações de risco pessoal e social, por
violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração sexual de
crianças e adolescentes, situação
de rua, uso abusivo de crack e
outras drogas, dentre outras. O
público do serviço de abordagem são: crianças, adolescentes,

jovens, adultos, idosos e famílias
em situação de risco pessoal e
social que utilizam os espaços
públicos como forma de moradia
e/ou sobrevivência.
A Prefeitura também conta
com outros serviços para o público
em situação de rua, que é através
do Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação
de Rua (Creas Pop). Esta população pode procurar a equipe
técnica próximo a rodoviária, rua
Tobias Monteiro, 74 – Centro, de
segunda a sexta-feira, das 8 às 17
horas. “O atendimento é sempre
visando atender a demanda das
necessidades mediatas, como alimentação, que é oferecido o café
da manhã e o lanche da tarde, e
distribuído os tíquetes de almoço,
pois os usuários almoçam no Restaurante Popular, mas também
demanda quanto a higiene, são
distribuídos kits de higiene pessoal, para uso aqui no serviço,
por exemplo”, explica a diretora
do departamento de Proteção
Social Especial, Thais Verillo.
No Centro Pop os usuários
também têm acesso a espaços de
guarda de pertences e provisão de
documentação civil. “Oferecemos
atendimento e acompanhamento
técnico para análise das demandas dos usuários, através de
entrevista de escuta qualificada e
orientação individual e em grupo.
Articulamos e encaminhamos a
outros serviços socioassistenciais
e demais políticas públicas, com
vistas a garantia de direitos da
população em situação de rua”,
completa a diretora. Hoje, são
realizados uma média diária 150
atendimentos no local.

VACINAÇÃO CONTRA GRIPE

Professores
devem seguir
cronograma
Palmeira - Começou na terçafeira (26) a segunda etapa da terceira fase da Campanha Nacional
de Vacinação contra a Gripe em
Palmeira, a qual tem como grupos prioritários os professores de
escolas públicas e privadas e adultos de 55 a 59 anos de idade.
Para evitar aglomerações nas
unidades de saúde, a Secretaria
Municipal de Saúde desenvolveu
um cronograma para realizar a
vacinação dos professores, com
datas e horários pré-estabelecidos para cada instituição de
ensino. Já os adultos de 55 a 59
anos de idade devem procurar as
Estratégias de Saúde da Família
(ESF) do local no qual residem
para receberem suas doses.
A vacinação dos profissionais
da área da educação acontece até
sexta-feira (29), durante o período da manhã, das 9 horas às
11h30, e da tarde, das 13h30 até
às 16h30, no auditório do Colégio
Estadual Dom Alberto Gonçalves,
localizado no Centro. Caso o profissional resida na área rural, pode
ir até a ESF mais próxima de sua
residência para receber a vacina.

APOLLO FOI PROTAGONISTA

Escritório de
Investimentos
é o primeiro
distribuidor
do Safrainvest
O mercado de distribuição de
produtos para investimentos passa
a ter um novo produto. A partir
de agora o banco Safra passa a
disputar com grandes playeres do
mercado como XP Investimentos
e BTG Pactual através da sua plataforma Safrainvest. O novo produto, lançado na semana passada,
coloca à frente do cenário nacional
um escritório do Paraná. A Apollo
Investimentos, que já opera no mercado desde 2013, foi o primeiro
agente autônomo autorizado do
Brasil a comercializar ativos disponibilizados pela plataforma.
Com sede em Ponta Grossa e
unidades distribuídas em Curitiba,
Guarapuava, Araraquara – SP e um
forte programa de expansão no país,
a Apollo foi uma das precursoras no
processo de estruturação do novo
segmento do Safra. “Desde que
soubemos que trabalhavam para
ampliar a sua atuação na captação
de recursos, através de escritórios
como o nosso, temos contribuindo
e somado à construção do que se
transformou o Safrainvest”, explica
João Guilherme Penteado, CEO da
Apollo. Esse novo serviço do Safra,
que possui mais de 100 anos de tradição, coloca o banco em um patamar capaz de disputar com grandes
player do mercado, focando em
clientes de perfil premium, com
ticket médio de 1 milhão de reais.
A Apollo Investimentos, que já era
considerado no país um escritório
private foi convidado a ser o primeiro distribuidor independente
de produtos do próprio Safra e de
terceiros, com opções de fundos de
investimentos, operações de mercado de capitais, renda variável e
tesouraria. “Isso coloca o Paraná
em evidência e nos destaca ainda
mais como referência e expertise
no mercado de capitais”, aponta.
A explicação para essa conquista
se deve, segundo Penteado, pela
forma como a Apollo atende os
seus clientes. “Sempre pautamos o
nosso trabalho pelo conhecimento
técnico, com o melhor time de profissionais do mercado nacional e da
América Latina e acima de tudo,
pela transparência e lisura que
sempre nos norteou". Com a plataforma, o Safrainvest deve disputar
mercado que tem, segundo estimativa do banco Safra, 400 bilhões de
reais sob custódia.
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PR estuda criar Centro de IA em Agro
Divulgação

Entidades já
trabalham
para escrever
projeto
Da Assessoria
Resentantes de Instituições
de Ensino Superior, de pesquisa,
entidades civis e empresas relacionadas à área do agronegócio
participaram de reunião terça-feira
(26) para debater a estruturação
do Centro de Inteligência Artificial
em Agro, que deverá ser viabilizado por meio de parceria entre a
área pública e privada.
O encontro foi virtual e reuniu
mais de 70 pessoas, entre elas o
superintendente-geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
(SETI), Aldo Bona; o presidente
da Fundação Araucária, Ramiro
Wahrhaftig; o ex-reitor da UFPR,
Zaki Akel Sobrinho, representando

Encontro foi virtual e reuniu mais de 70 pessoas
o Biopark Academic Ventures; a
chefe da Regional da Casa Civil
Londrina, Sandra Moya; e o reitor
da UEL, Sérgio Carvalho.
Foram apresentadas as oportunidades da região Norte a partir
da estruturação de um Centro de
Inteligência Artificial em Agro. A
proposta reúne diversas entidades
de Londrina e prevê a estrutura-

ção do Centro de Inteligência no
prédio onde funciona atualmente
o Laboratório de Medicamentos
(LM) da UEL, na Avenida Tiradentes (zona oeste).
A estrutura pretende reunir e
estimular parcerias entre pesquisadores, startups e empreendedores relacionados ao agronegócio
gerando novas tecnologias e pro-

dutos.
O Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações vai criar oito centros de
pesquisa em inteligência artificial
em todo o país, sendo quatro no
estado de São Paulo e o restante
espalhado pelo país.
A proposta é atrair um destes centros para Londrina, apro-

CRIADO PELA FRENTE PARLAMENTAR DA AGROPECUÁRIA

Aline coordena grupo voltado a setor leiteiro
A deputada federal Aline
Sleutjes, do Paraná, foi designada para coordenar um grupo
criado pela Frente Parlamentar
da Agropecuária (FPA) para tratar da crise do setor leiteiro. O
objetivo é buscar soluções para
que os produtores possam superar os obstáculos, principalmente
pelo setor primário e em especial neste momento de pandemia
da Covid-19. Além de compor
a bancada ruralista na Câmara,
Aline tem base eleitoral no município de Castro, nos Campos
Gerais, um dos principais polos
de produção de leite do país.
O tema será levado por Aline
Sleutjes à ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, e, se necessário,
aos ministérios da Cidadania e
da Educação, responsáveis, respectivamente, pelo Programa de
Aquisição de Alimentos (PAA) e
pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae). A ideia
é ampliar as compras de leite

Divulgação

Tema será levado por Aline à ministra Tereza Cristina
por meio dessas duas ações do
governo federal.
Em recente reunião com a
FPA, o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de
Leite (Abraleite), Geraldo Borges, destacou que o setor passa
pelos baixos preços do litro de
leite ao produtor, altos custos de
produção, carga tributária elevada
e endividamento rural. “A cadeia
leiteira tem enorme importância

econômica e social em praticamente todos os municípios brasileiros e tem papel relevante para
segurar o homem no campo, evitando o êxodo rural”, pontuou a
deputada Aline.
Segundo a parlamentar, o
grupo vai reunir as reivindicações específicas de cada estado e
levantar a situação geral da cadeia
produtiva, para dar sequência aos
próximos passos. “Com base

nesses dados, poderemos definir
quais as entidades e todas as pessoas que poderão contribuir para
nossas discussões na proposição
de medidas para enfrentar as dificuldades vividas na cadeia produtiva”, disse.
O Brasil é o terceiro maior
produtor do mundo. No país, há
mais de 1 milhão de estabelecimentos produtores de leite, desde
o pequeno da agricultura familiar,
passando por pequenos, médios e
grandes produtores. O alimento,
que é rico em proteína, cálcio e
vitaminas, é produzido em 99%
dos municípios brasileiros com
4,5 postos de trabalho direto na
produção por propriedade, totalizando mais de 5 milhões de famílias vivendo da produção no setor
primário. Com a geração também
de empregos indiretos, nas áreas
de transporte, industrialização
e comercialização, cerca de 20
milhões de pessoas vivem hoje da
cadeia produtiva do leite.

veitando a vocação local na área
de pesquisa em Agronegócio e
o ambiente acadêmico proporcionado pela presença da UEL e
de várias Instituições de Ensino
Superior e de pesquisa para que o
investimento seja feito na cidade.
Segundo o reitor da UEL, o
debate acontece exatamente no
momento em que várias universidades públicas buscam maior aproximação com a iniciativa privada,
visando estimular a inovação.
O superintendente da Seti,
Aldo Bona, afirmou que a proposta defendida por várias entidades de Londrina vem ao encontro
com a estratégia de desenvolvimento defendida pelo Governo do
Paraná, que busca ampliar oportunidades a partir de novas tecnologias, modernizando a economia
do Estado.
Para o presidente da Fundação
Araucária, Ramiro Wahrhaftig, Londrina tem hoje expertise reconhecida nos seus sistemas de inovação,
incluindo a área do agronegócio.
Ele disse que este ambiente pode

encontrar amparo no sistema de
Ensino Superior do Paraná, que
concentra mais de 20 mil doutores
em várias áreas do conhecimento,
ativo comparado a São Paulo, considerando a relação de doutores
por 100 mil habitantes.
Edital
As entidades interessadas trabalham agora para escrever o projeto
e participar de edital do Governo
Federal, envolvendo a iniciativa
privada. Participaram do encontro
virtual nesta terça-feira representantes da Escola Superior de Agronomia Luís de Queiroz (Esalq/
USP), Fatec, Unioeste, Cooperativas Agrárias, da Embrapa Soja,
de Sindicatos Rurais, da Federação das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep), APL TI Londrina,
do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Instituto de
Desenvolvimento Rural (IDR), de
empresas reconhecidas no setor do
agro como o grupo Jacto, Adama,
New Holland, John Deere, Bayer e
Velbrax Agro.

DURANTE CRISE HÍDRICA

Governo proíbe pesca em rios
O Instituto Água e Terra (Portaria nº 157/20) proibiu desde
quarta-feira (27) a pesca em
diferentes modalidades em águas
continentais do Estado. A iniciativa visa proteger as espécies de
peixes, em especial as existentes
nos corpos hídricos afetados pela
seca. O retorno da pesca será
permitido quando os rios atingirem a cota hídrica para dispersão
de cardumes e navegabilidade.
Fica proibida a pesca nas
bacias dos rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, Tibagi, Pirapó, Laranjinha,
São Francisco Falso e Verdadeiro,
Jordão e todos seus afluentes diretos. “A baixa vazão dos rios facilita a pesca furtiva, a predação e a
extração de peixes jovens e adultos
reprodutores”, explica o secretário
estadual do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes.
Segundo ele, a conservação
da biodiversidade da ictiofauna é
essencial para a evolução e para a
manutenção dos sistemas necessários à sobrevivência e reprodução
das diferentes espécies.

Exceção
Fica excluída da restrição a
pesca artesanal praticada por pescadores filiados à colônia Z-17 de
Porto Ubá, no trecho do Rio Ivaí
demarcado em aproximadamente
110 km, entre a ponte da rodovia BR 369, que liga São Pedro
a São João do Ivaí até o Porto de
Areia de Ivaiporã.
Penalidades
Os infratores que desrespeitarem estão sujeitos às penalidades previstas na Lei federal nº
9.605/98 e demais dispositivos
que regulam a atividade pesqueira.
A multa varia de R$ 700,00 por
pescador e mais R$ 20,00 por
quilo ou unidade de peixe pescado, além do perdimento dos
petrechos.
Fiscalização
Fiscais do Instituto Água e
Terra, da Polícia Ambiental, Civil
e Militar irão reforçar a fiscalização para garantir que não ocorra
descumprimento da Portaria.

SEXTA-FEIRA, 29 DE MAIO A 1° DE JUNHO DE 2020

NEWS

7

'DESAFIO DO LEITE'

Produtores castrenses lançam desafio
Divulgação

Desafio já tem
adeptos em
todo Brasil
e em vários
outros países
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Um desafio lançado recentemente em Castro está mobilizando
e envolvendo pessoas de diversas
partes do Brasil e de vários outros
países. Trata-se do 'Desafio do
Leite', idealizado pelos produtores de leite castrenses Robert
Salomons e Reynold Groenwold,
com apoio dos administradores da
Página Cowsdiario. A ideia do projeto veio do Canadá e foi adaptada
aqui, ganhando a sua versão brasileira e atraindo rapidamente tanto
pessoas do setor leiteiro, como de
outras áreas. "A ideia veio através
de um amigo, produtor de leite no
Canadá, porém nós o adaptamos,
e estabelecemos um contato mais
direto com os participantes, deixando o desafio bastante acessível
para que qualquer pessoa pudesse
enviar o seu próprio vídeo", destaca
o idealizador, Robert Salomons.
O desafio consiste basicamente
em beber um copo de leite, desafiando na sequência três novos
participantes, que nas próximas
24 horas, após serem desafiados,
também deverão consumir o leite

Flávio Junqueira participante do Desafio do Leite
e indicar mais três pessoas, dando
assim continuidade.
Cada participante deverá gravar sua participação, ou seja, o
consumo do leite, e a indicação
de quem serão os próximos três
desafiados, e compartilhar o vídeo
através das redes sociais (Facebook, Instagram e WhatsApp),
marcando seus indicados. "Lembrando sempre do objeto principal
que é estimular o consumo de leite
e derivados e fomentar a cadeia do
leite, fortalecendo assim o setor",
explica o produtor.
Robert Salomons também falou
sobre os benefícios que o consumo
do leite traz à saúde humana, e con-

tou que o desafio também foi pensado para deixar o clima das redes
sociais mais alegre e divertido. "Em
meio a pandemia só se via notícias
tristes nas redes sociais, então pensamos em fazer uma postagem que
transmitisse um pouco de alegria
em um momento tão difícil para
todos, e que ao mesmo tempo estimulasse o consumo de leite, visto
que o mesmo traz inúmeros benefícios à saúde, além de aumentar a
imunidade. E deu certo!", ressalta.
O Desafio do Leite foi lançado
nas redes no dia 16 de maio, e
com menos de um mês já alcançou números bastante expressivos,
além disso, já conta com parti-

cipantes brasileiros e de vários
outros países, conforme relata o
entrevistado. "O desafio se tornou
uma corrente tão grande que já
não temos noção exata de quantos participantes são, o vídeo está
rodando o mundo. Hoje o nosso
Instagram
@desafiosdoleite,
mesmo ainda sendo tão recente,
já conta com uma interação de
mais de 33 mil visualizações. O
desafio que lançamos aqui também gerou participantes em outros
países como Argentina, Uruguai,
México, Canadá, Nova Zelândia,
Estados Unidos, Espanha, entre
outros, e o mais importante, rodou
o Brasil. Todos os dias recebemos
vídeos de participantes de diversos
estados brasileiros. A participação
em massa veio de produtores, mas
também teve participação de pessoas de outros setores. Contamos
inclusive com a participação da
deputada Aline Sleutjes e de cantores sertanejos como João Netto
e Frederico e Gino e Geno, dentre outros nomes, o que nos deixa
muito felizes, por saber que foi tão
longe. Também já foram desafiados
a ministra da Agricultura, Teresa
Cristina, e o presidente da República, Jair Bolsonaro, estamos no

aguardo pela participação deles, o
que fortaleceria ainda mais o desafio", destaca.
Segundo Robert, também houve
significativa adesão por parte das
crianças. "O Gustavo de oito anos,
por exemplo, que é filho de um
dos idealizadores do projeto, teve
a iniciativa de desafiar os colegas,
e eles toparam e deram continuidade. Podemos dizer que tivemos
um 'desafio kids' com a participação de muitas crianças desafiando
outras, o que deu um toque especial
ao desafio", salienta.
Desafio deve seguir nas
redes sociais gerando
conteúdo sobre o setor
De acordo com Robert Salomons, o Desafio do Leite não tem
espírito competitivo e nem prazo
para terminar. Ele deve continuar
nas redes sociais, onde os idealizadores do projeto também desenvolveram um espaço exclusivo para
o compartilhamento de conteúdos
relacionados à produção de leite,
e informações gerais sobre a atividade. "Começamos com o Desafio do Leite, simples e fácil, afinal,
como vários participantes falaram,
beber leite é um prazer, e nós

concordamos e entendemos que
o desafio maior está em produzir
o mais nobre alimento. Não pensamos em competição, e sim em
estimular o consumo e em fortalecer o setor. Quanto mais pessoas
participando melhor. E mesmo não
havendo competição, a recompensa
será ver as pessoas participando
cada vez mais e entendendo que
leite é um alimento nobre e que só
traz benefícios. Consequentemente,
as pessoas que participarem podem
passar a respeitar e a valorizar mais
o produtor rural. Esperamos que
não tenha fim, o nosso objetivo
é dar continuidade ao desafio e
incentivar cada vez mais o consumo
de lácteos. Já estamos nas redes
sociais com o perfil oficial @desafiosdoleite, onde estaremos dando
continuidade ao projeto. O perfil
se chama 'desafios' porque além
de mostrar a participação de todos
no desafio lançado, vamos mostrar
lá também os desafios da produção, para que de alguma maneira,
possamos fortalecer ainda mais o
setor. Queremos que o consumidor
final entenda como tudo acontece,
e passe a não acreditar em tantas
fakes news que são publicadas diariamente", finaliza.

OUTONO GELADO

Castro registrou menos 2,7 graus
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
No clima mais gelado da região,
a madrugada de quinta-feira (28)
chegou a registrar temperaturas
negativas em Castro. De acordo
com o meteorologista Paulo Barbieri, do Sistema de Tecnologia
e Monitoramento Ambiental do
Paraná (Simepar), os termômetros da cidade marcaram 0,1 pela
manhã, porém, em algumas regiões
do munícipio, a temperatura chegou
aos 2,7 negativos antes de o dia
amanhecer. Também teve registro

de geada, e muitos campos ficaram
encobertos pelo gelo.
Foi a manhã mais gelada do
Outono até agora, e uma das mais
frias do Estado. Só não fez mais frio
aqui que em cidades do Extremo
Sul do Paraná, como General Carneiro. O que vem provocando essas
baixas temperaturas é a massa de
ar frio que está presente no Estado,
desde o último final de semana,
depois que a região foi agraciada
com a chuva.
A partir desta sexta-feira (29),
no entanto, as temperaturas já
começam a subir novamente no

Paraná. No sábado, por exemplo,
devem ser registrados no mínimo
oito graus pela manhã, mas ao
longo do dia o sol deve aquecer
as cidades da região, deixando as
temperaturas bem mais amenas.
"Essa massa de ar frio já começa
a perder força e os dias vão ficando
mais quentes, chegando a registra
cerca de 25 graus durante o início
da tarde. E, tem previsão de chuva
para região na próxima segundafeira, não deve ser um volume tão
considerável, à princípio será uma
chuva mais em forma de pancadas",
explicou o meteorologista.

PRESENCIAIS EM UMA OU DUAS SEMANAS

Igrejas podem retornar com missas
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Após a divulgação da resolução
pela Secretaria Estadual da Saúde,
com orientações para o retorno das
celebrações presenciais nas igrejas
e templos, padres das quatro paróquias de Castro se reuniram para
definir se voltam ou não celebrar
missas com a presença dos fiéis. A
reunião ocorreu na segunda-feira
(25), e os líderes decidiram, coletivamente, manter por mais uma ou
duas semanas as celebrações sem
público, com transmissão pelas
redes sociais de cada paróquia.
Frei Osmar de Paulo, que é
pároco da Igreja Matriz Nossa
Senhora do Rosário, conversou
com a reportagem e explicou que a
decisão também já foi aprovada pelo
bispo da Diocese de Ponta Grossa,
Dom Sergio Arthur Brasch, e que
foi motivada principalmente pelo
período de frio intenso que a cidade
e a região vêm enfrentando, levando
em consideração o fato de que em
temporadas de baixas temperaturas
pode haver maiores taxas de contágio de vírus em geral, graças às
quedas de imunidade e aglomeração
de pessoas. "Dom Sergio mesmo
pediu que retornássemos aos poucos, e claro, seguindo todas as
orientações da Secretaria da Saúde
e Organização Mundial da Saúde,
aí decidimos esperar por mais esse
tempo e observar enquanto isso
como tudo irá se comportar. Em
uma semana devemos nos reunir

novamente para definir sobre o
retorno", destacou.
O frei também falou sobre os
métodos que devem ser adotados
para o retorno das celebrações tradicionais. "Quando formos recomeçar com as missas com público,
provavelmente iremos celebrar
apenas nas matrizes, porque elas
têm mais espaço e permitem respeitar as orientações de distanciamento entre as pessoas, e também
pela capacidade de público. Como
será permitido apenas 30% de
ocupação na igreja, em algumas
capelas iriamos reunir apenas cerca
de 10 pessoas, e nas matrizes já
caberia um número maior de fiéis,
mas de qualquer forma, vamos ter
que vigiar e pensar em dinâmicas
para cumprir com todas as determinações. Por exemplo, crianças e
pessoas com mais de 60 anos de
idade ainda não poderão participar
das missas, apenas acompanhar
as transmissões, uma ideia seria,
por enquanto, fazermos reservas
para a participação, pensando em
respeitar a capacidade de público
em cada celebração, mas cada
paróquia irá pensar em ações que
permitam o retorno seguro", destacou.
Diocese também se posicionou
No início desta semana a Diocese de Ponta Grossa, à qual as
igrejas de Castro integram, emitiu uma nota oficial normatizando
a volta das missas presenciais.
Ante as orientações, o comunicado

ressaltou "o comprometimento da
Igreja na defesa da vida humana,
afirmando que as decisões brotam
da preocupação com a proteção
das pessoas, especialmente dos
idosos e grupos de risco, que não
podem, em absoluto, serem expostos ao contágio".
De acordo com a nota, aos
idosos, crianças e integrantes dos
grupos de risco é aconselhado a
continuidade do acompanhamento
das celebrações à distância, por
intermédio da Rádio Sant’Ana,
pelas redes de televisão católicas
e pelas redes sociais das paróquias
e das comunidades. "A orientação
é para que os párocos observem
sempre as determinações locais,
respeitando as realidades de suas
comunidades e atuando em conformidade com as determinações das
autoridades e suas respectivas indicações. [...] As disposições podem
ser revistas a qualquer momento, a
partir de critérios, levando em consideração a transmissão comunitária e a situação epidemiológica da
Covid-19 no estado", diz o material, divulgado na terça-feira (26).
Pentecostes terá celebração
De acordo com Frei Osmar, no
domingo de Pentecostes (31) as
paróquias do município irão realizar uma celebração especial, primeiramente transmitida pelas redes
sociais, e em seguida, continuada
com uma carreata, que deve sair da
Igreja Matriz do Rosário e passar
pelas demais paróquias.
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LÍDIA DIZ QUE AGORA TENTARÁ NOVAMENTE CREDENCIAR AS CLÍNICAS

Rabbers cobra Castramóvel de secretária
Divulgação

Covid acabou
atrasando o
processo,
disse secretária
Da Assessoria
O vereador Rafael Rabbers
(PTC) questionou a Secretária
Municipal de Saúde, Maria Lídia
Kravutschke, sobre o funcionamento do Castramóvel, durante
audiência pública das metas da
saúde, na noite de quarta-feira
(27). O parlamentar perguntou
se a Prefeitura já recebeu os equipamentos comprados para o veículo e se há um prazo para que
ele inicie o seu funcionamento.
A secretária esclareceu que
alguns equipamentos já foram
entregues e, agora, a Prefeitura
está realizando o credenciamento
de clínicas para auxiliarem no
atendimento. “O Castramóvel
realiza as castrações, mas eu pre-

Rafael Rabbers quer Castramóvel funcionando
ciso ter uma clínica de retaguarda,
pois se um animal tem alguma
complicação durante a cirurgia,
ele precisa ir para uma clínica”,
explicou Maria Lídia.
No entanto, ela disse que o
Covid acabou atrasando o processo, pois os valores cobrados
pelas clínicas subiram porque
elas estavam com dificuldades
para comprar máscaras, luvas,
aventais e outros EPI’s, devido a

pandemia. Porém, ela informou
que, agora que a situação está
menos crítica, a Prefeitura tentará
novamente credenciar as clínicas,
mas a contratação dependerá dos
valores normalizarem.
“Essa semana, como as coisas já estão dando uma acalmada,
nós estamos tentando novamente
cotar com as clínicas de Castro,
mas eu adianto que se o preço sair
fora do padrão do que era, terá

que ser discutido”, disse a secretária que não definiu um prazo
para funcionamento, em virtude
das dificuldades encontradas.
Para o vereador, a questão
do castramóvel é essencial para
controlar o número de animais no
Município. “A castração é essencial, pois temos muitos animais
semi domiciliados ou sem domicílio que ficam nas ruas, reproduzem-se e acabam aumentando
o número de animais de forma
exponencial. Então, a castração
é extremamente necessária para
controlarmos a população de animais de rua”, defende.
O castramóvel foi uma solicitação do vereador Rafael Rabbers ao deputado federal Osmar
Bertoldi que destinou a emenda
para Castro, mas como ele não
foi reeleito, a Deputada Aline
Sleutjes (PSL) deu continuidade
no processo. O valor destinado
para a Prefeitura foi de R$ 125
mil, sendo gasto R$ 96,5 mil
para aquisição do castramóvel
e R$ 18 mil para a compra de
equipamentos.

HOSPITAL ATENDERÁ PACIENTES DE OUTRAS SEIS CIDADES

Hospital de Telêmaco tem obras concluídas
Telêmaco Borba - O Hospital Regional de Telêmaco Borba
teve concluídas as obras que o
prepararam para receber pacientes da Covid-19. Já está encaminhado o processo para a gestão
da unidade. O hospital é uma das
três estruturas do Interior que
tiveram conclusão acelerada pelo
Governo do Estado para reforçar
o enfrentamento à pandemia do
coronavírus.
No hospital de Telêmaco Borba
haverá a disponibilidade de 50

novos leitos, sendo 10 de Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e 40 de
enfermaria. Até o final da pandemia, o atendimento será exclusivo
para pacientes da Covid-19. Além
de Telêmaco Borba, o hospital irá
atender também pacientes de Curiúva, Imbaú, Ortigueira, Reserva,
Tibagi e Ventania.
Na terça-feira (26), o secretário de Estado da Saúde, Beto
Preto, esteve no local para verificar a finalização das obras. No
encontro, a Klabin apresentou

o investimento, de cerca R$ 1,5
milhão, em equipamentos e estruturas que fez no local.
A edificação foi inaugurada
por diversas vezes desde 2010,
mas ainda não recebeu nenhum
paciente. "Essa unidade hospitalar
é nova, mas precisava de reparos
e manutenção. Com essa parceria
entre o Governo do Estado e a
Klabin, pudemos avançar, acelerar
e em pouco mais de um mês disponibilizar leitos de UTI e de enfermaria voltados para os pacientes

Covid-19”, disse Beto Preto.
Em Telêmaco Borba, o convênio com a Klabin permitiu a aceleração da entrega. O investimento
da empresa foi direcionado a equipamentos, adequação e manutenção de estruturas de segurança e
obras civis.
Entre os itens estão caldeira,
instalações elétricas, hidráulicas e
de gases, compra e instalação de
aparelhos de ar condicionado, adequação das iluminações internas e
externa do hospital, entre outros.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!
PERSONALIZADOS
Vendo jogo de copos de
vidro, com socador de
limão (madeira), sendo um
maior e quatro menores,
todos estampando a marca
de uma cerveja. R$ 40. Tratar pelo (42) 9 9972-0758.

VENDO TANQUE
Vendo tanque de lavar
roupa de uma boca, com
esfregadeira em concreto
e revestido com cerâmica.
Apenas 2 meses de uso.
Está novo e bem cuidado.
Valor R$ 300. Interessados
entrar em contato pelo
fone (42) 9 9905-9420 ou
(42) 9 9938-7680.

Castro, 28 de maio de 2020.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A empresa AGNUS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
CONVOCAÇÃO
CNPJ: 05.747.607/0001-53, torna público que REQUEREU ao IAP,
a Licença Ambiental Simplificada para construção de uma ESTAÇÃO
A Associação Comercial e Empresarial de Castro – ACECASTRO
ELEVATÓRIA DE ESGOTO, a ser implantada no Lote de Terras nº
convoca seus associados para participarem da Eleição para escolha
03-A
situado
na Estrada
Castro/
Piraí da
do entidade,
Sul, S/N, no
local denominado
do
novo
presidente
e nova
diretoria
a realizar-se
no dia
23
de junho
de 2020
(terça-feira),
entre
8 eCEP:
18 84.165-970.
horas, nas
Africanos
e Lavrinha,
Município
de Castro
– PR,
dependências da ACECASTRO – Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 408,
sala 06.

SUMULA DE LINCENÇA DE INSTALAÇÃO
A Laticínios Tirol Ltda. torna público que recebeu do IAP, a Licença de
Instalação, para LDAT 138kV Tirol – Seccionamento (AEV - IMB) e Subestação Tirol 138kV com validade até 15/05/2026 a ser implantada nas proximidades da BR 373KM 198 + 992,24m no município de Ipiranga-PR.

Castro, 28 de maio de 2020.

CONVOCAÇÃO
A Associação Comercial e Empresarial de Castro – ACECASTRO
convoca seus associados para participarem da Eleição para escolha
do novo presidente e nova diretoria da entidade, a realizar-se no dia
23 de junho de 2020 (terça-feira), entre 8 e 18 horas, nas
dependências da ACECASTRO – Rua Dr. Jorge Xavier da Silva, 408,
sala 06.
Anderson Tiago Gomes Castro
Presidente
Gestão 2017/2020

CRUZADAS

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

Programas para Agricultura
- última série -

O Programa 8 R’s, se define
em refletir, reduzir, reutilizar, reciclar, respeitar, reparar, responsabilizar e repassar, vivendo esses R’s
poderemos mudar o nosso estilo de
vida para um estilo sustentável. As
Empresas Rurais também podem
viver essa metanoia, segundo o
Padre Fabio de Melo, devemos
abandonar os velhos hábitos e se
adequar a novas atitudes que não só
melhoram o meio ambiente, como
também impacta a nossa vida social
e econômica, isso significa que uma
pequena propriedade pode ter um
faturamento extra só com a reciclagem ou com a reutilização.
Metanoia significa conversão,
tanto espiritual como intelectual,
significa mudança de direção,
mudança de atitude, geralmente
conota uma evolução.
Prezado Produtor Rural, é
para você que eu escrevo, e para
você que eu dedico o meu tempo,
por isso estou aqui e aos domingos
na Radio Itay com o programa A

Hora do Produtor.
Quero que esses programas
façam a diferença na sua propriedade e que seu custo de produção
seja cada vês menor. A sua propriedade independente de tamanho
pode ser lucrativa e muito produtiva.
Profissionalizando os seus serviços,
preparando os seus jovens para a
sucessão, esse negócio passa de
pai para filho. Sei que não é fácil,
mas, contudo, todavia, temos que
fazer valer a velha máxima, Nem
sempre é penoso, pode ser prazeroso. Tudo vai depender de como
você encara a vida.
Existe outra máxima atribuída
a Einstein que diz: “ A definição de
insanidade é fazer a mesma coisa
repetidamente e esperar resultados
diferentes”. Em síntese, não podemos plantar sementes de tomate
esperando colher milho, certo?
Da mesma forma o processo
evolutivo de uma empresa rural
deve estar sempre em constante
aprendizado.

COM RESTRIÇÕES

Agências do Trabalhador
abrem a partir de segunda
A partir de segunda-feira
(01 de junho), as 216 Agências
do Trabalhador do Paraná serão
reabertas para atendimento de
intermediação de mão de obra.
A Secretaria da Justiça, Família e
Trabalho estabeleceu novas regras
para o atendimento presencial,
que ocorrerá somente com agendamento prévio pelo site http://
www.justica.pr.gov.br/trabalho.
Entre as novas regras para o
atendimento presencial, a secretaria estadual e as prefeituras
que possuem posto de atendimento do Sine deverão fornecer às Agências do Trabalhador
Equipamentos de Proteção

Individual (EPI) para todos os
servidores; disponibilizar álcool
em gel 70%; conscientizar sobre
distanciamento para evitar contato físico e direto entre os servidores e o público, restringindo
também o acesso com a utilização de sistema de agendamento
para atendimento. Também fica
obrigatório o uso de máscara
pela população para atendimento
nas agências.
O horário de funcionamento
dos postos de atendimento do
Sine nos municípios segue as
determinações das administrações municipais para o enfretamento da Covid-19.

Áries: Novidades chegam da
Lua, que passa a dar um rolê em
sua Casa do Trabalho no período
da manhã, revelando que você vai
mostrar muita disciplina e terá mais
paciência para lidar com as demanda
do serviço.

Libra: A Lua deixa seu signo
mais ambiciFinalmente sextou e
você já deve estar planejando aquela
parada estratégica no fim de semana
para reabastecer suas energias. Na
união, a confiança será reforçada
com diálogo.

Touro: Sua estrela vai brilhar
muito mais a partir dessa manhã
e o recadinho é da Lua, essa fada
sensata que ingressa em seu paraíso
astral, garantindo doses extras de
sorte, engenhosidade e entusiasmo
para o seu signo.

Escorpião: Boas notícias chegam da Lua, que começa a dar um rolê
em Virgem, incentivando seus planos,
projetos e objetivos. A Lua também
troca ótimas vibrações com Mercúrio,
que segue em sua Casa 9, apontando
novos horizontes em sua vida.

Gêmeos: Sextou! Hoje os
astros vão conspirar a favor da sua
vida familiar e prometem facilitar
bastante o convívio e o diálogo com
os seus entes queridos. Bom dia para
resolver assuntos pendentes e tomar
decisões com a turma de casa.

Sagitário: Sextou e você é privilegiado, sim! O céu despeja boas
energias em seu Horóscopo e os
astros vão estimular seu crescimento,
seja no aspecto pessoal, seja no lado
profissional. Hoje a Lua, nossa fada
sensata, migra para a sua Casa 10.

Câncer: Se depender das estrelas, você terá muita habilidade para
dialogar, expor e defender suas opiniões, principalmente no trabalho.
Nunca critiquei! A Lua, nossa fada
sensata, está toda rolezeira em sua
Casa 3 e deixa o seu dom para se
expressar tinindo.

Capricórnio: Se sonha com
mudanças em sua vida, as estrelas
dão uma força e indicam que novidades devem chegar. Além de contar
com muita habilidade para defender
suas ideias e argumentar, seu lado
esperançoso se fortalece e você
saberá contagiar os outros.

Leão: O desejo de ganhar
dinheiro, vencer desafios e ter mais
segurança na vida será o maior estímulo para você se dedicar ao trabalho. E com a visita mensal da Lua ao
setor financeiro do seu Horóscopo,
o momento é propício para batalhar
por seus interesses materiais.

Aquário: Sextou com boas promessas dos astros e eles revelam que
oportunidades podem surgir em sua
vida, sobretudo no lado profissional e
financeiro. Sua inteligência, esperteza
e criatividade estarão a serviço do seu
sucesso e não te faltará habilidade
para mergulhar em seus interesses.

Virgem: Sextou e a Lua, nossa
fada sensata, começa a brilhar em
seu signo e traz poderosas energias
para o seu Horóscopo, favorecendo
seus interesses e relacionamentos.
Em paz com Mercúrio, seu planeta
regente, a Lua também promete que
o período é oportuno para realizar
objetivos.

Peixes: O fim de semana está
chegando e a sexta traz novidades
capazes de empolgar o seu coração.
A Lua migra para sua Casa 7 e fica
de buenas com Mercúrio, que segue
todo pimpão em seu paraíso astral,
sinal de sorte, promessa de compromisso e alegrias, principalmente no
amor.
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EM UM DIA

Saúde confirma
273 novas
casos e 7 óbitos
Boletim
registra novo
recorde em
apenas um dia
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou mais 273 casos
da Covid-19 – 73 a mais que o
número do boletim anterior e um
novo recorde de registros em apenas um dia. Também foram registrados mais sete óbitos. O total
agora chega a 3.984 casos. Uma
confirmação foi excluída do acumulado por duplicidade de notificação. No total, são 169 mortes
pela doença.
Panorama da doença causada
pelo novo coronavírus aponta
que dos quase quatro mil casos,
1.806 estão recuperados, ou seja,
45% das pessoas que tiveram o
diagnóstico confirmados estão
liberados do isolamento. Outros
297 pacientes estão internados
(7,5%), sendo 122 em UTI e 175
em leito clínico. Os 169 pacientes
que foram a óbito representam
4,2% do total de confirmações.
Falecimentos
As sete pessoas que morreram e constam do informe desta
quinta-feira são cinco mulheres e
dois homens, todos estavam internados. As informações sobre as
mulheres são: 46 anos, residia em
Cornélio Procópio e foi a óbito dia
20 de maio; 63 anos, de Cidade
Gaúcha, faleceu sábado (23); 49
anos, morava em Curitiba e faleceu na segunda-feira (25). Duas
outras mulheres, uma de 47 anos,
de São Mateus do Sul, e outra de
65 anos, de Quatro Barras, foram
a óbito na terça-feira (26). Dos

dois homens, um tinha 46 anos,
residia em Curitiba e morreu
domingo (24), e o outro, de 60
anos, era residente de Piraquara e
faleceu nesta quinta-feira (28).
Municípios
São 232 cidades paranaenses
que têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 70
municípios há registro de óbitos
pela doença. Apenas a 4ª e 5ª
Regionais de Saúde não têm ocorrência de óbito consequente da
infecção pela Covid-19.
As novas confirmações são
nas cidades de Andirá (1), Araucária (3), Boa Vista da Aparecida
(1), Braganey (1), Cambé (4),
Campina Grande do Sul (3),
Capanema (1), Cascavel (47),
Cianorte (9), Colombo (7), Corbélia (1), Cornélio Procópio (13),
Curitiba (52), Diamante do Sul
(2), Fazenda Rio Grande (3), Foz
do Iguaçu (13), Francisco Beltrão
(2), Goioerê (1), Guaratuba (3),
Iracema do Oeste (1), Ivaiporã
(2), Jacarezinho (1), Japurá (4),
Leópolis (2), Londrina (19),
Mandirituba (2), Manoel Ribas
(1), Marechal Cândido Rondon
(1), Maria Helena (6), Maringá
(6), Matinhos (1), Morretes (1),
Nova Esperança (1), Pinhais (8),
Piraquara (5), Ponta Grossa (5),
Pontal do Paraná (1), Quatiguá
(1), Quatro Barras (2), Quedas
do Iguaçu (1), Quitandinha (2),
Reserva (3), Rio Branco do Sul
(1), Rio Negro (1), Rondon (3),
Santa Lúcia (1), Santa Terezinha
de Itaipu (2), São José dos Pinhais
(9), São Manoel do Paraná (1),
Sapopema (1), Sarandi (1), Tapejara (3), Toledo (1), Três Barras
do Paraná (2), Tupãssi (1), Umuarama (1), Uraí (1) e Wenceslau
Braz (1).
Fora do Paraná
O monitoramento da Secre-

taria da Saúde registrou também
mais um caso de fora, um paciente
de Piripiri, no Piauí, atendido em
Tijucas do Sul. No total, 57 pessoas, não residentes do Paraná,
tiveram o diagnóstico confirmado
por aqui e cinco foram a óbito.
Ajustes
Um caso confirmado no dia
26 de maio, em Realeza; foi
transferido para Cascavel.
Uma confirmação feita dia
25 em Maringá foi excluído por
duplicidade de notificação.
Quatro casos confirmados por
laboratório particular também dia
25, em Londrina, foram transferidos para Cambé.
Testes
Mais dois tipos de testes validados pelo Instituto Nacional de
Controle de Qualidade em Saúde
(INCQS) terão os resultados
positivos incluídos no monitoramento do CIEVS. Agora são
aceitos testes rápidos de quatro
fabricantes.
* 1. One Step Covid-2019
Test® da fabricante Guangzhou
WondfoBiotechCo., Ltda., cujo
representante legal no Brasil é
a empresa Celer Biotecnologia
S/A.
* 2. Medteste Coronavírus
(Covid-19) igG/IgM da fabricante Hangzhou Biotest Biotech
Co. Ltd cujo representante legal
no Brasil é a empresa Medlevensohn Com Repres Prod Hosp
Ltda.
* 3. Covid-19 Igg/Igm Eco
do fabricante Eco Diagnóstica
Ltda-ME, cujo representante
legal no Brasil é a empresa Eco
Diagnóstica Ltda-ME
* 4. Covid-19 IgG/IgM BIO
do fabricante Quibasa Química
Básica Ltda, cujo representante
legal no Brasil é a empresa Quibasa Química Básica Ltda

EM CURITIBA

PM prende grupo por roubo à farmácia
Curitiba - Policiais militares
da 2ª Companhia do 20º Batalhão
da Polícia Militar, com o apoio do
serviço de inteligência do batalhão,
prenderam na quarta-feira (27) três
homens por roubo a uma farmácia
no bairro Jardim das Américas, em
Curitiba, praticado na terça-feira
(26).
Um deles também é suspeito
de cometer abuso sexual contra
duas funcionárias e uma cliente que
estava no local. Uma arma de fogo,
dois veículos e produtos de roubo
também foram apreendidos.
A PM chegou até a residência de um comparsa do crime, no
município de Quatro Barras, na
Região Metropolitana de Curitiba.
No local foram apreendidos produtos provenientes de um roubo a
uma loja de roupas, no município
de São José dos Pinhais, também
na RMC, recentemente, quando os
suspeitos foram agressivos.
Segundo a PM, eles são de um
grupo que comete diversos assaltos
a farmácias e lojas de roupas em
Curitiba e Região Metropolitana.
Segundo o comandante da 2ª Companhia da Polícia Militar, capitão
Carlos Leal, o comparsa do crime é
um ex-policial militar de São Paulo,
que já foi preso naquele estado, e
também já foi Guarda Municipal.
Ainda de acordo com o oficial,
o homem, responsável pelo roubo
e suspeito do estupro esteve preso
no sistema prisional e recebeu o
benefício da tornozeleira eletrônica
recentemente, a qual ele rompeu
há poucos dias. No momento da
prisão, no bairro Uberaba, ele

estava em um veículo, uma Tucson
branca, com outras duas pessoas e
armado.
“Quando os policiais fizeram a
abordagem, ele desceu do carro e
tentou fugir, momento em que dispensou a arma, uma pistola .380
embaixo de outro carro’, disse o
capitão. A polícia conseguiu efetuar a prisão e apreender a arma.
A esposa dele também estava no
carro e foi encaminhada para a unidade de Polícia Judiciária para prestar depoimento como testemunha.
Um outro comparsa, que dirigia o
veículo, também foi preso na ação.
Apreensões
O veículo utilizado no crime, um
Voyage preto, e o veículo que estava
com o homem no momento da prisão, foram apreendidos. Também
foi apreendida certa quantidade de
maconha, roupas provenientes de
roubos e produtos de higiene, do
roubo à farmácia, além de um bloqueador de sinal.
Crime
A Polícia Militar recebeu ligação pelo 190 na noite de terça-feira
(26) com a informação de que um
roubo havia ocorrido em uma farmáciaem um bairro.
Segundo relatos à Polícia Militar, um dos rapazes teria entrado
armado na farmácia, onde rendeu
duas funcionárias e uma cliente.
Ele teria abusado sexualmente das
três mulheres e cometido roubo,
conforme as informações coletadas no local. O comparsa dele teria
ficado do lado de fora da loja, den-

tro de um veículo, para auxiliar no
momento da fuga.
“Imediatamente após os relatos
das vítimas, a Polícia Militar iniciou
buscas aos suspeitos do crime, e
logramos êxito nesta tarde”, disse
o capitão Carlos Leal.
Mulheres traficantes
O 12º Batalhão da Polícia
Militar prendeu duas jovens de 19
anos após terem sido flagradas com
20,2 quilos de maconha. A prisão
ocorreu na tarde desta quartafeira (27), durante a abordagem a
um veículo com placas de Foz do
Iguaçu, próximo ao Parque Barigui,
no bairro Bigorrilho, em Curitiba.
De acordo com o comandante
de Policiamento de Unidade do dia,
tenente Daniel Gonçalves Conde,
ao perceberem a presença dos
policiais militares, os ocupantes do
veículo demonstraram nervosismo.
“Durante a busca em uma mala de
viagem, encontramos 37 tabletes
de maconha, com mais de 20 quilos da droga”, afirmou.
Já na delegacia as duas mulheres assumiram a propriedade da
droga. “Elas confessaram que cada
uma receberia R$ 1 mil para trazer
a droga de Foz do Iguaçu e entregar aqui em Curitiba, porém, não
informaram quem receberia a encomenda”, contou o tenente.
No veículo, ainda estavam
outros dois homens, que foram levados à delegacia como testemunhas
para prestarem esclarecimentos, já
que alegaram não saber da droga,
o que também foi confirmado pelas
mulheres.

EM PALMEIRA

PÁSSARO ESTAVA FERIDO

Tucano é resgatado em
rodovia da região

Colisão entre
carro e bicicleta
na BR-277
Da Assessoria

Divulgação

Pássaro foi encontrado ferido
Da Assessoria
Nesta terça-feira (26),
por volta das 11 horas um
usuário da rodovia compareceu à UOP Imbaú, no km
412 da BR 376, apresentando um pássaro (Tucano).
O motorista informou
que o encontrou na pista de
rolamento no KM 376 da BR
376. Verificando que estava
ferido, o pássaro seguiu
viagem até o posto PRF em
busca de apoio.

A equipe policial realizou
o recolhimento do pássaro e
providenciou junto à Concessionária da via, seu encaminhamento até o Município de
Ponta Grossa, onde foi recebido pelo Centro de Triagem
de Animais Silvestres dos
Campos Gerais - CETAS CG do Instituto Klimionte
Ambiental para os devidos
cuidados.

Bicicleta ficou retorcida

Três veículos se envolvem
em acidente na BR-373
Divulgação

Da Assessoria

TIBAGI

Agência do
Trabalhador
e Provopar
são furtadas
Divulgação

Carro é lançado em
rodado de bitrem
atingida. Já o automóvel sofreu
várias avarias, com a condutora de
60 anos apresentando ferimentos
leves, sendo socorrida pelo Siate
e encaminhada ao Pronto Socorro
Municipal de Ponta Grossa.
Não houve interrupção de
tráfego.

ENTRADA DO BOQUEIRÃO

Sepultada mulher vítima de
atropelamento na PR-151
Foi sepultada às 16 horas de
quarta-feira (27), no Cemitério
Municipal de Carambeí, o corpo
de Joelma de Lima, 38 anos.
Na noite anterior ela foi
vítima de atropelamento, no
perímetro urbano da rodovia
PR-151, próximo à entrada que

Divulgação

* Informações
e Imagens: PRF

MULHER FERIDA

Ponta Grossa - No dia 25,
por volta das 14 horas, no km
172 da BR-373, sentido crescente, em Ponta Grossa (PR),
ocorreu um acidente do tipo colisão lateral com um ferido leve.
Os veículos envolvidos foram
um Celta de Ponta Grossa, um
bitrem carregado de botijões de
gás GLP e um trator, não identificado, pois evadiu-se do local.
Conforme os levantamentos
realizados pela equipe PRF, o
automóvel seguia na faixa central
de rolamento quando bateu no
trator, rodou na pista e foi arremessado contra um dos rodados
do bitrem, que transitava na faixa
da direita. A carreta teve poucos
danos, sendo que a carga não foi

Palmeira - Por volta das
18h30min de quarta-feira (27),
a Polícia Rodoviária Federal
atendeu a acidente do tipo colisão auto x bicicleta no km 189
da BR 277, município de Palmeira.
O acidente ocorreu quando
o ciclista cruzava a rodovia nas
proximidades da Colônia Maciel
e foi atingido por um veículo
Hyundai/Creta de Curitiba-Pr. O
ciclista, um homem de 51 anos,
natural de Sabará-MG entrou
em óbito no local. O corpo foi
encaminhado ao IML de Ponta
Grossa. Foi realizado teste de
etilômetro no condutor do veículo, cujo resultado foi negativo
para a ingestão de álcool.

dá acesso ao Boqueirão. Em
decorrência da batida, Joelma
sofreu traumatismo craniano
após ser atingida por um caminhão no momento em que atravessava a via. Ela é ex-nora do
vice-prefeito de Carambeí, Leon
Denis Larocca.

Precisou ser feita ocorrência
Tibagi - Na madrugada
desta quinta-feira (28), a Agência do Trabalhador e a sede do
Programa de Voluntariado Paranaense (Provopar) foram furtados. No Provopar, os vândalos
levaram roupas e mantas confeccionadas para doação, alimentos,
materiais de produção, tecidos,
eletrodomésticos, um celular, um
botijão de gás e uma máquina de
bordar. Essa também é a quarta
vez que o local é invadido desde
a mudança para nova sede, em
setembro do ano passado.
Na Agência do Trabalhador,
foram levadas duas televisões,
dois notebooks, um aparelho de
DVD, um botijão de gás e materiais de expediente. Há sinais de
arrombamento nas portas.
A Polícia Militar foi chamada
para a abertura do boletim de
ocorrência e investigação do
crime.
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Giordana
Muito cumprimentada
pela passagem de
seus 15 anos neste dia
28 de maio, a bela
Giordana Strazzer
Greskiv, caçula do
casal Patrícia Strazzer
Greskiv e Marcus
Greskiv. Para seu ensaio
fotográfico, ela foi
produzida por Amanda
Andrade. Pela sua
beleza e desenvoltura,
foi escolhida a
GAROTA D+da semana

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

Divulgação

ALVARO FILHO

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Facebook

Em ritmo de
comemoração pelos
seus 10 anos juntos,
o casal Fernanda de
Souza Ribas e Rubens
Ribas Sobrinho, com
sua Raquel. Make
de Nati Souza
Divulgação

Luciane Souza Imbronizio, proprietária do
Centro Radiológico de Castro, estreia idade
nova na segunda-feira (1º). Parabéns!
Divulgação

Alvaro Telles Filho recebe cumprimentos de
aniversário na segunda-feira (1º de junho)

Divulgação / Daniel Calvo

Divulgação

Você Samuel é a nossa
alegria de todos os dias,
nós te amamos muito
filho! Parabéns pelos seus 7
anos! De seus pais Adriana
Lima e Rogério Ferreira
Divulgação

Sol Cordeiro a espera da pequena Alice, em
ensaio de Daniel Calvo Fotografia e equipe
Divulgação / Facebook

Marisa Farias, comemora idade nova no dia 29 de
maio e recebe os parabéns do marido Leonilson Bucker

29/05

Ainda comemorado a passagem de seu seu aniversário
na quinta-feira (28), destaque para a secretária de
gabinete da Prefeitura de Carambeí, Suzana Santos

Camila Debtio, Estela de
Oliveira, Jean Fanha, Marilu
Cordeiro, Mônica Drees,
Pedro Bueno, Roger Ribas

R$ 71 milhões para classe artística

30/05

31/05

01/06

Alvaro Telles Filho, Anderson
José Doin Machado, Angelita Barreto Helmes Rodrigues,
Diogo Nocera,
Fabiana Correa da Silva,
Julinda Iung,
Luiz Carlos Travaglia,
Luciane Souza Imbronizio
Maickon Machado Ferreira
Rita Maristela Ribeiro
Izadora Viana Tabor

Maria Mônica Alves
Bochenek, no dia 05
de junho será muito
cumprimentada pela
passagem dos seus 12
anos. É filha do casal
Joselia Aparecida e Tarcísio
Luis Bochenek. Parabéns!

PRESTAR APOIO

Amauri Backer Gomes
André Romanoeski
Cybele Gomes da Silva
Fábio Lopes Sampaio
Felipe José Nascimento
Maria Alves Cardoso
Neide Martins, Paulo Gonçalves, Rafaella Camargo,
Tony Kamada

Neiva Socoloski

Diogo
Nocera
contando
os dia para
o seu níver
que será
dia 1º
de junho

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

O Paraná deverá receber R$
71 milhões para prestar apoio à
classe artística e cultural durante a
crise do novo coronavírus. O valor
é a parte que cabe ao Estado da
partilha de um recurso de R$ 3
bilhões aprovado na terça-feira
(25) pela Câmara dos Deputados
e que será utilizado no pagamento
de uma renda emergencial para os
trabalhadores do setor, em subsídios mensais para manutenção
dos espaços culturais e em outros
instrumentos como editais, chamadas públicas e prêmios.
Os recursos serão repassados aos estados e municípios
por meio dos fundos de cultura.
A criação do Sistema Estadual
de Cultura, cuja lei n° 20.197
foi sancionada pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior em
abril, vai facilitar o acesso do
Paraná a esse dinheiro. Além do
Estado, outros 54 municípios paranaenses receberão o repasse.
“Graças à criação do Sistema
Estadual de Cultura, o Paraná

Divulgação

estará apto para receber esse
recurso importante, que representa uma vitória para o setor
artístico-cultural brasileiro”,
afirmou a superintendente-geral
da Cultura, Luciana Pereira.
Segundo ela, o Fórum de Secretários e Dirigentes Estaduais de
Cultura está mobilizado para que
a lei seja aprovada no Senado e
sancionada pelo presidente.
Lei Aldir Blanc
Chamada de Lei Aldir Blanc,
em homenagem ao artista que
morreu no início do mês de Covid19, o recurso de R$ 3 bilhões
provém do orçamento federal
para a Cultura e do superávit do
Fundo Nacional de Cultura. Após

aprovação na Câmara, o texto foi
enviado para aprovação no Senado, para então ser sancionado ou
vetado pela presidência.
De acordo com Luciana, os
estados também estudam como
fazer o dinheiro chegar na ponta
de forma rápida. “Este era um
recurso que estava represado
no Fundo Nacional de Cultura e
que, agora, em um momento de
urgência, precisa de agilidade
para chegar aos artistas e demais
profissionais da cultura”, explicou. “Os estados e municípios
têm um diagnóstico mais claro
de quais são as áreas que mais
necessitam e conseguem atingir
uma capilaridade muito grande”,
destacou.

