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Divulgação

sem lockdown

TRÊS
CASOS
A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou na manhã desta segunda-feira (1º), nota informativa sobre o
novo caso de Covid-19 confirmado no domingo (31 de maio), em Carambeí. Horas depois, no final da tarde, a reportagem do Página Um News
descobriu um terceiro caso de coronavírus, desta vez em um homem de 56 anos, que está internado em Curitiba. Para o prefeito Osmar José Blum
Chinato (PSD), a recomendação de evitar aglomerações, sempre usar máscara, lavar bem as mãos e passar álcool em gel, deve ser seguida à risca.
página 4
Perguntado se pensa em adotar medidas de lockdown (confinamento), prefeito afirmou que não.
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PELAS PREFEITURAS

Auxílio Emergencial
indevido gera
manifestações

TÍTULO

Queijo Parungo
de Palmeira quer
reconhecimento
nacional
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Presidente Bolsonaro ladeado por Pedro Guimarães e Jorge Seif Junior
dinheiro deverá ser devolvido

De acordo com levantamento
concluído no final do mês de maio
pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná (TCE-PR), juntamente
com a Controladoria-Geral da União
(CGU), o auxílio emergencial, que
foi instituído para beneficiar desempregados, trabalhadores informais,
microempreendedores e autônomos
que perderam renda devido à pandemia da covid-19, foi recebido por
10.648 servidores públicos municipágina 5
pais do Estado.

Bolsonaro aceitou o 'Desafio do Leite'
O desafio do leite saiu de Castro, atravessou o Paraná e chegou a Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, aceitou a
proposta feita pela deputada federal Aline Sleutjes, pelo presidente da Associação Brasileira de Produtores de Leite (Abraleite), Geraldo
Borges, e pela família de Ronaldo de Boer, produtora de leite de Castro, a Capital Nacional do Leite. Bolsonaro cumpriu o desafio do
leite, um alimento tão rico em proteína, cálcio e vitaminas, na noite de quinta-feira (28 de maio), durante a live transmitida em seu perfil
no Facebook. Ele foi acompanhado pelo presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e pelo secretário de Aquicultura e
Pesca, Jorge Seif Júnior. Já nesta segunda-feira (1º), data em que se comemora mundialmente o Dia do Leite, o diretor-presidente da Cooperativa Castrolanda, Willem Berend Bouwman, realizou um brinde de agradecimento e fez questão de elencar todos que atuam e contribuem
páginas 3 e 5
para o desenvolvimento do setor no país.

ENTIDADE PROMOVE AÇÕES

CARAMBEÍ

Pesquisa
traçará cenário
econômico
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NEREPP
alerta sobre crise
econômica nos
Campos Gerais
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São Vicente pede ajuda Três morrem na BR-277
FUNCIONÁRIOS DA CASA CIVIL
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paraná usa
tecnologia para
concientizar uso
racional da água

DOIS FATORES

A pandemia do novo coronavírus acabou afetando o Serviço de Acolhimento São
Vicente de Paulo. A instituição, que atualmente atende permanentemente a 56 idosos
no município, sofreu considerável redução nas doações e contribuições voluntárias que
recebia, assim como de ações sociais que apoiam as atividades no local.
página 5

O governador Carlos Massa Ratinho Junior lamentou a
morte de Phelipe Abib Mansur,
que ocupava a Superintendência de Governança Social
da Casa Civil do Governo do
Estado, e dos servidores João
Ricardo Schneider e Paulo
Rogério da Cruz. Por volta das
12h30 de segunda-feira (1º),
eles se envolveram em acidente
na BR-277.
página 7
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EDITORIAL

ERA PRA SER EMERGENCIAL
Num momento em que a falta de renda é motivo de desespero
para muitas mães e muitos pais de família, alguns servidores
públicos, para os quais o pão de cada dia está bem garantido,
entram na fila para receber o auxílio emergencial. Ressalta-se
aqui que nem todos aqueles nomes da lista se inscreveram,
alguns receberam o benefício porque estão no CadÚnico, outros
talvez por engano, e outros ainda, por fraude, não ocasionada
pelos próprios beneficiados. E isto também prova que o sistema
é falho, o mesmo que tenta reduzir as desigualdades, acaba as
promovendo, e em considerável escala. Há, porém, os servidores que se inscreveram, e que por livre má intenção, e por pura
ganância, podem ter feito com que esse dinheiro não chegasse às
mãos daqueles que realmente precisam. Aí surge uma pergunta,
como se deseja um país melhor e mais justo, se o seu povo não é
capaz de ser honesto num momento como este?

Mentiras, versões e lorotas
De onde parte essa onda de
fake news, versões, simulações e
dissimulações que se espraia pela
paisagem no meio da epidemia?
Nunca se ouviu um disse me disse
tão farto quanto este do repertório
de invencionices que usa as redes
sociais, gravações e vazamentos de
conversas, edição de vídeos, envolvimento de policiais, de juízes e
procuradores?
Fragmentos do que se viu ouviu
nos últimos dias: Bolsonaro tentando interferir no cotidiano da PF;
uma desastrada reunião, em 22 de
abril, farta de palavrões; hordas
bolsonaristas agredindo jornalistas, portando faixas com dizeres
desrespeitosos contra os Poderes
Legislativos e Judiciário; pedidos de
prisões para ministros do Supremo;
ações policiais sob viés político,
enfim, uma profusão de informações misturadas com falsidades.
Onde estará a verdade? Ou,
para ser mais preciso: o que é verdade? Vamos à análise.
O fingimento faz parte da nossa
cultura, e se mostra forte nesses
tempos de polarização, quando
adversários se atracam nas redes
sociais desfechando punhaladas
recíprocas. O caráter nacional,
como é sabido, é povoado de fingimento. Nosso folclore político,
aliás, é recheado de historinhas que
mostram a esperteza do raposismo
que impregna a vida pública.

Um pouco de humor para exemplificar este fato no relato de Sebastião Nery: “ José Maria Alkmin, a
raposa mineira, mestre da arte política, chegava da Europa com cinco
garrafas enroladas na pasta. A Alfândega quis saber o que era.
– Água milagrosa de Fátima.
– Mas tudo isso, doutor Alkmim?
– Sim, lá em Minas o pessoal
acredita muito nos milagres da água
de Fátima. Não dá para quem quer.
– O senhor pode desenrolar?
– Pois não, meu filho.
– Mas, deputado, isso é uísque.
– Ué, não é que já se deu o milagre?
É típico da índole do nosso
político este tipo de despiste. Mas a
esperteza não se restringe aos atores políticos. Faz parte do cotidiano
das pessoas. Os comportamentos
na esfera política costumam infringir
normas, coisa que herdamos do passado. A clonagem na nossa cultura
chega, hoje, ao mais adiantado grau
de sofisticação. Nos últimos tempos,
mergulhamos em um oceano de
meias verdades, mentiras e lorotas.
Estamos diante da maior escalada
de pistas falsas de nossa história.
Imensa confusão invade as mentes.
O fato é que a história da política é rica nas frentes da simulação
e dissimulação. O cardeal Mazarino, ministro de Luis XIII, ensina
em seu Breviário dos Políticos:

* Gaudêncio Torquato

“age com os teus amigos como se
devessem tornar inimigos; o centro vale mais do que os extremos;
mantenha sempre alguma desconfiança em relação a cada pessoa;
a opinião que fazem de ti não é a
melhor do que a opinião que fazem
dos outros; simula, dissimula, não
confies em ninguém e fala bem de
todo mundo. E cuidado. Pode ser
que neste exato momento, haja
alguém por perto te observando
ou te escutando, alguém que não
podes ver”.
A descrição cai bem no
momento que atravessa o país. A
falsidade campeia, na tentativa de
esconder a verdade. Até parece
que os “inventores de causos” que
emergem nas redes sociais, aprenderam com Nicolau Eymerich,
frade dominicano espanhol que, em
1376, escreveu no “Manual dos
Inquisidores”: falar sem confessar:
responder às perguntas de maneira
ambígua; responder acrescentando
uma condição; inverter a pergunta;
fingir-se de surpreso; mudar as
palavras da questão; deturpar o
sentido das mensagens; auto justificar-se; fingir debilidade física;
simular demência ou idiotice e até
se dar ares de santidade.
Hoje, há muito demônio disfarçado de santo.
E para deixar por instantes esse
momento de angústia que passamos, na esteira de uma das maiores

tragédias de nossa história, fecho o
texto com outra historinha contada
por Nery envolvendo o mesmo Alkmin.
Um correligionário de Bocaiúva
fica meio “lelé da cuca” e aparece,
sem eira nem beira, no gabinete do
ministro da Fazenda, ainda no Rio
de Janeiro, onde lhe pede inusitada
colaboração.
– Dr. Zé Maria, eu quero ir à
lua e preciso da ajuda do senhor, diz
o visitante.
– Isto não é problema, diz Alkmin, dando asas à imaginação do
conterrâneo. Dou-lhe o apoio de
ministro e correligionário. Existe
um pequeno e contornável problema, que é de definição, e só
depende do amigo.
Alkmin continua:
– Você sabe que há quatro luas:
nova, crescente, minguante e cheia.
Agora, compete a você escolher
qual das luas o nobre amigo deseja
visitar, pois o apoio está dado.
Diante de um atônito conterrâneo, o ministro levanta-se da
poltrona, estende a mão para a despedida e afirma, olhando no fundo
dos olhos do eleitor:
– Me procure quando você definir!
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
SANDRO ALEX
O secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, Sandro Alex, surpreendeu a todos
ao gravar uma live ao lado da
rodovia PR-151 e próximo ao
principal acesso para a Castrolanda, na manhã dessa segundafeira (1º). Ele anunciou que o
prometido viaduto começa a ser
construído nesse mês de junho
ao valor de R$ 18,9 milhões.
Um compromisso com Castro,
enfatizou o deputado licenciado
que mostrou mais uma vez ter
um carinho especial pela cidade.
ALINE BRAVEJA
Depois de fazer com que
o Desafio do Leite chegasse ao
Palácio do Planalto, com o presidente Jair Bolsonaro provando um
copo de leite, voltou as atenções
nessa segunda-feira (1º) as selvagerias praticadas em Curitiba,
por pessoas que se intitulam antiBolsonaro. Um protesto nada
pacífico, com quebra-quebra de
lojas, espaços públicos, uma verdadeira vergonha.
ATÉ CRIMINOSOS
A falta de um controle mais
rigoroso para distribuição do
auxílio emergencial para as

pessoas acometidas nesse período de pandemia da covid-19,
fez com criminosos procurados pela justiça recebecem o
dinheiro, como também funcionários públicos municipais.
NÃO PODEM
De acordo com o levantamento concluído no final do
mês de maio pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR), juntamente com a
Controladoria-Geral da União
(CGU), o auxílio emergencial,
instituído para beneficiar desempregados, trabalhadores informais, microempreendedores e
autônomos que perderam renda
devido à pandemia do coronavírus, foi recebido por 10.648
servidores públicos municipais
do Estado, funcionários de 388
prefeituras. O valor total pago
indevidamente a estes servidores soma R$ 7.319.400,00. É
de se destacar que ocupantes
de cargos e servidores públicos, efetivos ou comissionados,
ocupantes de cargo temporário,
cargos de confiança, cargo em
comissão e titulares de mandato
eletivo, não têm direito de receber nenhuma das três parcelas
de R$ 600.
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RESENHAS RÁPIDAS E RADICAIS
Futebol era a paixão em rede de uma sociedade. Quando estaremos prontos para voltar?
O futebol era a nossa festa. Na desordem social que já impera, temos que remontar de novo a paixão que nos anima, o desejo de bater uma bola, essa embriaguez que
supera o gosto por um copo de cerveja. Já não podemos ignorar o efeito de cada jogo que é mostrado na tela da TV, seja ele o de ontem, o do mês passado ou de alguns
anos atrás. Ainda lembramos os trajes que usávamos ao sair de casa para jogar ou sentar no cimento frio dos estádios. O que um jogo tem de tão especial? A capacidade de
nos dar a chance da vitória antes da batalha, participar da loucura coletiva que varre literalmente, de nossas mentes, por 90 minutos ou mais, qualquer onda de amargura e
desespero. É assim que mostramos, por um breve tempo, o poder sobre os que vestem outras camisas, xingamos a mediação do árbitro ou torcemos por craques que, com
a bola nos pés, dominam e animam nosso dia. Por um momento, ou depois dele, sempre há algo mais: o arrebatamento e a paixão que nos deixa expostos ao sol, à chuva, à
tristeza ou à alegria infinita, que levamos para casa. Embora muitos digam que o futebol esconde muitos interesses obscuros, alguns deles até reprováveis, ele nos transformou
em uma sociedade sem classes definidas. Éramos todos iguais , curtindo uma paixão em rede que se espalhou pelo País e nos fez gostar de todos os fins de semana. Agora,
com os estádios vazios, em casa, vivemos um fenômeno preocupante. O tempo demora pra passar. Quando estaremos prontos para voltar?
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Temperatura

Umidade

15 ºC
9 ºC

100%
57%

Chuvoso durante o dia. À noite pode chuviscar e o céu ainda ficar nublado.

Quarta
20/05

16

ºC

9 ºC

99%
58%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Quinta
21/05

REDAÇÃO

Clima

17 ºC
10 ºC

97%
72%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 01/06/2020
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PROPOSTA PARTIU DA DEPUTADA ALINE SLEUTJES

Bolsonaro aceitou desafio do Leite
Divulgação

Durante desafio,
presidente
enviou
recado aos
trabalhadores

AGENDA DA SEMANA

O chefe da Casa Civil, Guto Silva, visitou o presidente da
Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano (PSDB). "O
encontro foi para organizar agenda para a semana de temas ligados ao combate do coronavírus e debater projetos do governo",
disse Traiano. O 1º secretário do legislativo, deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB), participou do encontro.

Da Assessoria
O desafio do leite saiu de
Castro, atravessou o Paraná
e chegou a Brasília. O presidente da República, Jair Bolsonaro, aceitou a proposta feita
pela deputada federal Aline
Sleutjes, pelo presidente da
Associação Brasileira de Produtores de Leite (Abraleite),
Geraldo Borges, e pela família
de Ronaldo de Boer, produtora
de leite de Castro, a Capital
Nacional do Leite. Bolsonaro
cumpriu o desafio do leite, um
alimento tão rico em proteína,
cálcio e vitaminas, na noite de
quinta-feira (28), durante a
live transmitida em seu perfil
no Facebook. Ele foi acompanhado pelo presidente da Caixa
Econômica Federal, Pedro
Guimarães, e pelo secretário
de Aquicultura e Pesca, Jorge
Seif Júnior.
Durante o desafio, Bolsonaro enviou um recado especial
aos trabalhadores do campo.
“Vamos brindar aqui o nosso
produtor rural, todo o pessoal
do setor leiteiro do Brasil”,
disse. Ele também levantou um
brinde à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Bolsonaro lembrou ainda que morou
por um período em fazenda
Quirongoze, que o Brasil é o
terceiro maior produtor de leite
do mundo e que é um apreciador de leite. “Tomo sempre.
Vamos ajudar o consumo de
leite no Brasil.”
O desafio do leite foi lançado no município em Castro
pelos produtores da Fazenda
Fini, Reynold e Hans Gro-

AUXÍLIO EMERGENCIAL

Prefeitura
identiﬁca
recebimentos
indevidos
Ponta Grossa - A Prefeitura
de Ponta Grossa já identificou
todos os nomes na listagem encaminhada pelo Tribunal de Contas
do Estado (TCE) com recebimentos indevidos do auxílio emergencial do Governo Federal. Dos
330 nomes indicados na lista do
TCE, 267 são correspondentes
a contratos de estagiários. Desse
total, parte deles são estudantes
que estão inscritos no CadÚnico
para recebimento de vale transporte e receberam o depósito
do auxílio automaticamente, sem
terem realizado solicitação, além
de outros sete que já não fazem
mais parte do quadro de pessoal
da PMPG. Dos 63 nomes restantes, três deles são servidores
pensionistas e cerca de 20 são
contratações recentes, posteriores a solicitação do benefício.
Demais situações estão sendo
verificadas.
Os respectivos Departamentos Administrativos das secretarias e departamentos a que estão
vinculados realizarão notificação
aos nomes da listagem, conforme
o despacho do TCE.
Conforme a Controladoria
Geral da União, os valores indevidos deverão ser ressarcidos e
a administração estudará outras
punições cabíveis para aqueles
que deliberadamente solicitaram
o benefício de forma indevida,
como a instauração de sindicância
administrativa pela Prefeitura.

Divulgação

Presidente Bolsonaro ladeado por Pedro Guimarães e Jorge Seif Junior

Desafio do leite
nasceu dos produtores
da Fazenda Fini
enwold, e da Chácara Recanto
Alegre, Robert Salomons. “A
indústria do leite está em constante desafio, por isso a ideia
de estimular o consumo”, disse
Reynold Groenwold.
Cada
pessoa que cumpre o desafio
do leite deve nomear mais três
pessoas a tomarem cada uma
um copo de leite e postar com
a #desafiodoleite
Há alguns dias o desafio do
leite de Castro foi cumprido
pela deputada Aline Sleutjes,
em seu gabinete em Brasília.
O momento foi postado nas
mídias sociais da parlamentar.
Hoje, após a transmissão, ela
fez um agradecimento especial
ao presidente Bolsonaro. “Essa
semana estive com ele e reiterei
o convite do desafio do leite,
que começou lá na minha terra,
na cidade de Castro, a capital nacional do leite. A ideia é
incentivar o consumo do leite,
um produto tão importante
para a saúde de todos os brasileiros e de todas as pessoas do
mundo. Obrigada, presidente.
Estamos juntos!”

SINDICATO RURAL E PRODUTORES

Aline Sleutjes cumpre
agenda com sindicato
Divulgação

Eduardo Medeiros, Hélcio Ferro,
Aline Sleutjes, Frans Borg e João Prestes
A deputada federal Aline
Sleutjes cumpriu agenda em
Castro neste fim de semana,
antes de seguir novamente
para Brasília na manhã desta
segunda-feira (1º). Entre os
compromissos, no sábado
(30) a parlamentar esteve
reunida com representantes
do Sindicato Rural de Castro
e produtores. Além de ser
uma visita de apoio e cortesia à Aline Sleutjes, por todo
o empenho com a classe dos
produtores, o grupo tratou de
temas muito importantes.
Na pauta, assuntos como

o Parque Nacional dos Campos Gerais e a situação da
Fazenda Capão do Cipó.
"Fiquei muito feliz pela visita
dos amigos do agro castrense.
Tenho trabalhado muito por
várias pautas trazidas por
eles. Esta semana, possivelmente teremos o desfecho do
processo da Capão do Cipó
e temos avançado bastante
nas soluções para o Parque
Nacional. Tenho orgulho em
ser a voz do agro do Paraná
em Brasília, contem sempre
comigo!", afirmou a deputada
federal.

PROPOSTA VISA BEM-ESTAR DE IDOSOS, ACAMADOS, BEBÊS E ANIMAIS

Gerson quer fim dos fogos barulhentos
Divulgação

Da Assessoria
Projeto de Lei 06/2020, do
Vereador Gerson Sutil (PSC),
que proíbe a fabricação, comercialização, manuseio, utilização,
queima e soltura de fogos de
estampidos e de artifícios, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso
no município, está em análise na
Câmara dos Vereadores.
Apresentado em fevereiro
deste ano, o projeto de lei
sugere que somente fogos de
vista, assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais
sem estampido, ou similares
que acarretam barulho de baixa
intensidade, sejam utilizados em
todo o Município.
O Vereador explica que “a
proposta visa o bem-estar de
idosos, pessoas doentes, bebês,
pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA) e animais que sofrem com os estouros e estampidos”.
Conforme Justificativa do
Projeto, os animais, principalmente os cães, gatos e aves têm
o aparelho auditivo sensível, de
maneira que ficam estressados e
chegam a se mutilar ou se acidentar na ânsia de fugir de tais
ruídos. “Quem possui animais
em casa é testemunha do terror
que os fogos de estampidos e
similares representam, inclusive
tais pessoas passam as datas
festivas em casa, para minimizar os estresses de seus bichos”
diz Gerson. O texto ainda fala
sobre os efeitos de ruídos para

Gerson Sutil: apenas fogos com efeitos visuais sem estampido

Projeto de
Gerson Sutil foi
pedido vistas
muitos indivíduos com TEA
que apresentam uma hipersensibilidade sensorial aos estímulos do ambiente. “Um latido
de cachorro ou uma buzina de
caminhão, por exemplo, podem
ser suficientes para causar
pânico em crianças dentro desse
espectro” declara o Vereador.
O Parlamentar afirma que
esta iniciativa não objetiva proibir os fogos de efeitos visuais,
que trazem luzes e cores e não
produzem estampidos. “A ideia
é acabar com a poluição sonora,
mas ao mesmo tempo atender

às expectativas dos que esperam
pelo espetáculo pirotécnico,
principalmente durante grandes festas populares, já que,
os fogos de artifício visuais,
podem ser utilizados normalmente”, diz Sutil. “Ressalto que
existem diversos Municípios em
todo o Brasil que já contam com
legislação análoga ao projeto,
como por exemplo: São Paulo,
Campinas, Ubatuba, Registro,
Santos, Belo Horizonte e Camboriú”, acrescenta.
Estava prevista a análise do
Projeto de Lei 06/2020 em
primeira discussão e votação
durante a última sessão ordinária, mas a proposição foi retirada
por pedido de vista feita pelo
vereador Paulo Cesar de Farias
(PSD), adiando, portanto, sua
votação.

NO COMBATE
A deputada Luísa Canziani (PTB) trabalha em apoio
aos municípios no combate ao
coronavírus levando investimentos, através de emendas, no
setor da saúde. "Garantimos
o pagamento de R$ 250 mil,
via emenda parlamentar, para
custeio da saúde de Guarapuava. Os recursos poderão ser
investidos em cuidados com
a população, principalmente
neste período de pandemia provocada pelo novo coronavírus".
OBRIGATORIEDADE
Projeto de lei - dos deputados Michele Caputo (PSDB),
Luiz Claudio Romanelli (PSB),
Arilson Chiorato (PT), Cantora
Mara Lima (PSC), Luciana
Rafagnin (PT), Mabel Canto
(PSC), Boca Aberta Júnior
(Pros), Do Carmo (PSL),
Emerson Bacil (PSL), Evandro
Araújo (PSC), Goura (PDT),
Requião Filho (MDB), Soldado
Fruet (PROS), Tadeu Veneri
(PT) e Delegado Francischini
(PSL) - que obriga farmácias e
laboratórios a informarem resultados de exames da covid-19 e
outras doenças contagiosas foi
sancionado pelo governador
Ratinho Júnior. A notificação
deve ser feita às autoridades de
saúde em tempo real, através
de email, telefone ou sistema
de informação a ser definido
pelas secretarias de saúde estadual municipais. "Estendemos
o leque de notificação, incluindo
outras doenças de importância
para monitorar surtos e epidemias”, explica Caputo.
ADVOGADO
O ex-ministro Sergio Moro
informou à Comissão de Ética
da Presidência que vai trabalhar como consultor e advogado
do escritório da sua mulher,
Rosangela. Comunicou também
que pretende dar aulas e aceitar
um convite para ser colunista de
uma revista. Cabe ao colegiado
avaliar se Moro pode mergulhar
nos novos desafios desde já ou,
em caso de potencial conflito de
interesses, lhe impor uma quarentena de seis meses.
EM ANDAMENTO
O deputado Tião Medeiros
(PTB) destacou a autorização
de licitação para construção
do parque urbano de Porto do
Tigre em Nova Londrina. Serão
investidos R$ 1.6 milhão na
revitalização da orla, recuperação da área de passeio e instalação de quiosques. Os recursos
foram destinados por meio de
convênio entre o Estado, por
intermédio do Instituto Água e
Terra, e a prefeitura.
Hospital da criança
A obra do Hospital da
Criança de Maringá entra na
reta final. O deputado Ricardo
Barros (PP) visitou as obras do
hospital após o anuncio de mais
um aporte de R$ 6 milhões feito

pelo governador Ratinho Junior.
O deputado acompanhou a presidente da Organização Mundial
da Família, Deise Kusztra, que
já investiu US$ 10 milhões na
instituição e junto ao prefeito
Ulisses Maia (PSD) e a equipe
técnica da prefeitura, garantiram
que a obra será entregue o mais
rápido possível.
TEM OU NÃO?
Técnicos do TSE se reuniram com parlamentares para
planejar diferentes cenários
para as eleições municipais
deste ano, marcadas para outubro. Uma das propostas é adiar
o primeiro turno para novembro
e o segundo para dezembro.
Outra hipótese discutida é que
existam diferentes datas em
cada estado, levando em conta a
taxa de contágio da doença.
E O PRESIDENTE?
O presidente do TSE, Luis
Roberto Barroso defende que a
votação seja realizada em dois
dias, das 8 às 20 horas, o que
seria inédito no país. A decisão final, porém, depende de
mudanças na Constituição e de
uma votação acelerada do Congresso Nacional. A ideia é que
haja uma definição nas próximas
semanas.
CASOS IMPORTADOS
O Brasil e diversos outros
países fecharam suas fronteiras
para a entrada de estrangeiros
como forma de evitar o aumento
de casos importados do novo
coronavírus. Até o momento,
pessoas que saem do Brasil
estão proibidas de entrar no território de dez nações - três delas
o veto foi específico para brasileiros. Além dos EUA, o turista
brasileiro não pode visitar, por
ora, Japão, Grécia, Canadá,
Espanha, Itália, China, Austrália, Argentina e Chile.
MAIS RIGOR
O ministro do Interior do
Paraguai, Euclides Acevedo,
anunciou que o controle da fronteira será mais rigoroso, devido
ao aumento de casos de contágio comunitário e sem nexos no
departamento de Alto Paraná,
nos últimos dias. Empresários
que moram em Foz do Iguaçu
e têm lojas no Paraguai estão
autorizados a entrar no país,
mas, para isso, terão que cumprir quarentena obrigatória em
"hotéis saúde".
RANKING
O deputado Aliel Machado
(PSB-PR) está entre os dez
mais bem avaliados do ranking
do Observatório do Legislativo
Brasileiro (OLB) apontou os
deputados federais mais comprometidos com o ensino superior e ciência e tecnologia. Aliel
é o sexto colocado entre os 427
parlamentares avaliados.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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CONFIRMADO TERCEIRO CASO DE COVID-19 EM CARAMBEÍ

Prefeito Blum descarta lockdown
Divulgação

Últimos dois
casos são
confirmados em
menos de 15 dias

IMPACTO DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO

Sicredi e Fiep lançam
pesquisa inédita

Da Redação*
Carambeí - A Secretaria Municipal de Saúde, por
meio da Vigilância Epidemiológica, divulgou na manhã
desta segunda-feira (1º), nota
informativa sobre o novo caso
de Covid-19 confirmado no
domingo (31 de maio), em
Carambeí. Horas depois, no
final da tarde, a reportagem
do Página Um News foi
informada de um terceiro caso
de coronavírus, desta vez em
um homem de 56 anos, que
está internado em Curitiba.
Para o prefeito Osmar
José Blum Chinato (PSD), a
recomendação de evitar aglomerações, sempre usar máscara, lavar bem as mãos e
passar alcool em gel, deve ser
seguida à risca. Perguntado
se pensa em adotar medidas
de lockdown (confinamento),
prefeito afirmou que não.

Das Assessorias

Vigilância Sanitária e Epidemiológica vai intensificar a fiscalização

Segundo caso
O segundo caso confirmado
por RT-PCR, realizado no Instituto de Biologia Molecular
do Paraná, é paciente do sexo
feminino, 47 anos, transmissão
comunitária, caso ambulatorial,
com comorbidades evoluindo
com quadro estável, cumprindo
isolamento domiciliar juntamente com familiares, sendo
monitorada pela equipe da
Secretaria Municipal de Saúde.
A nota explica que a transmissão comunitária, segundo o

O Governo do Estado aposta
na tecnologia para ajudar na
conscientização da população em
relação à importância da economia de água neste momento de
grave estiagem pelo qual o Paraná
passa. Como forma de ampliar
a divulgação das orientações, A
Coordenação Estadual de Defesa
Civil e a Sanepar estão enviando
mensagens de texto (SMS) para
o celular das pessoas com alertas
sobre falta d´água, orientações e
dicas de uso racional.
De acordo com o Sistema
Meteorológico do Paraná (Simepar), o Estado atravessa o período
de estiagem mais severo dos últimos 50 anos. Região Metropolitana de Curitiba, Norte Pioneiro,
Oeste e o Noroeste são as regiões
mais atingidas pela falta de chuva.
A Defesa Civil Estadual aumentou os serviços oferecidos aos
paranaenses para ajudar na conscientização. Além dos avisos climáticos, o órgão passou a encaminhar
por SMS dicas de como economizar
e também de reuso da água. “Aproveite a água da lavagem de roupas
para lavar a área do seu animal de
estimação. Economize água”, diz o
texto enviado na quinta-feira (28).
Segundo o órgão, os informes
são disparados semanalmente
para a base de cerca de 500 mil
pessoas cadastradas. O serviço é
gratuito e está disponível para os
399 municípios paranaenses.
“É uma ferramenta para colaborar com a economia de água
neste momento de estiagem.
Quanto mais a informação chegar
à população, melhor será”, afirmou o coordenador estadual da
Defesa Civil, tenente-coronel Fernando Schunig.
Para receber os avisos basta
enviar um SMS com o CEP de
residência para o número 40199.
A Defesa Civil responde a mensagem com uma confirmação do
cadastro e envia alertas periódicos sobre situações que requerem
atenção redobrada da população.
Orientações
Atualmente cerca de dois
milhões de clientes já estão cadastrados para receber avisos via
telefone celular. “Precisamos do
engajamento da população para
obter sucesso nesta batalha (...)”,
disse o diretor de Meio Ambiente
da Sanepar, Julio Gonchorosky.

de álcool; manter distância
segura de qualquer pessoa que
esteja tossindo ou espirrando;
não tocar nos olhos, nariz ou
boca; quando tossir ou espirrar, cubrir o nariz e a boca com
o cotovelo dobrado; se tiver
febre, tosse ou dificuldade para
respirar, procurar assistência na
UBS de referência ou o Centro
Municipal de Saúde, sempre
com máscara, pois seu uso é
obrigatório.
* Com Assessoria

DO MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ

USO RACIONAL DA ÁGUA

Paraná usa
tecnologia para
conscientizar

Ministério da Saúde, é aquela
em que não é mais possível
localizar a origem da infecção,
indicando que o vírus está circulando entre os indivíduos que
não viajaram ou tiveram contato
com quem esteve no exterior.
Em relação ao primeiro
caso, a paciente já está recuperada desde o dia 21 de maio.
A nota encerra com orientações para evitar a propagação da Covid-19: como lavar
as mãos com frequência; usar
sabão e água ou um gel a base

Pesquisa traçará cenário econômico
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - Empresas, micro
empresários individuais, prestadores de serviços do município
de Carambeí e as demais cidades
dos Campos Gerais participarão de pesquisa para avaliar o
impacto econômico provocado
pela pandemia do Coronavírus.
Realizado pelo Comitê Territorial
dos Campos Gerais em parceria
com a Prefeitura Municipal o
objetivo da pesquisa é levantar as
principais dificuldades e então traçar um plano de ação para fomentar a economia. Todos os dados
da pesquisa serão levantados por
meio de um formulário disponível
no link - https://forms.gle/qpetHs8uJ1gBVBET6 que posteriormente será analisado pelo Núcleo
de Economia Regional e Políticas
Públicas da Universidade Estadual de Ponta Grosa (Nerepp
- UEPG). Os empresários terão
até o dia 5 de junho para responder as questões.
A assessora especial da
Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Aline Valer de
Macedo, comenta que essa ação
de mensurar o impacto do Coronavírus será mais uma ferramenta

Município busca plano para alavancar a economia
em auxílio ao plano de retomada
que a Prefeitura vem trabalhando.
"Nós já criamos a página na internet 'Fomenta Carambeí' de divulgação do comércio, empresas,
prestadores de serviços, micro
empreendedores individuais e
autônomos, onde veiculamos
posts e promoções. Outra ação
que desenvolvemos em parceria
com os bancos do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal
e Agência Fomento Paraná está
voltada em auxiliar na solicitação
de linhas de crédito para capital
de giro e na suspensão de pagamentos de empréstimos", explica.
Aline ressalta que o resultado da
pesquisa dará suporte para criar
novas linhas de ação a serem

implementadas durante e também
no período pós-pandemia.
Ela destaca que é importante
o empresário repensar seu negócio durante a crise e inovar. "É
dessa forma que poderemos juntos enfrentar e vencer todo esse
processo. Mesmo que a arrecadação e o lucro sejam menores,
nesse momento, o importante é a
manutenção da empresa", acrescenta.
Essa iniciativa conta com
os parceiros AMCG, UEPG
(NEREPP), SEBRAE e Comitê
Territorial dos Campos Gerais.
Acesse o formulário “Pesquisa de Impactos e Resultados
– COVID-19” no link: https://
forms.gle/qpetHs8uJ1gBVBET6.

DE PALMEIRA PARA O BRASIL

Queijo Porungo quer reconhecimento
Da Assessoria
Palmeira - Uma parceria
entre a Prefeitura Municipal de
Palmeira por meio da Secretaria de Cultura, em conjunto
com o Instituto de Desenvolvimento Rural – IDR; e Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e
Pequenas Empresas – Sebrae;
deram um passo importante na
valorização de um produto bastante conhecido dentro e fora do
município: o Queijo Porungo de
Palmeira.
O trabalho conjunto entre
esses órgãos, busca a certificação
do queijo porungo como produto
oriundo de Indicação Geográfica
– IG. Tudo indica que o selo será
conquistado com êxito, dessa
forma o município de Palmeira,
será uma das únicas cidades
no território nacional com mais
de um produto certificado com
selo de indicação geográfica.

Divulgação

Produto busca certificação
nacional como produto
“Nos enche de alegria e satisfação saber que um produtor feito
aqui, carrega riqueza histórica e
familiar, alcança patamares que
abrangem reconhecimento além
dos limites do município. É um
grande passo de valorização do
queijo porungo”, ressalta Waldir
Joanassi, Secretário Municipal de
Cultura e Turismo.
Ao todo 68 produtos espalhados pelo Brasil, possuem o

selo de Indicação Geográfica,
isto é, produtos de determinadas
regiões que são conhecidos ou
associados a sua localização de
origem, ou cidades ou comunidades que ficam conhecidas pelo
produto que produzem. Em Palmeira, outro produto que já possuiu o selo de IG são os Queijos
de Witmarsum.
A reunião que aconteceu
na última semana, reuniu os
representantes dos órgãos participantes assim como os dois
produtores de Queijos Porungos do Município que possuem
o Selo de Inspeção Municipal –
SIM; sendo eles o Queijos Vanny
e os Queijos Batista. Onde houve
a conversa e análise se o produto
encaixa-se nos requisitos para
recebimento do Selo IG. Após
isso, o projeto segue em analise junto aos representantes do
Inovates e do Projeto “Origens
Paraná”.

O Sicredi, em parceria com a
Fundação Instituto de Pesquisas
Econômicas (Fipe), anuncia uma
pesquisa inédita sobre os “Benefícios Econômicos do Cooperativismo de Crédito na Economia
Brasileira”. O estudo, que avaliou
dados econômicos de todas as
cidades brasileiras com e sem cooperativas de crédito entre 1994
e 2017 e cruzou informações do
Instituto Brasileiro de Geografia
(IBGE), chegou à conclusão que
o cooperativismo incrementa o
Produto Interno Bruto (PIB) per
capita dos municípios em 5,6%,
cria 6,2% mais vagas de trabalho
formal e aumenta o número de
estabelecimentos comerciais em
15,7%, estimulando, portanto, o
empreendedorismo local.
A pesquisa encomendada à Fipe
pelo Sicredi, instituição pioneira do
cooperativismo de crédito no Brasil, utilizou a metodologia de Diferenças-em-Diferenças,
principal
método científico para avaliações
de impacto de políticas públicas
no mundo. Os resultados estimados pelo Sicredi a partir do estudo,
consideraram o bom desempenho
econômico de 1,4 mil municípios
que passaram a contar com uma
ou mais cooperativas durante o
período de pesquisa. Os cálculos
do Sicredi, com base no estudo da
Fipe, mostram um impacto agregado nestas cidades de mais de R$
48 bilhões em um ano. Ainda, as
cooperativas de crédito foram responsáveis pela criação de 79 mil
novas empresas e pela geração de
278 mil empregos.
Manfred Alfonso Dasenbrock,
presidente da SicrediPar e coordenador do Conselho Especializado
de Crédito (CECO) da OCB afirma
que com base na pesquisa da Fipe,
um dos principais fatores que permitem que a cooperativa de crédito
alavanque o desenvolvimento econômico local é a possibilidade de
oferecer crédito com taxas de juros
mais baixas, adequadas à realidade
dos seus associados. Conforme
dados do Banco Central do Brasil,
a taxa de juros cobradas pelas cooperativas de crédito são sensivelmente menores. Por exemplo, em
2019 a diferença de taxa de juros
para microempresas foi de 20 pontos percentuais se comparada aos
bancos tradicionais.
Mesmo oferecendo crédito a
públicos menos assistidos pelo
sistema financeiro tradicional,
como micro e pequenas empresas, segundo o Banco Central, o
índice de ativos problemáticos de
uma cooperativa de crédito, que
considera, por exemplo, a inadimplência, ainda é menor que o

índice dos bancos tradicionais. No
Relatório de Estabilidade Financeira de 2019, o Banco Central
apontou uma diferença expressiva
nos ativos problemáticos, que chegaram a 5,9% nas cooperativas
de crédito do Brasil, enquanto as
instituições financeiras tradicionais
tiveram 7,4%.
Para Dasenbrock, a participação dos associados nas decisões
de uma cooperativa de crédito é
o grande diferencial do modelo de
negócio. “O associado é, de fato,
o dono do negócio e, por isso,
precisa estar presente nas discussões a respeito dos rumos da sua
cooperativa. No Sicredi, o relacionamento mais próximo com os
associados contribui para sermos
muito mais eficientes em reconhecer a capacidade de pagamento
no uso do crédito, por exemplo,
e com isso consigamos apoiar o
desenvolvimento das pessoas e
comunidades”, explica.
O diretor executivo da Sicredi
Campos Gerais, Marcio Zwierewicz, reforça: “estudos como
este solidificam a nossa convicção de que as cooperativas são o
modelo de negócio adequado para
o presente e para o futuro. Há
mais de cem anos o Sicredi trabalha nesse sentido e ficamos muito
satisfeitos com os resultados que
retornam às nossas comunidades,
especialmente quando falamos
de desenvolvimento econômico,
emprego e renda – que indicam
também qualidade de vida”.
Multiplicador do Crédito
A pesquisa da Fipe também
calculou o Multiplicador do Crédito Cooperativo, um coeficiente
que indica o impacto do crédito
concedido pelas cooperativas no
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro – cada R$ 1,00 concedido
em crédito gera R$ 2,45 no PIB
da economia e a cada R$ 35,8
mil concedidos pelas cooperativas, uma nova vaga de emprego é
criada no país.
De acordo com a Fipe, a inclusão financeira de famílias, pequenos
produtores e empresas forma um
ciclo virtuoso que fomenta o empreendedorismo local, reduz desigualdades econômicas e aumenta
a competitividade e a eficiência no
sistema financeiro nacional. A Fipe
concluiu ainda que os princípios e
a disseminação das cooperativas de
crédito se mostram convergentes
com objetivos maiores no campo
das políticas públicas, tendo em
vista o seu potencial impacto na
redução das desigualdades econômicas e inter-regionais, bem como
no aumento da concorrência e da
eficiência no âmbito do Sistema
Financeiro Nacional.

PRORROGADA ATÉ DIA 30 DE JUNHO

Campanha de vacinação é
prorrogada até o dia 30
Palmeira - A Campanha
Nacional de Vacinação contra a
Gripe foi prorrogada até 30 de
junho. Com isso, todos os palmeirenses pertencentes aos grupos
prioritários que ainda não receberam as doses, podem comparecer
nas unidades de saúde.
Apesar de o município ter
ultrapassado os 100% de cobertura vacinal, os grupos compostos
por crianças de 6 meses a 6 anos,
professores, gestantes e adultos
de 55 a 59 anos, ainda não atingiram a meta, que é de vacinar ao
menos 90%.
Para atingir a meta de vacinação, a Secretaria Municipal
de Saúde pede a colaboração de
todos que fazem parte destes grupos, para que procurem sua uni-

dade de saúde de referência para
receber a vacina. Vale lembrar
que o horário da vacinação das
crianças deve ser agendado pelos
responsáveis diretamente com as
agentes comunitárias de saúde
(ACSs), por telefone ou pelo
Whatsapp da unidade de saúde.
Desde o início da campanha deste ano até a manhã desta
segunda-feira (1), 8.602 palmeirenses já foram vacinados, o que
corresponde a 105,95% da população alvo, que é 8.119 pessoas.
A vacina contra influenza não
tem eficácia contra o coronavírus,
porém, neste momento, irá auxiliar os profissionais de saúde na
exclusão do diagnóstico para a
Covid-19, já que os sintomas são
parecidos.
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EM CASTRO NOVE SERVIDORES TERIAM SE BENEFICIADO

Auxílio indevido gera manifestações
Divulgação

Ao todo,
R$ 7.319.400,00
foram pagos
indevidamente
aos servidores
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
De acordo com o levantamento concluído no final do
mês de maio pelo Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR), juntamente com a
Controladoria-Geral da União
(CGU), o auxílio emergencial, que foi instituído para
beneficiar desempregados, trabalhadores informais, microempreendedores e autônomos que
perderam renda devido à pandemia do coronavírus, foi recebido por 10.648 servidores
públicos municipais do Estado,
funcionários de 388 prefeituras
diferentes. O valor total pago
indevidamente a estes servidores soma R$ 7.319.400,00.
Vale destacar que oocupantes
de cargos e servidores públicos, efetivos ou comissionados,
ocupantes de cargo temporário,
cargos de confiança, cargo em
comissão e titulares de man-

No site do TCE-PR estão
enumeradas orientações para
que seja feita a devolução dos
valores pagos indevidamente

dato eletivo, não têm direito de
receber nenhuma das três parcelas de R$ 600. Conforme o
decreto federal (10.316/20), o
pagamento a estas categorias é
proibido.
Em todas as cidades do
Estado pelas quais circula
o Página Um News houve
pagamento indevido do auxílio
a servidores municipais. Em
Castro nove servidores tiveram
acesso ao benefício; na cidade

de Carambeí foram quatro; em
Curitiba 351 funcionários da
Prefeitura receberam o auxílio;
já no munícipio de Palmeira
foram 28 os servidores beneficiados e, em Ponta Grossa,
330 no total.
No site do Tribunal de Contas do Paraná estão enumeradas orientações para que seja
feita a devolução dos valores
pagos indevidamente aos servidores. De acordo com infor-

mações do portal, a restituição
pode ser feita por meio de
acesso ao site: devolucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br
De acordo com o site do
TCE-PR, através de um material enviado pelo órgão, os referidos prefeitos também foram
informados que os agentes
públicos que omitiram informação para receber indevidamente
o benefício cometeram os crimes de estelionato e falsidade

TEM TAMBÉM CAMPANHA DO AGASALHO E DE APADRINHAMENTO

Acolhimento São Vicente promove ações
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A pandemia do novo coronavírus acabou afetando de
alguma forma a vida de todos.
Não tem sido diferente com o
Serviço de Acolhimento São
Vicente de Paulo, de Castro.
A instituição, que atualmente
atende permanentemente a 56
idosos no município, sofreu considerável redução nas doações
e contribuições voluntárias que
recebia, assim como de ações
sociais que apoiam as atividades no local, o que segundo a
presidente do Serviço, Fátima
Prestes, vem dificultando a
conservação dos serviços oferecidos aos idosos acolhidos,
mesmo com a mobilização de
parte da comunidade.
Com o apoio de voluntários,
os profissionais da instituição
estão promovendo diferentes
ações, que visam a arrecadação
de recursos e de donativos que
possam ajudar a manter os serviços e um atendimento digno
a todos os idosos acolhidos.
Uma delas é a 'Vakinha Solidária', disponível no link: http://
vaka.me/1022648 Mas, quem

Instituição sofreu considerável redução das doações
desejar contribuir fazendo doações em dinheiro, pode fazer a
entrega diretamente na recepção da instituição, além disso,
também são bem vindas doações de materiais de higiene e
limpeza (principalmente sabonete líquido), e de fraldas nos
tamanhos G e EG.
Através da Campanha do
Agasalho, os funcionários e
voluntários também pretendem
arrecadar roupas de inverno
para aquecer aos idosos. "O
pedido é específico para calças
e blusas de moletom e plush.
As peças já foram escolhidas
na loja Mais Econômica, por
apresentar todos os tamanhos

necessários para atender os 56
idosos. Para contribuir você
pode ir até a loja e verificar a
lista com a colaboradora Jocélia,
escolhendo o tamanho indicado
para cada pessoa idosa em acolhimento. Você também pode
realizar doações de roupas de
frio usadas que apresentem bom
estado de conservação", detalha
a assistente social Tania Bartmeyer, que também registrou
o agradecimento àqueles que
já cooperam com a instituição.
"Aproveito a oportunidade para
expressar profunda gratidão a
todos que de alguma maneira
estão contribuindo para a continuidade desse serviço oferecido

há quase 100 anos neste município", destacou.
Campanha de
apadrinhamento
A Campanha de apadrinhamento dos idosos, lançada no
Natal do ano passado pelo Serviço de Acolhimento, também
ainda está válida e à espera de
mais adeptos. De acordo com
a assistente social Tania, nem
todos os idosos acolhidos foram
apadrinhados ou amadrinhados. Neste momento, devido à
pandemia, não é possível manter contato diretamente com
os idosos, mas interessados
em participar podem fazer a
escolha do idoso ou idosa que
desejar apadrinhar por identificação com a sua história e/ou
personalidade. "A pessoa pode
conhecer mais sobre os idosos
e perguntar sobre sua personalidade, preferências, características, conversando com uma
das assistentes sociais da instituição", destaca Tania.
A Campanha de apadrinhamento consiste em aproximar
os idosos e comunidade, e tem
por objetivo estabelecer vínculos afetivos.

DESTACA RESULTADOS DO SETOR

Castrolanda celebra Dia Mundial do Leite
Divulgação

Da Assessoria
Nesta segunda-feira (1º),
é comemorado mundialmente
o Dia do Leite. Instituído em
2001 pela Organização das
Nações Unidas (ONU) para
Agricultura e Alimentação, com
objetivo de incentivar o consumo da população mundial e
reconhecer a importância do
alimento, o dia ganhou notoriedade e, atualmente, mais de 85
países celebram a data.
Na Cooperativa Castrolanda, com sede em Castro/PR
– a Capital Nacional do Leite,
não poderia ser diferente.
O diretor-presidente Willem
Berend Bouwman realizou um
brinde de agradecimento e fez
questão de elencar todos que
atuam e contribuem para o

Diretor Presidente da Castrolanda, Willem Berend Bouwman
desenvolvimento do setor no
país. “Hoje é dia de celebrar
e agradecer aos produtores,
assistência técnica, colaboradores e a todos os colegas
e parceiros que fazem parte
dessa cadeia tão importante”,
enfatiza Willem.

“Nossas três unidades de
beneficiamento de leite, localizadas nas cidades de Castro,
Ponta Grossa no Paraná e Itapetininga em São Paulo trabalham com rigorosos critérios de
qualidade, tudo para garantir a
melhor produção e para que o

produto que chega à mesa do
brasileiro seja de qualidade”,
destaca o Presidente.
Recentemente, em ranking
divulgado pela Associação Leite
Brasil, a Unium, marca institucional das cooperativas Frísia,
Castrolanda e Capal, manteve-se entre as três principais
empresas de laticínios do país.
“Nossos produtores têm papel
essencial no resultado. São
altamente qualificados, possuem grande volume de produção e preocupação constante na
qualidade do leite produzido.
Atualmente são produzidos em
torno de 2.200.000 litros/dia
com uma média aproximada
de 1.700 litros/produtor/dia.
Esse é o melhor resultado entre
todas as indústrias do ranking.”
comemora.

ideológica. Ao fazer o cadastro,
o interessado deveria declarar
que possuía vínculo de trabalho
com órgão público. "O Tribunal
também alerta que cada município deve analisar as possíveis
infrações disciplinares cometidas por seus servidores neste
caso", destaca o material.
A reportagem tentou ouvir
os prefeitos das cidades citadas
acima, para saber que providências estão sendo tomadas.
Mas, conseguiu contato apenas
com as Prefeituras de Carambeí e de Tibagi. Por meio da
assessoria de Comunicação, a
Prefeitura de Carambeí enviou
uma nota afirmando que os
servidores municipais beneficiados indevidamente com o
auxílio serão orientados a efetuar a devolução, e que haverá
investigação posteriormente:
"A Prefeitura de Carambeí vai
identificar os eventuais beneficiados que serão orientados
a efetuar a devolução. Será
aberto processo de sindicância
para apurar eventual má fé por
parte dos servidores beneficiados", diz o material.
Pela Prefeitura de Tibagi,
respondeu o procurador jurídico do município, Bruno Ribas.
Também em nota, o funcionário

afirmou "O setor de Recursos
Humanos vai entrar em contato
para ver em que condições se
deu o requerimento do benefício, e após, orientar sobre os
procedimentos para regular a
situação".
AMCG também
se manifestou
Após a divulgação do levantamento feito pelo TCE-PR, a
Associação dos Municípios dos
Campos Gerais (AMCG) publicou uma nota oficial abordando
o assunto. De acordo com o
material, que tem a assinatura
do presidente da entidade, José
Sloboda, o benefício foi recebido por servidores municipais
que atuam nas 19 Prefeituras
associadas. A maior parte deles
seriam servidores que integram
o quadro de inativos e pensionistas.
A nota também esclarece
que "em diversos casos o benefício foi recebido por pessoas
que não cadastraram seus
nomes no aplicativo, que já
estão tomando as providências
necessárias para que o recurso
retorne aos cofres públicos
e beneficie aqueles que realmente necessitem durante este
período".

DO AUXÍLIO EMERGENCIAL

TCE-PR não divulga lista
de benefícios irregulares
Da Assessoria
O Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR)
esclarece que não divulgou
a lista de servidores municipais cujos nomes apareceram
como beneficiários do auxílio
emergencial do governo federal. O levantamento foi realizado pela Corte em conjunto
com a Corregedoria Geral da
União (CGU).
A circulação de lista com
os supostos recebedores do
benefício ilegal provavelmente acontece em função
de as prefeituras terem sido
notificadas pelo Tribunal,
desde esta quinta-feira (28
de maio), sobre a constatação da irregularidade. A decisão de não divulgar nomes
visa preservar o sigilo fiscal
e possibilitar que a investiga-

ção se aprofunde, definindo
a possibilidade de eventual
uso de CPFs por quadrilhas
ou até mesmo a ocorrência
de um erro de lançamento
do próprio governo federal,
além da eventual má-fé por
parte do solicitante.
A única informação divulgada à imprensa, além do
fato constatado pelo primeiro
trabalho conjunto com a
CGU, diz respeito ao número
de servidores e valores por
eles sacados em cada um dos
municípios paranaenses.
O benefício tem natureza
assistencial e se destina apenas a trabalhadores informais,
microempreendedores individuais (MEIs), autônomos
e desempregados, que cumpram determinados requisitos previstos no decreto n.º
10.316/20.
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Divulgação / Aline Jasper

Nerepp alerta sobre
crise econômica
nos Campos Gerais
Região perdeu
só em abril
2.254 vagas
de trabalho
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Brasil está passando por uma das
suas maiores crises econômicas
em decorrência da Covid-19.
Segundo levantamento do
Núcleo de Economia Regional
e Políticas Públicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(Nerepp-UEPG), os municípios
dos Campos Gerais estão sendo
atingidos por dois fatores, de
dentro e de fora da região.
O primeiro fator, exógeno, é
referente à queda da demanda
internacional, com efeito nas
exportações, e também com
a retração da disponibilidade
de alguns bens intermediários
importados, os quais são utilizados na produção de bens
finais na região. O segundo,
endógeno, é referente à queda
da demanda local, causada pelo
distanciamento social.
Somente no mês de abril de
2020, o Brasil perdeu 860.503
vagas de trabalho, o Paraná,
55.008 e os Campos Gerais,
2.254. “Se analisar os meses
que antecederam a crise da
Covid-19, janeiro e fevereiro,
tanto a região como também

o Estado e o país vinham com
tendência de crescimento, o que
evidencia o caos que a pandemia gerou no mercado de trabalho brasileiro. O ponto positivo
é que, na comparação com
o Paraná e o Brasil, a região
ainda estava com um estoque de
emprego em abril superior ao
que tinha em janeiro de 2020,
cenário diferente do observado
no resto do país”, afirma a pesquisadora do Nerepp, professora Augusta Pelinski Raiher.
Ao considerar o saldo obtido
entre janeiro a abril de 2020, a
região dos Campos Gerais ainda
teve crescimento de 0,79% com
relação ao estoque de empregos
que se tinha no início de 2020,
enquanto que o Paraná retraiu
em 0,84% e o Brasil, 1,97%.
“Da mesma forma, se comparar
o saldo obtido entre janeiro e
abril de 2019 com os mesmos
meses de 2020, tem-se, para
este último, um saldo acumulado
39% menor do que o verificado
em 2019. Entretanto, na comparação desses meses de 2020
com 2018, tem-se um acumulado um pouco melhor para o
ano atual. Tal característica é
bem diferente da verificada para
o Brasil e para o Paraná, os
quais tiveram decrescimento do
emprego no acumulado do ano
de 2020”, explica Augusta.
Em termos de municípios,
todos tiveram quebras de postos de trabalho no mês de abril,
o que demonstra efetivamente

a chegada da crise na região.
Alguns municípios já iniciaram
essa queda em março, sendo
eles: Arapoti, Piraí do Sul (que
desde fevereiro já vinha com
saldo negativo), Porto Amazonas, São João do Triunfo,
Telêmaco Borba e Tibagi.
“Essa retração mais precoce do
emprego pode estar relacionada
com a queda dos postos de trabalho de empresas ligadas ao
mercado externo, que reduz as
suas exportações, bem como
às empresas ligadas ao setor
do turismo, como é o caso de
Tibagi”, conta Augusta. De
acordo com a pesquisadora do
Nerepp, uma atenção especial
deve ser dada a esses municípios, por já estarem em um processo de crise do mercado de
trabalho antes da maioria dos
municípios da região.
Com relação ao mês de
abril, Ponta Grossa foi a responsável por mais de 50% dos
empregos perdidos dos Campos Gerais (-1231). “O cenário
era esperado já que o município
detém quase metade de todos
os postos de trabalho da região.
Embora seja natural, é preocupante, tendo em vista que Ponta
Grossa é o centro da dinâmica
econômica dos Campos Gerais,
e o seu enfraquecimento representa uma perda de dinamismo
para toda a região”, informa a
pesquisadora.
Conforme os dados do
Nerepp, a análise do acumu-

Ponta Grossa foi responsável por mais de 50% dos empregos perdidos na região

lado de emprego de 2019,
de janeiro a abril, revela que
nove municípios tiveram um
número de demissão superior
ao de contratação neste período, sendo: Telêmaco Borba
(-162), Reserva (-96), Piraí do
Sul (-77), São João do Triunfo
(-43), Porto Amazonas (-26),
Castro e Imbaú (ambos com
queda de 18), Tibagi (-16)
e Curiúva (-14). Ao relacionar esse valor com o estoque
de emprego que cada município tinha no início de 2020,
percebe-se um decrescimento
significativo para alguns desses municípios, como: São João
do Triunfo, com uma queda de
6,28% dos empregos que se
tinha no início de 2020; Porto
Amazonas, com um decrescimento de 3,39% e; Reserva
com queda do seu estoque
de emprego inicial (2020) de
3,23%. Augusta reforça que
no caso especial desses municípios, medidas precisam ser
acionadas visando mitigar os
efeitos da crise da Covid-19 e
evitar a quebra expressiva da
sua estrutura produtiva.
Como destaque positivo
está o município de Ortigueira,
que conseguiu acumular, nesse
início de 2020, o equivalente
a 23% do seu estoque de

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

3232-5148

VENDO
CASAS NOVAS
Atrás do Caic, Jardim Araucária II em
condomínio fechado, 2 quartos R$
170.000,00. Aceito Financiamento e
carro na entrada. (42) 9 9101-1022
Bonilha.
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.

A forma mais barata de fazer negócio!
VENDO TANQUE
Vendo tanque de lavar
roupa de uma boca, com
esfregadeira em concreto
e revestido com cerâmica.
Apenas 2 meses de uso.
Está novo e bem cuidado.
Valor R$ 280. Interessados
entrar em contato pelo
fone (42) 9 9905-9420 ou
(42) 9 9938-7680.

NIKON D 40 E D 80
Vendo um câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40, com alça. Em perfeito estado de uso. Valor de
R$ 1.100. Tratar pelo telefone:
(42) 9 9972-0758.

SUMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SWEDISH MATCH DO BRASIL S/A torna público que irá requerer
ao IAP a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Fósforos de Segurança, na Rua Prefeito Gumercindo Sguário, 372, Centro, Piraí do Sul – PR.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Terça-Feira (02/06)
Aldo se surpreende ao reencontrar Tato. Anderson avisa
que falará com MC Pimenta, e
Ellen e Tina se preocupam. Tato
discute com Aldo. Benê pede a
ajuda de Julinho para o seu experimento. Ellen teme pela segurança de Anderson. Keyla insiste
para que Tato não se preocupe
mais com Deco. K1 e K2 reclamam por não estarem no novo
vídeo de Fio. Dóris tenta convencer Tato a se concentrar mais
no estudos. Anderson encontra
MC Pimenta. Lica confessa a
Clara que ficou com Felipe.

TOTALMENTE DEMAIS
Terça-Feira (02/06)
Arthur se desculpa com
Eliza. Gilda consegue convencer Dino a deixá-la ir para o
Rio de Janeiro. Pietro propõe
que Carolina tenha um filho
com ele. Jamaica aconselha
Fabinho a pedir desculpas
para Jonatas e Leila. Lili pede
a Jonatas um relatório sobre
o projeto do rio Tamanduá.
Rosângela se entristece ao ver
Florisval presenteando Maristela com um anel de noivado.
Arthur se humilha para conseguir o perdão de Carolina. Lili
se surpreende ao ver Gilda em
sua casa.

NOVO MUNDO
Terça-Feira (02/06)
Leopoldina chora nos braços
de Joaquim. Bonifácio e Joaquim
constatam que o romance de
Pedro e Domitila ameaça o Brasil. Germana sugere que Elvira
cobre para entregar a Thomas o
documento que encontrou com
Joaquim. Ferdinando descobre
a doença de Jurema. Anna confidencia a Liu suas descobertas
sobre Thomas. Amália fica agitada quando Madre Assunção
avisa que ela voltará para Portugal. Joaquim revela a Dom
Pedro que Domitila e Thomas
são cúmplices.

FINA ESTAMPA
Terça-Feira (02/06)
Ferdinand se surpreende
com o pedido de Tereza Cristina, que ameaça o comparsa.
Griselda ajuda Renê. Baltazar
proíbe Celeste de contar para
Griselda que Renê e Tereza
Cristina se separaram. Paulo
convida Vanessa para trabalhar
na Fio Carioca. Esther e Guaracy se beijam. Antenor reage
com despeito ao ver o carro que
Amália ganhou de Griselda.
Tereza Cristina leva Pereirinha
para sua suíte. Íris e Alice chegam à mansão Velmont. Renê e
Griselda se beijam.

emprego inicial, criando mais
de mil novos postos de trabalho. Na comparação entre sua
dinâmica de 2020 com os mesmos meses de 2019, teve-se
um incremento de 826 vagas,
demonstrando a aceleração
que ocorreu no início de 2020.
Nessa mesma situação estão
outros quatro municípios que
apresentaram um acumulado
de janeiro a abril de 2020
positivo e superior ao de 2019:
Ipiranga, Ivaí, Palmeira e Ven-

tania. No caso dos demais, boa
parte teve um acumulado de
janeiro a abril de 2020 inferior
ao de 2019.
Para Augusta, o cenário
é preocupante na região. “É
necessário identificar os setores mais afetados pela crise em
cada município, bem como é
necessário verificar se as políticas públicas que visam amenizar
os problemas na estrutura produtiva estão sendo acessadas”,
finaliza.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

Agricultura Familiar
Querido e prezado leitor,
o agronegócios se apresenta
como o salvador da pátria,
com o Estado do Paraná mais
uma vez se consagrando como
potência mundial. Tenho muito
orgulho do povo paranaense
e de estar morando aqui em
Tibagi, de fazer muito por essa
região. Quero disponibilizar
meus conhecimentos para o
pequeno e médio agricultor. Me

coloco assim, pois tenho um
coração cristão católico e divido
o conhecimento que adquiri com
facilidade por ter certeza que é
um dom de Deus, por isso não
posso guardar. Para tanto, vou
ao encontro dos produtores
rurais e assim irei entrevistálos para trazer no Pagina Um
New, em primeira mão, entrevistas que depois disponibilizarei na Rádio Itay FM.

Áries: A Lua também fica
temperamental e pede cautela em
suas relações. Você pode enfrentar
atritos em uma parceria ou serviço
em equipe. Se quiser cumprir suas
metas, é melhor controlar suas
reações e procurar conciliar as
suas vontades com as dos outros.

Libra: Explore sua diplomacia ao conversar com o pessoal
de casa e tenha cuidado para não
fazer drama e extrapolar sua cota
por pouca coisa: use seu jogo de
cintura para driblar os conflitos.
Nos assuntos do coração, fique de
antena ligada em suas reações.

Touro: Os astros tretando
mais que os parente no grupo do
WhatsApp e contratempos podem
mexer com o seu ânimo. Cuide com
mais carinho do seu organismo e
procure se poupar de estresses
desnecessários.

Escorpião: Use a sua apurada
percepção escorpiana e desconfie
das aparências, pois hoje nem tudo
será o que parece. Leve a sério seu
sexto sentido a verdadeira intenção
das pessoas: nesta terça, não convém acreditar em tudo que vai ouvir.

Gêmeos:
Gêmeos, meu
cristalzinho! A Lua promete renovar seu entusiasmo e sua criatividade no período da manhã, mas
não espere contar muito com a
sorte, pois você terá que trabalhar
duro e ralar dobrado para vencer
os desafios.

Sagitário: Muita treta, vixi!
Hoje os astros estão em rota de
colisão no céu e não convém dar
sopa para o azar. Pense muito bem
antes de passar o cartão ou assumir uma dívida neste momento,
pois será melhor adotar atitudes
prudentes do que pagar de louca.

Câncer: Hoje a maré não está
muito para peixe e convém respirar
fundo para vencer os desafios que
os astros estão apontando. A Lua
treta com Júpiter e Plutão no período da manhã e alerta que você vai
precisar de muita paciência para
evitar conflitos em família.

Capricórnio: Talvez tenha
que batalhar mais para conseguir o
que deseja, principalmente na vida
profissional. À tarde, acontece a
mudança da Lua para Escorpião,
o que pode ser um belo incentivo
para os seus objetivos e suas relações sociais, ainda mais online.

Leão: Se a palavra é de prata,
o silêncio é de ouro! Mire-se nesse
ditado e procure ter mais sutileza
em seus contatos e suas conversas.
A recomendação é da Lua, que se
desentende com Plutão e Júpiter,
anunciando momentos instáveis no
período da manhã.

Aquário: Nesta terça, uma
ponta de insatisfação pode surgir
e ganhar espaço se nada for feito
para se livrar dessa sensação. Alimente suas esperanças e mande
o pessimismo embora, envolvendo-se com atividades e interesses
que façam você se sentir útil.

Virgem: Explore a prudência
que herdou do seu signo e tenha cuidado para não gastar seu dinheiro
com supérfluos, pois há risco de
atrair instabilidades e até acabar se
enrolando em dívidas. Os boletos
não perdoam! Mas não há nada tão
ruim que não possa piorar!

Peixes: O dia começa com
tensões entre as estrelas e convém
ir devagar: evite criar altas expectativas hoje ou vai correr o risco de
se desapontar. Talvez você tenha
que abandonar algum projeto ou
refazer os seus planos. Também
pode se decepcionar com amigos.
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TODOS FUNCIONÁRIOS DA CASA CIVIL

Três morrem em grave acidente
Divulgação

Veículo Sentra
roda na pista
e atinge outros
cinco veículos
Da Redação
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior lamentou a
prematura morte de Phelipe
Abib Mansur, que ocupava a
Superintendência de Governança Social da Casa Civil do
Governo do Estado, e dos servidores João Ricardo Schneider
e Paulo Rogério da Cruz, também lotados na Casa Civil.
Mansur e outros dois
servidores estaduais faleceram nesta segunda-feira (1º)
após acidente na BR-277,
na região de Teixeira Soares,
Centro-Sul do Estado.
“Muito triste perder um
amigo numa situação tão trágica. Perdemos nós, que convivemos com um jovem cheio
de energia, e perde o Estado,

Três mortos são do mesmo carro

Pelo menos seis veículos envolveram-se no acidente neta segunda-feira

pois Mansur era uma liderança
política destacada. Mas, mais
do que tudo, perde a família,
a quem desejamos nossos
votos de solidariedade, de
muita força e de fé. Que Deus
proteja a todos, e abençoe a
cada um que neste momento

CARAMBEÍ

Roubam
comércio
e fogem
Da Redação
Carambeí - Por volta das
19h32 de sexta-feira (29), três
homens efetuaram roubo a um
estabelecimento comercial de
Carambeí. Foi na Avenida do
Ouro, centro da cidade. Portando
armas de fogo, eles subtraíram
produtos, celulares e dinheiro do
caixa. Evadiram-se em um veículo Eenault Senic, de cor cinza,
e até o momento o paradeiro é
desconhecido.

CENTRO DE CASTRO

Veículo Gol
é recuperado
Da Redação
Demorou apenas algumas
horas para que policiais militares recuperassem na manhã
de sexta-feira (29), por volta
das 10 da manhã, o veículo
VW Gol, de cor branca, placas
APN-2086 de Castro, furtado
na madrugada anterior. Em
patrulhamento pela Dr. Jorge
Xavier da Silva, eleslocalizaram
o automóvel abandonado em via
pública e o encaminharam para
a 43ª DRP.

NA VILA RIO BRANCO

Dois são presos
por terem
mandados

sente a imensa dor de uma
perda tão inesperada”, disse
Ratinho Junior. “Nossos votos
de amparo e condolências se
estendem também aos familiares do João Ricardo e do
Paulo Rogério”, concluiu o
governador.

Acidente
Por volta das 12h30,
em Teixeira Soares (PR), na
BR-277, a PRF atendeu acidente envolvendo seis veículos
(Nissan Sentra, Peugeot 307,
VW Voyage, GM Onix, GM
Montana e um caminhão VW

PRF apreende 4,2 t de maconha
Divulgação

Drogas no meio dos pneus
Ponta Grossa
Por volta das 11h30,
agentes da PRF abordaram
um motorista de um caminhão
carregado de soja, na BR-376,
em Ponta Grossa (PR). Diante
do nervosismo do motorista, os
policiais elevaram o nível das
buscas e, com o auxílio de cães
farejadores, foi apontada a presença de droga. Após encontrar um local para descarregar
a soja, os policiais encontraram
um esconderijo na caçamba.
Só por volta das 20 horas,
os agentes conseguiram acesso
à 713 tabletes de maconha,
que totalizaram 976 quilos
da droga. Diante dos fatos,
o motorista, de 49 anos, foi
preso e encaminhado, com
a droga e o caminhão para a
Polícia Civil em Ponta Grossa
para o registro do crime de tráfico de drogas.
Pato Bragado
No início da noite, por volta
das 18 horas, agentes da PRF
encontraram e apreenderam,
na zona rural de Pato Bragado
(PR), 2,7 toneladas de maconha, que estavam espalhadas
em uma plantação de milho.

Após recebimento de uma
denúncia, policiais rodoviários
federais se dirigiram até o local
indicado para verificar a veracidade das informações, sendo
que ao chegarem, avistaram
quatro homens próximo a um
Honda Civic, descarregando
muitos fardos de maconha.
Quando perceberam a presença dos policiais, fugiram,
abandonando o carro, carregado de maconha. Pelo local
os agentes encontraram 170
fardos de maconha espalhados
pela plantação de milho. Havia
um galpão na localidade que
funcionava para armazenar a
droga. Foram encontrados cheques, documentos pessoais e
telefones celulares, que foram
apreendidos. O carro era roubado e estava com as placas
trocadas.
Diante dos fatos, 2.710
quilos de maconha e dois veículos foram encaminhados para a
Polícia Federal em Guaíra para
o registro do crime de tráfico
de drogas. Suspeita-se que o
local serviria de depósito para
abastecimento de drogas para
todo o país.
Tamoio
O nome Tamoio vem do
Tupi Guarani Tamuía, que significa o avô, o antepassado. A
Confederação dos Tamoios foi
uma aliança de tribos indígenas
firmada com o objetivo de combater os portugueses e outras
tribos que os apoiavam. A referência é em relação à aliança
dos grupos especializados da
PRF unidos nessa operação.

Da Redação
Policiais militares em patrulhamento abordaram um indivíduo em atitude suspeita na
Rua Javert Madureira, Vila Rio
Branco, por volta das 17h10 de
sexta-feira (29). Ao consultar a
sua situação criminal, foi constatado mandado de prisão em seu
desfavor. O homem de 43 anos
acabou preso e encaminhado
para a delegacia de polícia de
Castro.
Outro caso
Minutos depois, por volta das
17h40, outro homem, esse com
32 anos, também acabou sendo
preso ao ser abordado na Rua
Juvenal Ribas, no Jardim Arapongas. Também contra ele havia
mandado de prisão.

nhadas em estado grave para a
Santa Casa de Irati (PR).
A pista ficou interditada
totalmente até as 14h30,
quando foi liberada parcialmente, no sistema pare-e-siga
até as 16h15. Só depois liberada totalmente.
As causas do acidente, bem
como informações sobre os
envolvidos, serão disponibilizadas após a confirmação das
identidades pelo IML de Ponta
Grossa.

ALÉM DOS 190 ÓBITOS

NO PARANÁ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deflagrou em todo o
Brasil, na quinta-feira (28 de
maio), a Operação Tamoio.
O objetivo é o enfrentamento
à criminalidade, tendo as
ações reorientadas por meio
de informações da inteligência policial, o que traz otimização dos recursos humanos,
tecnológicos e o emprego das
Unidades de Recursos Especializados da PRF.
Na tarde de sábado (30),
por volta das 14 horas, agentes da PRF, em conjunto com
a Polícia Federal, Receita
Federal, Força Nacional
e Exército abordaram um
motorista de uma carreta
vazia, que se dirigia a Cascavel (PR) para carregar com
ração. No início da vistoria,
os policiais perceberam a presença de maconha nas rodas
do cavalo trator e da carreta.
Perguntado ao motorista, ele
disse que retirou o caminhão
em Santa Rita, no Paraguai,
e deixaria o caminhão em um
posto de combustíveis em Foz
do Iguaçu.
O caminhão foi levado até
uma borracharia para serem
desmontados os pneus. Com o
auxílio do Corpo de Bombeiros do Paraná, foram encontrados, dentro de 12 conjuntos
de roda e pneu, 605,5 quilos
de maconha, que foram apreendidas e encaminhadas para
a Polícia Federal em Foz do
Iguaçu, com o motorista, para
o registro do crime de tráfico
de drogas, que tem uma pena
máxima de 15 anos de prisão.

24250).
As informações preliminares, colhidas no local, ilustram
que o Nissan Sentra, que seguia
sentido Curitiba, teria rodado
na pista e atingido os demais
veículos. Chovia no momento
do acidente.
Três pessoas que faziam
parte do Gabinete do Governador do estado do Paraná, que
ocupavam o Nissan Sentra morreram e outras duas, ocupantes
do GM Onix, foram encami-

PR tem 4.835 casos de covid 19
A Secretaria da Saúde divulgou
nesta segunda-feira (01) mais um
informe atualizado sobre o cenário
da Covid-19 no Paraná. São 148
novas confirmações de pessoas
contaminadas, chegando ao total
acumulado de 4.835 casos no
Estado. O informe também registra mais oito óbitos, elevando para
190 o número de falecimentos em
decorrência da doença.
Os casos registrados estão em
255 cidades, de todas as regiões
do Estado e os óbitos ocorreram
em 75 municípios.
Óbitos
As oito pessoas que foram a
óbito estavam internadas. São seis
homens e duas mulheres. Uma
paciente de 75 anos, que residia
em Palotina faleceu nesta segunda-feira, e a outra morava em São
José dos Pinhais, tinha 82 anos, e
morreu no domingo (31).
Dois homens que residiam em
Curitiba, um de 57 anos, faleceu no
sábado (30), e outro, de 64 anos,
morreu no domingo (31). Um
paciente de 87 anos, que residia
em Foz do Iguaçu, foi a óbito em
23 de maio. Os outros três pacientes do sexo masculino faleceram
no domingo (31): um morador de
Piraquara, 60 anos; de Mamborê,
61 anos, e de Toledo, 63 anos.
Internados
Estão internados 335 pacientes
com o diagnóstico para Covid-19.
São 255 pacientes em leitos do
SUS (94 em UTI e 161 em leitos
enfermaria) e 80 em leitos da rede
hospitalar privada (32 em UTI e
48 em leitos enfermaria).
Municípios
255 cidades paranaenses têm

ao menos um caso confirmado de
Covid-19, o que representa 64%
do total de 399 municípios. Em
75 cidades há registro de óbitos
pela doença. Entre as 22 regionais
de Saúde, apenas a de Irati (4ª)
e a de Guarapuava (5ª) não têm
ocorrência de óbito.
As novas confirmações dos
municípios de Almirante Tamandaré (2), Andirá (2), Antonina
(1), Arapoti (1), Araucária (2),
Assaí (1), Assis Chateaubriand
(6), Balsa Nova (1), Bituruna
(1), Bocaiúva do Sul (1), Cambé
(5), Campina Grande do Sul (6),
Campo Largo (1), Capanema (1),
Carambeí (1), Chopinzinho (1),
Cianorte (7), Colombo (6), Cornélio Procópio (10), Curitiba (23),
Francisco Beltrão (1), Guarapuava
(3), Ibiporã (1), Imbaú (1), Indianópolis (1), Jandaia do Sul (1),
Joaquim Távora (1), Laranjeiras
do Sul (1), Londrina (7), Mandirituba (5), Maringá (1), Morretes
(1), Palotina (1), Paranaguá (1),
Paranavaí (1), Pato Branco (3),
Pinhais (6), Pinhão (1), Piraquara
(3), Ponta Grossa (4), Porecatu
(1), Quatro Barras (3), Quedas
do Iguaçu (1), Rancho Alegre (1),
Rio Negro (1), Rondon (4), Salgado Filho (1), Santo Inácio (1),
São José dos Pinhais (1), São
Manoel do Paraná (1), São Tomé
(1), Telêmaco Borba (1), Toledo
(2), Três Barras do Paraná (1),
TuAneiras do Oeste (4), Uraí (1).
Fora do Paraná
Não houve aumento nos casos
de residentes de fora do Paraná.
O monitoramento da Secretaria da
Saúde registra 65 confirmações
e cinco óbitos de pacientes que
foram assistidos no Estado, mas
residem em outros locais.

REGIÃO DE IRATI

JAGUARIAÍVA

Avô é preso por abusar de neta
Jaguariaíva - Na tarde de sextafeira (29), a Polícia Civil de Jaguariaíva, sob o comando do Delegado
de Polícia Dr Derick Moura Jorge,
prendeu um homem de 50 anos,
suspeito de abusar sexualmente de
sua neta de 7 anos, há pelo menos
2 anos. Segundo o que foi apurado,
além de abusar da criança, lhe presenteou com um aparelho celular,
no qual gravava vídeos íntimos seus
para que a criança pudesse assistir,
além de exigir que a criança também produzisse vídeos de cunho
erótico para ele.

Diante das provas obtidas a
partir das investigações, que contaram com a análise do aparelho
celular da criança, bem como com
a escuta especializada realizada
pela equipe técnica profissional
adequada, o delegado de Polícia
da cidade representou pela prisão
preventiva do suspeito, a qual foi
deferida pelo Poder Judiciário local
e cumprida.
O homem foi conduzido à
Cadeia Pública, onde permanece
à disposição da Justiça, enquanto a
criança foi encaminhada ao devido

acompanhamento psicológico de
modo a se minimizar os danos por
esta sofridos.
A Polícia Civil, ainda, destaca a
necessidade de familiares se atentarem às mudanças bruscas no comportamento das crianças, sendo que
em caso de suspeita estes devem
imediatamente procurar o auxílio
das autoridades competentes, seja
a Polícia Civil ou o serviço de assistência social do município, para que
sejam adotadas as medidas cabíveis
ao caso, evitando-se o prolongamento do sofrimento das vítimas.

PRF recupera veículo roubado
e realiza apreensão de drogas
Por volta das 10 horas do
domingo (31 de maio), em frente
à Unidade Operacional Irati,
equipe da Polícia Rodoviária
Federal deu ordem de parada ao
condutor de um veículo Ford/Ka,
cor branca, o qual não obedeceu a
determinação e empreendeu fuga,
seguindo sentido área urbana do
município de Irati.
Equipes da PRF e da Polícia
Militar iniciaram o trabalho para
encontrar o veículo que foi localizado estacionado em um hotel
no centro da cidade. Em vistoria, constatou-se que o mesmo

ostentava placas clonadas, tendo
o veículo original sido roubado em
Camboriú (SC), há cerca de dez
dias. No interior do porta-malas
do carro foram encontrados cerca
de 11 fardos contendo aproximadamente 201,86 quilos de substância análoga à maconha.
O motorista, um homem de
34 anos, natural de Curitiba, o
qual era procurado pela justiça,
com mandado de prisão em seu
desfavor, recebeu voz de prisão.
A ocorrência foi encaminhada à
Delegacia de Polícia de Irati para
providências.
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'A atitude é oração. E, pela atitude, mostramos a qualidade dos nossos desejos.'
Emmanuel, do livro: Roteiro

Eglê e Patrícia

Divulgação

Divulgação

Ainda em tempo de
parabenizar José
Luiz Bavoso (Titico)
que aniversariou no
dia 29 de maio. Ele
que responde pela
tradicional Panificadora
Flórida, de Castro
Divulgação

Eglê e
Patrícia Mayer
comemoraram
26 anos de feliz
união. Muitas
alegrias e bênçãos ao casal!

Apaixonado
por moto,
destaque para
o aniversariante
do dia 1º de
junho, Alvaro
Telles Filho,
com uma
Kawasaki
H2 turbo.
Ele que é
formado em
Direito e
trabalha como
locutor e
programador
da Rádio
Antena
Sul FM

Nesse dia 5, a querida castrense,
Antonia Bresciane Dallarmi será alvo
de muitas mensagens e ligações por
mais um ano de vida. Parabéns!
Divulgação

Divulgação / Arquivo Supermercado Rizolar

A família
Imbronízio está
em festa com
os aniversários
de Elizabeth
(29/05) e
Rivadário
no dia 1º de
junho. Eles que
administram
com sucesso
há 36 anos
o Rizolar.
Felicidades
ao casal!

Antônio Carlos
Pilatti, diretor
da Escola
Desafio, de
Ponta Grossa,
em ritmo de
aniversário,
nesta
terça-feira, (2).
Felicidades!

Divulgação

NIVER

Divulgação

simone

Divulgação

VILMA

Divulgação

Em tempo
de parabenizar
Gilmara Abib,
que neste dia 04
comemora
idade nova na
intimidade
familiar

Divulgação

Parabéns, muitas bênçãos e
felicidades para Osvaldo
Severian Junior que reserva o
dia 04 para receber
cumprimentos de aniversário.
Na foto ao lado do sócio Selso
Luiz Erdman. Eles respondem
pela Officina das Flores

Simone Cruz, da Mundi FM,
recebe felicitações de aniversário
no dia 05 de junho. Parabéns!

Dia 06 é dia de festejar a vida
da querida amiga Vilma
Fornazari. Felicidades!

Divulgação / Facebook

Divulgação

Maria das
Graças
Padilha
Severich ao
lado do
marido
André
Severich,
recebrá
cumprimentos
de aniversário no dia 04.
Parabéns!

Dj Marcos Andrade
comemora idade nova
neste dia 03 e recebe
votos de muitas
felicidades

Carlos Henrique Pedroso
reserva o 4 de junho para
comemorar mais um níver

02/06

Silvia T. Bauer
Amanda Blanski
Ciumara C. Davascio
Julia Cristina Pereira
José Pedro de Alencar
Tatiane Mendes

03/06

Roseane Bida Albach
Maria Luiza Lopes

04/06

Carlos Henrique Pedroso
José Ribamar Kurger
Laura Zattar Oliveira
Rafael Sounis

NESTA QUARTA-FEIRA

Jogador é convidado da 'Aula Show'
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte lança nesta
quarta-feira (03), às 18 horas, o
segundo episódio do Aula Show.
Desta vez em um ambiente diferente e com um novo convidado, o jogador de futebol Alex de Souza. Ele
vai falar sobre como a educação foi
importante em sua profissão e como
o ajudou a firmar sua carreira.
Ex-jogador de futebol e personalidade conhecida no Paraná,
Alex de Souza levou o nome do
Estado mundo afora, quando re-

presentou a Seleção Brasileira e
o clube Fenerbahçe, da Turquia.
É ídolo do Coritiba, Palmeiras e
Cruzeiro.
O programa Aula Show, que
acontece nos intervalos do Aula
Paraná, é transmitido ao vivo pela
TV aberta, aplicativo e Youtube, e
todos os alunos podem assistir. A
cada novo episódio, que é apresentado todas as quartas-feiras, às 18
horas, uma nova personalidade é
convidada para participar do batepapo e falar um pouco sobre sua
vida, carreira e sua ligação com a
educação.

No episódio de estreia da
série o quadro teve a participação do secretário da Educação
Renato Feder, que entrevistou
os humoristas do programa Boa
da Pan.
“Queremos mostrar aos nossos jovens como a educação, os
professores, as escolas podem
fazer toda a diferença na sua vida.
Ter a presença destas personalidades vai trazer uma nova perspectiva
de futuro para nossos alunos, que
poderão ter neles exemplos de
profissionais de sucesso nas suas
áreas”, destaca Feder.

