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Divulgação

Prefeitura
Lança
projeto
para
testagem
rápida
Vítima de

PARA EVITAR A COVID-19

Força tarefa
realiza
operação de
ﬁscalização

A Prefeitura Municipal de Castro apresentou
na manhã desta segunda-feira (08) para representantes de indústrias, empresas, entidades do
comércio e Ministério Público do Paraná projeto
para testagem rápida da Covid-19 em 10 mil resipágina 5
dentes do município.

acidente é
levado em
estado CARAMBEÍ
grave REGISTRA O SEU 10º CASO DE COVID-19, ENQUANTO QUE CASTRO CHEGA AO 5º
Divulgação
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Divulgação / Luana Dias

CONQUISTA TEVE MÉRITO DA DEPUTADA ALINE

Instituto ganha
direito de uso da
Capão do Cipó
SANEPAR DIZ QUE HÁ INDÍCIOS DE DETERGENTE

SÓ ESPUMA?

Uma grande quantidade de espuma sobre o Lago, onde
está a ponte do Parque Lacustre II, chamou a atenção de
quem passou pelo local no final de semana. A espuma
branca começou a ser vista na sexta-feira (5), e ainda era
visível, em menor quantidade, nesta segunda-feira (8).
Em contato com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), responsável pelo abastecimento na cidade,
a gerência de Comunicação da empresa se pronunciou
por nota afirmando que a formação da espuma não está
relacionada as redes operadas por ela, e que há indícios
da presença de resíduos de detergente.
página 5

Portaria publicada no Diário
Oficial da União, pela Secretaria
de Coordenação e Governança do
Patrimônio da União do Ministério
da Economia, determinou o direito
de uso, por 20 anos, de área de
mais de 4 milhões de metros quadrados, na zona rural do município
de Castro, para o Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia
do Paraná. A região concentra a
chamada Fazenda Capão do Cipó,
Divulgação

propriedade da União e, hoje, local ocupado pelo Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST).
Alinhada com as prioridades
da população de Castro e região,
a deputada federal Aline Sleutjes
(PSL) há meses luta para que a
área seja reintegrada e que o Centro de Treinamento para Pecuaristas (CTP) retome todas as suas
atividades.
página 3

5º ESQUADRÃO ARRECADA

DOAÇÕES
5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado,
em parceria com a Associação dos Veteranos
arrecadou 12.073 kg de alimentos não perecíveis, além de materiais de higiene, agasapágina 5
lhos, cobertores e calçados.

TRÊS MORTOS EM
ACIDENTE NA BR-153

página 7
Divulgação

SEMANA DO MEIO AMBIENTE

SUSPEITOS NÃO OFERECERAM RESISTÊNCIA A PRISÃO

CENTRO CÍVICO

Civil prende suspeitos de homicídio Obras de

Paraná inicia
Programa
Voo Livre

PROGRAMA vai permitir maior
controle das espécies

A sede do Conselho Tutelar de
Carambeí teve vários equipamentos e
um veículo furtados na madrugada de
segunda-feira (8). Imagens de uma câmera de segurança particular mostram
um indivíduo entrando pela janela por
volta das 00h20 e logo após saindo com
o veículo furtado, um celta branco placas
AUY 6087, em sentido PR-151. página 7

Divulgação

Na Semana Nacional do
Meio Ambiente, o Governo do
Paraná lança o Programa Voo
Livre, de preservação da fauna
silvestre. A ação é do Instituto
Água e Terra, vinculado à Secretaria do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo.
Proprietários de imóveis interessados em colaborar com a
preservação da fauna silvestre
já podem se cadastrar. página 6

CONSELHO TUTELAR DE
CARAMBEÍ SOFRE FURTO
INVESTIGADOR Pedro e delegado Lucas Mariano Mendes

Durante os últimos meses, a Polícia Civil empregou seu trabalho investigativo no sentido de identificar todas
as sete pessoas que supostamente
estariam envolvidas (muitas delas
encapuzadas) na morte de Roberto
Carlos Lopes dos Santos Camargo,

26 anos, assassinado com vários
tiros no dia 4 de janeiro deste ano,
em frente ao Posto VR, saída para a
Castrolanda. Na tarde de domingo
(7), policias civis de Castro prenderam dois suspeitos apontados como
página 7
participantes do crime.

Divulgação

melhorias são
iniciadas

Divulgação

MAIS mobilidade

Visando qualidade de mobilidade entre moradores e munícipes
que circulam pela rua Barão do Rio
Branco, a Prefeitura Municipal de
Palmeira, por meio da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, vem realizando projeto de
página 3
melhorias na via.
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EDITORIAL

EXPLICAÇÕES PREFEITO
Um prefeito que zela pelos seus munícipes deve
respeitá-los na sua totalidade e fazer juz ao cargo ao
qual foi eleito. Se é inocente nas acusações as quais
são impostas, deveria aproveitar os meios de comunicação para se explicar, em vez de culpar esse ou
aquele pelos seus erros. Existem as rádios, jornais,
e até mesmo os blogs onde a Prefeitura emprega
seus donos que, com certeza, gostariam de ouvir
suas explicações. Dizer que o Tribunal de Contas do
Estado (TCE) erra, colocando-se como exemplo, é
o cúmulo do absurdo. Agora só falta afirmar que o
dinheiro que terá que devolver aos cofres do município no caso da Confiancce, ou até mesmo da VCC,
é mais outro erro que estão lhe imputando. Já está
mais do que na hora de se explicar prefeito!

Uma nota acima do tom
Basta apurar os sentidos para
perceber que há uma nota acima
do tom na orquestração da política. O presidente da República
tem se comportado como um
incontrolável rebelde no uso da
liturgia da expressão. Todos os
dias recita substantivos ácidos
e adjetivos ferinos para animar
suas galeras e atacar adversários.
Magistrados, de alto coturno,
incluindo os que carregam grande
bagagem no acervo do Direito,
extravasam a linguagem peculiar
dos juízes, abrindo polêmica na
frente institucional. Dos políticos,
então, tanto dos bastiões de defesa
do governo quanto das hostes de
oposição, o tiroteio do palanque
virtual não arrefeceu como seria
de esperar nesses tempos de
encolhimento pandêmico.
A conclusão a que se pode chegar sinaliza para uma sobrecarga
de energia acumulada, como se o
alvo dos tiros não fosse o danado
do Covid-19 e sim os interlocutores e protagonistas que agem nas
esferas das nossas instituições.
Até os generais que, em tempos
idos, sob o escudo da hierarquia
e da disciplina, eram comedidos
no uso do verbo, extrapolam
os limites de sua linguagem. É
razoável pensar que esses comportamentos venham a oxigenar
nossa democracia ante a hipótese
de que o franco debate desperta

a sociedade, mas há uma questão de fundo a balizar o jogo das
ideias. Povoam a paisagem temas
como intervenção militar, golpe,
impeachment, rebelião social,
entre outros. Há de se ter cuidado
com a banalização de escopos
desse teor.
Entremos nos temas. A retórica de conflitos, como podemos
designar as querelas, se impregna
de interesse estratégico dos protagonistas eleitorais. O presidente
Bolsonaro estica a campanha de
2018 até hoje. Os 30% que o
apoiam montam na garupa do
azarão. O PT, que perdeu o trono
depois do gigantesco buraco em
que afundou o país, só pensa
em voltar ao primeiro plano da
cena. Basta ver Lula, condenado
em duas instâncias, defendendo
agora a primazia do PT na esfera
partidária, negando-se a assinar
manifestos em favor da democracia ao lado de entidades de
renome. Os grandes partidos
já apontam alguns nomes como
eventuais candidatos em 2022.
As médias e pequenas siglas se
atrelam a quem, nesse momento,
lhes oferece recompensas. São,
por exemplo, os entes que formam o Centrão e que começam
a se aboletar no governo Bolsonaro.
Sob a malha eleitoral, a polarização política ganha volume e

* Gaudêncio Torquato

agita chefes, chefetes e lideranças
de todos os setores. Para acirrar
as tensões, enfrenta o país uma
das maiores (senão a maior) epidemia de sua história, que causa
milhares de mortos, podendo,
logo, logo, chegar aos milhões
de contaminados. A tragédia se
expande na onda de uma reversão
da economia, que esvazia o bolso
de milhões de pessoas, empobrecendo as classes sociais, podendo
até gerar convulsões aqui e ali,
abrindo caminho para o caos
social.
É evidente que, sob esse risco,
estariam criadas as condições para
a arrebentação da maré política,
dando margem a eventos graves
na esfera do Congresso Nacional.
Portanto, a ideia de impeachment
só se fundamenta na base da
mobilização social, sendo improvável pensar em afastamento do
presidente como ato unilateral do
Parlamento. Só mesmo uma onda
centrípeta – das margens para o
centro – seria capaz de dar xeque
mortal no tabuleiro da política.
Da mesma forma, é irrazoável a alternativa de intervenção
militar. As Forças Armadas, com
muito custo e graças ao profissionalismo, conseguiram firmar
imagem de respeito, credibilidade e seriedade. Não topariam
entrar numa aventura de tomada
do poder na marra. Podem ir às

ruas, em caráter excepcional,
para garantir a lei e a ordem. A
par desse compromisso, sempre
renovado por suas lideranças, as
Forças estão diante de uma sociedade mais atenta, crítica e solidária. Há um formidável contingente
formado por imensa classe média,
onde habitam núcleos que tendem
a rejeitar os extremos do espectro
ideológico. Apenas um minúsculo
grupo - que não chega a 10% da
população -, perfilaria a ideia de
um golpe para levar o país ao território do autoritarismo.
Portanto, é conveniente baixar a bola, senhores guerreiros
da arena político-institucional. O
momento está a exigir que o foco
de combate ao novo coronavírus
não seja tumultuado por tiros
dados ao léu, como a lenha que
os fogueteiros de todos os lados
jogam nas redes sociais, com
calúnias, difamações, versões
estapafúrdias.
Quanto aos magistrados,
generais e mandatários, a mensagem é esta dos romanos: homo
loquax, homo mendax – homem
falador é homem mentiroso. Ou
acaba se transformando em mentiroso.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
PRIVILÉGIO
Comparada as demais cidades dos Campos Gerais, algumas
com a população três vezes menor,
Castro pode se colocar como privilegiada nesse cenário de pandemia
de coronavírus. Cinco casos de
covid-19 são bem menos que os
dez de Carambeí, que tem ainda o
triste saldo de uma morte (aguardando confirmação do LACEN) e
Telêmaco Borba, equivalente ao
município em população, com os
surpreendentes 45 casos.
PRIVILÉGIO II
Os números baixos de Castro chegam a criar dúvidas se
eles seriam reais, por outro lado
o comércio ficou fechado mais
tempo em relação a outras cidades em volta, e quando abriu, o
castrense, na sua maioria, adotou
as medidas de segurança.
PRIVILÉGIO II
Hoje, com a flexibilização,
pode-se dizer que Castro vai muito

bem, mas tem muita gente abusando. É um milagre tão poucos
contaminados. Prefiro acreditar nas
medidas impostas pela Secretaria
Municipal de Saúde, através de sua
titular Maria Lídia Kravutchke, do
que qualquer outra coisa.
MAIS UM ROUND
Os 4 milhões de m² de área da
Fazenda Capão do Cipó deverão
passar para o Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia
do Paraná. Round vencido pela
entidade que só foi possível com
a inteferência da deputada federal
Aline Sleutjes e uma série de fatores. Agora, resta saber para onde
irão os trabalhadores do MST
que hoje moram lá.
SANEPAR SE ISENTA
A espuma vista no Parque
Lacustre II teria uma explicação
para a Sanepar. Seria detergente
na água. Nenhuma relação com
ela, segundo sua assessoria. Pelo
menos alguém deu uma explicação!

Divulgação / Operações Aéreas / PRF

Resenhas rápidas e radicais

Eles foram
modelosEde
reação social em nosso cotidiano. Agora são descartáveis?
RESENHAS
RÁPIDAS
RADICAIS

O trabalho árduo dos policiais rodoviários federais reserva também
momentos únicos. Como o nascer do sol no Rio Paraná, em Guaíra
Miguel Falabella, Regina Duarte, Vera Fischer, Stenio Garcia e muitos outros artistas de renome estarão para sempre (PR). A imagem é do Grupo de Operações Aéreas/PRF.
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pode reviver o drama principal de Sucupira, o da inauguração de um cemitério, na novela Roque Santeiro. Seus rumos ideológicos podem tornar aquela ficção
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odorSão
de“Páginas
uma política
quenosinternaliza
uma realidade
possível para
a “queridinha
da Vida” que
assustam! problemas e confirma a simples verdade: o
consumo da rede continua caindo. E “se ninguém consome, ninguém investe”. Assim, ela pode reviver o drama
principal de Sucupira, o da inauguração de um cemitério, na novela Roque Santeiro. Seus rumos ideológicos podem
tornar aquela
ficção uma realidade possível para a “queridinha do Brasil”. São “Páginas da Vida”
que nos
Diretor
Geralassustam!
ASSINATURA

OUTRAS LOCALIDADES
Mensal:
Semestral:
Anual:

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

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

NEWS

R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

Editora MML Ltda
CNPJ 13.656.146/0001-31

EXPEDIENTE

Mensal:
Semestral:
Anual:

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Plataformas digitais
www.paginaum.com
www.facebook.com/jornalpagina1
instagram: jornalpaginaum

www.paginaum.com
Redação e Administração
Benjamin Constant, 490
Tel. (42) 3232-5148
CEP 84.165-220 - Castro - PR

A) Os conceitos emitidos em artigos assinados
podem não representar a opinião do jornal;

Escritório Carambeí
Avenida das Flores, 1453
Jardim Eldorado / Sala 2
CEP 84.145-000 - Carambeí - PR

09/06 - Dia da Imunização / Dia do Porteiro
Dia do Tenista / Dia Nacional de Anchieta
10/06 - Dia da Artilharia / Dia da Língua Portuguesa
Dia da Raça Portuguesa
11/06 - Corpus Christi / Dia da Marinha Brasileira
Dia do Educador Sanitário

B) É expressamente proibida a reprodução
de qualquer texto publicado no jornal;
Distribuição
MARENDA
(42) 3028-8990

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
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Umidade

23 ºC
12 ºC

95%
58%

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

Quarta
10/06

24

ºC

15 ºC

94%
50%

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

Quinta
11/06

REDAÇÃO

Temperatura

25 ºC
15 ºC

93%
50%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 08/06/2020
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DESOCUPAÇÃO DA ÁREA DA FAZENDA CAPÃO DO CIPÓ PARA INSTITUTO

Deputada comemora cessão de área
Divulgação

Hoje área de
4 milhões de
m² é ocupada
pelo MST
Da Assessoria
Portaria publicada no Diário Oficial da União, pela
Secretaria de Coordenação e
Governança do Patrimônio da
União do Ministério da Economia, determinou o direito de
uso, por 20 anos, de uma área
de mais de 4 milhões de metros
quadrados, na zona rural do
município de Castro, para o
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Paraná. A região concentra a
chamada Fazenda Capão do
Cipó, propriedade da União
e, hoje, local ocupado pelo
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST).
Alinhada com as prioridades da população de Castro
e região, a deputada federal
Aline Sleutjes (PSL) há meses
luta para que a área seja reintegrada e que o Centro de

Deputada Aline: Na área serão desenvolvidas atividades de ensino

Treinamento para Pecuaristas
(CTP) retome todas as suas
atividades.
“O governo federal entende
a questão social das famílias
que estão naquela região. Em
conversa com representantes
da Secretaria de Agricultura,
será realizada uma triagem
para verificar o possível perfil agrícola dessas famílias,
para que sejam realocadas na
Fazendo Jeca Martins, de propriedade do Estado do Paraná.
Tudo está sendo estudado com
bastante cautela para que não
haja prejuízos ou injustiças”,
afirmou a federal paranaense.
Na região serão desenvolvidas atividades de ensino,
pesquisa, extensão e inovação

DOAÇÃO DA IGUAÇU CELULOSE

COVID-19

Projeto quer
transparência
nos dados
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) apresentou
Projeto de Lei (3162/20) para
regulamentar a divulgação de
dados, pelo Ministério da Saúde,
sobre a evolução da pandemia do
novo coronavírus (Sars-Cov-2)
no Brasil, em atenção aos princípios da publicidade e da transparência. O PL foi proposto após
o Governo Bolsonaro alterar a
forma de divulgação dos dados,
excluindo informações completas e apresentando apenas novos
casos diários, sem o total. Nesta
segunda-feira, 08, o país já ultrapassava mais de 37 mil mortes
pela Covid-19.
De acordo com a justificativa
do PL, o Ministério da Saúde vem
trabalhando incessantemente para
alterar a forma de divulgação dos
dados sobre a pandemia do novo
coronavírus no Brasil, na tentativa
de ocultar dados de saúde pública
relevantes para o combate da
doença. Por tal motivo, o Brasil
foi retirado do mapa mundial de
contagem da doença.
O Projeto determina que o
Ministério da Saúde, por meio
de seus órgãos competentes e
enquanto perdurarem os efeitos
do reconhecimento de estado de
calamidade pública, deverá divulgar boletim diário, impreterivelmente antes das dezoito horas,
sobre a situação epidemiológica
e a evolução da pandemia do
novo coronavírus no Brasil. As
informações precisarão contemplar obrigatoriamente o seguinte
padrão: indicação do número
total de infectados; número total
de infectados nas últimas vinte e
quatro horas; total de pacientes
recuperados; total de óbitos confirmados e suspeitos; indicação
de óbitos confirmados e suspeitos nas últimas vinte e quatro
horas e indicação da taxa de
letalidade da doença.
Para os especialistas em
saúde pública, sonegar informações atrapalha a luta contra o
vírus. "Todos os demais países do
mundo que estão combatendo ou
já combateram a pandemia usaram a coleta de informações para
elaborarem políticas públicas
para obter sucesso no controle
de contágio e, principalmente,
para dar transparência para que a
sociedade possa contribuir nesse
processo”, destaca Aliel.

do instituto, sendo o campus
Castro. O prazo estipulado
para o início da realização das
atividades é de 24 meses, a
partir da assinatura do contrato. Para a utilização da
área, o instituto deverá obter
licenciamentos, autorizações
e alvarás necessários para a
implantação e execução do
projeto, além de respeitar a
legislação ambiental.
“É grande o potencial de
desenvolvimento tecnológico
e capacitações ofertadas pelo
instituto. Vale lembrar que, por
quatro décadas, o Centro de
Treinamento para Pecuaristas,
que atua na região, é responsável pela qualidade e volume da
produção leiteira do município

de Castro e outras localidades.
Hoje, são cerca de 2 milhões
de estabelecimentos produtores de leite, desde o pequeno
da agricultura familiar, médios
e grandes produtores”, destacou Aline Sleutjes.
A deputada federal explica
que o leite é produzido em 99%
dos municípios brasileiros com
4,5 postos de trabalho diretos
na produção por propriedade,
totalizando mais de 5 milhões
e 200 mil famílias vivendo da
produção (no setor primário).
Aline Sleutjes acrescenta que
ainda há muitos empregos
em transporte, industrialização e comercialização que, no
total, somam em torno de 20
milhões de pessoas vivendo da
cadeia produtiva do leite.
“A cadeia leiteira tem
enorme importância econômica
e social em praticamente todos
os municípios brasileiros, e
também tem um papel importante para manter o homem no
campo, evitando o êxodo rural.
E, para conhecimento: o Brasil
é o terceiro maior produtor do
mundo de leite, e o alimento é o
sexto produto de maior importância na cadeia do agro brasileiro.”, concluiu Sleutjes.

Piraí recebe termômetros digitais
Divulgação

Da Assessoria
Piraí do Sul - A empresa
Iguaçu Celulose Papel fez a
doação de termômetros digitais para a Secretaria de Saúde
da Prefeitura de Piraí do Sul.
A entrega foi realizada nesta
segunda-feira, 8 de junho. Quem
fez a entrega foi Luiz Mathias
Martins Souza representando
João Pedro Marques, diretor de
Recursos Humanos da empresa
Iguaçu Celulose Papel S.A., que
realizou a entrega de três termômetros digitais infravermelho.
O secretário Municipal de
Saúde, Julio Sandrini foi quem
recebeu o material gentilmente
doado ao município.
Os termômetros doados são
de um modelo projetado com
sondas de sensor de alta precisão atualizadas e os mais recentes chips inteligentes para o
termômetro, fornece resultados
mais rápidos, confiáveis e mais
seguros de usar, sem necessidade de nenhum tipo de contato no paciente. Amplamente
utilizado para todas as idades,
adultos, crianças e idosos.
Possui tela de alta definição. O termômetro apresenta a

Luiz Mathias Martins Souza e o secretário Julio Sandrini
tela de cristal líquido de grande
tamanho do LCD, alto brilho
com luz de fundo, tela nítida e
suave, tornando a leitura clara
e fácil.
O termômetro digital infravermelho conta com sonda
de temperatura tipo K, pode
medir a temperatura de – 50 ~
1300ºC através de sensor de
temperatura termopar tipo K. É
a ferramenta ideal como monitoramento e controle de temperatura para aplicações em diversas
situações, incluindo o fluxo de
pessoas nas unidades de saúde.
Para Julio Sandrini, “frente a

este cenário de pandemia mundial, e considerando a confirmação da chegada do vírus em
nosso município, a luta passa a
ser de todos no enfrentamento
de todo caso suspeito de Infecção Humana por este vírus altamente contagioso”.
“É muito gratificante para
toda a equipe da Secretaria
Municipal de Saúde saber que
pode contar com empresas com
responsabilidade social, como a
Iguaçu Celulose papel S.A., dispostas a colaborar no combate
ao COVID-19 no município”,
finaliza o secretário.

ACESSO AO NOVO CENTRO CÍVICO

Obras de melhorias são iniciadas
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - Visando qualidade de mobilidade entre moradores e munícipes que circulam
pela rua Barão do Rio Branco,
a Prefeitura Municipal de Palmeira, por meio da Secretaria
Municipal de Obras e Infraestrutura, vem realizando projeto de
melhorias na via.
A obra irá pavimentar trechos
das ruas Barão do Rio Branco,
Judith Sotta Malucelli, Luiza
Trombini Malucelli, Coronel
Macedo, além de uma via ainda
sem denominação no Centro
Cívico, totalizando área de 10,5
mil m² de asfalto e 1,2 mil m³ de
concreto em passeios com urbanização e acessibilidade.
Para Havrechaki, “o investimento nas obras dará retorno
muito positivo na qualidade de vida
dos munícipes, pois mudará o eixo
de desenvolvimento e até mesmo

Obras irão melhorar a qualidade de vida, disse o prefeito Edir
de funcionamento da nossa cidade.
São investimentos que certamente
farão a diferença nos próximos
anos”, destacou. Para a realização da obra a Prefeitura realiza
o investimento de cerca de R$ 3
milhões, recurso obtido através do
Financiamento à Infraestrutura e
ao Saneamento (Finisa), da Caixa
Econômica Federal.

Com execução de serviço assinada no último dia 14 de abril, a
empresa Rochconsult Engenharia
e Empreendimentos Imobiliários,
de Curitiba, vencedora do processo licitatório, já iniciou a execução da obra, que atualmente conta
com 5,68% do total, segundo
metragem realizada pela Secretaria Municipal de Urbanismo.

MAIS SAÚDE
O governador Ratinho Junior confirmou o repasse de R$
19,9 milhões do Fundo Estadual de Saúde para 119 municípios.
Os recursos serão usados em compra de veículos para transporte
sanitário, como ambulâncias, automóveis e vans, e também aquisição de equipamentos para as unidades básicas de saúde.
Divulgação

EM AÇÃO
O Hospital Regional de
Telêmaco Borba recebeu o primeiro paciente com covid-19.
O hospital - com 40 leitos: 10
leitos de UTI e 30 de enfermaria - está em funcionamento 24
horas desde 1º de junho sob a
gestão da Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa. São
90 trabalhadores, entre profissionais de saúde, limpeza,
segurança, jardinagem, manutenção, administração.
CRÉDITO
A Fiep defende que MP
aprovada pelo governo federal
possibilite a chegada efetiva
dos recursos até as empresas.
A MP cria o Programa Emergencial de Acesso a Crédito e
prevê R$ 20 bilhões para redução dos riscos assumidos pelas
instituições financeiras que
concedem crédito no país.
CENÁRIO
PREOCUPANTE
O prefeito de Londrina,
Marcelo Belinati (PP), está
preocupado com o número de
casos de covid-19 associada a
outras doenças típicas da estação. "Percebemos que reduziu
a velocidade da contaminação,
mas nos meses de junho e
julho, deveremos ter um cenário muito complicado, em virtude não só da covid-19, como
de outras doenças típicas de
inverno, como a gripe".
ARTICULAÇÃO
Deputados se mobilizam
para derrubar o veto do presidente Jair Bolsonaro no trecho
na lei que destinava cerca de
R$ 9 bilhões para o combate
ao coronavírus nos estados
e municípios. A lei foi resultado da medida provisória que
extinguiu o Fundo de Reserva
Monetária do Banco Central.
O governo pretende usar o
dinheiro para abater a dívida
pública.
PORTAS FECHADAS
Segundo a Abrasel e a Abrabar, 30% dos bares e restaurantes do Paraná devem fechar as
portas por causa dos efeitos da
pandemia do coronavírus. De
acordo com a Abrasel, 20 mil
restaurantes devem encerrar as
atividades durante a pandemia.
Ao todo, o estado tem 60 mil
estabelecimentos. Na conta da
Abrabar, 18 mil dos 60 mil
bares devem fechar.
FECHADAS II
Segundo as associações
(Abrasel e Abrapar), 35 mil
funcionários de restaurantes já
foram demitidos desde o início
da pandemia em março. Nos
bares, 40 mil pessoas foram
desligadas. Empresários dizem
que mesmo com após as férias
coletivas, dada a todos os funcionários, perceberam que a
crise se estenderia por mais
tempo deixando-os sem alter-

nativas a não ser fechar os estabelecimentos.
PACOTE SOCORRO
O deputado Fernando Giacobo (PL) destacou a aprovação no Congresso Nacional do
pacote socorro às Santas Casas.
"Pacote de Socorro às Santas
Casas e Hospitais Filantrópicos vai contemplar 142 hospitais do Paraná com um auxílio
emergencial do Ministério da
Saúde. Serão R$ 128 milhões
para serem utilizados pelo hospitais paranaenses no reforço à
retaguarda de atendimento aos
pacientes com covid-19."
E O MINISTÉRIO?
O empresário Carlos Wizard
não vai assumir um cargo no
Ministério da Saúde. O anúncio
veio após crise com estados e
municípios. Ele sugeriu que os
gestores "inflavam" os números
da pandemia para receber mais
recursos do governo federal.
A declaração foi criticada por
secretários estaduais de saúde,
que disseram que Wizard insulta
a memória das vítimas e busca
dar "invisibilidade" aos óbitos.
COMÉRCIO FECHADO
O Ministério Público Federal
entrou com um pedido para que
a prefeitura de Cascavel volte a
fechar o comércio como forma de
conter a propagação da doença.
Cascavel é a segunda cidade
do Paraná com mais casos da
doença, até o momento consta
que o município possui 10 mortes e quase 700 casos confirmados da covid-19. Com apenas
10 leitos de UTI para Covid,
pacientes cascavelense estão
sendo enviados para hospitais
de Toledo e Foz do Iguaçu.
APOIO TÉCNICO
O deputado Rubens Bueno
(CDN) classificou como uma
vitória em prol da vida a aprovação do projeto que exige a
permanência de fisioterapeutas
em centros de terapia intensiva
adulto, pediátrico e neonatal. A
matéria segue para o Senado.
"Num momento em que muitos
fazem pouco caso das milhares de mortes provocadas pela
covid-19, a Câmara dos Deputados deu um exemplo de que
está comprometida com a luta
para salvar vidas".
POUCO PROVÁVEL
O presidente do TRE-MA,
José Tyrone Silva, disse que é
pouco provável que as eleições
sejam prorrogadas para 2022,
como defendem alguns projetos
em tramitação na Câmara dos
Deputados e no Senado. Até
as convenções partidárias que
estão marcadas para o período
de 20 de julho e 5 de agosto,
podem ser realizadas pelo sistema eletrônico de videoconferência.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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CARAMBEÍ JÁ SOMA DEZ CASOS

Confirmados mais três por covid-19
Novos casos
foram testados
no domingo
para coronavírus

DECRETO MUNICIPAL

Horário do comércio é
estendido até 22 horas
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Saúde, por meio
da Vigilância Epidemiológica,
divulgou nesta segunda-feira
(8) nota informativa sobre os
três novos casos de Covid-19
registrados no domingo (7), que
somados aos demais, chegam a
dez em Carambeí.
O décimo caso é um paciente
do sexo masculino, 46 anos,
com quadro de saúde estável,
caso ambulatorial, em isolamento domiciliar, sob monitoramento vigilância epidemiológica
municipal.
O nono caso é paciente do
sexo feminino, 39 anos, contato de caso positivo, quadro
de saúde estável, segue em isolamento domiciliar. Está sendo
acompanhada pela equipe de
atenção primária e vigilância epidemiológica.
O oitavo caso trata-se de uma
paciente do sexo feminino, 48
anos, contato de caso positivo,
evoluindo bem, em isolamento
domiciliar e acompanhada pela
equipe de atenção primária e
vigilância epidemiológica.
O sétimo caso é uma paciente
do sexo feminino, 31 anos, contato de caso confirmado. Segue
em isolamento domiciliar e está
sendo acompanhada pelas equi-

DO PODER JUDICIÁRIO

Tibagi recebe
R$ 41 mil para
combate ao
Coronavírus
Da Assessoria

Palácio do Diamante: Prefeito Rildo amplia horário
Da Assessria

pes de atenção primária e epidemiológica. O sexto caso, também
do sexo feminino, 45 anos, do lar,
testado positivo por teste rápido
do Ministério da Saúde (MS) em
5 de junho de 2020. Paciente
encontra-se internada.
O quinto caso é resultado
de teste rápido do MS em 4 de
junho de 2020, o qual atestou
primeira morte por Covid-19. A
prefeitura aguarda confirmação
do resultado de exame laboratorial do LACEN.
O quarto caso de coronavírus em Carambeí trata-se de
uma paciente do sexo feminino,
31 anos, profissional da área da
saúde do sistema privado, sem
comorbidades, evoluindo com
quadro estável, cumprindo isolamento domiciliar juntamente com
familiares, sendo monitorada pela
equipe da Saúde Municipal.

O terceiro caso, paciente do
sexo masculino, com 56 anos,
encontra-se em Curitiba para
acompanhamento de saúde
desde o dia 11 de maio. Ele
segue hospitalizado, testado
intra-hospitalar para Covid-19
positivo.
O segundo caso confirmado
no domingo (31 d maio) por RTPCR, realizado no Instituto de
Biologia Molecular do Paraná,
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.
Em relação ao primeiro caso
a paciente já está recuperada
desde o dia 21 de maio.

Tibagi - Na sextafeira (5), a Prefeitura de
Tibagi publicou o decreto
n°815/2020 que estende o
horário de funcionamento do
comércio em geral, inclusive
bares e restaurantes, até às
22 horas já a partir de segunda-feira (8). Outro ponto é a
retomada facultativa e parcial
do turismo no município a
partir do dia 10 de junho.
De acordo com a secretária municipal de Turismo,
Kellin Ramos, a alteração
do horário de comércio e
a abertura do trade turístico foi pensada levando em
conta critérios sanitários e
econômicos. "A retomada
às atividades é necessária,
pois a saúde da população
também depende de fatores
sociais e econômicos. Estamos fazendo isso de forma

extremamente criteriosa, exigindo uma série de cuidados
por parte de todo trade turístico. O Plano de Segurança
sanitária foi feito juntamente
com o Conselho de Turismo,
e repassado ao Secretário
Municipal de Saúde para
aprovação. Não vamos descuidar das medidas preventivas.", relembra.
Hotéis, pousadas, campings, atrativos turísticos
e operadoras de turismo
podem voltar a funcionar,
mas seguindo todas as
medidas especificadas no
Plano de Segurança Sanitária para Retomada Parcial
do Turismo em Tibagi.

Turismo retoma
trabalhos de
forma parcial

Tibagi - Tibagi recebeu um
montante de R$ 41 mil, proveniente do poder judiciário, para o
combate ao novo Coronavírus. O
valor destinado inicialmente pelo
excelentíssimo juiz de direito,
João Spanier Neto, era de R$
150 mil, mas a Secretaria de
Estado de Saúde (Sesa) repassou R$ 41 mil a Tibagi e investiu o restante para outras ações
públicas.
O montante é proveniente do
cumprimento da pena de prestação pecuniária, transação penal
e condicional do processo nas
ações criminais e será utilizado
para aquisição de materiais e
equipamentos médicos necessários para o combate à COVID-19,
como prevê o Decreto Judiciário
n°173/2020.

SANTA CÂNDIDA A TAINHA

Secretaria de
Obras troca
ponte que
liga a Tainha
Da Assessoria

Carambei - A secretaria
municipal de Obras e Serviços
Públicos realiza a troca da ponte
localizada na estrada que liga
o final da Avenida Atlanta, nas
proximidades a Estação de Captação e Tratamento da Sanepar,
com a região da Tainha. O trabalho que estava previsto para ser
realizado no sábado (6), devido
às chuvas, foi transferido para a
segunda-feira (8).
O secretário municipal, Marcos Machado, ressalta que a
ponte ganhará uma nova estrutura tendo sua largura aumentada para cinco metros o que
proporcionará maior segurança
na trafegabilidade de maquinário
agrícola.

PARA CELEBRAR

Sema distribuí
papa pilhas
Da Assessoria
Tibagi - Para celebrar o
Dia Mundial do Meio Ambiente,
nesta sexta-feira (5), a Prefeitura
de Tibagi, através da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
(Sema), e em parceria com o
Sicoob iniciou um projeto que
incentiva o descarte correto de
pilhas. Foram distribuídos diversos “papa pilhas” em pontos
estratégicos da cidade. Um ficou
no Palácio do Diamante, um no
Supermercado Cristal e outro no
Supermercado Futurama.
Os “papa pilhas” são recipientes adequados para o depósito correto de pilhas e baterias
usadas, que terão destino certo,
através da logística reversa, por
responsabilidade do Sicoob.
Flavia Alves Pavesi, gerente
da Agência do Sicoob de Tibagi,
falou um pouco sobre a importância dos projeto. “Firmamos
a parceria com a Sema para
distribuir os “papa pilhas”. São
locais apropriados para depositar pilhas e baterias de celulares,
de uma forma correta, não prejudicando o meio ambiente. Hoje,
em especial, que é o Dia do Meio
Ambiente, estamos firmando
esta parceria para divulgar para
a comunidade mais essa ação de
educação ambiental", disse.
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ATÉ O MOMENTO 260 EXAMES FORAM REALIZADOS

Novo caso de Covid-19 é
confirmado em Castro
Castro soma
cinco casos
de Covid-19 e
apenas um ativo
Luana Dias
Especial Página Um News
No sábado (6), a Secretaria Municipal de Saúde de
Castro informou que há um
novo caso confirmado de
Covid-19 em Castro. A informação foi publicada através
de uma página no Facebook,
da Prefeitura de Castro. Com
este novo paciente, a cidade
soma cinco casos no total,
sendo que até no sábado três
já estavam curados e dois permaneciam ativos. Já no boletim diário de segunda-feira

(8), os dados atualizados
informaram que Castro possui apenas um caso ativo da
doença, e que os demais quatro pacientes já estão todos
recuperados. Ainda de acordo
com o informativo, o novo
paciente, último a ser registrado no munícipio, se encontra em isolamento domiciliar
para tratamento.
A reportagem conversou
por telefone com a secretária
municipal de Saúde, Maria
Lidia Kravutschke, para saber
se a origem do novo caso de
coronavírus foi através da
chamada transmissão comunitária, ou se trata de mais
um caso isolado. A secretária
explicou que ainda não é possível afirmar com segurança
sobre a origem, e que ainda
estão sendo feitos levantamentos.

Até o presente momento
Castro não registrou óbitos
pelo novo coronavírus, ao
contrário da cidade vizinha de
Carambeí. No município outros
sete exames foram realizados
recentemente, e, o órgão ainda
aguarda o resultado para saber
se existem novos casos ativos
ou não. A Secretaria de Saúde
também informou que no período de 5 de março a 8 de
junho foram realizados no total
260 exames em Castro, laboratoriais e testes rápidos, em
pessoas que apresentaram sintomas de infecção pelo vírus.
Após a divulgação do registro de um novo caso de coronavírus no município, muitas
pessoas se manifestaram nas
redes sociais, criticando as
aglomerações que estão ocorrendo, sobretudo, em filas de
bancos, supermercados e pró-

CORONAVÍRUS

Prefeitura lança projeto
para testagem rápida
Divulgação

ximos a alguns estabelecimentos comerciais, onde elas não
são organizadas. Alguns castrenses ouvidos pela reportagem também criticaram a falta
de fiscalização, por parte dos
órgãos competentes.
Na tarde de sexta-feira
(5), a reportagem do Página
Um News passou pela Rua
Dr Jorge Xavier da Silva em
diferentes horários, e, em
todos eles encontrou aglomeração de pessoas. Além disso,
apesar de as recomendações
da Organização Mundial da

Saúde (OMS), e de ser obrigatório por lei (20.189) o uso
de máscara em locais de uso
coletivo, públicos e particulares de todo Estado, muitas
pessoas ainda são vistas nas
ruas de todo município sem a
proteção exigida.
Boletim diário tem
novo formato
Desde a segunda-feira
(8), a Secretaria Municipal
de Saúde de Castro passou
a divulgar o boletim diário de
informações sobre a Covid-19

COVID-19

SANEPAR SE ISENTA

Espuma viria da presença
de resíduos de detergente
Divulgação / Luana Dias

Representantes de indústrias, comércio e MP-PR participaram
Da Assessoria *
A Prefeitura Municipal de
Castro apresentou na manhã
desta segunda-feira (08) para
representantes de indústrias,
entidades do comércio e Ministério Público projeto para testagem rápida do Covid-19 em
parte dos residentes do município de Castro.
Conforme informações apresentadas pela secretária municipal de Saúde, Maria Lidia
Kravutchke, o objetivo desse
projeto é implantar e promover a
testagem no maior número possível de pessoas residentes no
município para identificar a circulação do vírus, tomando assim
as medidas cabíveis.
A intenção é realizar parcerias entre as empresas, comércio e Prefeitura de Castro para
testar até 10 mil moradores para
melhor monitoramento da situação epidemiológica do município.
“Através desse projeto, a Prefeitura pretende testar pessoas em
20% dos imóveis do município,
com um teste por residência,
abrangendo todos os bairros de
Castro. Assim poderemos ter
um diagnóstico preciso da atual
situação da doença no município
e definir nossas estratégias de

ação”, explicou a secretária.
Além da testagem desse
público, a ideia do projeto é testar também todos os servidores
municipais e ampliar a ação para
a iniciativa privada, com testagem também em funcionários de
indústrias e empresas da cidade.
Projeto
Esse projeto de testagem
para Covid-19 será dividido por
fases, que envolvem a elaboração
de edital para credenciamento
de empresas interessadas em
prestar o serviço de testagem, a
aplicação dos testes rápidos, a
tabulação dos dados pela Secretaria Municipal de Saúde, a apresentação dos relatórios finais
com o diagnóstico e, assim, as
próximas medidas e estratégias
de contenção da doença. “É uma
ação importante, principalmente
para termos melhores ferramentas de trabalho e podermos traçar
a realidade do nosso município,
além de apoiar nossas empresas
e nosso comércio e em conjunto
decidirmos o que é melhor”, ressalta Fadel.
Os representantes do comércio farão análise do projeto para
confirmar a adesão.
* Com Redação

Imagem chamou a atenção da população
Luana Dias
Especial Página Um News
Uma grande quantidade
de espuma sobre o Lago,
onde está a ponte do Parque
Lacustre II, chamou a atenção
de quem passou pelo local no
final de semana. A espuma
branca começou a ser vista na
sexta-feira (5), mas ainda era
visível, em menor quantidade,
nesta segunda-feira (8).
Segundo moradores da
região e pessoas que se manifestaram através das redes,
comentando o fenômeno, já se
tornou quase comum a aparição de espuma e de manchas
nessa região do lago, assim
como a morte de peixes que
constantemente
aparecem

Ninguém da pasta
de Obras e Meio
Ambiente respondeu
boiando nas margens.
A reportagem tentou ouvir
responsáveis pela Secretaria Municipal de Obras e de
Meio Ambiente, para saber
se o município está tomando
providências quanto ao incidente, porém, não conseguiu
contato com nenhum servidor
da pasta.
Também foi feito contato
com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar), que é responsável pelo
abastecimento na cidade. Por

no município em um novo
formato. O novo modelo de
boletim traz em destaque as
informações sobre casos confirmados, pacientes curados,
situação dos pacientes com
o vírus ainda ativos, além de
um espaço para a divulgação
de óbitos, o que no caso de
Castro, está zerado. O boletim, assim como no modelo
usado anteriormente, também
informa o número de exames,
laboratoriais e testes rápidos
realizados e número de casos
descartados.

meio de uma nota enviada
pela gerência de Comunicação, a empresa afirmou que a
formação da espuma não está
relacionada as redes operadas por ela, e que há indícios
da presença de resíduos de
detergente. “A espuma que se
formou no lago de Castro não
tem nenhuma relação com as
redes operadas pela Sanepar.
Recentemente, inclusive, a
empresa substituiu mais de
600 metros de tubulação de
esgoto na região. Aparentemente a espuma é característica do acúmulo de resíduos
de detergente, descartado de
forma irregular na galeria de
água pluvial, caindo diretamente no lago”, diz o material
na íntegra.

5° Esquadrão
solidariza-se
aos mais
necessitados
Da Assessoria
No período de 4 de maio a
6 de junho, o 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado – Centauro dos Campos Gerais -,
em parceria com a Associação
dos Veteranos do 5º Esqd C
Mec – AV/5, promoveu campanha com objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis,
material de higiene e limpeza,
agasalhos, cobertores e calçados, tudo em prol das pessoas
mais necessitadas e atingidas
pela crise ocasionada em razão
da COVID-19.
A campanha batizada de
'Esquadrão Solidário' finalizou
as arrecadações no dia 06 de
junho, totalizando 12.073 kg de
alimentos não perecíveis, 1.285
kg de materiais de higiene e limpeza, e mais de 18.800 peças
de agasalhos, cobertores e calçados. Após a distribuição de
todo material arrecadado, cerca
de 700 famílias em situação de
vulnerabilidade na região de
Castro serão beneficiadas.
Divulgação

Divulgação
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NA SEMANA DO MEIO AMBIENTE

Paraná inicia o Programa Voo Livre
Divulgação

Proprietários
de imóveis
podem
participar
Na Semana Nacional do Meio
Ambiente, o Governo do Paraná
lança o Programa Voo Livre, de
preservação da fauna silvestre.
A ação é do Instituto Água e
Terra, vinculado à Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável e
do Turismo.
Os proprietários de imóveis
interessados em colaborar com
a preservação da fauna silvestre
vitimada já podem se cadastrar
para as Áreas de Reabilitação
de Animais Silvestres (ARAS)
e Áreas de Soltura de Animais
Silvestres (ASAS) apreendidos
no Estado do Paraná.
O chamamento destina-se a
pessoas físicas ou jurídicas, que
detenham a titularidade de imóveis localizados na zona urbana
ou rural e tenham interesse em
receber, reabilitar, tratar, soltar
e monitorar espécimes da fauna
silvestre nativa, provenientes de
apreensões ou resgates realizados pelos órgãos ambientais e
que estejam aptos a retornar à
natureza.
Áreas adequadas
A iniciativa surgiu da necessidade de áreas adequadas à
soltura de animais e também em
atendimento às buscas por parte
de pessoas sensíveis às demandas da fauna silvestre.
O programa vai permitir que
o Instituto exerça maior controle
sobre as espécies devolvidas aos
seus habitats naturais e fazer o
monitoramento das ações realizadas. A partir do cadastra-

Programa vai permitir maior controle sobre as espécies
mento dessas áreas, biólogos
e pesquisadores parceiros e
do IAT poderão monitorar os
aspectos relacionados com as
espécies e o ambiente.
Recomposição e
equilibrio líbrido
O secretário de Estado do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, Márcio Nunes,
ressalta a importância do programa. “A iniciativa considera
que a soltura de animais silvestres, de forma monitorada, é
uma importante ferramenta na
recomposição e equilíbrio destas áreas”, diz. “Um relevante
mecanismo de controle e reabilitação do ecossistema que vem
ao encontro dos objetivos desse
governo de preservar o meio
ambiente em harmonia com o
desenvolvimento do Estado”.
Para o presidente do IAT,
Everton de Souza, o Programa
Voo Livre é uma das muitas
iniciativas que o órgão tem planejado para a gestão da fauna
silvestre no Paraná. O programa
cria o cadastro informatizado
para as ARAS e para as ASAS,
dando um caráter técnico-científico às solturas, o que beneficia
os animais e os ambientes.
“A fauna é uma prestadora
de serviços ambientais e ecossistêmicos e as ações de soltura

realizada de forma monitorada
podem contribuir nestes processos. Até o momento, eram
feitas sem condições técnicas de
monitoramento e avaliação dessas áreas e dos animais. Com
o programa, damos um importante passo para a preservação
da fauna e de seus habitats”,
explica.
Incentivos
Os proprietários irão receber o selo Amigo da Fauna e o
órgão estadual estuda as formas
de inserir projetos específicos no
programa de conversão de multas, por meio de futuros editais,
de forma a apoiar a manutenção
destas áreas.
A bióloga doutora em Conservação da Natureza e chefe do
Setor de Fauna do Instituto Água
e Terra, Paula Vidolin, considera que esse chamamento vai
otimizar a gestão de reinserção
da fauna vitimada na natureza.
“Esses animais voltam para o
local de onde nunca deveriam
ter saído. É um projeto fundamental é necessário. Com ele
teremos mais controle e direcionamento de nossas ações, com a
possibilidade de monitoramento
e avaliação constante”.
Cadastros
Os interessados poderão

fazer o cadastro para áreas de
reabilitação (ARAS) e de soltura
(ASAS). Deverão adequar-se
à Resolução Conjunta Sedest/
IAP nº 10/2019, que permite o
cadastro dessas áreas, dispondo
sobre conceitos, documentação
necessária e instrução para a
criação das mesmas.

Triagem de Animais Silvestres
(CETAS), que manterão parcerias com instituições de ensino e
pesquisas.
Será possível monitorar o
ambiente, saber os impactos
que a ação da soltura causou e
avaliar a adaptação animal no
local.

Aras
São áreas de reabilitação
do animal antes de ser solto. O
Estado tem profissionais parceiros, como biólogos e veterinários
que possuem a técnicas de reabilitação, treinamento para voo,
caça e recuperação de determinadas espécies. Estes profissionais ajudam de forma voluntaria
o órgão ambiental e as ARAS é
uma forma de reconhecer esses
profissionais como parceiros.

Critérios
Para habilitação da propriedade será analisada a estrutura
e funcionalidade do mosaico
paisagístico onde a propriedade está inserida. Além disso,
aspectos bio-ecológicos e sani-

Asas
São áreas de soltura que
apresentam características ideais para receber os animais. Elas
se dividem em duas categorias.
Uma é destinada às espécies
que podem ser imediatamente
soltas e não precisam passar
por aclimatação. Normalmente,
é o animal que foi recém-tirado
da natureza. São avaliados os
critérios de asselvajamento e a
sua possibilidade de adaptação
imediata.
A segunda classe é destinada ao animal que necessita se
aclimatar ao ambiente. A soltura
precisa ser no meio da mata,
com trilhas, por onde é ofertado
o alimento por determinado
período que vai sendo reduzido
gradativamente.
As
ARAS
reabilitam,
enquanto as ASAS recebem.
Serão associadas aos Centros de Apoio à Fauna Silvestre (CAFS) e aos Centros 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.

A forma mais barata de fazer negócio!
PERSONALIZADOS
Vendo jogo de copos (garrafa) 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.
Valor R$ 280. (42) 9 99059420 ou (42) 9 9938-7680.
NIKON D 40
Vendo um câmera fotográfica da marca Nikon, D
40, semiprofissional, com
alça da mesma marca. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.100. Tratar pelo telefone: (42) 9
9972-0758.

AQUECEDOR
Vendo aquecedor de casa
a óleo, em perfeito estado.
Valor de R$ 200. Tratar
pelo (42) 9 9972-0758.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

tários dos animais também são
critérios de avaliação.
Os interessados no cadastramento deverão adequar-se
à Resolução Conjunta Sedest/
IAP nº 10 de 15 de julho de
2019, que criou o cadastro
destas áreas, dispondo sobre
conceitos,
documentação
necessária e instrução para a
criação das mesmas.
As solicitações podem ser
realizadas através do link Cadastro de Usuário Ambiental
para solicitação de inserção no
Programa Voo Livre - ARAS e
ASAS.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

Agronegócios - 01
Esta semana conheci o
Engenheiro Agrônomo João de
Souza, um empreendedor nato,
com um fôlego capaz de retirar
suspiro de qualquer um, mas
com muita consciência ambiental e foco no agronegócio.
Recebeu uma informação que a
plantação de pinus para retirada
de resina seria um bom negócio
e assim o fez. Para tanto, temos
os contatos para informar como
plantar pinus e retirar a resina
depois de 5 anos. glaucio.luiz@
icloud.com 42 991166915.
Estamos em busca de parceiros
e de produtores que queiram
investir no futuro, com segurança e garantia de uma atividade rentável.
Acreditando no projeto
de exploração de resina, o
engenheiro agrônomo investe
3 milhões de reais em uma
fábrica na cidade de Tibagi.
Nesta fábrica ele irá separar a

terebentina do breu. Depois vai
enviar para fábricas de produtos
finais no Brasil e no mundo. Nas
proximas edições do Página
Um News, vamos desmistificar
a plantação de pinus, quais as
espécies indicadas para plantio
e retirada da resina, seus benefícios, sua rentabilidade, quais
os produtos feitos da resina,
depois do breu e da terebentina. Tudo isso para desenvolver
o cultivo de mais uma cultura
para os Campos Gerais.
Como diz o engenheiro
João de Souza, aqui temos soja,
trigo, milho, feijão, aveia e também o pinus.
Caso você produtor rural
queira investir nessa espécie
entre em contato que te daremos toda assistencia técnica.
Se você tem um pinus na sua
propriedade, poderemos identifcar qual é a espécie e se ele é
proprio para extrair resina.

Áries: Você vai querer investir
no seu futuro e colocar em prática
todas as ideias inovadoras que tiver.
Pode contar com o apoio de uma
pessoa mais experiente, mas talvez
falte grana para realizar todos os
seus objetivos. Trabalhe em parceria e cuide melhor do seu dinheiro.

Libra: A Lua no seu paraíso
astral acentua sua criatividade e traz
sorte em tudo que for fazer. No trabalho, você terá soluções sábias e
inteligentes para os problemas. Faça
uma fezinha, mas evite apostar alto
demais. Seu charme está com tudo e
vai atrair muitos admiradores.

Touro: Vai lutar com unhas e
dentes para conseguir o que quer,
especialmente se surgir uma oportunidade de melhorar a vida. Seus
chefes estarão de olho. Nem pense
em bater de frente ou impor as
suas vontades.

Escorpião: Você pode retomar um projeto, um emprego ou
uma função que já desempenhou no
passado e usará toda sua experiência para cumprir esse desafio. Quem
trabalha com parentes vai precisar
de jogo de cintura para não brigar.

Gêmeos: Você vai mostrar
ainda mais curiosidade e interesse.
Bom momento para fazer cursos,
estudar sobre a sua profissão ou
sobre o que quer para o seu futuro.
Você terá facilidade para aprender,
então, aproveite e siga o exemplo
de quem já se deu bem na vida.

Sagitário: Você terá muita
facilidade para negociar, pechinchar e convencer as pessoas, o que
pode ser muito útil no emprego.
Participe mais dos debates, dê
ideias e sugestões. Sua criatividade vai impressionar todos ao
seu redor.

Câncer: Seu dia pode começar agitado, com imprevistos e
mudanças. O melhor a fazer é
dançar conforme a música. Tentar resistir será um atraso de vida,
então, aceite as transformações
e encare o momento como uma
grande aventura.

Capricórnio: Você vai se preocupar mais com dinheiro e deve
se empenhar mais em guardar uma
graninha. Uma boa dica é cortar
gastos com supérfluos. Arranjar um
segundo emprego também pode
reforçar o orçamento - só não exagere para não prejudicar sua saúde.

Leão: Parceria e união serão
as palavras-chaves desta terçafeira e você deve se aliar aos colegas para cumprir metas e alcançar
os objetivos em comum. Cuidado
com a teimosia e a rebeldia: trabalhar em equipe exige paciência e
concessões.

Aquário: Você estará muito
convicta do que quer e vai persistir
em seus objetivos. À tarde, pode ter
problemas em casa com vazamento
ou curto-circuito. Ou pode se desentender com parentes. Em ambos os
casos, a dica é enfrentar os problemas com calma e paciência.

Virgem: Você costuma colocar
o trabalho acima de tudo e isso será
ainda mais forte hoje. Mas o céu
recomenda cautela, pois há risco de
exagerar, acumular tarefas e assumir mais responsabilidades do que
pode cumprir. Isso pode ameaçar a
sua saúde, então, pegue leve.

Peixes: O céu recomenda
cuidado para não confiar nas pessoas erradas. Desconfie de quem
parece bonzinho demais e evite
desabafar com quem não conhece
muito bem. Confie no seu sexto
sentido para identificar golpes e
falsidades.
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SUSPEITOS NÃO OFERECERAM RESISTÊNCIA A PRISÃO

Civil prende suspeitos de homicídio
Divulgação

Militar fez a
prisão de
outro possível
envolvido

Modernas
técnicas ajudaram
na investigação

Da Redação
Durante os últimos meses,
a Polícia Civil empregou seu
trabalho investigativo no sentido de identificar todas as
sete pessoas que supostamente
estariam envolvidas (muitas
delas encapuzadas) na morte
de Roberto Carlos Lopes dos
Santos Camargo, 26 anos,
assassinado com vários tiros no
dia 4 de janeiro deste ano, em
frente ao Posto VR, saída para
a Castrolanda. Para a consumação do crime foram usados

Investigador Pedro e delegado Lucas Mariano Mendes, durante a ação que prendeu suspeitos

dois veículos, os quais também
foram identificados e posteriormente localizados.

Por volta das 15h30 deste
sábado (6) a Polícia Civil de
Castro prendeu um homem e

uma mulher, de 27 e 28 anos
respectivamente, quando se
preparavam para sair de uma

residência localizada no Jardim
Alvorada. Eles não ofereceram resistência. Também alvo
de mandado de busca, foram
apreendidos vários objetos
que podem estar relacionados
ao crime.
Na noite anterior a ação que
envolveu o delegado de polícia,
Lucas Mariano Mendes, e o
investigador Pedro, policiais
militares efetuaram a prisão de
outro possível envolvido.
Em uma abordagem de
rotina, a equipe policial militar verificou que existia um
mandado de prisão temporária representado pela Polícia

NA BR-153

PARA EVITAR COVID-19

Força tarefa fecha dois
estabelecimentos

NO SÁBADO

Três de um mesmo carro morrem
Da Redação *
Divulgação

Na madrugada de domingo
(7), por volta das 02h30, na
BR 153, Km 217, em Tibagi,
equipe PRF atendeu um acidente do tipo colisão frontal
envolvendo os veículos Fiat
Palio, emplacado em Colombo e
um cavalo trator Scania R440,

emplacado em Ibicaré (SC).
O acidente resultou em três
óbitos, todos ocupantes do
Pálio, sendo dois homens, um
com 33 anos e outro com 50
anos, e uma mulher de 24 anos.
O condutor da Scania permaneceu ileso.
No local do acidente havia
forte neblina no momento do

acidente.
A pista ficou parcialmente
interditada no sentido Tibagi a
Imbaú.
A PRF está analisando as
informações e os vestígios para
concluir as causas do acidente.
* Informações e
Imagens: PRF

PARA ANDARILHOS DO PARANÁ

Comboio percorreu as ruas de Carambeí
Carambeí - Força tarefa
envolvendo funcionários da Prefeitura Municipal de Carambeí
juntamente com a Polícias Civil,
Militar, Choque PM, Vigilância
em Saúde, Detransede e Departamento de Tributos, realizaram
operação de fiscalização em
bares e lanchonetes para combater aglomerações por conta do
crescimento de números de casos
de pessoas com a Covid-19 no
município.
A operação aconteceu no
sábado (6), das 20 às 23 horas,
e resultou no fechamento de dois

estabelecimentos, por não cumprirem as normas contra a aglomeração e também por questão
de Vigilância Sanitária.
Esta é a segunda operação
realizada e faz parte de uma
série de outras que acontecerão
durante todo o período da pandemia.
A ação contou com duas viaturas do Choque, duas da Polícia
Civil e uma da Polícia Militar. A
fiscalização percorreu estabelecimentos do Centro, Avenida dos
Pioneiros, Boqueirão e Jardim
Brasília.

POLÍCIA ESTÁ NA CAÇA

Conselho Tutelar tem carro
e equipamentos furtados
Divulgação

Polícia não sabe se criminoso agiu sozinho, disse conselheira
Carambeí - A sede do Conselho Tutelar de Carambeí teve
vários equipamentos e um veículo furtados na madrugada para
segunda-feira (8). Imagens de
uma câmera de segurança particular mostram um indivíduo
entrando pela janela por volta das
00h20 e logo após saindo com o
veículo furtado, um celta branco
placas AUY 6087, em sentido
PR151. A Polícia está realizando
patrulhamento desde a manhã de
segunda-feira, porém ainda não
há pistas.
De acordo com a conselheira
que responde pela presidência do
orgão, Noeli da Luz, foram furtados dois computadores, uma TV
47 polegadas (Philco), um boti-

jão P13, uma garrafa térmica,
um litro de álcool em gel, além
do veículo Celta. Ela conta que o
Conselho Tutelar está no imóvel
há aproximadamente um ano e
tem na sua estrutura de trabalho
seis computadores, uma impressora e mais dois veículos que não
estavam no local, no momento do
furto.
A conselheira Noeli disse,
ainda, que a polícia não tem a certeza se o indivíduo que aparece no
vídeo agiu sozinho e se foi somente
nessa madrugada que adentrou no
imóvel. Ela pede que qualquer
informação que possa auxiliar a
polícia pode ser repassada anonimamente pelos fones 181, ou no 9
9924 2012 e 3231 1738.

PRF, Depen e Rodonorte
irão distribuir chinelos
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Departamento
Penitenciário
do
Paraná
(Depen) firmaram na semana
passada, parceria com o objetivo de distribuir kits com
chinelos e outros itens de proteção e higiene para andarilhos
que passam pelas rodovias da
região dos Campos Gerais.
Cada kit conterá um par
de chinelos, uma máscara de
pano, sabonete e toalha. Os
chinelos são produzidos por
detentos da Cadeia Pública
de Castro. A concessionária Rodonorte fornecerá os
demais produtos.
Denominado 'Vidas na
Estrada: Andrilhos e Trecheiros', o projeto foi idealizado
por policiais rodoviários federais que trabalham na Delegacia da PRF em Ponta Grossa.
Entre os objetivo do projeto,
estão dar visibilidade às condições de vida de andarilhos e
trecheiros, reduzir os índices
de atropelamentos e possibilitar o eventual resgate dessas
pessoas em situação de rua,

Divulgação

Atualmente em fase de preparação, a iniciativa deve ser
colocada em prática a partir
da próxima semana.

OITO SEM CNH

Fiscalização apertou cerco em Piraí
Piraí do Sul - O Pelotão de
Polícia de Trânsito de Piraí do
Sul realizou na noite de sextafeira (5), operação de fiscalização na cidade. Foram realizados
bloqueios na rua Gumercindo
Sguario para fiscalização de veículos, repasse de informações e
orientações para conscientização aos condutores, de modo a
adotarem comportamento mais
seguro no trânsito.
Foram abordados 41 veículos, sendo 29 automóveis e 12
motocicletas, com oito condutores sendo autuados por conduzirem veículos sem possuir a
carteira nacional de habilitação.

Divulgação

41 veículos abordados na operação
Ao todo foram lavrados 34 autos
de infração de trânsito e três veículos facabaram recolhidos ao
pátio do destacamento policial
militar por pendências administrativas.
Durante a operação um condutor tentou evadir-se do bloqueio

Presos com
arma e mandado
de prisão
Equipe da PM abordou por
volta da zero hora e oito minutos
de sábado (6), dois indivíduos na
Rua Jack Fadel, no Jardim Social
Arapongas, e localizou com um
dos suspeitos uma arma de fogo,
um revólver calibre .38. Após a
consulta no sistema foi constatado contra a segunda pessoa
mandado de prisão em seu desfavor. Os policias deram voz de prisão aos autores de 31 e 21 anos e
encaminharam para a 43ª DRP.

DENUNCIADO PELO MP-PR

Modelo de kit a ser entregue
para que consigam restabelecer
vínculos familiares e sociais.
São classificadas como
andarilhos as pessoas que
perambulam pelas rodovias
a pé, sem destino definido.
Já os trecheiros se deslocam
de cidade em cidade, sobrevivendo através de trabalhos
precários ou de doações.
Ambos os grupos fazem
parte de um extrato da população vulnerável à transmissão
do novo coronavírus e estão à
margem das ações de prevenção e das campanhas informativas sobre a pandemia.

Civil ao Juízo local. O suspeito
estaria em posse de uma arma
de fogo que foi apreendida e
será periciada. Suspeita-se que
essa arma possa ser a mesma
a usada no crime do início do
ano.
A Polícia Civil salienta que
utilização de modernas técnicas de investigação faz com
que a coleta de dados, vestígios e indícios, bem como a
análise do conjunto probatório
seja realizada com a cautela
devida para que o profissional
atue legalmente e de forma
técnica. Dessa forma, a coleta
dos elementos probatórios
evidencia uma investigação
robusta e sem falhas, um dos
fatores determinantes para a
posterior condenação dos acusados e a concreta aplicação
da Lei Penal.

policial, contudo foi abordado
pelos policiais. O mesmo apresentava sinais visíveis de embriaguez
e foi submetido ao teste etilometrico, o qual constatou estar alcoolizado. O homem de 34 anos foi
preso e encaminhado à delegacia
de polícia local.

TJ conﬁrma
condenação
de falso
nutricionista

Em decisão sobre recurso
apresentado pelo réu, o Tribunal de
Justiça do Paraná manteve a condenação de um falso nutricionista
denunciado pelo Ministério Público
do Paraná, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Ponta Grossa,
nos Campos Gerais. O homem
havia sido condenado em primeira
instância a oito anos e quatro meses
de reclusão em regime fechado e
mais 3 meses e 27 dias de detenção em regime semiaberto.
Conforme a denúncia, o réu,
sem ter formação profissional para
tanto, apresentava-se como nutricionista e atendia em uma clínica
sem licença sanitária nem alvará de
funcionamento, receitando medicamentos para emagrecimento.
Vários pacientes relataram problemas de saúde decorrentes do uso
dos remédios, cujos rótulos tinham
informações falsas sobre sua procedência. Embora fossem receitados como fitoterápicos, alguns
continham sibutramina, fármaco
que provoca efeitos colaterais e
tem diversas contraindicações.
A decisão do TJPR indeferiu
todos os pedidos da defesa, mantendo a pena original de primeira
instância. As penas foram aplicadas
pelos crimes de “falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de
produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”, de forma continuada (artigo 273, §1º-B, incisos
III, V e VI e artigo 71 do Código
Penal), “fazer ou promover publicidade que sabe ou deveria saber ser
capaz de induzir o consumidor a se
comportar de forma prejudicial ou
perigosa a sua saúde ou segurança”
(artigo 68 do Código de Defesa do
Consumidor) e pela contravenção
penal de “exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a
exerce, sem preencher as condições
a que por lei está subordinado o
seu exercício” (artigo 47 da Lei de
Contravenções Penais).
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Divulgação / Arquivo Pessoal

cleucimara@hotmail.com
'A sua irritação não solucionará problema algum. O seu mau humor não
modifica a vida. Não estrague o seu dia.' Chico Xavier
Divulgação

Divulgação

Em momento família, o pai Igor, a mãe
Maira, o garotão Miguel e a doce Melissa
que veio ao mundo no dia 22 de abril
Divulgação

Cumprimentos
circulando
no próximo
dia 15 para
Sonia Lucia
Bazeleski, que
aniversaria.
Felicidades!
Cleide Maria Vasco será alvo de muitas mensagens
e ligações motivadas pela idade nova, no dia 12.
No registro ao lado do esposo Vasco. O casal
pertence ao Rotary de Castro. Parabéns!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A vice-prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Silveira
Schmidt comemora mais um ano de vida no
próximo dia 11, ao lado de Lourival Schmidt
com quem é casada há 47 anos. Parabéns!

A jornalista Luciane
Silva Navarro foi
bastante festejada
no sábado (6) por
ocasião de seu níver

Divulgação

Juliane M. Franco
recebeu muitos parabéns
no domingo (7) pela
passagem de
seu aniversário

Divulgação / Arquivo Pessoal

Sonia Costa
Guesso e o
marido Nilson
Guesso. Ela
assopra
velinhas no
dia 15 de
junho. Muitas
bênçãos!

Ana Antonia Guedes reserva o dia 13 de junho
para ao lado do marido Izidro Guedes, festejar
mais um ano de vida. Felicidades!
Divulgação

09/06

Hireno Augusto de Freitas
Marcio Araujo Oliveira
Rosnei Oliveira
Marcos Pereira
Adriano Wolinski

Divulgação

10/06

Divulgação

Parabéns de aniversário
circulando para o querido
João Almeida. Votos de
muitas felicidades!

Em Carambeí, Rosnei Rodrigues de Oliveira ao lado
da esposa Sandra Wacherski comemora idade nova
neste dia 9 e recebe votos de muitas felicidades

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Em tempo de parabenizar
Erondi Milléo que
comemora aniversário
no dia 9 de junho

Comemorando o
nascimento do segundo
filho Mateus, Samuel
Marinho da Luz, pastor
da Igreja O Brasil Para
Cristo de Castro

Matheus Moura
Carol Gaida
Suelem Inácio

11/06

Eugênio Selinger
Michel Zappe
Paulo Liedmann

