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quatro pessoas com 'sintomas' foram encaminhadas

2.355 carros abordados

BARREIRAS Sanitárias criaram filas

Na segunda-feira (15) foram instaladas barreiras sanitárias em dois dos principais acessos à cidade de Castro para quem vem pela PR-151. Uma delas logo após a primeira entrada
que dá acesso a Colônia Castrolanda, pelo Contorno Sul, e outra no terceiro acesso a cidade, também um segundo trecho da mesma rodovia. Ao longo de todo dia técnicos da Secretaria
Municipal de Saúde permaneceram nestes locais abordando motoristas e ocupantes de todos os veículos que entravam no município.
Além de medir a temperatura destas pessoas, os profissionais também os questionaram sobre a aparição de possíveis sintomas da Covid-19 nos últimos dias. Os que apresentaram
temperatura corporal alta, e/ou apresentaram ou relataram outros sintomas, foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).				
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Carambeí adota medidas mais
severas por causa da covid-19
A Prefeitura de Carambeí está instalando barreiras sanitárias nas entradas da cidade. A ação conjunta com o município de Castro foi definida após
a participação dos prefeitos Osmar Blum e Moacyr Fadel em uma live.
Antes dessa decisão, Carambeí também realizou intensa fiscalização,
através das secretarias de Saúde, Desenvolvimento, Finanças e Administração, além do apoio do Detransede e Polícia Militar, no final de
semana e na manhã desta segunda-feira (15), para conter o avanço da
páginas 4 e 5
Covid-19.						

Divulgação / Renato de Oliveira

ESTRADA DO SOCAVÃO

SAÚDE DE PIRAÍ INAUGURA PRÉDIO
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carreata pela cidade

prefeitura começa a pagar o 13° no próximo dia 29

POR CAUSA DA COVID-19

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

Corpus Christi
foi celebrado
com carreata
No feriado de quinta-feira
(11), a igreja católica celebrou
o Corpus Christi e a data foi
marcada como um dia para
ficar na memória e na própria
história. A tradição secular de
enfeitar as ruas com imensos tapetes coloridos deu lugar a uma
página 5
carreata.

13° salário será pago
em quatro parcelas
PRÉDIO que abrigava antiga rodoviária abrigará a farmacia basica

Numa cerimônia simples, mas com enorme significado, aconteceu a
inauguração do Edifício Lauro Tonon que agora abriga a Farmácia Básica
Municipal Jurandyr Marcondes Ribas e o Centro Municipal de Reabilitação
Física Professora Adriane Izidoro, um sonho há muito acalentado pela
comunidade piraiense. O espaço que abrigava a antiga rodoviária, abandopágina 4
nado e deteriorado, agora ganhou vida.

POR 48 HORAS

Estrada do Catanduvas será interditada
página 4

Os servidores públicos municipais de Palmeira
recebem no próximo dia 29 a primeira parcela do 13º
salário, juntamente com o pagamento do salário do mês
de junho. Neste ano, porém, o pagamento será realizado
em quatro vezes, diferente dos anos anteriores. O secretário Municipal de Finanças, Eloir José Voichicoski,
explica que a decisão de realizar o pagamento em quatro
parcelas foi tomada devido a diminuição da arrecadação
página 4
municipal e dos repasses.		

COOPERATIVISMO E AGRONEGÓCIO

Aline visita agência do Sicoob
página 5

Emenda
de Aline é
acordada
com Moacyr

“A espera acabou!”. A
declaração é da deputada
federal Aline Sleutjes que,
na manhã desta segundafeira (15), esteve com o
prefeito de Castro, Moacyr
Elias Fadel, para solucionar uma das demandas
mais importantes para a
cidade: a conclusão das
obras de asfaltamento da
estrada do Socavão. O
trecho a ser contemplado
pelo recurso da emenda faz
a ligação entre o distrito do
Socavão e a região central
página 3
de Castro.

OPERAÇÃO
Policía Civil
prende cinco
foragidos
página 7
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EDITORIAL

CEMITÉRIO DE CAMPANHA...

FUGIR DAS BARREIRAS?

Ei, e os respiradoooores?...

Desde a segunda-feira (15), todos os que chegarem em
Castro terão que parar nas barreiras sanitárias, instaladas
nos acessos do município. A medida tem como objetivo
identificar possíveis novos pacientes de Covid-19, enviálos para atendimento médico e devidos procedimentos,
controlando assim a disseminação do vírus na cidade. O
problema é que logo no primeiro dia de bloqueios muitas
pessoas já procuravam desvios na chegada ao município,
para não precisar perder alguns minutos paradas nas barreiras. Isso demonstra que algo está muito errado, e que
de fato, não há união e nem esforço coletivo, por parte de
muitos castrenses, no combate a propagação do vírus.

A razão sobre a emoção
O voto, a maior arma de defesa
da democracia, está deixando o
coração para subir à cabeça. A
hipótese pode até parecer estrambótica nesses tempos de intensa
polarização, quando o frenesi
das emoções parece ganhar de
capote para o jogo da razão.
Enganam-se, porém, aqueles que
imaginam emoção como sinônimo
de explosão, catarse, palavras de
baixo calão (que passaram a frequentar a linguagem dos governantes), slogans, refrãos, culto
aos mitos. Quando alguém, ante
uma tragédia como a que estamos
vivenciando com a pandemia do
Covid-19, diz - “nunca vi tanto
desgoverno, não aguento mais,
estou arrependido do meu voto na
última eleição” - está falando pelo
coração ou pela cabeça?
À primeira vista, as expressões parecem sair das veias do
coração. Ocorre que elas são o
resultado de um somatório de
conhecimento, acompanhamento
da política, comparação com
outros ciclos históricos, observação acurada do que se passa ao
redor. Nesse caso, temos de convir que um processo racional se
desenvolveu. A razão prevaleceu,
admitindo-se, claro, que coabita
com a emoção na vida dos interlocutores. O fato é que, nas últimas décadas, decepcionadas com
representantes e governantes, as

pessoas dão as costas à política
e iniciam uma jornada de revisão
em sua maneira de escolher os
quadros públicos.
Na Europa, o desenvolvimento
do sentido crítico ocorre ao longo
dos ciclos políticos. Políticas sociais
fracassadas, os desvios da socialdemocracia, projetos liberalizantes que não deram certo, projetos
inadequados e mesmo a corrupção
têm sido o pano de fundo para a
alteração dos comandos entre
partidos. O afastamento de uns
e a chegada de outros ao poder
ocorre sob o fluxo de um conceito
que os franceses designam como
“autogestão” técnica, pelo qual as
pessoas definem o que esperam e
o que querem dos governos e estabelecem meios e condições para
atingir sua meta. Nos EUA, onde
dois partidos dominam a cena,
democrata e republicano, é mais
fácil selecionar representantes e
governantes. Vota-se naquele que
melhor atende as expectativas do
eleitor.
Por nossas plagas, a paisagem
é deserta. De ideias e líderes.
Imensos buracos negros se multiplicam na constelação política,
abertos pela ausência de expressões de porte, quadros qualificados, pensadores e formuladores
políticos de alta densidade. Não se
formam mais políticos como antigamente. Lembre-se, no entanto,

* Gaudêncio Torquato

que mudaram as condições da
política. Os parlamentos já não
têm mais a força de antigamente,
as oposições perderam parte de
seu tradicional vigor, o discurso
se torna grupal/partidário/fisiológico, enquanto as tribunas não
conseguem traduzir a liturgia e o
calor dos grandes embates.
O carisma, brilho próprio e
nato que serve para emoldurar
perfis, também fenece sob a frieza
calculista da política de resultados.
As causas nacionais cedem lugar
a interesses de grupos e setores.
As linguagens se aproximam. Os
comportamentos se igualam. O
varejo se instala na esteira do
conceito da política, que deixa de
ser missão para ser profissão. A
ética ganha contornos adjetivados
para servir às circunstâncias.
A coragem, a audácia, o zelo e
a obstinação, valores inerentes às
lideranças, tornam-se escassos. O
rigor na apuração de escândalos
só ocorre sob o paredão de pressão da opinião pública. Quando
a sociedade reclama, o sistema
político corta dedos para não perder os braços.
E o que faz o líder? Defende
frentes de interesse. Grupamentos
corporativos. A liderança natural
está agonizante. O caso de Lula
é emblemático. Seu estoque de
carisma está se esvaziando. Tem o
PT como seu trono, onde assume

o papel de onipotente e onisciente. Diz que o PT não assina
lista de Frente Ampla porque o
partido não é mais aquele do dito
politicamente incorreto: “Maria
vai com as outras”. Falha de razão
e excesso de emoção.
A esfera política não vê a nova
identidade em desenvolvimento no
Brasil. Que cresce sob o signo da
razão, do planejamento, do aproveitamento de oportunidades. No
paiol das lideranças, as cores da
mesmice se instalaram há muitos
anos, gerando um discurso que
não afeta, não entusiasma, não
entra na alma. Nomes ali expostos
são os mesmos de 20, 30 anos
atrás.
Nesse ano de pandemia, a ser
seguido pelo calendário eleitoral,
o superlativo dominará a expressão política, a verdade se cobrirá
com as cores de fake news, e o
mundo real dividirá suas cores
com o mundo virtual. Esperemos
que a passarela entre esses dois
universos seja pavimentada pela
prevalência da razão sobre a emoção. E que não deixemos a polarização eleger radicais. Que o cabo
de guerra seja substituído pelo
tronco da paz.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
BARREIRA SANITÁRIA
O aumento vertiginoso de
casos de infectados pela covid
-19 em Castro, fez com que
o prefeito Moacyr Fadel promovesse barreiras sanitárias já
na manhã dessa segunda-feira
(15), em dois acessos ao município. Até mesmo quem buscou
apenas a Castrolanda, pela
PR-340 (Contorno Sul), precisou parar. O congestionamento
foi inevitável.
BARREIRA SANITÁRIA II
Na
semana
passada,
Moacyr já demonstrava todo o
seu descontentamento com os
castrenses que, sem respeitar
o isolamento, segundo suas
palavras, promoviam churrascos para os de fora, e prometera fechar os acessos, aplicar
o teste rápido nos suspeitos e,
caso comprovado o coronavírus,
encaminhá-los a UPA.
PRIMEIRO DIA
O resultado desse primeiro
dia, segundo a página oficial
do prefeito no facebook, foram
1531 carros abordados com
placas de Castro, 824 com placas de fora, e quatro pessoas
com sintomas, todas encaminhadas a UPA do município.
BANDEIRA BRANCA
A deputada federal Aline
Sleutjes manteve agenda com
o prefeito Moacyr, na manhã
dessa segunda-feira. O motivo

Resenhas rápidas e radicais
RESENHAS
E RADICAIS
Aqui
somos todosRÁPIDAS
trabalhadores.
Profissionais com carteira ou funcionários públicos. Eu sou apenas professor e nas

foi acordar com o chefe do executivo sua emenda de R$ 10
milhões, viabilizando a conclusão do asfalto que liga Socavão
a cidade. É claro que existe a
parte do Governo do Estado,
que será tratada na próxima
semana, mais tardar até o fim
do mês, com o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
BANDEIRA BRANCA II
Ou seja, Aline teve que buscar o prefeito Moacyr para que
sua emenda não se perdesse,
assim como o prefeito a recebeu
para que pudesse contabilizar
mais esse ganho, bastante produtivo para ele que tenta viabilizar sua campanha.
NOVO TITULAR
A troca de secretários em 3
de junho, em Carambeí, quase
passou despercebida se nesse
dia o novo titular da pasta da
Saúde, Sérgio Rodrigues da
Luz, ao lado do prefeito Osmar
Blum, não tivesse que anunciar
a primeira morte por covid-19
no município.
MARINHO É O NOME
Com a saída de Mário Avais
de Mello Filho (Marinho) do
governo, prefeito Osmar Blum
tem ele como o seu candidato
a prefeito. Márcio Taques, também cotado para disputar as
urnas, agora vai coordenar a
campanha de Marinho, assim
como fez com as de Blum.
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A idéia geral é conservar o patiotismo local. Assim fico longe do gorpe!
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fala a palavra Impeachment. Ela é muito difícil de pronunciar e acho que não vai atingir nosso Prefeito. A cidade honra
seu apelido, é conhecida como a Capital Cívica do Paraná. A ideia central é conservar o patriotismo local, conforme
disse o professor e amigo Hein Leonard Bowles. Tudo aqui é gente boa, mas Brasília, te digo, tá cheia de Jacu Rabudo!

A ideia geral é conservar o patriotismo local. Assim fico longe do gorpe!
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Dia

Clima

Terça
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20 ºC
11 ºC

Umidade
96%
57%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Quarta
17/06

22

ºC

12 ºC

96%
57%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
18/06

REDAÇÃO

Temperatura

23 ºC
11 ºC

91%
53%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 15/06/2020
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BANDEIRA BRANCA 'PARA ASFALTAR A ESTRADA DO SOCAVÃO'

Emenda de Aline é acordada com Moacyr
Divulgação

Conclusão do
trecho de 13
km contará com
contrapartida
do Governo
do Paraná

Assistência Social
R$ 100 mil (indicados) para
o Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos São Vicente
de Paula.

Da Assessoria
“A espera acabou!”. A declaração é da deputada federal Aline
Sleutjes que, na manhã desta
segunda-feira (15), esteve com o
prefeito de Castro, Moacyr Elias
Fadel, para solucionar uma das
demandas mais importantes para
a cidade: a conclusão das obras
de asfaltamento da estrada do
Socavão.
“É uma felicidade enorme,
enfim, conseguirmos acordar
com a prefeitura de Castro minha
emenda de R$ 10 milhões e
podermos, com a contrapartida
do governo do estado do Paraná
e do Município, finalizar essa
obra tão importante para a infraestrutura e qualidade de vida dos
castrenses. Lutei muito para levar
esse recurso à cidade onde nasci
e onde moro com minha família. É uma vitória de todos nós”,
destacou a vice-líder do Governo
na Câmara dos Deputados.
O trecho a ser contemplado pelo
recurso da emenda faz a ligação
entre o distrito do Socavão e a
região central de Castro. A estrada
de terra apresenta buracos em
praticamente toda a sua extensão,
de cerca de 13 km. Quem trafega
por lá reclama que, quando chove,
os veículos ficam presos em poças
de lama. Os períodos de estiagem
também geram problemas: acidentes nessa época são frequentes em função da poeira suspensa
no ar, que dificulta a visibilidade
dos motoristas.
A deputada federal enumerou
os benefícios que a conclusão do
asfaltamento vai proporcionar:
“A obra dará acessibilidade

Segurança Pública
R$ 60 mil (indicados) para a
Polícia Militar do Paraná/Corpo
de Bombeiros, para a aquisição
de veículo para deslocamentos.
Outros R$ 240 mil (indicados),
para a aquisição de veículo para
a Polícia Civil.

“

Educação
R$ 214 mil (indicados) para
aquisição de ônibus de transporte escolar. E ainda R$ 150
mil (indicados) para aquisição de
materiais esportivos e escolares.

Deputada Federal Aline Sleutjes com o prefeito Moacyr Fadel

Tudo foi possível graças à parceria com os governos federal, estadual e municipal, que foram
muito atenciosos com minha demanda para
tornar possível essa realidade ao povo castrense

e fluidez ao trânsito, beneficiará
centenas de trabalhadores das
categorias essenciais, como os
médicos, o deslocamento de alunos e professores, o escoamento
de insumos agrícolas, o transporte da safra e de minérios,
colaborando de forma significativa para o desenvolvimento da
economia de todo o município e
das cidades que fazem divisa com
Castro”, afirmou a Aline Sleutjes.
A ‘Deputada do Agro’, como
é conhecida, garantiu que considera a conclusão dessa obra como
uma das mais importantes, até o
momento, de seu mandato parlamentar: “tudo foi possível graças à parceria com os governos
federal, estadual e municipal, que
foram muito atenciosos com minha
demanda para tornar possível essa
realidade ao povo castrense. Concluímos um ciclo, mas o trabalho
não para”, disse Aline Sleutjes.

Recursos para Castro:
A deputada federal Aline
Sleutjes já destinou mais de R$
17 milhões em recursos para o
município. Entre eles:
Saúde
Mais de R$ 1 milhão, sendo
os valores já pagos: R$ 125 mil
para a aquisição da unidade Castra-Móvel; e R$ 500 mil para o
incremento de ações e serviços
de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar para o
Hospital Cruz Vermelha. E, para
a aquisição de duas ambulâncias,
R$ 450 mil (empenhados).
Agricultura
Cerca de R$ 700 mil (empenhados) para readequação da
estrada rural da localidade do
São Luiz dos Machados, até
Lagoa dos Ribas.

Inclusão social
R$ 20 mil (indicados) para
a doação de kit esportivo multimodalidades para a Apae –
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais de Castro.
Outros R$ 50 mil (indicados)
para a doação de kit de projeto
de acessibilidade, para a Associação dos Deficientes Físicos
de Castro.
Esportes
R$ 160 mil (indicados) para
a doação de oito kits esportivos
multimodalidades para escolas.
E ainda R$ 350 mil (indicados)
para a construção de quadra
poliesportiva coberta e com
fechamento em alvenaria e instalações para o 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado.
Infraestrutura
Cerca de R$ 2,5 milhões
(indicados) para rotatória do
Acesso Rodoviário de Castro.

Ensino Superior foi tema de requerimento
Divulgação / Valdivino Mariano / Câmara Municipal de Castro

O Plenário da Câmara Municipal de Castro aprovou por unanimidade, na sessão ordinária de
segunda-feira (8), o Requerimento
112/2020, de autoria do vereador Joel Elias Fadel (Patriota), que
solicita ao prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior (Patriota) informações
quanto à existência de projeto e
ações interventivas que promovam a
instalação de instituições de Ensino
Superior, no município.
“Eu acho, no mínimo, preocupante a situação do ensino, principalmente do Ensino Superior, em
Castro. Nós temos essa possibilidade de Ponta Grossa, onde tem
uma grande universidade [referência
à Universidade Estadual de Ponta
Grossa, UEPG]. Com relação aos
nossos alunos, quase a maioria se
forma e estuda em Ponta Grossa”,
disse Joel, na discussão da proposição. “Mas o preocupante é que não
tem nenhuma cidade do Paraná com
70 mil habitantes ou mais que não
tenha faculdade. [...] isso me deixou
extremamente intrigado, [...] porque
tem um braço da UEPG que foi pra
Jaguariaíva (...) e aqui já teve, no
início, a Zootecnia, que acabou indo
embora. Eu fiquei triste quando isso
aconteceu”, lembrou.
“Eu queria dar os parabéns ao
companheiro Joel”, afirmou José
Otavio Nocera (Patriota). “Como
você bem fala, anos atrás existia
na cidade [...] a Zootecnia. [...]
Cianorte é uma cidade quase equivalente com a população de Castro
e tem vários cursos de faculdade.
Nós merecemos, com certeza, [...]
dar continuidade à Zootecnia e ter
novos cursos”, argumentou.
Urgência
A sessão de segunda-feira foi
a sexta consecutiva realizada de
forma mista e todos os trezes vereadores participaram. Conforme a
Resolução 04/2020, não apenas

Vereadores da Mesa Executiva: Maurício Kusdra, Fatima
Castro e Rafael Rabbers, durante a sessão de segunda-feira (8)
os projetos de lei, mas também a
ata da sessão do último dia 1º e
todos os requerimentos passaram
por votação nominal. No expediente, Maurício Kusdra e Rafael
Rabbers leram os ofícios do Executivo enviados à Câmara e as
proposições que seriam discutidas
e votadas. Além de sete projetos
de lei e nove requerimentos, foram
lidas sete indicações.
Após a leitura do expediente,
Rabbers fez a chamada para a verificação de quórum. Em seguida,
Fatima iniciou a ordem do dia com o
encaminhamento de cinco projetos
de lei – do 30/2020 ao 34/2020
– para as comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Finanças
e Orçamento (CFO). Três projetos
de lei são de autoria do Executivo.
O 30/2020 autoriza a Prefeitura a
abrir crédito adicional suplementar
no valor de R$ 580 mil; o 31/2020
autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$
94,5 mil; e o 32/2020 autoriza o
Poder Executivo a contratação de
operação de crédito com o Banco
do Brasil.
Os outros dois projetos de lei
são de autoria de Maurício Kusdra.
O 33/2020 dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo a
prestar contas, por quadrimestre,
das ações da Secretaria Munici-

pal da Família e Desenvolvimento
Social; e o 34/2020 dispõe sobre
penalidades administrativas a quem
divulgar informação falsa (“fake
news”) no âmbito do município.
Através do Ofício 196/2020, o
Executivo encaminhou com urgência os projetos de lei 35/2020, que
autoriza o Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de
R$ 125 mil para pavimentação da
estrada do distrito do Socavão, e o
36/2020, que autoriza a abertura
de crédito adicional suplementar
no valor de R$ 215 mil para pavimentação de ruas do Jardim Nossa
Senhora das Graças e do Jardim
Araucária. Colocados em discussão e votação únicas e com pareceres favoráveis da CCJ, da CFO
e da Assessoria Jurídica, ambos os
projetos foram aprovados por unanimidade.
Requerimentos
Os outros sete requerimentos
também foram aprovados por unanimidade. O Requerimento 111/2020,
de Gerson Sutil, pede ao secretário
municipal de Obras, Serviços Públicos e Meio Ambiente, Paulo Nocera,
estudos sobre a viabilidade de realizar aperfeiçoamento na passagem
de acesso entre o bairro Cantagalo
e o Jardim São Miguel.
O Requerimento 113/2020,

Divulgação

Ciência e Tecnologia
Cerca de R$ 110 mil (indicados) para a viabilização de
13 pontos (escolas/unidades de
saúde), para conexão via Satélite de Internet, Programa 2205
– Conecta Brasil.

CÂMARA PREOCUPADA

Da Assessoria

PRÊMIO INNOVARE
O Protocolo Unificado de Atenção à Mulher é um dos projetos selecionados ao Prêmio Innovare que reconhece as boas
práticas que contribuem com o aprimoramento da justiça no
país. "É o primeiro documento do Brasil que se propõe a padronizar a criação de procuradorias da mulher nos municípios,
além de servir como um instrumento normativo para alinhamento do trabalho legislativo na luta pelos direitos femininos
e, também, um mapeamento detalhado da violência”, disse a
deputada Cristina Silvestri (CDN), idealizadora do projeto que
concorre na categoria Justiça e Cidadania.

de Rafael Rabbers, pede ao prefeito informações referentes ao
pagamento de valores para realização da 3ª Festa do Peão de Boiadeiro de Castro. O 114/2020, de
Joel Elias Fadel, solicita ao prefeito
informações quanto à existência
de projeto que preveja instalação
de faixa elevada para travessia de
pedestres, na rua Miguel Aiçar
de Sus, no Jardim Colonial, reiterando o Requerimento 336/2019,
também de sua autoria.
O Requerimento 115/2020,
de Nocera, requer ao prefeito e
ao secretário Paulo Nocera informações sobre programa de tapaburacos no Jardim Samambaia.
Requerimento 116/2020, pede à
empresa Viação Cidade de Castro
informações sobre como está sendo
executada a limpeza dos ônibus de
transporte coletivo, diariamente.
O Requerimento 117/2020,
também de Joel Elias Fadel, pede
ao prefeito informações quanto à
possibilidade de aquisição de termômetros de têmpora infravermelhos, que facilitam o diagnóstico
de febre, um dos principais sintomas em pessoas infectadas pelo
novo coronavírus. O Requerimento
118/2020, de Maurício Kusdra,
solicita ao prefeito e ao diretor de
Segurança Pública, Antonio Sergio de Oliveira, informações sobre
o efetivo da Guarda Municipal no
distrito de Socavão. Por fim, o
Requerimento 119/2020, de Paulo
Cesar de Farias, pede à Secretária
Municipal de Saúde informações
referentes a exames agendados.
Em primeiras discussão e votação, o Projeto de Lei 28/2020, de
autoria do Executivo, que autoriza
a Prefeitura a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$
523.049,39, destinado à pavimentação poliédrica de ruas no
Butiazal, recebeu pareceres favoráveis das comissões e da Assessoria Jurídica. Mas foi retirado
para pedido de informações.

COMIDA BOA
O
governo
estadual
começou a creditar ontem a
segunda parcela de R$ 50 do
Comida Boa. O cartão poderá
ser usado na compra de alimentos nos supermercados
credenciados pelo programa.
ARENA
O deputado Fernando
Giacobo (PL) viabilizou recursos para um grande projeto
que será construído em Pato
Branco. "O projeto estrutural
e de fundações da nova Arena
de Pato Branco acaba de ser
finalizado. Com um investimento de R$ 10 milhões viabilizados pelo nosso mandato,
a nova arena será multiuso,
para abrigar eventos artísticos, culturais e esportivos e
poderá acolher um público de
até dez mil pessoas".
SAQUE EMERGENCIAL
Cerca de 60 milhões de
trabalhadores com saldo em
contas do FGTS poderão
sacar até R$ 1.045, conforme
autorização do governo federal em virtude da pandemia
do coronavírus. A Caixa Econômica Federal vai pagar R$
37,8 bilhões o benefício entre
julho e novembro, a depender
da data de aniversário.
PELA METADE
Edital de licitação indica
que as tarifas a serem praticadas no novo pedágio no
Paraná, em 2021, serão
menores do que os atualmente cobrados. A Empresa
de Planejamento e Logística,
encarregada de elaborar o
edital de licitação, informou que a Taxa Interna de
Retorno para os novos contratos foi fixada em 8,47%,
que corresponde, em média,
à metade do firmado com as
atuais concessionárias.
PARCERIA CERTA!
A prefeitura de Cascavel
firmou convênio com o Sistema Penitenciário do Paraná
para confecção de máscaras,
jalecos e aventais ao servidores da pasta que estão na
linha de frente no combate
à covid-19. A Secretaria de
Saúde já recebeu mais 1.350
jalecos. A estimativa de produção é de cerca de 400 unidades dia.
ENTRE OS COTADOS
O secretário do Tesouro
Nacional,
Mansueto
de
Almeida, pediu demissão ao
ministro da Economia, Paulo
Guedes. Mansueto deve ficar
mais dois meses no cargo.
Entre os nomes cotados para
substituí-lo estão Bruno Funchal, diretor de Programas
do Ministério da Economia,
e a subsecretária de Relações
Financeiras
Intergovernamentais do Tesouro, Priscilla
Maria Santana.

PELA DEMOCRACIA!
Foi lançado a campanha
"Eleições Seguras - Democracia é atividade essencial".
O objetivo é pedir que a votação para eleger prefeitos e
vereadores ocorra ainda este
ano, de modo a evitar que
os mandatos atuais sejam
prorrogados. As entidades
da sociedade civil envolvidas
acreditam que a possibilidade
de adiar o pleito para o ano
que vem possa abrir "precedentes absolutamente indesejáveis para o funcionamento
do nosso regime democrático".
FUNDO ELEITORAL
Neste ano, o fundo eleitoral deverá distribuir um total
de R$ 959 milhões aos 33
partidos registrados no TSE.
PT e PSL terão as maiores
fatias, quase R$ 400 milhões,
juntos. Dez partidos com
baixíssimo desempenho nas
urnas terão um naco de R$
43 milhões, somados.
CONTRA VIOLÊNCIA
O deputado Pedro Lupion
(DEM) voltou a reforçar a
importância de mecanismos
que coíbam e protejam a
mulher contra qualquer tipo
de violência. "Repudio toda
e qualquer forma de violência
doméstica. Sou autor da lei
que destina às mulheres vítimas de violência doméstica,
que atendam aos requisitos
que especifica, 4% das unidades de programas de loteamentos sociais e de habitação
popular." A proposta segue
para sanção presidencial.
ALERTA PARANÁ
O Paraná deve alcançar
a marca de 10 mil pessoas
infectadas pelo coronavírus.
Ao mesmo tempo, mantém a
menor taxa de incidência de
casos por 100 mil habitantes do País e a quarta menor
taxa de mortalidade dentro da
mesma regra populacional,
atrás apenas de Mato Grosso
do Sul, Minas Gerais e Santa
Catarina. O Estado tem a 12ª
maior taxa de letalidade, com
3,4%, ao lado de Alagoas.
SALVANDO ARAUCÁRIAS
“Se não fosse a lei, em
100 anos poderíamos dar
tchau à araucária”, diz o professor Flávio Zanetti, pesquisador do setor de Ciências
Agrárias da UFPR. Zanetti
se refere à lei 20.223 que
estabelece regras de plantio,
cultivo e exploração comercial
da espécie araucária, mais
conhecida como o Pinheiro
do Paraná. A lei garante
àquele que plantar a araucária
“o direito de explorar direta e
indiretamente estes indivíduos
nos termos da lei”.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Medidas mais severas em Carambeí
Divulgação

Carambeí
adota barreira
sanitária, assim
como Castro
está fazendo

mais óbitos. "Estamos entrando
no período mais frio do ano, onde
o risco de doenças respiratórias
é maior. Evitar locais fechados,
higienizar as mãos com álcool e
seguir as medidas de isolamento
social são as únicas armas que a
população tem para evitar contrair
esse terrível vírus", reforça.

Da Redação
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí está instalando barreiras
sanitárias nas entradas da cidade.
A ação conjunta com o município
de Castro foi definida após a participação dos prefeitos Osmar Blum
e Moacyr Fadel em uma live onde
concederam entrevista a um portal
de notícias da região.
Osmar Blum destaca a iniciativa em conjunto com o município
vizinho. “A proposta é fazer uma
ação coordenada entre os dois
municípios para que a eficácia
seja maior”, destaca o prefeito.
Nesta terça-feira (16) será realizada reunião do Comitê de Combate e Prevenção ao Coronavírus
do Município de Carambeí onde
serão definidos os últimos detalhes para o início da operação nas
barreiras.
Segunda-feira
A prefeitura de Carambeí

POR 48 HORAS

Trecho inicial
de estrada será
interditado
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí, por meio da Secretaria
de Planejamento e Urbanismo,
informou que concluiu a base e
sub-base do pavimento da Estrada
do Catanduvas (trecho inicial).
A previsão da empresa executora, Antonio Moro, é aplicar o
revestimento asfáltico em CBUQ
na terça e quarta-feira (16 e 17
de junho) com interdição total da
pista por 48 horas (neste trecho).
Não será possível o trânsito
de veículos leves e nem pesados,
tendo que utilizar o desvio pela
Estrada 'Dos Ventura' (próximo
ao pedágio).

TIBAGI

800 Cartões
Comida Boa não
foram retirados
Tibagi - A Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SMCAS) vai iniciar
uma força-tarefa para finalizar a
entrega dos Cartões Comida Boa
que não foram retirados pelos
beneficiários. O governo estadual
começou a segunda fase do programa nesta segunda-feira (15) e
em Tibagi cerca de 800 cartões
ainda não foram entregues. Para
dar conta da demanda a SMCAS
fará um trabalho localizado nas
comunidades a partir desta terçafeira (16) até dia 25 de junho.
A secretária da pasta, Maria
Rosalina de Moura e Silva,
explica que um carro de som
da própria secretaria percorrerá
as ruas do bairro, e à tarde, a
van da SMCAS fixará um ponto
específico na comunidade para
fazer a distribuição.
O benefício é voltado para
inscritos no Cadastro Úniuco
(CadÚnico) e com renda familiar
mensal per capita não superior
a meio salário mínimo ou renda
familiar total que não ultrapasse
de três salários mínimos. O valor
de cada vale é de R$ 50 e a distribuição será feita com auxílio das
prefeituras por até três meses.
O cidadão que quer saber se
tem direito ao benefício pode procurar o Centro de Referência de
Assistência Social ou digitar seu
CPF no site www.cartaocomidaboa.pr.gov.br.

Secretário Sérgio da Luz diz
ser preciso seguir recomendações

Bares, lanchonetes, mercearias e até igrejas foram visitadas
realizou uma intensa fiscalização,
através das secretarias de Saúde,
Desenvolvimento, Finanças e
Administração, além do apoio
do Detransede e Polícia Militar,
no final de semana e na manhã
desta segunda-feira (15). Bares,
Lanchonetes, mercearias e igrejas
foram os estabelecimentos visitados que receberam as orientações
quanto ao funcionamento, nesse
momento de quarentena determinada pelo Decreto 84/2020.
A transmissão do Coronavírus no
município já é comunitária e com

o registro de óbitos se faz necessário medidas mais severas para
evitar aglomerações e aumentar
as medidas de distanciamento
social. A intenção do Comitê de
Combate e Prevenção ao Coronavírus do Município de Carambeí
é aumentar as medidas de prevenção que serão definidas amanhã (16), em reunião no Centro
Comunitário de Saúde.
O titular da Secretaria Municipal de Finanças, Marcelo
Greskiv, comenta que o trabalho
de fiscalização foi necessário para

uma melhor orientação quanto
aos decretos 84 e 85 publicados
na semana passada. Ele relata
que no sábado, em operação de
fiscalização pelo Detransede foi
constatado que um dos estabelecimentos, que já havia recebido orientações, não cumpriu
o Decreto 84, motivo que levou
nesta segunda-feira (15) o fechamento do ponto comercial.
O Decreto 84/2020 estabelece que lanchonetes, cafeterias/
casas de tortas, distribuidoras
de bebidas, lojas de conveniência

SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

13º será pago em quatro parcelas
Palmeira - Os servidores
públicos municipais de Palmeira recebem no próximo
dia 29 a primeira parcela do
13º salário, juntamente com o
pagamento do salário do mês
de junho. Neste ano, porém,
o pagamento será realizado
em quatro vezes, diferente dos
anos anteriores, em que era
realizado em duas parcelas.
O secretário Municipal de
Finanças, Eloir José Voichicoski, explica que a decisão de
realizar o pagamento em quatro parcelas foi tomada devido
a diminuição da arrecadação
municipal e dos repasses.
“Tivemos uma queda muito

significativa (na arrecadação
municipal), assim como nos
repasses estaduais e federais.
Temos tomado todos os cuidados financeiros que o momento
exige para que consigamos
honrar com todas as obrigações do Município”, disse.
Eloir também explica que
o pagamento deverá ajudar
a movimentar o comércio em
Palmeira. “Dividimos o pagamento do adiantamento do 13º
salário em quatro parcelas para
poder ajudar aos servidores e
ao comércio local, já que vivemos um momento de baixa. O
valor que irá circular com os
servidores, através do paga-

mento da primeira parcela, é
de aproximadamente R$ 800
mil. Esperamos que os trabalhadores prestigiem e invistam
seu dinheiro aqui em Palmeira,
beneficiando o comércio local”,
destacou.
As duas primeiras parcelas
correspondem a de 50% do
valor do salário, sendo 25%
cada uma, e não terão descontos
de impostos, os quais incidirão
sobre o valor integral no pagamento das últimas parcelas, que
serão realizadas no final do ano.
A expectativa da Secretaria de
Finanças é de realizar o pagamento da segunda parcela do
13º salário no mês de agosto.

ABRIGARÁ A FARMÁCIA BÁSICA

Saúde de Piraí do Sul inaugura prédio
Piraí do Sul - Numa cerimônia simples, mas com enorme
significado, aconteceu a inauguração do Edifício Lauro Tonon que
abriga a Farmácia Básica Municipal Jurandyr Marcondes Ribas e o
Centro Municipal de Reabilitação
Física Professora Adriane Izidoro,
um sonho há muito acalentado pela
comunidade piraiense. O espaço
que abrigava a antiga rodoviária,
abandonado e deteriorado, gerava
um desconforto na comunidade.
Por conta da pandemia, a cerimônia de inauguração contou apenas
com a presença de alguns familiares dos homenageados, poucas
autoridades e restritos convidados.
A parte formal do Ato foi realizada ao ar livre, seguindo todas
as orientações de distanciamento
e uso de máscara, com o discernimento e responsabilidade que o
momento exige.
O prefeito José Carlos Sandrini, salientou em seu discurso
que está muito feliz em poder dar
ao prédio um destino nobre que
é abrigar dois serviços essenciais
para comunidade no centro da
cidade. Destacou a visão empreendedora do Sr. Lauro Tonon que
no passado deu origem a este
imóvel, os anos de dedicação que
o Dr. Jura dedicou à sua profissão de farmacêutico atendendo
a todos que lhe procuraram em
nosso município e, por fim, a
história de vida da professora
Adriane Izidoro, que lutou con-

tra uma série de desafios em sua
locomoção desde seu nascimento.
Finalizou sua fala dizendo que “os
nomes aqui homenageados são
de pessoas que deixaram marcas
e exemplos a serem seguidos”.
O secretário de Saúde de Piraí
do Sul, Julio Sandrini, num pronunciamento emocionado disse
que “muitos são os motivos que
tornam esse momento especial,
principalmente para mim, porque
acredito que a minha presença
aqui fazendo esse discurso, culmina com uma história que teve
início na minha infância, quando
o “seu” Lauro desmanchou nosso
campinho de futebol para construir uma rodoviária”, numa alusão que aquele era um espaço de
lazer para as crianças da época.
E assim, fez uma viagem ao passado de sua infância e juventude
onde relembrou entre tantos fatos
as relações de amizade e da boa
convivência de uma Piraí do Sul
que ficou no passado.
Destacou em sua fala que a ideia
para transformar a antiga estação
rodoviária em um espaço de saúde
surgiu durante um almoço quando
comentava com seu saudoso pai
Sr. João Sandrini o quanto passar
quase que diariamente em frente
aquele prédio em estado precário
no centro da cidade o incomodava,
ouviu dele “se o prédio é da Prefeitura, por que você não faz ali algo
para a saúde?”. A fagulha acendeu
e, apesar de todos os percalços e

dificuldades enfrentadas, a ideia se
concretizou e o prédio totalmente
reestruturado foi entregue à comunidade.
O secretário agradeceu e destacou a importância de sua equipe de
funcionários dizendo “a vocês que
compartilham comigo os momentos bons e os não tão bons, que
me apoiaram, que acreditaram em
mim, no meu trabalho e que hoje
são merecedores de meu reconhecimento e meus aplausos”.
Finalizando, fez um agradecimento especial a algumas pessoas escolhidas por ele: a Daiane
mãe da Milena, a Nilciane mãe do
Paulo Renato, a Maria Goreti mãe
da Kelly e a dona Rosilda.
Em nome da família do farmacêutico Jurandyr Marcodes Ribas
(Jura), falou seu genro Gilson, ele
agradeceu o reconhecimento da
comunidade com seu sogro que
dedicou sua vida para comunidade piraiense.
Em nome da família da professora Adriane Izidoro, falou seu
irmão Juliano Izidoro, o qual destacou a preocupação do município
em oferecer um espaço dedicado
à fisioterapia.
O atendimento ao público,
tanto da farmácia como do centro
reabilitação, será realizado com
as restrições recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde,
Ministério da Saúde e Secretaria
de Estado da Saúde para esse
momento de pandemia.

poderão atender somente e obrigatoriamente no sistema delivery,
ou seja, recebem os pedidos via
telefone/internet e realizam as
entregas. Os restaurantes funcionam das 11h às 15h com distanciamento de dois metros uma da
outra. Cultos e missas, exclusivamente online. “É importante a
população saber que delevery é a
entrega no domicílio e não a retirada no local pelo consumidor",
explica Greskiv.
O secretário de Saúde, Sergio
da Luz, reforça que a população
precisa seguir as medidas de isolamento social e desta maneira evitar
mais contágio e a possibilidade de

2ª Morte
A segunda morte, em decorrência do coronavírus, é um senhor
de 84 anos, que já tinha comorbidades, e faleceu na noite de ontem
(13). A informação foi confirmada na manhã deste domingo
(14), pelo secretário municipal de
Saúde, Sérgio da Luz. O homem
estava internado no Hospital Universitário da UEPG, onde fez o
exame, que apontou positivo para
a Covid-19.
“No dia 9 de junho, o mesmo
compareceu ao centro de saúde, o
qual, devido aos sinais que apresentava, foi encaminhado ao Hospital Regional de Ponta Grossa
e lá encontrava-se internado. No
dia 12, tivemos a confirmação
do vírus, e ontem à noite, infelizmente, veio a óbito. Aqui trazemos nossas condolências a todos
os familiares”, revelou o secretário, em um vídeo divulgado pela
prefeitura.
* Com Assessoria

PARA COVID-19

Moradores de outros
estados testam positivo
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) confirmou nesta segunda-feira (15)
novas informações sobre casos de
Covid-19 no Município de Palmeira. Segundo dados da SMS,
além dos seis moradores de Palmeira que testaram positivo para
Covid-19, existem outras cinco
pessoas com o vírus que estão em
Palmeira a trabalho, mas mantêm
residência fixa em outra cidade
ou estados, sendo um homem de
38 anos de Fazenda Rio Grande,
dois homens de 46 e 48 anos do
Estado do Pará, um homem de 42
anos do Tocantins e um homem de
31 anos do Maranhão. O homem
de 38 anos já está recuperado, os
demais embora estejam em Palmeira a trabalho foram diagnosticados em Ponta Grossa e seguem
em isolamento desde então.
Confirmados
Seis
confirmados
para
Covid-19 são residentes de Pal-

meira sendo quatro recuperados
e dois em isolamento domiciliar.
Cinco confirmados são de outros
Estados e Municípios, sendo um
recuperado e quatro em isolamento
domiciliar, em Palmeira, com seus
contatos em acompanhamento
pelo serviço de saúde municipal.
Considerando as duas situações,
Palmeira possui 11 casos de
Covid-19, sendo que cinco estão
recuperados e seis estão ativos
Em investigação
Uma mulher de 69 anos,
residente da área urbana de Palmeira segue internada em Hospital Regional. Outros 28 casos
suspeitos foram descartados até o
momento.
Monitoramento
Atualmente a SMS monitora
70 pessoas com síndrome respiratória/Gripal. Ao todo, Palmeira
têm 249 pacientes notificados
sendo 179 já recuperados.

EM PROL DO CRAS

'Corrida do Bem Virtual'
tem inscrições até dia 30
Carambeí - A Corrida do Bem
Virtual, evento organizado pela
Academia On Prime, em parceria
com a Cavali Pró Eventos, terá
apoio da Secretaria Municipal de
Esportes de Carambeí. O evento
que objetiva estimular a prática
do esporte durante o período de
isolamento social, sem promover a
aglomeração de pessoas, também
visa auxiliar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS),
através do repasse de parte da
renda arrecadada com os valores
da inscrição.
Para se inscrever é necessário
acessar o site www.ticketagora.
com.br até o dia 30 de junho.
O valor da inscrição é de R$ 35
mais a taxa de conveniência do
site. Os inscritos devem ter mais
de 12 anos para a modalidade
caminhada 3 km, mais de 15
anos para a modalidade de corrida
5 km e mais de 18 anos para a
modalidade de corrida 10 km. A
desobediência desta recomendação isentará os organizadores de
qualquer responsabilidade sobre
os inscritos. Todo o atleta que se
inscrever receberá um kit de uma

máscara na sua residência ou via
correio, por isso o atleta deverá
fornecer seus dados pessoais corretos na inscrição.
A atividade deve ocorrer entre
os dias 1 de junho até 31 de julho.
O atleta pode escolher o horário e
o local da corrida. Para o registro
da atividade, o inscrito deve utilizar um relógio GPS, aplicativos de
corrida ou esteiras. Ao término do
percurso deve fazer um print da
tela contendo a data da corrida,
distância percorrida, tempo total
da atividade e o desenho/mapa
do caminho percorrido (GPS) e
enviar para a organização através
da plataforma Ticket Agora, juntamente com o nome, data de nascimento e a prova que realizou.
O resultado será publicado
no site e na homepage da Cavali
Pró-Eventos até sete dias após
o término da atividade. Todos os
participantes receberão medalha
de participação. Os cinco primeiros colocados nas provas e corrida de 5 km e 10 km, masculino
e feminino, ganharão um brinde.
Os prêmios serão enviados para a
residência ou via correio.
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QUATRO PESSOAS COM 'SINTOMAS' TERIAM SIDO ENCAMINHADAS

2.355 carros abordados nas barreiras
Divulgação / Luana Dias

Barreiras irão
seguir instaladas
ao longo
da semana

CASTRO SOMOU 18 INFECTADOS

Onze casos de covid-19
estão ativos no município

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Na segunda-feira (15)
foram instaladas barreiras
sanitárias em dois dos principais acessos à cidade de
Castro para quem vem pela
PR-151. Uma delas logo
após a primeira entrada que
dá acesso a Colônia Castrolanda, pelo Contorno Sul,
e outra no terceiro acesso a
cidade, também um segundo
trecho da mesma rodovia. Ao
longo de todo dia técnicos da
Secretaria Municipal de Saúde
permaneceram nestes locais
abordando motoristas e ocupantes de todos os veículos
que entravam no município.
Além de medir a temperatura destas pessoas,
os profissionais também os
questionaram sobre a aparição de possíveis sintomas da
Covid-19 nos últimos dias. Os
que apresentaram temperatura
corporal alta, e/ou apresentaram ou relataram outros sintomas, foram encaminhados
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de Castro. “Se a pessoa tem ou teve
sintomas, ou apresenta febre, é
orientada a ir direto pra UPA,
para uma consulta. Lá são
definidos os procedimentos,
e os pacientes são avaliados
e direcionados conforme cada
caso, em alguns é necessário
fazer o teste, que já fica agendado. Existe um dia certo para
realizar o teste, conforme, por
exemplo, o dia em que começaram a aparecer sintomas”,
explicou a coordenadora da
atenção básica na Secretaria
de Saúde de Castro, Gislaine
Tanaka Gonçalves.

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

Barreiras sanitárias criaram filas ao longo do dia

As barreiras sanitárias
estão entre as medidas adotadas pela Prefeitura de Castro como forma de prevenção
e para evitar a disseminação
do novo coronavírus no município. Logo no primeiro dia
de atividade, quatro pessoas
abordadas foram encaminhadas para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento,
porque apresentaram febre ou
outros sintomas da doença.
Ao todo, foram abordados
1.531 veículos de Castro e
824 de fora da cidade. As
informações foram publicadas
pelo próprio prefeito, Moacyr
Fadel, em uma rede social, no
início da noite da segundafeira (15).
De acordo com a coordenadora Gislaine, inicialmente
as barreiras irão funcionar
durante toda a semana, e os
profissionais deverão abordar a
todas as pessoas que chegarem
no município, inclusive, mais
de uma vez, se houver retorno
para o município no mesmo
dia. Se o acesso for usado por
profissionais de empresas da
cidade, e o mesmo precisar
passar pela barreira mais de
uma vez em um mesmo dia, as

empresas poderão fazer uma
declaração que poderá ser
apresentada pelo colaborador, depois da primeira abordagem, onde deve constar as
informações da empresa para
qual ele presta serviços e afirmando que o mesmo já realizou a aferição de temperatura
naquele dia.
Gislaine também explicou
à reportagem que a Secretaria
de Saúde e Prefeitura do município irão avaliar a situação ao
longo dos próximos dias para
decidir se serão instaladas
barreiras sanitárias também
em outros locais de acesso à
Castro. “Hoje nós estamos em
dois dos principais pontos de
entrada na cidade, mas sabemos que existem mais, a partir
de amanhã nós já iremos saber
se serão necessárias mais barreiras ou não”, destacou.
A coordenadora também
falou sobre a importância de
todos os cidadãos se conscientizarem de sua responsabilidade individual, no processo
de prevenção a propagação
do vírus. “É muito importante
a conscientização das pessoas
neste momento, porque os
casos estão aumentando na

nossa cidade e região. Além
do uso de máscara e da higienização das mãos, também
devemos adotar o hábito de
não sair de casa, casa existam sintomas, nestes casos
deve-se procurar atendimento
médico”, ressalta Gislaine.
Filas na rodovia
Ao longo do dia, e, principalmente no início dos trabalhadores e em horários de
maior movimentação, formaram-se grandes filas nos
pontos de bloqueio. Segundo
explicou Gislaine Tanaka
Gonçalves, além da quantidade de veículos que chega ao
município ao longo do dia ser
naturalmente grande, a formação de filas também se deu
porque no início da manhã
os profissionais trabalhavam
com apenas um termômetro
infravermelho. “No começo
estávamos só com um termômetro e em alguns veículos
tinha três, quatro pessoas,
o que acabava exigindo um
tempo maior para aferição,
mas depois conseguimos mais
termômetros e as abordagens
fluíram mais rapidamente”,
finalizou.

COOPERATIVISMO E AGRONEGÓCIO

Aline visita nova agência do Sicoob
Divulgação

Divulgação

Parlamentar conheceu as instalações da agência Castro

Da Assessoria
Na sexta-feira (12), a
deputada federal Aline Sleutjes foi convidada para conhecer a nova agência do Sistema
de Cooperativas de Crédito
do Brasil, o Sicoob, no município de Castro. Segundo
ela, a iniciativa é “muito
bem-vinda e aguardada pelos
representantes do sistema e
pela população castrense”.
A parlamentar foi recebida
pelo gerente Marcus De Rose,
que declarou: “pessoas como
a deputada Aline nos deixam
uma esperança de que as coisas ainda podem mudar para
melhor em nosso país”.

O empresário Kiko Proença, que viabilizou a abertura da agência em Castro,
destacou a importância da
articulação da parlamentar
nessa demanda: “nunca me
senti tão próximo a um presidente da República como
agora. Graças ao empenho da
deputada federal Aline Sleutjes me sinto representado”,
afirmou Proença.
Aline Sleutjes é membro
da Frente Parlamentar do
Cooperativismo.
Segundo
ela, agricultores, empresários
e trabalhadores de segmentos voltados ao Agronegócio
enfrentam dificuldades para o
acesso a linhas de crédito e

Deputada Aline com o gerente Marcus De Rose e empresário Kiko

"pessoas como
Aline nos deixam
uma esperança"
outros serviços que envolvam
instituições financeiras para
impulsionar seus negócios.
“Por conta da pandemia
do Coronavírus, a agência
ainda não pôde ser inaugurada oficialmente, mas já faço
o convite aos interessados
em desenvolver suas atividades para prestigiarem a filial
Castro do Sicoob e conferir
as soluções financeiras oferecidas pelo sistema”, declarou

a federal paranaense.
A rede Sicoob é a
quarta maior entre as instituições financeiras que atuam
no país, com mais de 3 mil
pontos de atendimento, contando com mais de 4,7 milhões
cooperados, em todos os estados e no Distrito Federal. As
cooperativas integrantes oferecem, por exemplo, serviços
de conta corrente, crédito,
investimento, cartões, previdência, consórcio e seguros.
A agência Castro está
localizada na Rua Cipriano
Marques de Souza 316.
Outras informações podem
ser obtidas por meio do site
sicoobunicoob.com.br.

Até na tarde de segundafeira (15), Castro já tinha 18
casos confirmados de coronavírus. De acordo com informações
publicadas pela própria Prefeitura Municipal, só na segunda
três novos casos foram confirmados. Desses, um paciente
foi infectado em contato domiciliar com pessoa já testada,
outro contraiu a doença fora da
cidade, e, no terceiro caso, a
origem ainda é desconhecida.
Dentre os 18 casos confirmados, sete pacientes já estão
curados e 11 têm o vírus ativo,
e estão em isolamento domici-

liar. O município não registra
óbitos em decorrência do coronavírus.
A Secretaria de Saúde de
Castro ainda aguarda o resultado de 30 testes realizados
recentemente. Desde o início
da pandemia, o município já
realizou 370 testes, entre teste
rápido e laboratorial.
Vale destacar que nos últimos dias o número de casos
aumentou rapidamente na
cidade. Na quarta-feira (10),
eram seis casos, já no sábado
(13), o número subiu para 10.
No domingo (14) somavam-se
15 casos, e, na segunda-feira
(15), o número total já havia
aumentado para os atuais 18.

POR CAUSA DA COVID-19

'Corpus Christi' em Castro
foi celebrado com carreata
R ENATO DE OLIVEIRA
E SPECIAL P ÁGINA U M N EWS

da Segurança Pública, asilo e
escolas.

Em Castro, no feriado de
quinta-feira (11), a igreja católica celebrou o Corpus Christi
e a data foi marcada como um
dia para ficar na memória e
na própria história. A tradição secular de enfeitar as ruas
com imensos tapetes coloridos
formados a base de serragem,
num trabalho que envolvia a
participação de fiéis das quatro
paróquias locais e ainda a procissão que arrastava milhares
de pessoas, teve que ser cancelada. O motivo foi a pandemia do Covid-19 que obrigou
as autoridades locais e a própria igreja a adotar regras de
distanciamento social para evitar aglomeração. Mas nem por
isso, a cerimônia que ficou restrita a uma missa concelebrada
na matriz de Sant`Ana, com
participação apenas de sacerdotes das quatro paróquias da
cidade, diáconos e seminaristas, sem a presença de fiéis,
perdeu o seu brilho e a fé da
religiosidade popular.
Mesmo com as igrejas de
Castro ainda fechadas para a
participação da comunidade, as
casas dos fíeis são agora extensão dos templos e famílias inteiras se reúniram em de torno
de aparelhos celulares para
participar da missa de Corpus Christi, através das redes
sociais. Este ano, foi disponibilizado também, a transmissão
da cerimônia religiosa, pela
rádio Castro FM, motivando a
comunidade a ficar em casa.
E foi de suas próprias casas
que a grande maioria dos católicos em Castro, acompanhou,
pelas páginas sociais, a carreata dos sacerdotes e diáconos. Terminada a cerimônia
religiosa,
oito padres das
paróquiais São Judas Tadeu,
Rosário , Perpétuo Socorro e
matriz Sant´Ana, juntos com
outros dois diáconos, subiram
na carroceria de um caminhão
e passaram a percorrer o anel
central da cidade e alguns
bairros, levando a benção,
através do Santíssimo Sacramento exposto em um Ostensóro ou Custódias- que são
usadas principalmente durante
a exposição permanente ou nas
Procissões do Santíssimo.
De acordo com itinerário
previamenente divulgado, o
carro- andor seguiu ainda de
manhã, sempre em direção
das paróquias e locais como
hospital da Cruz Vermelha,
Unidades de Saúde, setores

Igrejas domésticas
No caminho, os religiosos
se mostraram surpresos pela
grande participação das famílias, que ficavam em frente as
suas casas, aguardando a passagem do cortejo. No trajeto,
muita demonstração de fé.
Mantendo a devida distância
social, de máscara, familias se
preparam e montaram pequenos altares no portão de suas
casas. A intenção, conforme
boa parte dos moradores que
conversaram com a reportagem do Página Um News, era
para reverenciar a passagem
do Santissimo Sacramento e
ainda agradecer e pedir o afastamento da pandemia. Moradora próxima da paróquia do
Perpétuo Socorro, Saine Carneiro Nascimento montou junto
com sua vizinha de frente, um
pequeno altar. Entretanto, nem
ela mesmo sabia se a carreata
passaria por sua casa. E de
fato, o carro-andor com o Santíssimo, passou na rua paralela
a sua residência. "Pelo menos
passou pelo nosso bairro", justificou.
Ainda na paróquia do Perpétuo Socorro que a exemplo
da comunidade de São Judas
Tadeu também está em fase de
construção de uma nova igreja,
pastorais e movimentos trataram de enfeitar a rua paralela
com tapete a base de serragem
colorida, incenso e emocinados e agradecidos, entoaram
cantos e palmas durante a passagem do Santíssimo.
Já passava do meio-dia,
quando a carreata foi encerrada na paróquia do Rosário
com a benção do Santíssimo a
um pequeno grupo de fiéis que
estava na praça, em frente a
igreja. A maioria deles envolvidos na própria organização
desta solenidade. A benção,
também foi estendida para
toda a cidade de Castro.
Gesto de solidariedade
A partir do ensinamento
que “Celebrar a festa do
Corpo do Senhor é celebrar a
festa da partilha”, as secretarias das paróquias locais estão
nas próximas semanas, promovendo o recolhimento de
alimentos e ainda doação de
roupas, cobertores e até brinquedos que serão repassados
para as pessoas com necessidades. A indicação é que as
famílias também participem
deste gesto de solidariedade.
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Divulgação

POR MAIORIA DO STF

Flagrado em excesso
dá suspensão do
direito de dirigir
Decisão se deu
no julgamento,
em sessão
virtual da ADI
DA ASSESSORIA
Por maioria, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF)
julgou constitucional trecho do
Código de Trânsito Brasileiro
(CTB) que prevê a suspensão
imediata do direito de dirigir e
a apreensão do documento de
habilitação do motorista flagrado em velocidade superior
em mais de 50% da máxima
permitida para a via. A decisão se deu no julgamento, em
sessão virtual, da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (ADI)
3951, ajuizada pelo Conselho

Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
As medidas foram incluídas
no artigo 218, inciso III, do
CTB pela Lei 11.334/2006.
Gravíssimo risco
Prevaleceu, no julgamento,
o voto do ministro Edson
Fachin de que as medidas têm
evidente natureza acautelatória.
Tratam-se, a seu ver, de providências administrativas que
visam assegurar a eficiência
da fiscalização de trânsito em
casos de flagrante de prática
de ato classificado como de
gravíssimo risco para a segurança pública. “Não se trata
de aplicação sumária de penas
administrativas, portanto. Não
verifico, assim, violação dos
princípios do contraditório e da
ampla defesa”, disse.

Coletividade
Para o ministro Alexandre de Moraes, a metodologia
empregada pela norma, que
adia o contraditório nessa hipótese excepcionalíssima, está
amparada no dever de proteção
à vida da coletividade, para o
qual a segurança no trânsito se
coloca como umas das questões
de maior importância, pois o
excesso de velocidade é uma das
maiores causas de acidentes.
Para ele, o CTB é uma bemsucedida política pública, que
tende a diminuir um grave problema das rodovias brasileiras.
“Diante da gravidade da conduta, afigura-se razoável que a
atuação preventiva/cautelar do
Estado não seja dependente da
instauração de um contraditório
prévio, na medida em que, além
do direito do infrator ao devido

Cinquenta por cento acima da velocidade máxima permitida dá perda da carteira

processo legal, também se coloca
em jogo a vida e a saúde de toda
a coletividade”, salientou.
Contraditório
O relator, ministro Marco
Aurélio, ficou vencido. Ele votou
pela procedência da ação, com
o entendimento de que a modificação contraria o direito ao contraditório e à ampla defesa no
processo administrativo. A seu
ver, a flagrância, por si só, não
autoriza a antecipação da pena
administrativa, e a retenção arbitrária do documento de habilitação não é legítima enquanto não
for analisada a consistência do
auto de infração.

AUMENTO NOS INVESTIMENTOS

Investidor brasileiro é conservador
O investidor do mercado
financeiro no Brasil busca cada
vez mais por produtos com rentabilidade. Mas apesar de querer ver o seu dinheiro render, a
maior característica do perfil do
investidor ainda é conservadora.
Há alguns anos, a escolha mais
comum era tomar um café com o
gerente e escolher entre os produtos de prateleira do seu banco.
Um novo cenário coloca profis-

sionais altamente capacitados em
alternativas adequadas às características de cada tipo de investidor.
Isso tem feito com que o mercado
financeiro cresça exponencialmente. A Apollo Investimentos,
por exemplo, que foi o primeiro
escritório credenciado da Safra
Invest, braço de investimentos do
Banco Safra, tem sentido no dia
a dia o aumento na demanda por
auxílio do seu time de profissio-

nais. Só para se ter uma ideia, de
2017 a 2019, a Apollo, regulada
e fiscalizada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) passou de 27 milhões para 310
milhões de reais sob custódia.
Para João Guilherme Penteado, CEO do grupo que tem escritórios em Ponta Grossa, Curitiba,
Guarapuava (todos no Paraná) e
expansão para São Paulo e Rio de
Janeiro, o crescimento de 1150%

é resultado da credibilidade e do
trabalho. “Costumamos destacar
aos nossos clientes que nosso
foco não está no dinheiro, mas
nas pessoas. Por isso buscamos opções que atendam a cada
uma das necessidades”, destaca
E é justamente por isso
que Penteado acredita num
crescimento
ainda
maior.
Há a possibilidade de que se
chegue à casa de 1 bi em custódia.

ITENS DE HIGIENE TAMBÉM FORAM BEM-VINDOS

'Ação Solidária' recolhe 21
toneladas de alimentos
Da Assessoria
Ponta Grossa - Em quase
dois meses, a Ação Solidária
Emergencial ‘É Tempo de Cuidar’, iniciativa da Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) e Cáritas Brasileira,
arrecadou mais de 900 toneladas de alimentos e beneficiou
260 mil pessoas em todo o Brasil. Na Diocese de Ponta Grossa,
a Cáritas recebeu mais de 500
itens de higiene e limpeza, e,
aproximadamente 21 mil quilos
de alimentos, atendendo 835
famílias, ou, cerca de 3.340 pessoas. Esse montante refere-se ao
recolhido em 17 paróquias e na
sede da Cáritas, na Vila Liane,
em Ponta Grossa.
Os itens arrecadados visam
atender demandas de primeira
necessidade das pessoas que
se encontram em situação de
vulnerabilidade social, afetadas
pelo contexto de pandemia do
Coronavírus. Segundo o balanço
nacional, realizado no último dia8
de junho, entre as doações estão
979.437 quilos de itens alimentícios e 119.819 unidades de kits
de higiene e limpeza. As arrecadações são distribuídas às comu-

nidades mais vulneráveis que
tiveram sua renda extremamente
afetada. São beneficiados desempregados, migrantes e refugiados,
população em situação de rua e
comunidades carentes.
Paralelamente, a Cáritas Diocesana disponibilizou uma conta
bancária – Cooperativa Sicredi,
agência0730, cc 16.857-7 –
para serem feitos repasses em
dinheiro. Os recursos estão
sendo usados para comprar alimentos e montar cestas básicas,
adquirir material de higiene e de
limpeza. Até esta segunda-feira
(15), 50 kits foram repassados
para as paróquias Espírito Santo
e São Francisco, e, para famílias
de migrantes. Foram entregues
ainda mais de 15 cestas, nos
últimos 20 dias, fruto de doações
encaminhadas à sede da Cáritas
e feitas também pela Universidade Estadual de Ponta Grossa.
Você que ainda não colaborou
pode fazer sua doação na sede
da Cáritas, Rua Padre de Buss,
335, na Vila Liane – de segunda
a sexta-feira, das 8 às 13h30 ou diretamente nas paróquias.
Seja solidário neste momento
em que o mundo precisa tanto de
empatia!

Áries: Isso significa que os
interesses materiais vão falar
mais alto hoje e você vai focar nas
oportunidades de incrementar sua
renda. O desejo de ganhar dinheiro
e melhorar de vida será um bom
incentivo para você pegar firme no
trabalho.

Libra: Esses alertas são
válidos para o período da manhã e
a tarde, ideal para se aprofundar
em assuntos do seu interesse. A
Lua também estimula o desapego:
aproveite para doar o que não usa
mais e ou então para mudar algumas coisas no seu cotidiano.

Touro: Graças à companhia
você vai se sentir confiante e terá
ainda mais determinação para conquistar o que deseja. O único probleminha é que vai formar aspecto
tenso no período da manhã, sinalizando contratempos na vida.

Escorpião: Negócio de família pode passar por uma fase tensa
nas primeiras horas do dia e os
astros aconselham você a tomar
seu paracetaloka direitinho e ser
mais flexível para contornar os
obstáculos.

Gêmeos: Você vai acordar
com entusiasmo para encarar as
batalhas da vida, mas o astral dá
uma guinada logo cedo e seu temperamento. Começa a dar um rolê
em sua Casa 12 no início da manhã
e, logo em seguida, ainda forma
ângulo negativo com Saturno.

Sagitário: Hoje a Lua sai do
seu paraíso astral e começa a se
movimentar, recomendando mais
atenção ao seu bem-estar. Ela
arranja, apontando desafios em
seus interesses e risco de se incomodar bastante com situações que
podem te colocar sob pressão.

Câncer: Invista nos seus objetivos sem contar muito com o apoio
dos outros. Pode ser difícil conquistar aliados ou fazer parcerias nesta
terça. A recomendação das estrelas
é seguir em frente com os olhos voltados para a realidade e fazer as suas
coisas sem depender dos outros.

Capricórnio: Porém, como
nem tudo é perfeito, ela vai formar
aspecto tenso, pedindo mais atenção com os compromissos, ainda
mais os financeiros. Essa influência recomenda a agir com muita
maturidade e responsabilidade ao
resolver e lidar com questões.

Leão: Nessa posição zodiacal,
ela desperta seu lado mais ambicioso e revela que você fará o que
estiver ao seu alcance para conquistar o sucesso e o reconhecimento.
Alimentar tensões nunca é a melhor
opção e o momento pede mais sabedoria para alcançar o que quer.

Aquário: O estilo leve e solto
que é a marca aquariana pode andar
meio fracassado nesses dias. Você
tem levado a vida muito a sério e
esse tipo de comportamento pode
causar algumas tensões em casa. Em
vez de tentar impor as suas verdades
e vontades, saiba ouvir e ceder.

Virgem: Além de te deixar
mais prudente e realista, essa
energia eleva a sua vontade de se
aperfeiçoar e melhorar de vida.
O desejo de aprender, crescer e
progredir na profissão será maior.
Invista nos estudos, faça cursos e
inspire-se em pessoas que já chegaram onde você quer chegar.

Peixes: Os sentimentos guiam
seus passos e influenciam bastante
seu comportamento, mas hoje pode
ser mais difícil dizer e demonstrar
as emoções e isso tende a mexer
com o seu pique. Você pode ter a
impressão de que as pessoas não te
compreendem como gostaria e se
aborrecer com a falta de sintonia.

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$ 1.200. 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.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Terça-Feira (16/06)
Lica se enfurece com
Edgar, e Tina tenta acalmar a
amiga. Bóris se preocupa ao
saber que alunos registraram a
briga de Edgar e Lica. Incentivada pelos amigos, Lica conta
para Marta sobre o ocorrido
com Edgar. Ellen e Fio iniciam
a campanha de financiamento
coletivo para a festa do colégio
e pedem que todos os alunos
divulguem o site. Tina mostra
para os amigos o site do financiamento coletivo do colégio
de Ellen. Marta afirma que
processará Edgar.
NOVO MUNDO
Terça-Feira (16/06)
Jacinto deixa o caixão no
cemitério e se encaminha a um
esconderijo. Bonifácio afirma
que Joaquim é inocente. Anna
pensa em fugir e pede a ajuda
de Liu. Hugo cuida de Quinzinho. Licurgo e Germana
pensam em saquear a casa
de Elvira. Thomas não gosta
de saber que Liu saiu de casa
sem a sua permissão. Matias
decide ajudar Cecília. Domitila seduz Dom Pedro. Hugo
leva Quinzinho para visitar
Joaquim. Tibiriçá vai com
Piatã ao local onde o rapaz
precisa ficar para se tornar
Pajé e Jacira se aflige. Anna

tenta fugir com a ajuda de Liu,
mas Thomas a impede.
TOTALMENTE DEMAIS
Terça-Feira (16/06)
Germano exige que Zé
Pedro retire seu vídeo com
Carolina do ar. Lu propõe
a Adele que ambas sejam
somente amigas. Pietro vê Yasmin conversando com Lorena
na boate e avisa a Carolina.
Zé Pedro liga para Lorena e
manda ela retirar o vídeo do
ar. Lili expulsa Germano de
casa, e acusa o marido de
tê-la traído com Carolina. Lili
avisa a Carolina que a parceria
da Bastille com a Totalmente
Demais está desfeita.
FINA ESTAMPA
Terça-Feira (16/06)
Antenor ouve Renê dizer
que Tereza Cristina fará um
jantar de noivado para Patrícia. Alberto briga com os
clientes do Tupinambar. Teodora fica enciumada ao ver
Wallace chegar à pizzaria
com Zuleika. Vanessa afirma
a Esther que ela é a alma da
Fio Carioca. Ferdinand deixa
Pereirinha entrar na festa
de Griselda. Deborah beija
Quinzé. Esther e Vanessa trabalham na coleção de verão
para a Fio Carioca. Griselda
invade a casa de Tereza Cristina.
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EM APENAS UM DIA

Civil prende cinco foragidos da Justiça
Divulgação

Moto roubada
em Colombo
foi recuperada
no Guararema

JAGUARIAÍVA

Civil identifica casal
suspeito de roubos

Da Assessoria
Durante operação policial
desencadeada nessa segundafeira (15), foram capturadas
em Castro cinco pessoas com
mandados de prisão em aberto.
Entre os crimes praticados
estão desde homicídio, estupro de vulnerável, corrupção de
menores, passando por roubos
e tráfico de drogas.
Os foragidos foram presos
nos Bairros Jardim Alvorada,
Vila do Rosário, Morada do Sol
e Jardim Termas Riviera. Dois
deles estavam usando tornozeleira eletrônica.
Na localidade do Guararema foi ainda localizada uma
motocicleta Honda XRE 300,
que havia sido furtada no município de Colombo, no ano passado.

Moto Honda apreendida na operação

DURANTE ABORDAGEM

Presos com
cocaína e crack
Policiais militares, em patrulhamento pela Rua Karl Joseph
Hoffman, no Jardim Pandorf,
visualizaram dois indivíduos em
atitude suspeita por volta das
14h07 de sábado (13). Realizada a abordagem, os policiais
localizaram no veículo aproximadamente sete gramas de
substância análoga à cocaína,
distribuídas em invólucros. Efetuada diligências foi localizada
uma pedra de craque, pesando
cerca de 26 gramas. Foi dado
voz de prisão aos autores, ambos
de 21 anos, e encaminhados a
delegacia.

NOITE DE SÁBADO

Detido por
perturbação
Perturbação ao sossego deu
termo circusntanciado na noite
de sábado (13) para um cidadão
em Castro. Por volta das 22h35,
policiais militares atenderam
denúncia de que um homem de
23 anos estava causando perturbação e descumprindo o decreto
municipal que se refere a aglomeração de pessoas.

NA PR-151

Homens armados
roubam empresa
Quatro indivíduos efetuaram
um roubo em uma empresa. Portando armas de fogo ele renderam o segurança e subtraíram um
caminhão VW 10160 DRC 4x2,
de cor branca com carroceria
de madeira, placas BEB-1016,
equipamentos de informática,
ferramentas, máquinas de solda
e cilindros de oxigênio. Evadiram-se, tomando rumo ignorado.
A ocorrência foi registrada às
21h10 de quinta-feira (11).

EM CARAMBEÍ

Cinco roubam
posto com facas
Policiais estão em busca de
informações que levem aos cinco
homens que roubaram um posto
de combustíveis no centro de
Carambeí, na noite de domingo
(14). A ação aconteceu por volta
das 22h35 e pelas imagens eles
estavam armados com faca.

Jaguariaíva - Nos últimos
dias a cidade de Jaguariaíva foi
surpreendida com uma série de
roubos praticados por um casal,
que tinha como alvos estabelecimentos comerciais da cidade
e agiam sempre mediante o
emprego de grave ameaça exercida com arma de fogo. Após
investigações a Polícia Civil de
Jaguariaíva, sob coordenação do
delegado Derick Moura Jorge,
identificou os autores dos crimes
como sendo um homem de 25
(vinte e cinco) anos e uma mulher
de 22 (vinte e dois) anos.
Diante do apurado foi representado ao Poder Judiciário local
pela decretação da prisão preventiva de ambos, sendo tal pleito
deferido e cumprido na tarde de
sexta-feira (12), com apoio da
Polícia Militar. Na residência do
casal foram localizados o veículo
e as roupas usadas nos roubos.
As investigações conseguiram
identificar o casal como sendo os
autores de, pelo menos, quatro
roubos ocorridos no município
nos últimos dias, prosseguindo
com o intuito de verificar a sua

POR COVID-19

Saúde confirma mais 9 mortes
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta segunda-feira (15) mais 133 confirmações e nove mortes pela
infecção causada pelo novo
coronavírus. O acumulado
de casos é de 9.716 e 334
mortos em decorrência da
doença.
Internados
368
pacientes
com
diagnóstico confirmado de
Covid-19 estão internados
nesta segunda-feira (15).
262 pacientes estão em leitos SUS (118 em UTI e 144
em leitos clínicos/enfermaria)
e 106 em leitos da rede particular (39 em UTI e 67 em
leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 837 pacientes
em leitos UTI e enfermaria
que aguardam resultados de
exames. Eles estão em leitos

das redes pública e particular
e são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus
Sars-CoV-2.
Mortes
A secretaria informa que
dos nove pacientes, oito estavam internados; e uma pessoa
de Foz do Iguaçu morreu na
própria residência. São quatro mulheres e cinco homens,
com idades que variam de 36
a 84 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias dois e 14
de junho.
Os pacientes que faleceram residiam em Carambeí,
Colombo, Curitiba, Foz do
Iguaçu, Santa Helena (um

Mortes no
Paraná chegam a
334 até agora

morto em cada cidade). Londrina e Jesuítas registraram
dois óbitos (por cidade).
Municípios
303 cidades paranaenses
têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Lunardelli aparece pela primeira vez
no monitoramento, com uma
confirmação. Em 107 municípios há óbitos pela doença.
Fora do Paraná
O monitoramento da
Secretaria registra 123 casos
de residentes de fora. Oito
pessoas morreram.
Ajustes
Caso confirmado em 27 de
maio, em Ivaiporã, foi transferido para Lunardelli. Um
óbito confirmado em 14 de
junho, em Mallet, foi retirado,
pois está em investigação de
morte por outras causas.

COM MAIS DE 600 VEÍCULOS NO PARANÁ

PRF promove segundo leilão online
Divulgação

Da Assessoria
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realiza em junho, nos
dias 18 e 19, seu segundo leilão
'online' de veículos retidos nos
pátios da instituição.
Exclusivamente pela internet, terá início às 9 horas do
dia 18, para os veículos conservados e, dia 19 para as sucatas.
Cerca de sete dias antes, os
lances poderão ser realizados
no site www.nakakogueleiloes.
com.br, portanto, no dia do leilão, alguns lotes já poderão ter
lances ofertados.
Entre os 650 veículos que
serão leiloados, 317 estão conservados e têm condições de
voltar a circular. Serão leiloados
carros, motos e caminhões retidos nas unidades da PRF localizadas nas regiões de Curitiba,
Ponta Grossa, Cascavel, Pato
Branco, Foz do Iguaçu, Guaíra
e Londrina.
Os veículos restantes serão
negociados como sucatas, para
reaproveitamento de peças e
partes metálicas. Entre os itens
classificados como sucata estão
veículos de origem estrangeira.
Os lances mínimos dos veí-

Divulgação

Casal foi preso com
os objetos roubados
participação em outros três crimes em Jaguariaíva e outros na
região. A mulher, foragida do
município de Wenceslau Braz em
virtude de mandado de prisão
expedido pela prática dos crimes
de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e receptação, foi
recolhida na Cadeia Pública de
Sengés (unidade prisional feminina mais próxima), enquanto o
homem foi recolhido na Cadeia
Pública de Jaguariaíva, sendo que
ambos permanecem à disposição
do Poder Judiciário local.

EM PONTA GROSSA

PRF socorreu cervo
atropelado na BR-373
Divulgação

Ponta Grossa - Neste
sábado, por volta das 18h30, na
BR 373, Km 185, município de
Ponta Grossa, a PRF socorreu
um animal silvestre atropelado.
A equipe foi acionada sobre
a ocorrência de um Cervo atropelado nas proximidades da
UOP Caetano. Ao chegar no
local o animal estava sob os cuidados de civis que o encontraram ferido sobre a via.
O cervo precisou ser imobilizado e colocado no interior da viatura, com ajuda de
demais usuários da via, para seu
socorro.
Diante da situação crítica
que o animal se encontrava, com
fratura exposta em uma das pernas e corte profundo no abdômem, praticamente em situação
de agonia, a equipe o socorreu e
o levou até uma clínica veterinária, especialista em atendimento
de animais silvestres, na cidade
de Ponta Grossa.

19 foi a redução do fluxo viário
e com isso os animais silvestres
estão se sentindo mais a vontade
para transitar ou fazer travessias
nas rodovias, aumentando risco
de atropelamento destes bichos.
Logo os motoristas devem ficar
atentos a esse fenômeno para
evitar envolver-se em acidentes
do tipo atropelamento de animais silvestres.

Redução do fluxo
A PRF alerta que um dos
efeitos da pandemia da COVID

* Informações e Imagens
BDCom 3º Delegacia
PRF/Ponta Grossa

Animal precisou ser mobilizado até chegada de ajuda

EM PIRAÍ DO SUL

Mulher é morta em bar
com tiro nas costas

317 veículos estão conservados e tem condições de voltar a circular
culos conservados variam de R$
50 a R$ 20 mil . Quem desejar participar do leilão, deve se
cadastrar previamente, através
do site.
Os veículos poderão ser
examinados pelos interessados
ao longo dos cinco dias que
antecedem o leilão, das 9 às 16
horas.
Conforme o artigo 328 do
Código de Trânsito, o veículo

recolhido que não vier a ser
reclamado por seu proprietário dentro de um prazo de
dois meses pode ser avaliado e
levado a leilão.

Lances mínimos dos
veículos conservados
começam em R$ 50

Piraí do Sul - A Civil de Piraí
do Sul ainda trabalha na buscade informações para chegar ao
assassino de uma mulher morta na
madrugada de domingo (14) no
município. Georgia Luana Queiji
Tochinski, de 27 anos, foi morta
a tiros enquanto estava em um
bar ao lado do marido. O crime
ocorreu na rua Elizário Miguel
Adad, na Dal Col, e foi registrado
por volta de 3h30, segundo o que
informou a Polícia Militar
Segundo o que relataram testemunhas à autoridade policial,
pelo menos três pessoas teriam
participado do crime. Elas chegaram até o local num carro
prata de rodas vermelhas e duas
delas desembarcaram do veículo, enquanto a outra permaneceu como motorista. Os homens
foram até o bar e atiraram várias
vezes contra os clientes. Luana
foi atingida nas costas e, embora

as equipes de primeiros socorros
tenham sido acionadas, ela não
resistiu aos ferimentos e morreu
ainda no local do crime.
Ainda não há informações
sobre os criminosos ou a possível
motivação para o crime. Também
não foi confirmado se os assassinos tinham Luana como alvo ou
se ela foi atingida por acidente
enquanto tentavam matar outra
pessoa.
Equipes do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico
Legal (IML) de Ponta Grossa
estiveram no local para coletar
provas e recolher o corpo da
vítima.
Informações que ajudem na
investigação do caso podem ser
repassadas anonimamente aos
telefones 181 e 190, ou diretamente na delegacia da Polícia
Civil da cidade pelos telefones
(42) 3237-1132 e 3237-1202.
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Divulgação

Abílio e
Celina Miléo
Mainardes.
Ele assopra
velinhas
no dia 20
de junho.
Parabéns!

cleucimara@hotmail.com
Faça mais do que simplesmente acreditar, tenha fé.
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O empresário Odcleyton Melo,
leia-se OdyPark, será alvo de
mensagens e ligações
motivadas pela idade nova,
no dia 16. Parabéns!

O diretor do Pagina Um News,
jornalista Sandro Adriano Carrilho,
será muito cumprimentado nesse
21 de junho pela estreia de idade
nova. De toda a equipe do P1,
votos de felicidades!

Cristiane Fátima
dos Santos, Jennifer
Kelen Kos, Josué MF
Mariana Galvão Noronha

17/06

Franciele Schmegel
M.da Silva

Registrando o casal Marilda e
Erivan Ramos. Ela comemora
idade nova neste dia 20 e
recebe votos de muitas
felicidades
Divulgação

Divulgação

Dia 18 de
junho as
atenções vão
para Márcio
Taques, chefe
de Gabinete
da Prefeitura
de Carambeí,
que estará de
aniversário

SEMA TIBAGI

90% do trade
turístico retorna

Divulgação

O dia 19
de junho é
especial
para a
querida
Adenai
Mainardes
que festeja
na intimidade
familiar, mais
um ano de
vida. Muitas
bênçãos!

16/06

De
tradicional
família
ponta-grossense,
o jovem
Irapuan
Moro recebe
cumprimentos
de aniversário
no próximo
dia 22.
Parabéns!

No próximo sábado (20),
cumprimentos circulando para Eliane
Schwab. Ela estará de aniversário
Divulgação / Facebook

Jerônimo de Jesus
Milek, Rodrigo Silva,
Vanessa Farias

18/06

Edinei Sanches Milek
Elisa Wrobel
Katia Gardinal
Romilda Hartmann
Sidney Lammers

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Nesse dia 18 de junho, os cumprimentos vão para o brilhante advogado
Sidney Lammers. Parabéns!

Divulgação / Facebook

Quem aniversariou nessa segunda-feira
(15) e recebeu muitos parabéns foi
Juliane Bueno Iank. Felicidades!

Tibagi - A Prefeitura, através da Secretaria
Municipal de Turismo, iniciou a retomada das
atividades turísticas no município no último dia
10 de junho, depois de mais de três meses
sem funcionamento devido a pandemia do
Covid-19. Cerca de 90% do trade turístico
optou pela volta ao atendimento. Mas, todos
os empreendimentos do setor receberam visita
da equipe da Setur e de agentes da Vigilância
Sanitária para apresentar o Plano de Segurança
Sanitária para Retomada Parcial do Turismo em
Tibagi. A secretaria e o Conselho Municipal de
Turismo (Comtur) prepararam o plano de ação
com todas as medidas sanitárias e precauções
que o trade turístico deve cumprir para esta
retomada.
A equipe levou a conhecimento dos empresários o Decreto Municipal n° 815/2020, uma
cópia da Declaração de Saúde que deve ser
preenchida por todos os visitantes e Termo de
Compromisso, que foi assinado por empresários
que optaram em reabrir, cumprindo todas os
protocolos e medidas de segurança conforme
o plano elaborado pela Setur e Comtur.
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.
O Parque Estadual do Guartelá ainda não
reabrirá, por determinação do Instituto Água
e Terra (IAT).

