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Palmeira tem sua 1ª morte
enquanto PR chega a 636
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Paraná vai vencer CASTRO
a pandemia,
diz Traiano

Demanda de
alguns serviços
cresce com a
pandemia
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Desde a gripe espanhola
(1918-1920), há 100 anos,
o planeta não enfrenta uma
pandemia tão devastadora
e mortal quanto a do coronavírus. Nesta entrevista realizada pela Associação dos
Jornais Diários do Interior do
Paraná (ADI-PR), o deputado Ademar Traiano (PSDB),
presidente da Assembleia
Legislativa, avalia os 100
dias de trabalho durante a
página 6
pandemia.

Ventos fortes
derrubam postes
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BEBERRÕES FOGEM
EM PIRAÍ PARA NÃO
SEREM MULTADOS

A pandemia do novo coronavírus trouxe com ela uma nova e considerável recessão. O comércio em geral e o setor de diversos serviços frearam
bruscamente com os fechamentos, lockdowns (bloqueios totais), e com a
redução de consumo dos brasileiros, que por circunstância, estão optando
por gastar com o essencial e deixando de lado o que pode ser
considerado como supérfluo. Como consequência, também
há redução na arrecadação de estados e municípios, e
situações como o aumento no número de pessoas
desempregadas e nas taxas de inadimplência.
Mas, nem tudo é notícia ruim. Enquanto
em algumas áreas a pandemia gera resultados
negativos, em outras ela aquece a demanda, fazendo aumentar faturamento e gerando um efeito
inverso.
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95 casos
EM 8 DIAS,
CASTRO
REGISTRA
AUMENTO DE
97,9% DE CASOS
DE COVID -19

POLÍTICA

Deputada
Aline
confirma
Fórum
em live

página 5

Castro chegou nesta terça-feira (30) aos 95 casos confirmados de covid-19. A informação é do
boletim diário publicado pela Secretaria de Saúde do Município, que traz também o número de
pacientes recuperados – 44, e de pessoas que estão em isolamento domiciliar – 47.
São 17 novos casos nas últimas 48 horas, cinco apenas de segunda para essa terça-feira (30),
nove de uma mesma família. Os novos números indicam crescimento de 97,9% de casos na cidade em apenas oito dias. Na segunda-feira (22), Castro registrava 48 infectados, e nesta terçafeira (30), oito dias depois, já eram 95.
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Poder Executivo aplica sanção por Atividades não essenciais são
empresa não cumprir licitação suspensas por 14 dias no Paraná
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Glaci foi a
1ª mulher a
presidir a
Câmara
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EDITORIAL

ALGUNS SETORES RESPIRAM
Enquanto empresas fecham, alguns estabelecimentos
comerciais demitem e a economia encolhe, algumas atividades acabam encontrando na pandemia a oportunidade para
o crescimento. É o caso, por exemplo, dos supermercados,
farmácias e serviços de entrega. Isso porque os hábitos de
consumo mudaram, as restrições impostas pelo coronavírus
exigem novas práticas e porque alguns desses serviços não
só são essenciais, como também tornam a vida do consumidor mais cômoda. Apesar de ser uma pequena parcela, entre
empresas e empreendedores, o fato dá esperança, afinal qualquer que seja o setor em crescimento, ele gera emprego e
renda, e isso é tudo o que a economia do país precisa agora
para não retroceder ainda mais.

Reflexões na crise

* Gaudêncio Torquato

professores, em sequência, ministrando aulas para uma plateia virtual,
lendo seus escritos - mesmo bem
fundamentados - é um exercício cansativo e pesaroso. Poucos prestam
atenção ao pensamento do mestre, a
interação é muito escassa, o diálogo,
peça essencial na aprendizagem,
se perde na cadência monótona do
bombardeio mental. Imaginem o que
significa o atraso de um semestre, de
um ano, na vida de um estudante. Ou
mesmo a defasagem educacional que
perseguirá sua trajetória, a não ser
que faça extraordinário esforço, mais
adiante, para recuperar os passos
perdidos. E mais: se essa metodologia de ensino virtual for adotada nos
tempos pós-pandêmicos, haverá de
ser bem recauchutada.
Milhões de micros, pequenos e
médios negócios fecharão as portas. O pequeno empresariado tem
pela frente o desafio de recomeçar,
talvez em outras áreas, os seus afazeres. Reconstruir o que foi perdido.
Remontar o que o bichinho microscópico corroeu. Os gigantescos conglomerados também sofrem, mas os
grandes círculos de negócios sempre
arrumam um jeito de perder aqui e
ganhar ali, no jogo de oportunidades
que eles tão bem dominam.
No plano espiritual, os danos maltratam mentes e corações na forma

O Covid-19 deixará um rastro
de destruição sobre a Humanidade.
Negócios serão aniquilados, empreendimentos deverão ser remodelados, o saber deixará de ganhar
valiosos avanços, milhões de crianças perderão tempos preciosos na
aprendizagem, a pobreza cobrirá o
planeta com sua devastadora capacidade de aumentar as desigualdades
sociais, a angústia e a depressão
vestirão milhões, senão bilhões, de
pessoas com o manto da tristeza. O
planeta atrasará em muito seu ritmo
de avanços. Há quem faça projeções
mais otimistas, como essas que sinalizam descobertas revolucionárias
na medicina, com a chegadas das
vacinas, a integração solidária entre
as Nações no esforço de encontrar armas eficazes para combater
as doenças e seus surtos, maiores
investimentos em saúde e no bemestar das pessoas.
É razoável apostar, sim, em passos adiante. Mas não há como deixar
de reconhecer o atraso na vida educacional de uma geração, obrigada a
permanecer em casa, mesmo assistindo as aulas por meios virtuais.
Aliás, esse ensinamento à distância,
seja para crianças, jovens e adultos,
deixa muito a desejar. Vejamos as
aulas para jovens, por exemplo. Passar quatro horas ouvindo um ou dois

de impactos emocionais e racionais.
Quantas pessoas estão desabando
no despenhadeiro da depressão, da
angústia e da tristeza, quando em
suas redomas repassam suas vidas,
o tempo perdido em apostas sobre o
futuro, em uma cadeia de ilusões que
se desfazem nas correntes de vento
que balançam a vida. O que fazer,
como refazer, tem sentido pensar em
um novo modus vivendi, que lógica
conduzirá meus passos amanhã?
Claro, milhões de pessoas não serão
atingidas pelo vírus da depressão.
Continuarão suas vidas sem acréscimo de uma vírgula aos capítulos de
seu cotidiano. Certas camadas são
insensíveis às intempéries da vida.
Mas volto os olhos aos imensos contingentes que pensam muito
sobre o circuito de sua existência.
Que sofrem em ver tantas injustiças,
que se tomam de indignação contra
a corrupção na política, que não se
conformam com a facilidade como
as massas são manipuladas, com os
desvarios de governos, pessoas que
têm grande dom de se expressar e
pequena motivação para agir. Penso
nos milhões que estão fora da mesa
do consumo, padecendo sua fome em
acampamentos em terras isoladas e
devastadas por guerras, nos milhões
de crianças recém-nascidas que não
chegam a viver para compreender o

que são e onde estão.
São pensamentos e reflexões na
crise. E aqui por nossas plagas, o
que poderá acontecer? Se os tempos
fossem normais, a hipótese se configuraria como verdadeira: Jair Bolsonaro não completaria o mandato.
O repertório de situações absurdas e
a ineficiência de seu governo abasteceriam os estoques de contrariedade
no meio da sociedade e a pressão
sobre a esfera política para sua
defenestração assumiria intensidade
inigualável. Mas em tempo de pandemia, qualquer ato político impactante
semeará caos no país. A alternativa
que resta é a pressão por mudanças:
no comportamento do presidente,
na motivação dos políticos para dar
continuidade às reformas, na força
aos governos e municípios para que
possam ser bem-sucedidos em sua
guerra contra o Covid-19.
Quanto às eleições de novembro
– na crença de que serão adiadas –,
que os candidatos reflitam sobre seu
discurso, sua maneira de se apresentar ao eleitorado e procurem realizar
um ato de contrição. Sejam simples,
modestos, honestos e sinceros. Amanhã será outro dia.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da
USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
AINDA NÃO
Não foi nesta segundafeira (29) que as secretárias
de Educação, Rejane Nocera,
e da Família e Desenvolvimento Social, Ana Carolina
Barros, foram à Camara
Municipal darem explicações
sobre ações de suas pastas a
convite da presidente da Casa
de Leis, Maria de Fátima
Castro. E o motivo seria simples: já aconteceram as quatro sessões ordinárias do mês
de junho.
95 CASOS
A barreira sanitária interrompida por causa do mau
tempo na sexta-feira (26),
em Castro, retornou nesta
segunda-feira (29). Quanto
aos números de infectados, já
seriam 95, 17 em apenas 48
horas, um na UTI.
SAMIR
O já anunciado candidato
a prefeito por Castro, Samir

Chuery, questionou a coluna de
sexta-feira (26) 'do porque ele
não ser a pessoa que poderia
vir a aglutinar o bloco de oposição'. A pergunta acabou sendo
respondida com outra: Mas
você é oposição assumida?
SAMIR II
Na sequência, Samir questionou outra informação veiculada na mesma edição. De que
os vereadores que somariam
força ao bloco de oposição, já
não seriam mais sete. Talvez
ele se referisse ao vereador
Maurício Kusdra que pertence
ao PSB do deputado federal
Aliel Machado, curiosamente,
seu atual reduto partidário.
ÚLTIMAS: * A exemplo de Piraí do Sul, Palmeira
teve a sua primeira morte por
covid. Quanto à curva descendente da doença, ninguém
mais arrisca dar qualquer
prognóstico. Nos Campos
Gerais a covid-19 avança.
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Em Piraí do Sul
teve gente que deu no
pé para não ser multado, após a Prefeitura decretar Toque
de Recolher no final
de semana. Preferiram
deixar a cerveja de
lado, em vez de correr
o risco de desembolsar
mais de um mil reais.
Câmeras flagraram!

Resenhas rápidas e radicais

A visão da Educação Aberta na pandemia é um desafio politicamente correto!
Estudiosos concluíram que a maioria das Instituições Educacionais Públicas vivem num sistema fechado que sempre foi considerado aceitável. Agora, entre
os novos profissionais virtuais, professores são os que experimentam mudanças mais profundas. Tendo à frente apenas seu carisma e a sua voz, se apoiam em
ferramentas tecnológicas que pouco conhecem ou utilizam. Em meio à adaptação, enfrentam mais trabalho e cobranças em suas atividades, pois conhecimentos
tem que ser articulados de forma diferente e a capacitação nestas áreas foi insuficiente ou simplesmente ignorada. Eles estavam à margem de uma vida social
conectada, tudo podia ser feito antes. Mas já há a VISÃO de uma EDUCAÇÃO ABERTA. Os responsáveis vão ter que ENTENDER e se MOBILIZAR. E
ACEITAR o novo Ministro da Educação, mais um que nem começou e já foi agredido por intelectuais num extenso bate-boca político.
Para Luiz Felipe Pondé, um de nossos últimos filósofos, ele pode ser vencido pelo politicamente incorreto de nossas Instituições, que fazem valer “a burocracia da produtividade e o corporativismo de bando”. Terá que combater teorias pedagógicas institucionalizadas por jargões técnicos em admiráveis artigos. Para
o filósofo, “tudo de importante pode acontecer na Educação e PODE SER à revelia das Instituições”. Ou dos diplomas de pós – graduação. Muitos professores
já entenderam. Eles querem “socializar ” as Instituições. Nada mais justo. Eles precisam estar no controle.
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SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
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Temperatura

21 ºC
11 ºC

Umidade
94%
48%

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

Quarta
01/07

16

ºC

7 ºC

92%
24%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quinta
25/06

REDAÇÃO

Clima

15 ºC
3 ºC

93%
46%

Dia de sol, com geada ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 29/06/2020

TERÇA-FEIRA, 30 DE JUNHO A 2 DE JULHO DE 2020

3

PARA COMBATER A PANDEMIA DA COVID-19

'Não essenciais' suspensas por 14 dias
Documento
publicado define
parâmetros
mais rígidos
Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou nesta terça-feira (30) uma série de medidas mais rigorosas para conter a
evolução da pandemia do novo
coronavírus no Paraná. As ações
constam do decreto 4.942/2020
e passam a valer nesta quarta-feira
(1/07).
O documento define parâmetros mais rígidos de controle da
circulação de pessoas e de funcionamento de atividades econômicas em municípios que compõem
sete Regionais da Saúde, área que
compreende 134 cidades. Estão
inclusas as regionais de Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio,
Região Metropolitana de Curitiba,
Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo.
As medidas, explicou Ratinho
Junior, são necessárias para interromper a progressão acelerada das
notificações e de mortes decorrentes da Covid-19. A inclusão das
sete regionais leva em conta um
cálculo epidemiológico que considera a taxa de incidência por 100
mil habitantes, o número de mortes pela mesma faixa populacional
e a ocupação de leitos de UTI nas

quatro macrorregionais de Saúde
(Leste, Oeste, Norte e Noroeste).
A principal medida é a suspensão das atividades não essenciais
por 14 dias, prazo que poder
ser prorrogado por mais 7 dias.
Segundo o decreto, haverá avaliações periódicas da continuidade
das medidas depois do início da
vigência, levando em consideração
a evolução dos casos e critérios
técnicos e científicos.
A regra se aplica também a
shopping centers, galerias comerciais, comércio de rua, feiras livres,
salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, academias, clubes,
bares e casas noturnas. Restaurantes e lanchonetes poderão atender
somente no sistema drive-thru,
delivery ou take away (retirada no
balcão). O funcionamento do sistema buffet nas empresas deverá
ser revisto ou suspenso para evitar
a circulação do vírus.
O governador informou que
os municípios abrangidos pelo
decreto concentram 75% dos
casos de infecção no Paraná.
Quarentena
O governador frisou que o
Paraná não está em lockdown. “É
uma quarentena mais restritiva em
algumas regiões onde a curva está
fora do controle normal. Nossas
decisões serão pontuais e regionais, um trabalho de acupuntura.
Se conseguirmos frear a velocidade da propagação, teremos
tranquilidade para atender bem a
população e não colapsar”, refor-

çou Ratinho Junior.
Outras regionais de Saúde
poderão ser alvo de medidas similares, a depender da evolução dos
casos e do cálculo epidemiológico.
O Governo do Estado também
pode editar normas específicas
para atividades econômicas nas
quais surjam focos da doença.
Medidas
O funcionamento dos mercados
e supermercados ficará restrito de
segunda-feira a sábado, das 7 às
21 horas. O fluxo será limitado a
30% da capacidade total, devendo
ser controlado com a distribuição
de senhas. O acesso será limitado
a uma pessoa da família. Crianças
menores de 12 anos também não
poderão entrar nesses estabelecimentos.
Também fica suspenso o funcionamento de serviços de conveniência em postos de combustíveis,
exceto aqueles das rodovias, devido
a escassez de serviços nessas regiões, e parques, praças, passeios,
equipamentos de musculação e
demais áreas de atividades coletivas
ao ar livre.
O transporte público poderá
atender somente os funcionários
dos serviços considerados essenciais, e os veículos só poderão circular com quantidade limitada de
assentos.
As prefeituras também poderão instalar barreiras sanitárias
nos limites dos seus territórios. Os
municípios podem, ainda, adotar
medidas mais restritivas se julga-

rem necessário.
Os serviços essenciais listados
no Decreto 4.317/2020 devem
seguir os dispostos na Resolução
632/2020 e as notas orientativas
da Secretaria de Estado da Saúde,
com regras rígidas de higiene e
distanciamento social.
O decreto também orienta que
reuniões de caráter pessoal devem
ser realizadas de maneira virtual
e, quando imprescindíveis, com
quantidade máxima de cinco pessoas, desde que com afastamento
de dois metros entre si.
Fiscalização
A fiscalização será realizada
pela Secretaria de Segurança
Pública, em parceria com as guardas municipais. Haverá multas
para infratores, de R$ 106,60
(uma Unidade Padrão Fiscal do
Paraná) a R$ 533,00 para pessoas físicas; e entre R$ 2.132,00
a R$ 10.660,00 para pessoas jurídicas. O valor poderá ser dobrado
em caso de reincidência.
Saúde
Também serão suspensas
todas as cirurgias eletivas ambulatoriais e hospitalares em face da
escassez de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares,
preservando sua utilização para
terapias intensivas e procedimentos emergenciais. O disposto não
se aplica a intervenções cardiológicas, oncológicas e nefrológicas,
além de exames considerados
essenciais por prescrição médica.

'DE INCENTIVO A CADEIA LEITEIRA'

Deputada Aline confirma Fórum em live
Da Assessoria
Em transmissão ao vivo em
sua página oficial no Facebook,
a deputada federal paranaense
Aline Sleutjes confirmou a realização do Fórum Nacional de Incentivo a Cadeia Leiteira, anúncio
esse já antecipado pelo Página
Um News. A iniciativa conta com
o apoio da Frente Parlamentar
da Agropecuária, e vai reunir,
em audiências virtuais, a partir de 6 de julho, representantes
desse segmento e autoridades
para debater políticas públicas
que contribuam para o desenvolvimento da produção e comercialização do leite e derivados.
“As pessoas não se dão conta
do quanto o leite é importante e
presente no seu dia a dia. Mas,
até chegar ao produto final,
pronto para o consumo, o processo começa na ordenha e segue
uma série de etapas que garantam
a qualidade e a segurança alimentar. E os envolvidos nessa cadeia,
da porteira para dentro e para
fora, enfrentam dificuldades na
logística, processamento, e para

se manter no mercado. Por isso, é
importante o debate que apresente
as demandas dos produtores e as
sugestões que levem às soluções
mais adequadas de suas reivindicações”, pontuou a paranaense,
vice-líder do Governo na Câmara.
Sleutjes explica que um dos
problemas mais evidentes hoje
é o preço do leite no chamado
mercado spot - de negociação da
matéria-prima entre as empresas.
Por conta da pandemia do Coronavírus, o valor do litro diminuiu
de R$ 1,50, em abril, para R$
1,20, em maio. O valor pago
ao produtor, no mesmo período,
recuou 2%, de acordo com levantamento da Scot Consultoria,
empresa especializada em competitividade do agronegócio brasileiro.
“A situação tem se agravado
com o escoamento mais fraco
no mercado interno, a cada mês,
por causa da pandemia. Por isso,
precisamos debater os impactos dividindo por categorias de
pequenos, médios e grandes produtores de leite e seus derivados,
e elaborar um plano estratégico

que atenda esse setor com propostas de estabilidade, garantia
de renda, redução dos custos
de produção, renegociação de
dívidas e crédito, por exemplo”,
explicou Sleutjes, também conhecida por ‘Deputada do Agro’.
A federal do Paraná destacou que a situação do leite
no Brasil precisa ser trabalhada como uma questão social:
“O leite é produzido 99% dos
municípios brasileiros, tendo,
assim, enorme importância econômica e social em praticamente
todas as cidades, além de exercer
papel fundamental para manter
o trabalhador no campo, evitando o êxodo rural e o desemprego”, analisou Aline Sleutjes.
As audiências contarão com produtores regionais de pelo menos
seis estados, e a participação de
representantes de ministérios,
empresas públicas e associações
ligadas à indústria do leite. A primeira reunião virtual está agendada para 6 de julho, e contará
com produtores de pequeno porte
e de agricultura familiar (produção de até 500 litros de leite).

“Com certeza chegaremos às
melhores soluções para traçar esse
plano de apoio e impulsionar essa
tão importante cadeia produtiva
que fomenta a economia do país”,
concluiu a deputada federal, que é
diretora-executiva da Frente Parlamentar da Agropecuária e membro da Subcomissão do Leite.
Sobre a indústria do
leite no Brasil:
-São 1,171 milhão de estabelecimentos produtores de leite,
desde o pequeno da agricultura
familiar, passando por pequenos,
médios e grandes produtores.
-A cadeia leiteira gera 4,5 postos de trabalho direto na produção por propriedade. -Mais de 5
milhões e 200 mil famílias vivem
da produção (no setor primário)
do leite.
-Vinte milhões de pessoas estão
na cadeia produtiva do leite em
empregos no transporte, industrialização e comercialização.
-O Brasil é o 3º maior produtor
do mundo de leite, e o alimento é
o sexto de maior importância na
cadeia do agro brasileiro.

EX-PRESIDENTE MORRE AOS 86 ANOS

Glaci foi primeira mulher a presidir a Câmara
A ex-vereadora Glaci Ribas
Lopes, que deixou os castrenses
na segunda-feira (22), foi a primeira mulher a presidir a Câmara
Municipal de Castro. Sua gestão
foi no biênio 1983-1984.
Não houve velório, e o sepultamento ocorreu às 9 horas de
terça-feira (23), com a presença
somente da família. Glaci era
viúva do ex-vereador e ex-prefeito
de Castro Lauro Lopes, falecido
em 8 de março deste ano.
Glaci Ribas Lopes era técnica em Contabilidade, formada
pela Escola Técnica de Comércio Fátima. Filha de Agenor
Moreira Ribas e Leonor Baroni
Ribas, ela nasceu em 19 de
março de 1934. Casou-se com
Lauro Lopes em 14 de novembro de 1953. O casal teve cinco
filhos: Jussara Lopes Gomes,
professora, casada com Eduardo
Medeiros Gomes, presidente do
Sindicato Rural de Castro; Mar-

cio José Lopes, médico veterinário, casado com a farmacêutica
Maria Emília do Rosário Nocera
Lopes; Mario Luiz Lopes, dentista; Moazar Tadeu Lopes,
advogado, casado com a professora Elusanara Carneiro Lopes;
e Jucimara Lopes, farmacêutica,
falecida em 2008. Além dos
filhos, Dona Glaci, como era
chamada, deixa dez netos e duas
bisnetas.
Dona Glaci presidiu a antiga
Legião Brasileira de Assistência (LBA), o Conselho Fiscal
da Escola de Educação Familiar
e Rural de Castro e o Grêmio
Esportivo Cacique, de 1971 a
1975; foi a primeira mulher a ser
eleita como dirigente de um time
de futebol. Também presidiu o
Clube de Mães da Assistência
Nossa Senhora do Rosário.
Foi diretora social da Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (Apae), participou

da diretoria do Asilo São Vicente
de Paulo (Vicentino) e dos Jogos
Abertos do Paraná e dos Jogos
Estudantis da Primavera, representando Castro e várias escolas,
entre 1970 e 1976. Coordenou
e organizou inúmeros bailes de
debutantes nos clubes União e
Progresso e Sociedade Educacional 1890.
Ainda foi secretária executiva
do Programa do Voluntariado
Paranaense (Provopar), vicepresidente da Casa da Amizade
do Rotary Clube de Castro e
primeira-secretária do Conselho
Comunitário do Hospital Anna
Fiorillo Menarim. Dona Glaci
assumiu todos esses cargos e
funções sem remuneração.
Como primeira-dama, Dona
Glaci teve atuação importante em
inúmeros movimentos sociais e
de caráter assistencial. Elegeu-se
vereadora por três mandatos consecutivos e entrou para a história

política de Castro como a primeira
mulher a assumir o cargo de presidente da Câmara, entre 1983 e
1984. Foi autora do projeto de
lei (e, depois, responsável) pela
inclusão dos Jogos Estudantis de
Castro (Jeca) na Lei Orgânica
Municipal (LOM). O Jeca é considerado o maior evento esportivo
da história do município.
Decreto
De acordo com o artigo 16 do
Decreto Municipal 288/2020,
publicado na edição 2.014 do
Diário Oficial Eletrônico (DOE),
em 17 de junho passado, “os
funerais não poderão ultrapassar
quatro horas de duração, e deverão ter limitação de dez pessoas
no ambiente, sem prejuízo do
disposto no anexo I, parágrafo
1º: os velórios iniciados após as
15 horas poderão encerrar às 8
horas do dia seguinte, a fim de
evitar sepultamentos noturnos”.

HUSSEIN CURADO
O líder do Governo na Assembleia, Legislativa, deputado
Hussein Bakri (PSD) está curado da covid-19. Bakri cumpriu
a quarentena em casa e já foi liberado para voltar ao trabalho.
“Graças a Deus me recuperei e posso estar aqui hoje para
agradecer todas as manifestações de carinho e amizade que
recebi. Peço desculpas a quem não pude responder, pois foram
centenas de mensagens. Obrigado a cada um que fez essa corrente positiva e orou por mim”, afirmou.
Divulgação

CUIDADOS
Bakri reforçou que a população tome os cuidados necessários a fim de evitar a proliferação
da covid-19. “Essa doença não
é brincadeira. Os primeiros
dias foram muito difíceis, com
forte dor de cabeça, mal-estar,
dificuldade para respirar. Portanto, se cuidem, valorizem a
vida. O contágio é muito fácil e
estamos em um momento complexo da doença com a chegada
do inverno. Isso exige o cuidado
redobrado de todos e o respeito
às recomendações sanitárias”,
disse Bakri.
LOCKDOWN
O prefeito de Fazenda
Rio Grande, Márcio Wozniak
(PSDB), disse que há possibilidade de lockdown em Curitiba e da região, se as medidas
atuais de isolamento não surtirem efeito nos próximos dias.
Wozniak, presidente da associação dos municípios da região
metropolitana, disse adesão de
moradores e comerciantes foi
positiva mas ainda será preciso
ajustar horários do comércio e
do transporte coletivo metropolitano, que continua lotado.
MEDIDAS DRÁSTICAS
Caso não haja um bom
resultado e diminuição de
casos da doença na região,
Wozniak afirmou que as prefeituras terão que adotar medidas
mais drásticas. “Um protocolo
de lockdown, como é dito pelos
médicos, não é um dia ou dois,
mas praticamente 14 dias.
Se essas medidas mais duras
tiverem de ser implementadas,
serão como o que já acontece
aos finais de semana, mas
por um período mais longo”,
explica.
CONTRA AS FAKE NEWS
Pesquisa do Datafolha
mostra que 81% dos brasileiros acreditam que fake news
contra políticos e ministros do
STF ameaçam a democracia.
O levantamento ainda questionou se manifestações de rua
pedindo fechamento do Congresso e do STF são uma ameaça. Para 68%, sim, enquanto
29% disseram não e 3%, não
responderam. Foram entrevistadas 2.016 pessoas entre os
dias 23 e 24 de junho.
BRAÇO FORTE
O chefe da Casa Civil, Guto
Silva, terá seu perfil publicado
no volume 12 do livro Vozes
do Paraná – Retrato de Paranaenses que será lançado ao
término da pandemia.O jovem
é considerado o braço forte e
exímio articulador do governo
Ratinho Junior.
PRÉ-CANDIDATA
Com terceiro maior tempo
de televisão e de fundo partidário, o PP pretende lançar a
candidatura da deputada Maria
Victória a prefeita de Curitiba,
pré-candidatura defendida pela
ex-governadora Cida Borghetti.
O PP trabalha com outras
opções também, o deputado
Ricardo Barros defende uma

aliança com o DEM, do prefeito
Rafael Greca.
RANKING DE
APROVAÇÃO
Deputados do PP e do PSB
são os que mais aprovaram projetos de lei durante a pandemia
no Congresso Nacional. No
ranking estão os deputados Luizinho (PP-RJ) e Denis Bezerra
(PSB-CE), os que mais aprovaram projetos de lei. A proibição
de exportar respiradores para
não desabastecer o sistema de
saúde interno foi um dos projeto do PP. O deputado do PSB
conseguiu a suspensão de pagamentos devidos por estudantes
do Fies por 60 dias.
FRENTE PARLAMENTAR
O deputado Michele Caputo
(PSDB) vai coordenar a Frente
Parlamentar do Coronavírus,
aprovada pela Assembleia
Legislativa. A frente atuar no
enfrentamento à covid-19, além
de articular as demandas da
sociedade e discutir e propor
novas medidas para reduzir o
impacto da doença na saúde
dos paranaenses. "A situação
está cada vez mais difícil e, além
disso temos que começar a pensar no pós-pandemia, questões
de ordem econômica, sanitária,"
disse Michele Caputo, autor da
proposta. A frente será instalada
nesta quarta-feira, 1º de julho.
VACINA EM TESTE
O deputado Luciano Ducci
(PSB) espera para muito breve
a vacina contra a covid-19
depois firmado o acordo entre
a Universidade de Oxford e a
AstraZeneca que prevê a compra de lotes da vacina e da
transferência de tecnologia. ao
Brasil. “Apesar dos estudos
estarem avançados e do esforço
mundial ser inédito, ainda não
é hora de comemorarmos, mas
de torcermos”, disse Ducci.
EM DESTAQUE
Pesquisa feita por 28 tribunais de contas do Brasil mostram que o ensino municipal
de Foz do Iguaçu está os seis
melhores do país. O estudo analisou a gestão de responsabilidade das prefeituras em 5.570
municípios brasileiros.”Foz do
Iguaçu é destaque mais uma
vez na educação, pela qualidade
e investimento. Nossa equipe
é composta por pessoas que
trabalham com muita paixão e
dedicação e fazem de Foz do
Iguaçu uma referência em educação”, disse o prefeito Chico
Brasileiro (PSD).
FGTS
A Caixa iniciou o pagamento
do saque emergencial do FGTS
para 4,9 milhões de trabalhadores nascidos em janeiro. Nessa
primeira etapa, o total de recursos liberados soma mais de R$
3,1 bilhões. O pagamento tem
como base no mês de nascimento
do trabalhador. Os interessados
podem consultar quando poderá
sacar no site fgts.caixa.gov.br.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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239 PACIENTES JÁ FORAM RECUPERADOS

Saúde de Palmeira
esclarece primeira
morte por covid
Palmeira
possui 334
pacientes
notificados
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
divulgou nesta terça-feira (30)
os novos dados referentes à
Covid-19 em Palmeira, com
novos pacientes recuperados da
doença.
São 19 casos confirmados
para Covid-19 em residentes
de Palmeira sendo 11 recupera-

dos, seis em isolamento domiciliar, uma internada em Hospital
Regional de Ponta Grossa, e um
óbito confirmado por Covid-19.
Também existem oito casos
confirmados em moradores de
outros Estados e municípios
que residem temporariamente
em Palmeira devido ao trabalho, sendo cinco recuperados
que já receberam alta de isolamento domiciliar, e três em
isolamento domiciliar acompanhados pelo Serviço de Saúde
Municipal.
Óbito
O óbito por coronavírus
aconteceu em 22 de junho, em
Curitiba. A paciente, embora
moradora de Palmeira, esteve

CARAMBEÍ

Campos ganham
redes de proteção
Carambei - A Prefeitura de
Carambeí concluiu na semana passada a troca de redes de proteção
nas quadras e campos.
Os primeiros campos que receberam a troca foi o Campo Belo e
AFCB. A quadra do Ginásio Art Jan
de Geus teve a rede laterais substituídas. O campo do Boqueirão que
não tinha rede de proteção da parte
de cima também foi contemplado.
O secretário Municipal de
Esportes, Alfredo de Oliveira Neto,
explica que “foi uma luta de algum
tempo, e finalmente nós conseguimos fazer este trabalho e deixar
tudo pronto”. Ele também conta que
a secretaria segue os trabalhos com
a revitalização da quadra externa do
Jardim Brasília, com pintura e troca
das telas de proteção.

internada em hospitais de
outras cidades por duas vezes
durante segunda quinzena de
maio. Nesse período ela chegou a realizar dois testes para
Covid-19 onde o resultado foi
negativo em ambas ocasiões.
Desta forma, ela seguiu
internada com diagnóstico não
condizente para Covid-19. No
dia 12 de junho a paciente teve
os sintomas agravados. No dia
21, em hospital de Curitiba,
foi realizada a terceira coleta
para testagem de Covid-19.
Neste sábado (27), cinco dias
após falecimento da paciente,
o resultado foi divulgado pelo
Município com testagem positiva para a doença.
A SMS esclareceu, atraés

95 pessoas estão sendo monitoradas com síndrome respiratória
de informe, que a infecção pelo
vírus não aconteceu em Palmeira, mas em Curitiba, onde
a paciente passava por tratamento prolongado.
Monitoramento
Atualmente a SMS monitora
95 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
têm 334 pacientes notificados,
sendo 239 já recuperados. A
testagem para Covid-19 foi realizada em 172 pessoas.
Um caso segue em investigação. Trata-se de pessoa
internada em hospital de Palmeira. Outros 31 pacientes
investigados tiveram testagem
negativa para Covid-19 e foram
descartados.

SUBSÍDIO DO TRANSPORTE ESCOLAR

Iniciado prazo para recadastramento
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi, através da Secretaria
Municipal de Educação e Cultura (Semec), abriu o período
para renovação dos cadastros
que concedem o pagamento
do subsídio de apoio social
educacional, para estudantes
de ensino superior, técnico ou
profissionalizante na modalidade presencial. A Câmara
Municipal aprovou a lei n°
2804, de 20 de junho de
2020, que acrescentou novos
parágrafos ao texto do art.
3° da Lei nº 2.699 de 29 de
maio de 2018.

O texto aprovado explica
que enquanto perdurar à
pandemia de Covid-19 e as
medidas de prevenção previstas pela Organização Mundial
de Saúde, Ministério da Educação, Secretaria Estadual
de Saúde e Prefeituras onde
estão os estabelecimentos de
ensino, os alunos não precisarão apresentar a comprovação
de frequência e aproveitamento mínimo de 75% bimestralmente, como previa a lei
anterior.
Os empresários de transporte de estudante agora terão
que prestar contas mensalmente a Semec, comprovando

o pagamento das mensalidades dos alunos cadastrados
no benefício.
Para o recadastramento,
que segue até 8 de agosto,
acadêmicos devem apresentar
declaração de matrícula, comprovante de residência e cópia
de comprovante de renda dos
familiares.
Para novos cadastros, os
estudantes devem apresentar declaração de matrícula,
comprovante de residência,
certidão negativa de débitos
com a fazenda municipal,
RG e CPF, foto 3x4 e cópia
de comprovante de renda
familiar.

POR NÃO CUMPRIMENTO DE LICITAÇÃO

Poder Executivo de
Castro aplica sanção
Da Assessoria
O poder executivo castrense
aplicou sanção administrativa
em uma empresa, após a mesma
não cumprir contrato licitatório,
acarretando em multa no valor de
14.240,00.
No dia 03 de setembro de 2018
o Observatório da Gestão Pública
de Castro protocolou ofício junto
ao Ministério Público elencando o
possível favorecimento da empresa
Adir Alves Bueno & Bueno Ltda.,
após a mesma deixar de proceder
as entregas dos produtos licitados através do Pregão Presencial
65/2017 Aquisição e instalação de
telas tipo mosquiteiro para janelas
das diversas unidades de saúde.
Segundo o que prevê o processo licitatório, as penalidades serão aplicadas da seguinte
maneira: Multa por descumprimento da cláusula contratual e/ou
exigência da Unidade Requisitante:
1,0% (um inteiro por cento) sobre
o valor da Nota de Empenho.
Multa pela inexecução total do
contrato: 20,0% (vinte inteiros por

cento) sobre o valor;
Multa por cancelamento da
Ata por conta da detentora 10,0%
(dez inteiros por cento) sobre o
valor do fornecimento mensal estimado, calculado sobre o número
de meses faltantes para o término
da Ata, considerando o item para
qual o material seria fornecido;
As sanções são independentes
e a aplicação de uma não exclui a
das outras.
O prazo para pagamento das
multas é de cinco dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. Não havendo pagamento
pela empresa, o valor será inscrito
como dívida ativa, sujeitando-se
ao processo executivo.
Após instauração de inquérito
civil o Poder Executivo aplicou
sanção administrativa no valor
de R$ 14.240,00 (quatorze mil
e duzentos e quarenta reais) e a
suspensão temporária de dois
anos, sem participação em licitação e celebração de contato da
Prefeitura Municipal de Castro.
* Com Redação

EM CASTRO

Ventos fortes derrubam
postes e destelham casas
Divulgação

Da Redação
Os fortes ventos que atingiram a cidade de Castro na terçafeira (30), além de derrubarem
pela manhã vários postes de
energia às margens da PR-340,
estrada que liga a cidade à Colônia Castrolanda, destelharam
casas e houve até queda de árvores. De acordo com o Simepar,
há registros na região de ventos
acima de 60 km/h.
Segundo o plantão do Corpo
de Bombeiros de Castro, os
ventos fortes registrados após
às 18h30 provocaram destelhamentos em residências no Jardim
Primavera, Alvorada, Nações
e Social Arapongas. Quanto à

Ventos derrubam postes
queda de árvores, os bombeiros
tiveram trabalho em frente ao
Posto BV, na rotatória da Tratornew, com a remoção dos galhos.

CARAMBEÍ CONTRA O CORONAVÍRUS

Funcionários de higienização
passam por treinamentos
Carambeí - Na sexta-feira
(26), os funcionários responsáveis pela higienização do Centro
Municipal de Saúde passaram
por treinamento de uso correto
de Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) para o combate
a covid-19.
O secretário Municipal de
Saúde, Sérgio Rodrigues da Luz,
explicou na ocasião que não são
só os médicos e enfermeiros que
estão na linha de frente do combate à doença. “O trabalho de
higienização é tão importante
quanto o dos médicos, e é por isso
que temos que proteger todos os
funcionários para que não entrem
em contato com a doença”.
O treinamento foi dado pela
engenheira de Segurança do Trabalho, Silvia Kroll, com a ajuda

do convidado Rodrigo Cordeiro,
gerente especialista em EPIs que
ficou explicou o uso correto de
luvas e vestimentas, enquanto que
a engenharia tratou dos demais
EPIs, dando ênfase para proteção
respiratória.
A engenheira descreve que a
participação dos funcionários foi
bem ativa. “Notamos a vontade
de realmente trabalhar protegido
e com o uso de forma correta dos
EPIs”. Participaram do treinamento 25 funcionários.
Este é o primeiro treinamento
de uma série que irá orientar qual
a maneira correta de se proteger.
O objetivo dos treinamentos é
promover o cuidado, bem-estar
e segurança do trabalho, enfatizando a importância da utilização
correta dos EPIs.
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Serviços de
delivery estão
com demanda
até 20% maior
Luana Dias
Especial Página Um News
A pandemia do novo coronavírus trouxe com ela uma
nova e considerável recessão. O
comércio em geral e o setor de
diversos serviços frearam bruscamente com os fechamentos,
lockdowns (bloqueios totais), e
com a redução de consumo dos
brasileiros, que por circunstância,
estão optando por gastar com o
essencial e deixando de lado o
que pode ser considerado como
supérfluo. Como consequência,
também há redução na arrecadação de estados e municípios,
e situações como o aumento no
número de pessoas desempregadas e nas taxas de inadimplência.
Mas, nem tudo é notícia ruim,
enquanto em algumas áreas a pandemia gera resultados negativos,
em outras ela aquece a demanda,
fazendo aumentar faturamento e
gerando um efeito inverso. Isso
ocorre na maioria dos estabelecimentos e atividades consideradas
essenciais, por exemplo, e que têm
autorização para continuar trabalhando mesmo nos locais onde
houve, ou ainda há os bloqueios
totais ou parciais do comércio. É
o caso, por exemplo, dos supermercados, farmácias, serviços de

entrega e de algumas indústrias.
Irineu Ligeski, que é gerente
de um supermercado castrense,
falou deste cenário em entrevista
ao Página Um News. De acordo
com o entrevistado, o aumento é
mais significativo na venda de alimentos, principalmente dos congelados. “Aí existem várias situações.
As pessoas estão consumindo mais
como efeito da quarentena, porque
se você fica em casa, você acaba
comendo mais, mas também existe
a questão de que estão vindo num
menor número de vezes ao mercado, por exemplo, antes tínhamos
clientes que comparavam quase
todos os dias da semana, agora
vem cerca de uma vez na semana,
mas compra mais para armazenar
em casa, além disso, muita gente
que tinha o costume de comer em
bares e lanchonetes, agora acaba
comprando o aperitivo para comer
em casa mesmo”, explica.
Ainda segundo o gerente, a
procura pelo delivery (serviços de
entrega), também cresceu muito
desde o início da pandemia.
“Na verdade esse foi um serviço
criado na pandemia, e pensando
principalmente nos clientes idosos, mas acabou se expandindo
para pessoas de todas as idades,
se tornou uma opção de comodidade para o cliente. Por exemplo,
a pessoa está fazendo um churrasco e acaba a cerveja, em vez
de vir buscar mais, ela liga para
o supermercado para fazermos a
entrega”, destaca Irineu.
Nas farmácias também houve
acréscimo na demanda. Simone
Aparecida Ribeiro é gerente de
uma unidade no município, e con-

tou à reportagem que onde ela trabalha a procura maior ocorreu no
início da pandemia, e que depois,
o comportamento dos clientes voltou a ser quase como era antes.
“Houve uma demanda maior no
começo, as pessoas se desesperaram um pouco achando que ia
faltar medicamentos, mas depois,
com o fechamento do comércio já
diminuiu um pouco, e com o fechamento da Rua Dr Jorge acabou
diminuindo ainda mais”, destacou.
De acordo com ela, quando
começou a pandemia a maioria dos
clientes procurava por medicamentos que fazem parte de tratamentos
contínuos, máscaras e termômetros, e que agora, a procura é maior
pelos termômetros infravermelhos,
principalmente entre empresários
e trabalhadores do comércio em
geral, e por testes da Covid-19.
Também houve aumento significativo na procura pelos serviços
de entrega. Com as recomendações para que as pessoas permaneçam em casa, para prevenir a
contaminação pelo coronavírus, o
hábito de pedir lanche, refeições e
alimentos em geral, medicamentos, e até peças de oficinas mecânicas pelo chamado delivery, passou
a ser um hábito de grande parte
da população, até mesmo entre os
que saem às ruas para trabalhar,
mas que evitam estender o trajeto
fora de casa. Valdomiro Gonçalves tem uma empresa que presta
serviço de entregas, e segundo
ele, depois que o ritmo de serviços mudou graças à pandemia, ele
teve inclusive que aumentar a frota,
comprando mais duas motocicletas
para atender a demanda. “Hoje a

demanda de delivery aumentou
muito, de 15 a 20%, principalmente na entrega de lanches e de
marmitas. Como os restaurantes
estão trabalhando com limitações
e a noite também há restrição de
horários para o consumo de lanche
no local, as pessoas pedem mais
para entregar em casa”, explica.
De acordo com o empreendedor, alguns estabelecimentos também passaram a agregar serviços,
já que reduziu a demanda por suas
atividades de rotina, e isso também
fez crescer a procura pelo delivery.
É o caso por exemplo, de comércios onde antes o consumo era
apenas local, e que agora também
oferecem a opção do lanche para
levar para casa.
Outro setor que também teve
a procura por serviços aumentada
durante a pandemia é o da tecnologia da informação e informática em
geral. De acordo com profissionais
da área, com quais a reportagem
conversou, o fato de muitas pessoas estarem trabalhando e estudando em casa, a frequência maior
com que são realizadas vídeoaulas, vídeoconferências, reuniões e
apresentações on-line, exige que
os consumidores invistam mais em
equipamentos, fornecimento de
internet e assistência técnica.
Além disso, o setor do chamado e-commerce e empresas que
trabalham com atividades ou com
produtos que estão diretamente
relacionadas à saúde, também passaram a ser mais procuradas desde
que começou a pandemia. E, setores como o de alimentação, também
acabam alavancando outros, como
as indústrias de embalagens.

Divulgação / Luana Dias

Demanda de alguns serviços
cresce com a pandemia

Aumento nas entregas faz com que alguns setores invistam

COVID-19 EM CASTRO

Em oito dias 97,9% de
aumento nos casos
Da Redação
Castro chegou nesta terçafeira (30) aos 95 casos confirmados de coronavírus. A informação
é do boletim diário publicado pela
Secretaria de Saúde do Município, que traz também o número
de pacientes recuperados – 44,
e de pessoas que estão em isolamento domiciliar – 47.
São 17 novos casos confirmados nas últimas 48 horas, cinco
apenas de segunda para essa
terça-feira, nove de uma mesma
família.
Os novos números indicam

Nove casos
registrados são da
mesma família
crescimento de quase 97,9% no
número de casos na cidade em
apenas oito dias. Na segunda-feira
(22), Castro tinha 48 casos confirmados, e nesta terça-feira (30),
oito dias depois, 47 a mais.
Entre os pacientes que estão
com o vírus ativo, três estão internados, um deles em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).

A PANDEMIA
NÃO ACABOU
E A COVID-19 MATA!
RESPEITE O ISOLAMENTO SOCIAL.

O GOVERNO DO PARANÁ NÃO TEM MEDIDO ESFORÇOS PARA COMBATER
ESSA DOENÇA, MAS VOCÊ PRECISA FAZER A SUA PARTE.

FIQUE EM CASA.

!

SE PRECISAR SAIR,
USE MÁSCARA.

EVITE AGLOMERAÇÕES.
NÃO ORGANIZE FESTAS
E ENCONTROS.

NÃO VAMOS DEIXAR O CORONAVÍRUS VENCER ESSA BATALHA.

MANTENHA AS
CRIANÇAS LONGE DAS
PESSOAS IDOSAS.

ENTREVISTA

“

A Assembleia se reinventou
completamente para enfrentar o
coronavírus", afirma o presidente
da ALEP, Ademar Traiano

100 DIAS DE TRABALHO DURANTE A COVID-19

PR vai vencer a pandemia, diz Traiano
Desde a gripe espanhola
(1918-1920), há 100 anos, o planeta não enfrenta uma pandemia
tão devastadora e mortal quanto a
do coronavírus. Desde que a Organização Mundial de Saúde reconheceu, em 11 de março, que a
covid-19 é uma pandemia mundial,
o mundo tem 9,5 milhões de infectados e quase 500 mil mortos.
Nesta entrevista exclusiva realizada pela Associação dos Jornais
Diários do Interior do Paraná
(ADI-PR), o deputado Ademar
Traiano (PSDB), presidente da
Assembleia Legislativa, avalia os
100 dias de trabalho durante a pandemia. "A Assembleia se reinventou
completamente para enfrentar essa
ameaça. Desde 18 de março realizamos um remanejamento drástico
de pessoal, afastamos os funcionários que integram os grupos de
risco, que passaram a atuar em
home office".
Traiano destacou ainda as leis
aprovadas pela Assembleia Legislativa. "Algumas delas, como uso
obrigatório de máscaras de proteção em todos os ambientes públicos, da qual sou um dos signatários,
foi aprovada pioneiramente na
Assembleia. A medida foi copiada
no Brasil inteiro e já foi aprovada
na Câmara Federal".
Entre os projetos aprovados, o
deputado destaca ainda a criação
do cartão comida boa, o repasse
de R$ 37,7 milhões para contratação de leitos para tratamento
da covid-19 e a aprovação de um
crédito especial de R$ 320 milhões
para saúde.

Luciomar Castilho / Alep

tamos os funcionários que integram
os grupos de risco, que passaram
a atuar em home office. O nosso
departamento de TI conseguiu viabilizar rapidamente um sistema que
tornou possível retornarmos às sessões de forma remota, preservando
os deputados de riscos de contágio,
que seriam muito grandes em sessões presenciais. Dessa forma o
nosso Parlamento foi um dos primeiros a voltar a funcionar de forma
segura, o que nos permitiu que fossem votadas e aprovadas matérias
importantíssimas para o combate
ao coronavírus.
ADI - O senhor pode falar um
pouco sobre as leis aprovadas pela
Assembleia para combater a pandemia?

Ademar Traiano: "Uso obrigatório de máscaras
de proteção em todos os ambientes públicos"
ADI - Os prejuízos econômicos
são impossíveis de calcular com a
doença em curso, mas todos sabemos que eles serão catastróficos.
Como a Assembleia Legislativa,
comandada pelo senhor, se posicionou para enfrentar esse gigantesco
desafio? Qual seu balanço da ação
da Assembleia durante esses 100
dias de pandemia?

Ademar Traiano - O vírus
da gripe espanhola se deslocava
de navio e trem a carvão. O coronavírus viaja em jatos comerciais
capazes de dar a volta ao mundo
em horas. Sob alguns aspectos o

desafio que enfrentamos é maior
do que aquele do início do Século
passado. Contamos, é verdade,
com um grande avanço científico
em relação a 1918, mas a ciência
ainda está nos devendo uma resposta objetiva a esse desafio na
forma de uma vacina ou um medicamento inquestionavelmente eficaz
contra essa doença.
O balanço que faço da ação da
Assembleia do Paraná, no entanto,
é muito positivo. A Assembleia se
reinventou completamente para
enfrentar essa ameaça. Desde 18
de março realizamos um remanejamento drástico de pessoal, afas-

Ademar Traiano - Sem dúvida.
Algumas delas, como uso obrigatório de máscaras de proteção em
todos os ambientes públicos, da
qual sou um dos signatários, foi
aprovada pioneiramente na Assembleia. A medida foi copiada no Brasil
inteiro e já foi aprovada na Câmara
Federal. Uma das poucas certezas
que temos sobre essa doença é a
de que o uso da máscara é comprovadamente eficaz para reduzir o
contágio. Quando a Assembleia do
Paraná aprovou essa lei, em abril,
a própria OMS ainda era um tanto
reticente com relação a essa eficácia. Alguns falavam que a máscara
só deveria ser usada por doentes e
profissionais de saúde.
Também foram aprovados,
com tramitação rápida projetos 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.

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 9905-9420 ou (42) 9
9938-7680.

A forma mais barata de fazer negócio!
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL R$ 195 MIL
Entrada de R$ 19.500 mais
parcelas. Contato (41) 9
9531-1313.

NIKON D 40
Vendo
um
câmera
fotográfica da marca
Nikon, D 40, semiprofissional, com alça da
mesma marca. Em perfeito estado. Valor de R$
1.200. Encontra-se na
redação do jornal. Contato pelo telefone: (42)
9 9972-0758.

VENDO VIDROS DE PALMITO
Vendo uma quantidade grande de compotas vazias / vidros de Palmito, com tampa. Valor de R$ 1 cada. Tratar com Titico, Panificadora Florida, em Castro, pelo fone: (42) 3233-1187. Experimente
também nossos sorvetes artesanais e risolis de Camarão.

Áries: Arianjos e arianjas, Marte
ingressou no seu signo e seu lado
ariano estará com tudo! Isso significa
que vocês estarão mais animados,
amorosos e super empolgados, mas
também com aquela agressividade
extra de sempre.

Libra: Nesta semana, quem
manda o papo reto pro seu signo é a
dupla Mercúrio e Urano. Eles trocam
likes no céu e atingem em cheio a sua
Casa do Sucesso! Isso significa que
você vai estar com o sexto sentido
ativado.

Touro: Tourinhos, com a Lua
crescente em sua Casa 6, vocês vão
sentir uma vibe animada, otimista
e muita força para seguir em frente
com seus planos. Suas atitudes estarão em perfeito equilíbrio e sua disposição estará lá em cima.

Escorpião: Nesta semana tem
um encontro porreta de Mercúrio com
Urano que tá interferindo na vida dos
signos. Para a sua, a dica é focar nos
estudos se quiser subir na vida - quem
não quer, né? Você vai estar ainda
mais ponta firme para defender suas
ideias.

Gêmeos: Gêmeos, trago verdades: Mercúrio, o regente do seu signo,
está retrógrado e Urano está no seu
inferno astral. Pra piorar, nesta semana,
esses dois planetas trocam likes! Eita!
Mas, o que era pra dar ruim vai acabar
dando bom! Ufa!
Câncer: Meu cristalzinho canceriano, o Sol está no seu signo e indica
que é tempo de proteção, amparo,
segurança, alimentação, poupança
pra você, hein! Na terça-feira, Mercúrio se encontra festivamente com
Urano e dessa união podem surgir
boas oportunidades.
Leão: Sol está em Câncer, sua
casa 12 - o famigerado inferno astral!
Mas, como seu signo é o rei da simpatia e autoconfiança, tenho certeza de
que você deve estar pensando: “que
inferno astral, que nada!"
Virgem: Com o Sol em Câncer, seu signo pode ficar bem mais
emotivo, saudosista, compreensivo,
mas também ciumento. Ainda assim,
você vai se relacionar com as pessoas
de forma mais calorosa.

Sagitário: Mercúrio e Urano
estão juntos para influenciar sua vida
profissional - e vem mudança por aí,
viu? Cuidado especial em relação às
responsabilidades: para progredir na
carreira, é preciso ser ponta firme
com regras e horários.
Capricórnio: Saturno mexerá
com as suas emoções nos próximos
dias. O planeta das responsabilidades, seu regente, promete te deixar mais fechada nos contatos em
geral. Por outro lado, Vênus reina
na sua Casa do Trabalho e te ajudará a suavizar as coisas.
Aquário: Nos próximos dias,
Mercúrio se aproxima de Urano e
aumenta seu foco no trabalho e também
sua vontade de procurar soluções novas
para velhos problemas.
Peixes: Marte estará em sua
casa dos recursos materiais. Isso
significa que você vai trabalhar com
garra para alcançar seus objetivos, e
também preferirá cumprir suas tarefas com mais independência.

grande importância social, como
aquele que proíbe o corte de luz,
água e gás durante a pandemia.
Cientes que a crise sanitária provocaria dispêndios financeiros
gigantescos por parte do Estado, o
Parlamento decidiu dar sua contribuição. A Assembleia, com o voto
favorável de todos os deputados,
repassou uma verba própria de R$
37,7 milhões para o Fundo Estadual de Saúde. Esse dinheiro foi
usado para a contratação de 1500
leitos, sendo 600 de UTI, além de
900 de enfermaria, além da compra
de Equipamentos de Proteção Individual para profissionais de saúde.
ADI - Nos últimos cem dias a
ação da Assembleia tem se voltado
prioritariamente a medidas de combate ao coronavírus?

Ademar Traiano - É a nossa
grande prioridade. Matérias sobre
o tema tramitam com rapidez e
decidimos cancelar o recesso de
julho para que pudéssemos manter
a prontidão e a capacidade de apreciar matérias urgentes que venham
a ser propostas pelo governo para
enfrentar o coronavírus.
Desde o início da pandemia a
Assembleia Legislativa do Paraná
já aprovou 31 projetos relacionados diretamente ao enfrentamento
do coronavírus no estado. Além do
uso obrigatório de máscaras, da
proibição do corte de luz, água e
gás, também proibimos os planos
de saúde de cobrarem taxas adicionais por exames e consultas e
determina que carrinhos e cestas de
compras, comandas e as máquinas
de pagamento sejam esterilizadas.
Já a Lei nº 20.239/2020 obriga
a disponibilização de antisséptico
para higienização de assentos em
banheiros de uso coletivo.
ADI - O senhor considera que
muitas dessas medidas deverão perdurar mesmo vencida a pandemia?

Ademar Traiano - Sem qualquer sombra de dúvida. A Força
Estadual da Saúde do Paraná,
por exemplo, criada pela Lei nº
20.240/2020, dará suporte às
ações emergenciais em epidemias,
pandemias e catástrofes com a
implantação de um cadastro permanente de profissionais da saúde que
poderão ser convocados para atuar
em situações excepcionais.
A notificação imediata de casos
suspeitos e confirmados de doenças de notificação compulsória
por parte de laboratórios e farmácias ficou estabelecida na Lei nº
20.213/2020. São exemplos de
legislação que vão se manter úteis e
necessárias mesmo após superada
a doença.
ADI - Que medidas econômicas o senhor destacaria no apoio
às pessoas e setores da economia
afetados pela pandemia?

Ademar Traiano - Na área econômica, foi criado o auxílio emer-

gencial Cartão Comida Boa com a
aprovação da Lei nº 20.172/2020.
Micro, pequenos e médio empreendedores do Paraná e também os
municípios foram beneficiados com
a Lei nº 20.164/2020, que autoriza apoio financeiro com a abertura de linhas de crédito especiais.
Já a Lei nº 20.165/2020 garante
o aporte de R$ 35 milhões para
apoio a cooperativas produtores
rurais e agroindústrias. A utilização
dos recursos do Fundo Estadual de
Combate à Pobreza foi ampliada
com a Lei nº 20.171. Funcionários terceirizados do estado têm
emprego garantido durante a pandemia pela lei nº 20.170.
A Lei nº 20.188/2020 permitiu um reforço de R$ 319 milhões
no caixa da Saúde. A Assembleia
Legislativa do Paraná repassou
R$ 37,7 milhões para o Fundo
Estadual da Saúde com a Lei
Complementar nº 221/2020 e a
Defensoria Pública destinou mais
R$ 8 milhões pela Lei Complementar nº 220/2020. Outros R$ 5
milhões saíram do Fundo Especial
do Ministério Público com a aprovação da Lei nº 20.162/2020.
O estado de calamidade pública
no Paraná foi reconhecido pelo
Decreto Legislativo nº 1/2020.
Outros 12 decretos legislativos já
aprovados também reconhecem a
calamidade pública em 303 municípios do Estado.
ADI - A Assembleia Legislativa
do Paraná tem procurado interagir com a sociedade como com o
aplicativo premiado “Agora é Lei”,
programas como o “Assembleia no
Enem”, “Geração Atitude” e “Parlamento Universitário”. Durante
a pandemia essa relação tem sido
possível?

Ademar Traiano - Sim. Temos
ampliado as formas de comunicação com a população por meio da
TV Assembleia, que agora é transmitida no canal aberto 20.2 e ainda
com a realização de campanhas
educativas sobre a importância
das medidas de prevenção, como
o uso da máscara e o distanciamento social. Todo a estrutura da
Assembleia está focada em ajudar o
Paraná a superar esse momento tão
difícil que estamos vivendo.
Olhos
"Também foram aprovados,
com tramitação rápida projetos de
grande importância social, como
aquele que proíbe o corte de luz,
água e gás durante a pandemia"
"Já a Lei nº 20.165/2020
garante o aporte de R$ 35 milhões
para apoio a cooperativas produtores rurais e agroindústrias"
"Ampliamos as formas de
comunicação com a população por
meio da TV Assembleia, que agora
é transmitida no canal aberto 20.2
e ainda com a realização de campanhas educativas sobre a importância
das medidas de prevenção, como o
uso da máscara e o distanciamento
social".

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMERCIO VAREJISTA DE CASTRO
CASTRO / PARANÁ FONE: (42) 3232 4441
E-Mail: sintracomvarcas@gmail.com
EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS
Ata referente ao término do prazo de apresentação de chapas para concorrer a Diretoria. Foi apresentada a chapa nº 01, entregue na sede deste Sindicato, dia 16 de Junho de 2020, às 16:30 hs. Sendo composta da seguinte forma:
DIRETORIA
Presidente: Júlio Cesar de Oliveira
Secretário: Gabriel Diniz Filho
Tesoureira: Stefani Brandt de Souza
Suplentes Diretoria: Tatiane Ap. Carneiro, Adriane Cordeiro Santos,
Helena Ap. Gomes de Lima Pauliv
CONSELHO FISCAL
Efetivos: João Ricardo de Guadros, Lisiane Zanin, Mileine Ap. Ribeiro Pereira
Suplentes do Conselho Fiscal: Dirlene Liborio R. Carneiro, Claudemir
Santiago de Lima, Gustavo Bueno da Luz
DELEGADOS REPRESENTENTES
Efetivos: Júlio Cesar de Oliveira; Tatiane Ap. Carneiro
Suplentes: Stefani Brandt de Souza, João Ricardo de Quadros
A partir da data de puplicação deste Edital, fica aberto o prazo de 05 dias
para impugnação de candidaturas, conforme regulamento eleitoral.
Castro, 16 de Junho de 2020.
JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA
Presidente
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852 PACIENTES COM DIAGNÓSTICO CONFIRMADO

Paraná chega a 636
mortes pela covid-19
Saúde divulga
recorde de
1.536 novos
casos e
36 mortes
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta terçafeira (30) um recorde de 1.536
novos casos e 36 mortes pela
Covid-19. O Paraná soma agora
22.623 diagnósticos positivos e
636 mortos em decorrência da
doença. Houve a exclusão de
dois casos confirmados e ajustes
de municípios de residência.

Internados
Nesta terça-feira, 756
pacientes com diagnóstico confirmado estão internados. Do
total, 595 estão em leitos SUS
(210 em UTI e 385 em leitos
clínicos/enfermaria) e 161 em
leitos da rede particular (61 em
UTI e 100 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 852 pacientes internados, 439 em leitos
UTI e 413 em enfermaria, que
aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das
redes pública e particular e são
considerados casos suspeitos
de infecção pelo vírus SarsCoV-2.
Óbitos
Os 36 pacientes que foram

SEM CNH

Motorista morre
em acidente
Na BR 376, KM 387, próximo à alça de acesso à PR 160,
entrada para Telêmaco Borba,
por volta das 23h40, equipe PRF
foi acionada para prestar atendimento a uma queda de Moto.
Acidente envolveu a moto
Honda XR250, com placas de
Imbaú, que seguia sentido Norte.
Condutor de 18 anos, não possuía Carteira de Habilitação,
entrou em óbito no local, após se
chocar contra a defensa metálica
que divide as pistas, um passageiro que estava na Moto foi
encaminhado com lesões graves
ao Hospital de Telêmaco Borba.
O corpo da vítima foi encaminhado ao IML de Ponta Grossa.

ALÉM DE PERTURBAR

Vai em cana por
fazer festa
Por volta das 22h45 de sábado
(27), a equipe da PM foi informada da realização de festa em
residência localizada na Rua São
Vicente de Paula, com aglomeração de pessoas, contrariando as
normas de prevenção ao covid 19,
inclusive ocorrendo perturbação
do sossego, mediante uso de aparelho sonoro, bem como gritos.
Diante dos fatos, policiais
foram até ao local e constataram
o fato. Ao proprietário da residência foi solicitado que desligasse o
som, vindo o mesmo a não acatar
a ordem legal. Com a desobediência, este recebeu voz de prisão,
sendo realizado a apreensão do
equipamento que estava ligado.
As demais pessoas que se encontravam no local foram orientadas
quanto ao risco da aglomeração,
tendo todas prontamente atendido
a equipe, deixando o local.
O indivíduo foi encaminhado,
juntamente com o equipamento
apreendido, para a lavratura de
termo circunstanciado.

TIBAGI

Leva facadas
ao intervir
Percebendo que dois rapazes, aparentemente drogados
e embriagados, desacatavam
a dona de uma mercearia em
Tibagi, no domingo (28), um
cidadão iniciou discussão com
os ofensores que, portando uma
faca, desferiram um golpe em sua
cabeça, lado direito, e outra próximo ao olho esquerdo. Ao tentar
fugir, levou mais um golpe na mão
esquerda. Após o fato, algumas
pessoas deram apoio ao homem,
levando-o ao hospital.
Autor das facadas não foi
encontrado.

a óbitos e estão registrados no
boletim desta terça-feira estavam internados. São 11 mulheres e 25 homens, com idades
que variam de 19 a 93 anos. Os
óbitos ocorreram entre os dias
09 e 30 de junho.
Seis pessoas que faleceram
moravam em Curitiba, quatro
em Colombo, três em Londrina,
três em Toledo, dois em Campo
Largo, dois Cascavel, dois Francisco Beltrão, dois Maringá.
Houve um óbito em cada uma
das cidades de Apucarana, Arapongas, Arapoti, Bela Vista do
Paraíso, Califórnia, Clevelândia, Foz do Jordão, Renascença,
Santa Izabel do Oeste, Santo
Antônio da Platina, São Jerônimo da Serra e São José dos
Pinhais.

Municípios
Atualmente, 357 cidades paranaenses têm ao menos um caso
confirmado da Covid-19. Arapuã, Cambira, Itambé, Munhoz
de Melo, Nova Tebas, Ourizona,
São Jerônima da Serra registraram
casos pela primeira vez. Em 141
municípios há óbitos pela doença.
Fora do Paraná
O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 254 casos
de residentes de fora. Treze pessoas foram a óbito.
Ajustes
Alteração de município:
Um caso confirmado dia
01 de junho, em Londrina, foi
transferido para São Jerônimo
da Serra. Um caso confirmado

Fogem para não serem multados
Divulgação

Tombamento ocorreu por volta da 7h40

Estavam em desobediência ao toque de recolher
além de responder a um Termo
Circunstanciado. Neste caso,
o cidadão que descumprir o
decreto a multa lançada em seu
CPF é de R$ 1.079,54, pois
para pessoas físicas o valor
é de uma URM, equivalente
a R$ 539,77 (quinhentos e
trinta e nove reais e setenta e
sete centavos), para cada infração cometida, ou flagrante de
descumprimento das normas.
Já para as pessoas jurídicas é
lançado no CNPJ e o valor é de
cinco URM, equivalente a R$
2.698,85 (dois mil seiscentos

e noventa e oito reais e oitenta
e cinco centavos), para cada
infração cometida, ou flagrante
de descumprimento das normas. Em caso de reincidência,
as multas serão cobradas em
dobro, sem prejuízo das demais
sanções aplicáveis.
As fiscalizações serão realizadas diariamente e as equipes de plantão podem receber
denuncias no número 42 9
9126-3665 (celular com whatsapp). O cidadão pode enviar
texto, vídeos e fotos denunciando irregularidades.

Viatura do IML sai da pista na BR-376
Divulgação

Da Redação

NoNoNoNonONoNnonononononOnonO
Motorista perde a direção em curva e sai da pista
Condutor ficou ileso, realizou o
teste de Etilometro com resultado
negativo para ingestão de álcool.

Veículo liberado no local.
*Informações e Imagens PRF

MOTORISTA ESTAVA EMBRIAGADO

Veículo pega fogo após sair de pista
Divulgação

Da Redação
Neste sábado (27) às 20h30,
a PRF de Ponta Grossa foi acionada para atender um acidente
na BR 373 Km 178 (Av. Souza
Naves)
No local, a equipe policial
constatou tratar-se de um VW
Parati, com placas de Ponta
Grossa, que saiu da pista e acabou pegando fogo.
O condutor, homem de 65

Carreta carregada com
etanol tomba na pista
Divulgação

EM CURVA SINUOSA

Por volta das 2h45 da madrugada de sexta-feira (26), próximo
ao KM 411, da BR 376, equipe
PRF foi acionada para auxiliar
atendimento de saída de pista.
A ocorrência envolveu a viatura
do Instituto Medico Legal (IML)
que, em um curva sinuosa, o condutor perdeu o controle de direção,
vindo a sair de pista.
Ele retornava para Ponta
Grossa, após atendimento e recolhimento do corpo do motociclista,
vítima de outro acidente.

Critérios
A Secretaria da Saúde
reforça que os municípios têm
critérios diferentes de confirmação de casos e por isso
pode ocorrer divergência de
número de pacientes. Informa,
ainda, que os dados são consolidados na gestão estadual, mas
os municípios encaminham as
informações para as regionais
que repassam para o Centro de
Informações Estratégicas em
Vigilância em Saúde (Cievs), da
Secretaria da Saúde.

BR-376

TOQUE DE RECOLHER EM PIRAÍ DO SUL

Piraí do Sul - Circula nas
redes sociais um vídeo de um
grupo de jovens fugindo da
fiscalização da prefeitura. Eles
estavam na noite de sexta-feira
(26), depois das 22 horas, na
rua tomando cerveja quando a
fiscalização passou e os abordou, momento que sairam correndo.
Em vigência o Decreto
n.º 1674 de 19 de junho de
2020, que estabelece toque de
recolher, normas e fiscalização
ao combate e prevenção ao
Coronavírus Covid-19 foram
adotadas. O decreto proíbe a
circulação de pessoas das 22
horas às 6 horas, enquanto perdurar a situação de emergência.
Também proíbe aglomeração
de pessoas, em bares, lanchonetes, churrascos e festas em
número igual ou maior que 10
(dez) pessoas. O decreto prevê
multa ao cidadão e empresa
que descumprirem.
A correria se deu, pois, se
os jovens fossem pegos pagariam duas multas, uma por
estar sem máscara e outra
por estar circulando depois
das 22 horas sem justa causa,

na dia 23 de junho em Almirante
Tamandaré foi transferido para
Arapoti. Um caso confirmado
no último dia 28 em Pinhais foi
transferido para Jardim Alegre.
Dois casos confirmados também
no dia 28, Campo Magro, foram
transferidos para Campo Largo.
Exclusão por duplicidade: Um
caso confirmado dia 24 de junho,
em Tapejara, foi excluído por duplicidade de notificação. Também foi
excluído por duplicidade de notificação um caso confirmado dia 24
de junho, em Cianorte.

O veículo uma VW Parati
anos, não sofreu lesões mas ao
realizar o teste do etilômetro foi
apontado 0,63 mg de álcool por

litro de ar, sendo enquadrado no
crime de embriaguez ao volante e
conduzido à 13ª SDP conforme
Art 306 do CTB.
Houve a interdição de uma
das faixas de trânsito no sentido
Bairro-Centro da via.
Foi acionado o corpo de
Bombeiros para conter as chamas e o Siate prestou o atendimento médico.
*Informações e Imagens PRF

Na manhã de domingo
(28), a PRF prestou atendimento a um acidente do tipo
tombamento de veículo de
carga no km 451 da BR 376,
em Tibagi. O acidente ocorreu
por volta das 7h40 e envolveu
um Scania G380 emplacado
em Maringá-PR. O caminhão
estava carregado de etanol e
houve derramamento parcial da
substância. Equipes do Corpo

de Bombeiros e da concessionária da rodovia compareceram
ao local para realizar a contenção do material e preparação
para a remoção do conjunto.
O condutor do veículo, um
homem de 44 anos, foi encaminhado ao Pronto Socorro de
Ponta Grossa com lesões leves.
Não houve interdição de pista
e as causas do acidente estão
sendo apuradas.

IMBITUVA

Dois são presos por
ocultação de cadáver
A Polícia Civil de Imbituva
indiciou dois indivíduos presos
pela ocultação do cadáver de
Wellington Antunes de Antoni.
As investigações deste caso iniciaram logo após a notícia do
desaparecimento da vítima no
dia 12 de junho de 2020, mesma
data em que o veículo de Wellington foi encontrado queimado.
Em razão do trabalho investigativo e técnico realizado, embora
o corpo da vítima ainda não
tenha ainda sido localizado, os
elementos coletados possibilitaram concluir como e porquê teria
ocorrido o brutal homicídio.
Naquela data, Wellington, que tinha uma dívida de
duzentos reais com um traficante, teria procurado um dos
indiciados para adquirir droga,
momento em que foi assassinado com golpes de facão.
Logo após o crime, os investigados teriam enterrado o corpo
da vítima em um banhado nos
fundos da casa do traficante.

No referido banhado, acabou
sendo encontrado um tênis que
era utilizado pela vítima na data
de sua morte com forte odor
característico de putrefação.
Em análise preliminar do
objeto, por peritos do Instituto
de Criminalística, foi possível
verificar a existência de sinais
de que o tênis continha resquícios de sangue. A perícia detectou ainda manchas de sangue
no local onde teria ocorrido o
crime, as quais foram encaminhadas para a análise do laboratório de DNA.
Poucos dias depois do homicídio, o corpo da vítima teria
sido retirado do banhado pelo
traficante, sendo levado para um
local ainda desconhecido, cujas
investigações prosseguem para
tentar descobrí-lo e possibilitar
aos familiares da vítima a realização de um sepultamento digno.
Ambos os indiciados continuam presos, a disposição do
Poder Judiciário.
Divulgação

Wellington teria uma dívida de
R$ 200 com um dos traficantes

Divulgação

Tênis de Wellington
encontrado próximo
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cleucimara@hotmail.com
“O verdadeiro heroísmo consiste em persistir por mais um momento, quando tudo parece perdido”.
(W. F. Grenfel)
Divulgação / Cleucimara Santiago

Karine

Divulgação

A bela Karine
Zampieri,
que já foi
majestade da
MunchenFest,
comemora
mais um ano
de vida no
domingo, dia
05. Parabéns!

Fátima Barth Castro, presidente da Câmara de
Vereadores de Castro, recebe cumprimentos de
aniversário nesta sexta-feira (3). No registro, desta
colunista, a vereadora relembra um dos marcos de
sua trajetória profissional: “O prêmio Professores do
Brasil” que ela recebeu do Ministério da Educação,
em Brasília em 2016. Aplausos!

Divulgação

Divulgação / Cleucimara Santiago

Ainda em tempo
de cumprimentar,
o querido José
Mainardes pelo 80
anos de vida, alegria
e jovialidade. Em
tempo de se reinventar,
a data foi festejada
com muitas ligações,
mensagens de
vídeo, áudio e
escritas no grupo
da família.
Felicidades!

Globo promove evento
on-line para discutir o racismo
O assassinato de George Floyd
em 25 de maio, que escancarou
o racismo da polícia dos Estados
Unidos e gerou uma onda de protestos que se espalhou por várias
partes do mundo, levou a direção
da Globo a promover um evento
sobre problemas sociais.
Ontem, segunda-feira, dia
29, por meio de videoconferência,
executivos da casa e algumas vozes
importantes sobre questões raciais,
como Luana Génot e Heloisa da
Costa, além de atores como Caio
Blat, Tony Ramos, Betty Faria,
Lilia Cabral, Wendell Bendelack...,
discutiram o tema com roteiristas
de todas as áreas da emissora.
A mobilização contou com mais
de 500 pessoas.
O encontro também teve como
finalidade orientar autores e colaboradores em relação ao que fazer e
não fazer dentro dos seus campos
de atuações para que programas,
séries e novelas possam ir além do
repúdio e do não racismo.
Mesmo diante dos obstáculos
impostos pelo momento atual,
entre eles o distanciamento social,
a Globo entendeu como importante abordar o assunto, em função
de tudo o que aconteceu, após a
morte de Floyd, e no instante em
que se ensaia a volta às atividades
normais.
Divulgação / João Miguel Júnior

antes anunciada para este próximo final de semana, ficou para
o dia 12.
Ela vai formar dupla com
Eduardo Ribeiro.
Em questão
Na Band não existe nada
resolvido, ainda, sobre a volta do
programa das manhãs, mesmo
com outra apresentação e equipe
diferente.
O formato ainda será discutido, portanto, com algum otimismo
pode-se esperar alguma coisa
para setembro ou outubro. Antes,
bem difícil.
Momentos
Carlos Alberto de Nóbrega
gravou na manhã de ontem, em
sua casa, algumas chamadas para
o SBT.
Nesse trabalho, ele fala da
saudade do seu velho e querido
banco, conversa com o elenco e
relembra momentos importantes
de “A Praça é Nossa”, que vão ao
ar em julho. É seu desejo voltar
com edições inéditas em agosto.
Retomada
O jornalismo da Record retomou ontem as gravações de
séries especiais para o “Jornal da
Record”, após um tempo paralisadas por causa da pandemia.
Ainda não existe uma definição de quando começarão a
ir ao ar.
Paz e amor
Em uma reunião na semana
passada, com várias chefias envolvidas, ficou estabelecido que
daqui em diante terá que ser o mais
amistoso possível o relacionamento
da ESPN com Fox Sports.
Nada de confrontos de ideias,
programas etc.

Divulgação / Edison Luiz

Neste dia 30, em cerimônia on-line, Jorge Humberto Agudelo Franco transmite para Anaides
Pimentel Orth, a governadoria do Distrito 4730
de Rotary International. Para assistir a cerimônia
pelo you tube basta pesquisar “Distrito 4730
Rotary” ou acessar https://bit.ly/2ULpXXw. Nas
redes sociais serão usadas as #PossedoDistrito4730 #Rotary4730. Sucesso!

30/06

Alice de Souza
Aline de Souza
Ariadne Hazelki
Julia Schultz Push
Karolline Oberek
Marcia Fanha Rosa
Reinaldo Palharini

01/07

Allana Kachinski
André Hampf
Cândida O. de Lima
Pinheiro
Luiz Carlos Castilho
Marisa Ferraz

Divulgação

Casal Iracema Bittencourt da Cruz e
José Leocádio da Cruz, integrantes do
Lions Club Pitangui. Nesta quinta-feira,
02 de julho, ela será alvo de
felicitações de aniversário. Parabéns!

02/07

Elias Junior Ribeiro
Rômulo André Ribeiro
Silva, Sueli Kaap
Thiago Elias Fadel
Thiago Simão

Renata
Regis
Florisbelo
comemora
aniversário
no próximo
dia 06
de julho.
Votos de
felicidades!

Divulgação

Parabéns de
aniversário
circulando no dia
02 de julho para
Rosemari Meister
Sumikawa.
Felicidades!

Divulgação

Dia 05 de
julho, Dany
Rocha
festeja
idade nova.
Parabéns!

Divulgação

Divulgação

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Em ritmo de aniversário,
Vera Kuhn. Felicidades!

Lucas Costa, Bruno Romão
e Gisele dos Santos parabenizam Veida Sabrina Ferreira pelos 20 anos comemorados na segunda-feira (29)

TV Tudo
Marcou data
Em mensagem enviada ao
elenco de “Amor Sem Igual”, foi
informado que as gravações serão
retomadas em 10 de agosto.
Os detalhes dessa volta e os
protocolos de cuidados serão conhecidos nos próximos dias.
Elegância
Glenda Kozlowski, sem entrar
em detalhes, usou as mídias sociais
para comunicar o seu desligamento
do reality esportivo “Uma Vida,
Um Sonho”.
O compromisso dela era com
a empresa LCA Entertainments &
Sports. Nada com o SBT
Novo caminho
A propósito da Glenda, existem
fortes comentários de que poderá
comandar a TV do Flamengo. Falase que o convite foi feito.
Ela é rubro-negro e essa iniciativa pode ser um caminho. E
um campo a mais para os profissionais.
Desperdício
Assim como William Waack e
Monalisa Perrone, Evaristo Costa
foi uma das principais contratações
da CNN Brasil.
O seu aproveitamento, no
entanto, não compensa o investimento. Ficar limitado a voz de
documentários é quase nada. Não
justifica.
Novo dia
Envolvida com uma série de
preparativos, a estreia de Carolina
Ferraz no “Domingo Espetacular”,

Bate – Rebate
• O chef Dalton Rangel vai
continuar na Band. Falta decidir
como será o seu aproveitamento.
• Ratinho tem evitado retomar
seu trabalho normal no SBT...
• ... Por enquanto, está
gravando apenas um programa
inédito por semana, ainda assim
sozinho no estúdio e cercado de
cuidados...
• ... Só que na sexta-feira,
dando um tempo nos perigos
do coronavírus, ele promoveu e
apresentou uma live junina, com
sertanejos, forrozeiros e outras
tantas pessoas.
• Ivete Sangalo disponibilizou
ontem nove vídeos do seu novo
álbum, “Arraiá da Veveta”.
• Quando voltar ao ar, e
ninguém ainda crava uma data,
“Salve-se Quem Puder” passará
por um trabalho de relançamento...
• ... A dramaturgia da Globo
entende que, depois de tanto
tempo, o público não vai se
lembrar mais de onde a novela
parou....
• ... Não deve ser diferente
com “Amor de Mãe”, ou até
mesmo “Amor Sem Igual”, da
Record.
• Johnny Martins foi afastado
da direção do “Esquadrão da
Moda”, que agora será exibido
em formato de temporada...
• ... Joyce Senna assumiu em
seu lugar...
• ... Sobre a repentina
mudança, o SBT não fala nada,
mas sabe-se que as reclamações
do Johnny em relação à falta de
segurança nas gravações tiveram
muito a ver com isso.
Então é isso. Mas amanhã tem
mais. Tchau!

