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SECRETÁRIO SANDRO ALEX FAZ VISITA PROTOCOLAR AO PREFEITO MOACYR FADEL

Novo acesso inicia obras em agosto
O secretário estadual de Infraestrutura
e Logística, Sandro Alex de Oliveira,
acompanhado da presidente da Rodonorte,
Thais Labre, do diretor do Departamento
de Estradas e Rodagem (DER) Fernando
Furiatti, e de técnicos da concessionária e

do Estado, esteve em Castro nesta sextafeira (3) para apresentar oficialmente a
obra do viaduto de acesso a Castro, que
deve iniciar em agosto. São cerca de R$ 30
milhões que serão investidos entre viaduto
e rotatória, com previsão de conclusão de

PARA MANTER PLANO

Família de Vini
Pipoquinha
busca ajuda

Divulgação

de 12 meses a partir de final de julho ou
começo de agosto.
Ao Página Um News, Sandro Alex
disse que foi cumprida mais uma etapa
protocolar que é a apresentação oficial.
"De todas as obras de arte que estamos

priorizando, e que serão construídas Piraí do Sul já está em construção -, a de
Castro à Castrolanda é a maior de todas,
a mais cara também, e soma investimentos
de R$ 30 milhões pois inclui o viaduto e
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a rotatórias.

APAGÃO EM CASTRO

Carambeí lança 'Mapa Covid-19'

VINI irá completar 5 anos

Divulgação

APÓS 25 ANOS DE ALUGUEL

Sede própria
trará economia
à Prefeitura

Divulgação

Divulgação

A família do pequeno Vinicius Gustavo Lisboa Messias,
o Vini Pipoquinha, está em
busca de ajuda e conta com a
solidariedade dos castrenses
para manter o plano de saúde e
custear o tratamento, consultas
e medicamentos da criança.
Vini, apesar de muito jovem,
prestes a completar seus cinco
aninhos, já é bastante conhecido
no município. Ele é portador de
paralisia cerebral e de várias
outras comorbidades, e seus
familiares sempre fazem campapágina 5
nhas.

PREFEITO Osmar Blum mostra o mapeameno dos casos por região

Carambeí lançou no dia 30 de junho o Mapa Covid 19 que
facilita a consulta sobre os casos da doença no município, por
bairros. A ferramenta digital apresenta o panorama da situação
epidemiológica do vírus em Carambeí que pode ser acessado e
utilizado por profissionais de saúde, comunicação e população
em geral.
O diretor do departamento de Informática da Prefeitura,

Divulgação

responsável pela criação e desenvolvimento do Mapa Digital, Edison Rodrigo de Moura, explica que essa plataforma
digital organiza dados de forma dinâmica com atualização
simultânea do Boletim Covid 19 que auxilia na tomada de
decisões dos gestores, além de ser uma alternativa de apresentação de dados de maneira transparente com atualização em tempo real.
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de dezembro para março

UEPG anuncia as novas
datas para vestibular

Divulgação

PREDIO já mostra fora

A prefeitura de Carambeí
gasta R$ 572 mil por ano só
para pagar o aluguel de sua
sede e de parte de suas dez
secretarias. Hoje elas estão
instaladas em diferentes imóveis, a maioria locados. Daqui a
alguns meses, esse recurso será
melhor aplicado e vai retornar
na forma de investimentos para
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a população.

Pr BATE RECORDE
DE MORTES E PASSA
DE 2 MIL CASOS EM
APENAS 24 HORAS
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cASTRO CHEGA
AOS 109 CASOS DE
COVID-19
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2.300 unidades
consumidoras
ficaram sem luz

FERRAMENTA DIGITAL

Delícias Tibagianas
em Casa é lançado
As Secretarias de Turismo, Educação e Cultura e Indústria e Comércio
de Tibagi, lançaram oficialmente o
catálogo gastronômico virtual 'Delícias
Tibagianas em Casa' que irá divulgar
pratos criados por empresários do
ramo alimentício em Tibagi e estimular
página 4
a população a consumí-los.

ESFs dos DISTRITOS DE TIBAGI
RECEBEM NOVOS VEÍCULOS
página 6

O ciclone extratropical que passou pela região Sul do país na terçafeira (30) também causou estragos
em Castro e em outras cidades da
região. No município os ventos chegaram a cerca de 80/km por hora,
ocorreram chuvas torrenciais e até
queda de granizo, além disso, como
consequência ainda houve queda
drástica na temperatura, que passou
dos de 20 graus no início da semana,
para os 0,6 graus registrados na
manhã desta quinta-feira (2).
A passagem do ciclone pela
região foi, por exemplo, o pior
evento climático enfrentado pelos
eletricistas da Companhia Paranaense de Energia (Copel), que até
nesta quinta-feira ainda permaneciam em campo, trabalhando para
restabelecer a energia às 241 mil
unidades do estado que ficaram
desabastecidas. Somente em Castro, 2.300 unidades ficarm sem
luz até início da noite de quartafeira (1º).
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PALMEIRA

Sala do
Empreendedor
foi premiada
com Selo Ouro
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EM CARAMBEÍ

Plauto oficializa
entrega de
maquinário
Divulgação

PREFEITO Blum e Plauto

PANDEMIA muda calendário de provas

A Coordenadoria de Processos de
Seleção (CPS), em conjunto com a
Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação
(Prograd) da Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG), anunciou
as novas datas dos processos seletivos

realizados pela instituição.
Em virtude da pandemia da Covid19, as provas do PSS e dos Vestibulares que seriam realizadas em 2020
foram remarcadas para janeiro e março
página 6
de 2021.

Uma semana após contemplar
os bombeiros de Castro, foi Carambeí quem recebeu na manhã dessa
quinta-feira (2) a atenção do Estado
com a aquisição de quatro novos
maquinários via deputado Plauto
Miró Guimarães Filho. Inclusive foi
Plauto quem fez a entrega ao prefeito Osmar Blum Chinato. página 3
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EDITORIAL

2020 NÃO É PARA OS FRACOS
O ano de 2020 começou inocente, à meia noite do dia 1° de janeiro.
Todos celebravam a chegada de um ano novo como fazem sempre, sete
ondinhas no mar, roupa branca, pé direito e muitas outras simpatias,
práticas e orações. Parecia que tudo ia bem, e que ia ser um ano
como outro qualquer, apesar de que, nenhum ano é igual a outro. No
entanto esse, veio intensamente mais dramático, tem sido uma experiência surreal sobreviver a ele, e a cada dia exige mais saúde mental
e equilíbrio, sobreviver a 2020. Logo no começo queimadas, cenário
político desastroso, sem diálogo e sem entendimento, primeiro temporais, depois seca em várias regiões, violência fazendo números arrebatadores, aí vem a trágica pandemia do novo coronavírus, e antes mesmo
de a humanidade aprender a lidar com ela, novos vírus com potencial
pandemico são descobertos. E, os desastres dessa epidemia não está
só no número de mortes que ela causa, mas também nos desempregos e
na recessão. Na área da saúde ainda tem dengue, sarampo ressurgindo
e febre amarela. Não bastasse tudo isso, surgem nuvens de poeira, de
gafanhoto, e de repente, um ciclone extratropocal, afetando a vida de
tanta gente. É, a retrospectiva deste ano vai ser realmente uma história
de sobrevivência a ser contada.

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho
COM LORENZONI
A deputada Aline Sleutjes
não quer desperdiçar os bons
ventos que sopram. Na quarta-feira (1º) reuniu-se com o
ministro Onyx Lorenzoni, da
Cidadania, para tratar sobre
recursos para a construção
de complexos esportivos no
Paraná (quadras poliesportivas
cobertas para as aulas). Eles,
do Ministério, teriam identificado deficiência de complexos
esportivos no sul do Brasil.

Foi só a imprensa mencionar que os gafanhotos poderiam invadir
as plantações brasileiras, para que um leitor que não é daqui lembrasse
da terra que já foi considerada dos sapos. "Castro já preparado! Que
venham os gafanhotos!!!". O monumento, antigo, está localizado na
Prainha de Castro.

PLAUTO EM CARAMBEÍ
No quase apagar das luzes
do seu segundo governo, prefeito Osmar Blum, de Carambeí,
recebeu maquinários que renovarão a frota do Parque de Máquinas da prefeitura. Bom para ele e
para o próximo prefeito que não
terá do que reclamar. Empenho
do deputado Plauto!

DE

OPOSIÇÃO SE JUNTA
Agora a oposição ao governo
Blum já articula com o ex-prefeito
Osmar Rickli. Na semana que
passou e nessa, houve conversas
com o vereador Jeverson e com o
também ex-vereador Pestana.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Fogão a lenha

VICE, NEM PENSAR
Rickli disse que abre mão de
concorrer a prefeito se um grupo
forte for formado, mas em hipótese alguma será coadjuvante.
PRÉ-CANDIDATA
A empresária Keyla Sanson
de Ávila, que já foi braço direito
de Aline Sleutjes e deixou a
direita de Bolsonaro, seduzida
pelo Patriota, agora tem seu
nome lançado à prefeita de Ponta
Grossa. Seria mais para fazer
barulho do que frente aos grandes, já que o partido é praticamente desconhecido na cidade.

O inverno é um dos ciclos
da natureza que tem os seus
dias mais frios e curtos, nos
faz lembrar o fogão a lenha
que além de ser um utensílio
culinário usado para preparar
alimentos, onde procuramos
mais calorias para manter o
calor do nosso corpo, nos
dias de frio. Este “climatizador” muito usado nas áreas
rurais, nasceu com o homem
primitivo, depois de aprender
a controlar o fogo. Esse fogão
era improvisado em buraco no

chão, protegidos com pedras,
sobre as quais colocava as
vasilhas de barros. Com a
Revolução Industrial foram utilizadas novas formas de energia, como gás de petróleo e
com o tempo o fogão a lenha
caiu em desuso, sendo substituído pelos fogões a gás. Hoje
ainda as casas rurais têm esse
fogão para preparar alimentos
com sabor e requinte, como
lazer, além de ser um “climatizador “de simplicidade” “Sertaneja”.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais

Fala-se em números, estatísticas, comparações com outras pandemias
Desde menino tento construir meu currículo, ganhei alguns prêmios mas já tenho medo: diplomas meus tem assinaturas que podem ser
controversas ou parecerem falsas. Depois que Eduardo Bolsonaro afirmou que fritou hambúrguer nos Estados Unidos em lanchonete que só
serve frango frito e Dilma Roussef não concluiu créditos na UNICAMP, podemos dizer que tais qualificações, se somadas ao pós-doutorado
imaginário que o ministro Alexandre de Moraes tinha no currículo quando foi indicado à vaga no STF, são apenas “ culpa da secretária, que
errou na digitação”. Tais revelações deviam ser da alçada da Polícia Federal, pois envolvem somas em dinheiro e funções gratificadas em cargos
públicos. Os resultados podem até atingir posições ideológicas que tanto combatem Militares na Gestão do País. Há um ciclone-bomba em cada
Espaço Político ou Órgão Público. No atalho de apadrinhamentos, há leis que legalizam crimes contra o Erário e membros de julgamentos contra corruptos podem ser parte da engrenagem em qualquer Processo Político. Aos poucos, um rastro da destruição de liberdades nos envolve,
no atual sistema da “democracia representativa”. Depois de votar, nos restou pintar a cara, gritar na rua e sacudir bandeiras. Mas, agora, um
novo decreto determina: aglomeração resulta em multa ou prisão. Estamos ainda no olho do Furacão!

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Temperatura
16

Umidade

ºC

3 ºC

82%
37%

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

Sábado
04/07

18

ºC

5 ºC

92%
49%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
05/07

23

ºC

9 °C

82%
44%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

06/07

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

03/07 - Dia de São Tomé (Apóstolo)
04/07 - Dia do Operador de Telemarketing
Independência dos EUA (1776)
05/07 - Dia da Fundação do Exército da Salvação
06/07 - Dia da Criação do IBGE

21

ºC

13 ºC

90%
49%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 02/07/2020
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APÓS 25 ANOS DE ALUGUEL

Sede própria trará economia aos cofres
Divulgação

Só em aluguéis
a Prefeitura
gasta R$ 572
mil ao ano

FRENTE PARLAMENTAR
A Assembleia Legislativa instalou a Frente Parlamentar do Coronavírus que vai acompanhar as ações e respostas no enfrentamento à
covid-19 e focar sua atuação em três pontos: sanitário, econômico e
social. "A Frente se instala em um momento importante. Temos que
começar a pensar no pós-pandemia e em questões de ordem econômica e sanitária", disse o deputado Michele Caputo (PSDB), coordeOrlando Kissner / Alep
nador da frente parlamentar.

Da Assessoria
Carambeí - A prefeitura de
Carambeí gasta R$ 572 mil por
ano só para pagar o aluguel de sua
sede e de parte de suas dez secretarias. Hoje elas estão instaladas
em diferentes imóveis, a maioria
locados. Daqui a alguns meses,
esse recurso será melhor aplicado
e vai retornar na forma de investimentos para a população. Pela
primeira vez em 25 anos de história, a administração ganhará uma
sede própria, que reunirá em um
edifício moderno e espaçoso todos
os órgãos municipais.
Em ritmo avançado, as obras
do novo Paço Municipal estão
previstas para ser concluídas até
o fim do ano, antes do prazo previsto. O Governo do Estado e a
prefeitura estão investindo R$
7,3 milhões no projeto. Os recursos são da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Urbano e
Obras Públicas, a fundo perdido
e também por financiamento em
parceria com a Fomento Paraná,
além da contrapartida municipal.
O imóvel de 4,2 mil metros
quadrados contará com quatro pavimentos, permitindo que
todos os serviços municipais
sejam disponibilizados em um só
local. “Nossa cidade não é muito
grande, mas a localização das
secretarias em imóveis diferentes
acaba complicando a prestação
de serviços aos cidadãos. Com
a nova estrutura, todos os departamentos funcionarão no mesmo
local, com exceção da Secretaria
da Saúde, que fica em um prédio próprio”, explica o prefeito
Osmar Blum.
“É um projeto com grande
retorno para a população de
Carambeí, que depois de 25 anos
da sua emancipação, terá uma casa
para o povo”, diz o prefeito. “Com
a economia que teremos com os

Novo paço municipal mostra sua arquitetura
aluguéis, poderemos cuidar melhor
da cidade. É possível fazer asfaltos
novos, comprar mais maquinários
e mais remédios para os postos de
saúde. O valor que gastamos hoje
dá para pavimentar praticamente
uma rua por ano”, afirma. A ideia
da prefeitura é também usar uma
parte do novo edifício como uma
incubadora de novas empresas.
Adiantada
Em março do ano passado, o
governador Carlos Massa Ratinho
Junior esteve na cidade para assinar a ordem de serviço do novo
paço. As obras começaram dois
meses depois e estavam previstas
para serem finalizadas em abril
de 2021. Com a construção acelerada, a entrega deve ser adiantada para outubro ou novembro
deste ano.
Agora, a prefeitura já está
fazendo licitações para a contratação do cabeamento e do ar-condicionado. “Estávamos há cinco anos
correndo atrás dos projetos e de
recursos para conseguir tirar essa
obra do papel. Graças ao investimento do Governo do Estado e
apoio da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e do Paranacidade,
ela está cada vez mais próxima da
população”, ressalta Blum.
Desenvolvimento urbano
Os recursos destinados para
Carambeí fazem parte dos cerca

de R$ 1 bilhão que a Secretaria do Desenvolvimento Urbano
está investindo em todo o Estado
desde o ano passado. A pasta
conta com quase 1,3 mil obras em
andamento nos 399 municípios
paranaenses, incluindo as que já
estão em execução, com projetos
cadastrados ou aprovados.
“São diversas ações que contribuem com o pleno desenvolvimento das cidades. Seja com
investimentos a fundo perdido ou
pelo programa de financiamento
feito em parceria com a Fomento
Paraná, a secretaria está presente
em todos os municípios, com
obras que transformam a vida das
pessoas e fazem girar a economia
local”, afirma o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano,
João Carlos Ortega.
Esse montante de recursos
contribui para a melhoria de espaços urbanos, com investimento em
iluminação pública, pavimentação
e recape de ruas, revitalização de
praças, construção de imóveis
importantes para os municípios,
incluindo escolas, hospitais e
paços municipais, e também para
a renovação da frota de veículos e
maquinários das prefeituras.
“Todas as obras levam em
conta a vocação econômica do
município, os projetos são feitos
para contribuir com o desenvolvimento e com a geração de empregos”, ressalta Ortega. “Um valor

como este, de R$ 1 bilhão, traz
um grande retorno e movimenta
a economia local. Os investimentos acontecem em um momento
muito oportuno”, avalia.
Imigração holandesa
A vocação econômica de
Carambeí é a produção leiteira,
que se desenvolveu nos Campos
Gerais com a chegada dos imigrantes holandeses ao Paraná na
primeira década do século 20.
A influência holandesa ainda é
forte no município e pode ser vista
no Parque Histórico de Carambeí, um dos maiores museus a céu
aberto do Brasil, na arquitetura
de muitas casas da cidade e também estará presente na fachada
do novo Paço Municipal.
O local vai mesclar uma
arquitetura moderna, com pavilhões de concreto, a elementos
presentes nas casas coloniais.
“O revestimento da fachada será
tijolo maciço, que remete à cultura holandesa muito influente na
cidade, enquanto o resto da estrutura é em concreto aparente”,
explica o engenheiro responsável
pela obra, Emanuel Martins.
“É também uma forma de
homenagearmos nossos pioneiros,
os imigrantes que vieram para cá
quando Carambeí era ainda um
pequeno povoado e ajudaram a
construir um município pujante”,
complementa o prefeito.

OSMAR BLUM AGRADECE RATINHO JUNIOR, ORTEGA E PLAUTO

Plauto Miró oficializa entrega de maquinário
Carambeí - Uma semana
após contemplar os bombeiros
de Castro, foi Carambeí quem
recebeu na manhã dessa quintafeira (2) a atenção do Estado
com a aquisição de quatro novos
maquinários via deputado Plauto
Miró Guimarães Filho. Inclusive
foi Plauto quem fez a entrega ao
prefeito Osmar Blum Chinato, na
presença do Chefe de Gabinete
da Prefeitura, Márcio Taques; do
presidente da Câmara Municipal,
vereador Diego Silva, e de alguns
secretários municipais.
Avaliados em R$ 1.161.500,
os equipamentos (rolo compactador, retroescavadeira, pá carregadeira e patrola) adquiridos a
custo zero para o município, irão
renovar o parque de máquinas da
prefeitura.
Ao todo, Plauto destinou
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Márcio Taques, Plauto Miró, Eclaiton, Diego Silva e prefeito Blum
recursos da ordem de R$ 1,5
milhão, proveniente do programa
Paraná Urbano da Secretaria
Estadual do Desenvolvimento
Urbano (SEDU). Mas, de acordo
com o secretário de governo do
município, Márcio Taques, houve
uma economia no processo lici-

tatório e o dinheiro restante será
aplicado na compra de outras
máquinas. “É um investimento
alto que a prefeitura, com recursos próprios, não conseguiria
fazer”, declarou.
Em nome do povo carambeiense, prefeito Osmar Blum

fez questão de agradecer o parlamentar pela parceria, bem como
o secretário estadual do Desenvolvimento Urbano (SEDU), João
Carlos Ortega, e o governador
do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, por olhar com atenção
para Carambeí. Plauto, por sua
vez, disse que era uma satisfação
oficializar o resultado da liberação
de recursos para a aquisição dessas máquinas, "dinheiro de graça,
que a prefeitura não terá que pagar
nada", frisou. “Nós conquistamos
isso junto com o Governo do
estado. E, onde fomos prestigiados eu quero salientar o Ortega,
que tem esse programa de apoio
aos municípios, o qual foi de
uma presteza para as nossas reivindicações. As ruas e estradas
de Carambeí ficarão cada vez
melhor”, concluiu Plauto.

CONGRESSO PROMULGA EMENDA

Eleições municipais adiadas para novembro
Da Assessoria
Em uma sessão do Congresso Nacional concorrida, com
parte de autoridades presentes presencialmente e parte de
forma remota, foi promulgada
nesta quinta-feira (2) a Emenda
Constitucional 107, que adia as
eleições municipais de outubro
para novembro deste ano.
Aprovada
pela
Câmara
dos Deputados ontem (1º), a
mudança determina que os dois
turnos eleitorais, inicialmente
previstos para os dias 4 e 25 de

Edilson Rodrigues / Agência Senado

Presidente do Congresso,
Davi Alcolumbre: Entendimento

outubro, serão realizados nos
dias 15 e 29 de novembro. A
mudança define ainda que caberá
ao Congresso decidir sobre o
adiamento das eleições por um
período ainda maior nas cidades
com muitos casos da doença.
A emenda também estabelece novas datas para outras
etapas do processo eleitoral de
2020, como registro de candidaturas e início da propaganda
eleitoral gratuita. Não haverá,
porém, prorrogação dos atuais
mandatos. A data da posse dos
eleitos permanece inalterada, 1º

de janeiro de 2021.
Ao participar presencialmente
da sessão o presidente do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, exaltou
a união de esforços do Legislativo
e do Judiciário em torno de uma
solução pela segurança do pleito
e pela democracia.
O presidente do Congresso,
Davi Alcolumbre (DEM-AP),
destacou que prevaleceu o
entendimento no Congresso,
“dialogando com o TSE, a
comunidade científica, prefeitos
e vereadores”.

NOVA PRESIDÊNCIA
O empresário e idealizador
do Festival das Cataratas, Paulo
Angeli, assumiu a presidência do
Conselho Municipal de Turismo
(Comtur) de Foz do Iguaçu. Angeli
informou que vai buscar a modernização da legislação municipal e
alternativas que possam auxiliar
os empreendedores nos entraves
do segmento. “O nosso trabalho
deve ser intenso e inovador, pois
o turismo precisa ser reinventado
com muita tecnologia e inovação”.
13º NA CONTA
O prefeito Santin Roveda (PL)
atendeu um pedido dos servidores
e depositou a primeira parcela de
50% do décimo terceiro na conta.
“Tivemos uma grande demanda
de pedidos dos servidores e do
sindicato para ser feito um estudo
da possibilidade de fazer o adiantamento da metade do 13º salário,
para ajudar os servidores neste
período da pandemia do coronavírus. A proposta foi estudada e
o dinheiro já está na conta. Com
isso será injetado um valor de R$
2 milhões dna economia de União
da Vitória”.
CARGO VAGO
O cargo de ministro de Educação segue vago, Um dos nomes
cotados para o posto que vem
ganhando força no Planalto é o
do atual reitor do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, Anderson
Correia. Evangélico e de perfil
técnico, Correia conquistou apoios
importantes no entorno do presidente Jair Bolsonaro. O anúncio
do novo indicado deve acontecer
a qualquer momento. O escolhido
será o quarto chefe do MEC após
um ano e meio de governo.
MEDIDAS RESTRITIVAS
O secretário Beto Preto
(Saúde) afirmou que o lockdown
pode acontecer caso o número
de infecções de coronavírus não
apresente uma diminuição. “Não
queremos que isso aconteça. Nós
queremos perder a menor quantidade de vidas possível. Temos que
repensar tudo isso, queremos passar por essa pandemia de maneira
equilibrada e temos uma preocupação com todos esses serviços
essenciais”.
ELEIÇÕES
O presidente Congresso
Nacional,
Davi
Alcolumbre
(DEM-AP), promulgou as novas
datas das eleições municipais
para 15 de novembro (1º turno)
e 29 de novembro (2º turno). No
Paraná, cinco cidades têm a possibilidade de segundo turno: Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta
Grossa e Cascavel.
ELEIÇÕES II
O presidente do TSE, Luís
Roberto Barroso, disse que o
próximo passo é "organizar as
eleições com segurança". Entre
as decisões pendentes, o TSE
estuda descartar o uso da identificação biométrica, a ampliação do
horário de votação e a divisão de
eleitores por faixa etária. O TSE
também busca formas de acelerar o processo de votação a fim
de evitar aglomerações durante a
pandemia do coronavírus
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
Os prazos de desincompatibilização podem varia a depender
do cargo ou função. Nos casos que
o prazo se encerraria em julho o
prazo fica prorrogado com o adia-

mento das eleições. Os prazos que
já se encerraram antes da aprovação da proposta ficam mantidos. A
única exceção prevista na PEC é
para a transmissão de programas
com pré-candidatos por emissoras
de televisão e rádio. Originalmente
vedada em 30 de junho, a nova
data estabelecida na proposta é 11
de agosto.
PARTICULARIDADES
A Amop vai pedir revisão do
decreto estadual e reforço do SUS
para evitar “lockdown” nas 49 cidades do oeste do Paraná. “Existem
situações distintas e cidades onde
a situação encontra-se em graus
distintos de gravidade, obviamente
cidades maiores. Por isso, a visão
regionalizada do coronavírus precisa
levar em conta algumas particularidades e peculiaridades”, destaca o
presidente Rineu Menoncin (PP), o
Teixeirinha, prefeito de Matelândia.
MEDIDAS DIFERENCIADAS
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB), disse que as
medidas anunciadas pelo governador Ratinho Junior são diferenciadas por região e endurecem o
distanciamento social nas cidades
em que a doença tem registrado
maiores avanços. “Essas medidas, duras e que vão exigir ainda
mais sacrifícios dos paranaenses,
são necessárias para enfrentar o
agravamento da doença no Estado
e contam com o apoio e o aval do
legislativo. Elas são as medidas
certas e corretas, fundamentais
para garantir a vida e a segurança
de todos os paranaenses”.
FAKE BEWS
O projeto que combate as fake
news foi aprovado no Senado. A
matéria seguiu para votação na
Câmara dos Deputados. O senador Álvaro Dias (Pode) votou
contra o projeto e justificou o
motivo. "Queremos uma legislação
contemporânea, que seja fruto do
debate democrático, que convoque todos os atores que se envolvem para evitar qualquer risco de
comprometimento da liberdade de
expressão ou que signifique riscos
a inclusão digital provocando assim
a exclusão digital".
AMIGO DA CRIANÇA
O prefeito Marcelo Rangel (PSDB), de Ponta Grossa,
ganhou o prêmio "Prefeito Amigo
da Criança" . " Dos 5,5 mil municípios brasileiros, mais de dois mil
municípios concorreram ao prêmio destinado à educação infantil
e assistência social. Destes, 120
foram selecionados e tenho a honra
de dizer que Ponta Grossa recebeu
o prêmio Amigo da Criança. É uma
honra trabalhar com as secretárias
de Educação e Políticas Sociais,
Esméria de Lourdes e Simone
Kaminski”, afirma.
RECUPERADO
O prefeito de Guapirama,
Pedro de Oliveira (MDB), teve alta
hospitalar após dois dias de internação por conta do diagnóstico de
covid-19, que deu positivo. Pelas
redes sociais, Pedro Banzé, como
é conhecido, disse estar melhor e
em isolamento em casa. “Aproveito
para agradecer a cada um pelo
carinho amizade que me desejaram
uma recuperação rápida através de
mensagens, ligações, orações e
mesmo em silêncio”.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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FERRAMENTA DIGITAL

Carambeí lança seu 'Mapa Covid-19'
Divulgação

Situação
epidemiológica
é consultada
por bairros
Da Assessoria
Carambeí lançou no dia 30 de
junho o Mapa Covid 19 que facilita a consulta sobre os casos da
doença no município, por bairros.
A ferramenta digital apresenta o
panorama da situação epidemiológica do vírus em Carambeí que
pode ser acessado e utilizado por
profissionais de saúde, comunicação e população em geral.
O diretor do departamento
de Informática responsável pela
criação e desenvolvimento do
Mapa Digital, Edison Rodrigo de
Moura, explica que essa plata-

Prefeito Osmar Blum e o criador do Mapa Digital, Edison Rodrigo de Moura
forma digital organiza dados de
forma dinâmica com atualização
simultânea do Boletim Covid 19

Carambei - Na quinta e sexta-feira (3), aconteceram mais
uma edição do Troca Saudável,
programa que permite a troca
de quatro quilos de material
reciclado por um de hortifruti.
Na quinta os bairros atendidos
foram AFCB, Jardim Eldorado,
Novo Horizonte, Vila Mariane,
Cassandoca, Boqueirão e Lageado. Na sexta-feira (3) a troca
seguiu para o Centro, Jardim
Central e Catanduvas. Ao todo
são 16 bairros da cidade, em
espaço urbano e rural, que recebem o programa que ocorre na
primeira semana de cada mês
nas quintas e sextas-feiras.
Divulgação

Programa ocorre na
primeira semana de cada mês

COMUNICADO

Defesa Civil está
à disposição
para atender
Palmeira - Os fortes ventos
e a chuva que atingiram Palmeira
e região na tarde e noite de terçafeira (30), causaram estragos em
alguns pontos do município. Para
auxiliar as vítimas destes casos, a
Defesa Civil de Palmeira está à
disposição da população.
Para acionar a Defesa Civil,
basta solicitar atendimento através dos telefones 3252-1996 ou
3909-5113, ou ir até a Secretaria
de Obras e Infraestrutura, localizada na rua Querubina Marcondes de Sá, Vila Maria, próximo a
saída para Ponta Grossa.
De acordo com o Sistema
Informatizado de Defesa Civil,
nenhum atendimento foi solicitado em Palmeira no dia 30,
assim como nas primeiras horas
de quarta-feira (1º), porém, a
Comissão Municipal de Defesa
Civil do Município de Palmeira
ressalta que permanece a disposição da população palmeirense
para realizar atendimentos.
Divulgação

dados de maneira transparente
com atualização em tempo real.
"O Mapa Covid 19 é mais um

DE INTERINA PARA TITULAR

CARAMBEÍ

Programa 'Troca
Saudável'
percorreu cidade

que auxilia na tomada de decisões
dos gestores, além de ser uma
alternativa de apresentação de

Anna é oficializada na pasta da Saúde
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - O Diário Oficial do
Município desta quarta-feira (3)
apresentou o decreto nº. 13.757,
o qual designa Anna Angélica Alves
Moscalesky para exercer o cargo
de Secretária Municipal de Saúde.
Ela atuava como secretária interina
da pasta desde que Fabiani Ramos
Bach Czlusniak havia se licenciado
para tratamento de saúde no mês
de maio.
A nova secretária é servidora
pública municipal desde junho
de 2012, ano que ingressou no
setor de Recursos Humanos da
Secretaria de Saúde, cargo que
permaneceu até junho de 2019,
para, na sequência, assumir a
Coordenadoria de Atenção Primária. Em 22 de outubro 2019
assumiu o cargo de Diretora de
Saúde, no qual permaneceu até
o momento. Anna Angélica é formada bacharel em Administração, pela Universidade Estadual
de Ponta Grossa.
“É com imenso prazer que
recebo a oportunidade de estar
à frente da Secretaria de Saúde
a partir desta data. Atualmente
estamos enfrentando um momento
atípico, de enfrentamento a uma
pandemia histórica, mas tenho
certeza que venceremos com êxito,
pois tenho ao meu lado profissionais de extrema competência técnica. Agradeço o apoio que tenho
recebido de todos os servidores

Anna Angélica Alves
Moscalesky, nova secretária
que se manifestaram através de
mensagens de incentivo e carinho.
Deixo expresso também a minha
gratidão à secretária Fabiani, pela
confiança depositada em mim
para dar continuidade ao ótimo
trabalho que vem sendo desenvolvido nesses últimos anos pela
Secretaria Municipal de Saúde,
coordenada por ela até então”,
disse Anna Angélica.
O pedido de exoneração de
Fabiani foi recebido pelo Gabinete do Prefeito no dia 1º de
julho, no qual ela justifica ter
novas prioridades particulares
que elencou em sua vida. Durante
sua explanação, ela fala sobre sua
trajetória de cinco anos na Secretaria de Saúde, desafios enfrentados e vencidos e aprendizados
adquiridos. “Encerro minha participação com sentimento de dever
cumprido. A Secretaria de Saúde
atingiu êxito em todos os pontos

do Contrato de Gestão assinado
em 2017, que correspondem às
ações do plano de governo 20172020. Também entregamos aos
profissionais de saúde locais dignos de atuarem, com recursos e
equipamentos necessários e o
principal, levamos saúde básica
mais próxima da população, com
100% de cobertura de Saúde
da Família. Enfim, são inúmeros
exemplos que poderia citar sobre
o trabalho realizado, mas acredito
que um dos marcos maiores foi a
avaliação realizada pelo Tribunal
de Contas do Estado, que avaliou
positivamente o Município e concedeu a gestão de saúde a nota ‘A’
pela eficiência. Realmente, esse
é um reconhecimento que todos
os profissionais de saúde levarão
consigo sempre”, destacou.
“Ciclos se fecham e o meu,
estando secretária de Saúde, se
fechou. Fiz uma escolha em 2015
e hoje faço outra. Foram cinco
anos de uma bela história junto
à Secretaria Municipal de Saúde.
Minha gratidão eterna ao prefeito
Edir e ao vice-prefeito Marcos e
a todos os servidores da SMS
e da Prefeitura. Sigo na batalha
incansável da garantia de saúde
pública à população. Desejo, em
especial à Anna Angélica, sucesso
nessa continuidade e a todos que
estiveram na gestão comigo. Continuem acreditando em tudo que
construímos juntos”, expressou
Fabiani.

CONTRA GRIPE

Palmeira alcança melhor cobertura
Palmeira - Foi encerrada
na terça-feira (30) a Campanha Nacional de Vacinação contra Gripe. Palmeira obteve um
resultado bastante expressivo,
atingindo a marca de 112,7% de
cobertura vacinal, ultrapassando
em mais de mil doses a meta estabelecida, que era de 8.119. Ao
todo, 9.150 pessoas receberam
vacinação no município.
A enfermeira Conceição
Rocha Buge destacou que o muni-

cípio foi além das expectativas da
Secretaria de Saúde. “Tivemos
um desempenho excelente, principalmente com relação aos grupos de crianças, profissionais de
saúde e idosos (...). Não seria
possível atingir este resultado sem
a participação de profissionais tão
dedicados”, disse.
O grupo que atingiu a maior
porcentagem de cobertura vacinal
foi o de pessoas com comorbidades, com 157,17%. Também

ultrapassaram 100% os grupos
de puérperas, trabalhadores de
saúde, idosos e população privada
de liberdade. Ficaram acima da
meta mínima de 90% os grupos
compostos por crianças e adultos
de 55 a 59 anos.
O grupo com pior cobertura vacinal foi o das gestantes,
porém, de acordo com dados da
Secretaria de Saúde, o número de
pessoas pertencentes ao mesmo
estava superestimado.

CATÁLOGO VIRTUAL

Lançada 'Delícias Tibagianas em Casa'
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi, por meio das Secretarias
Municipais de Turismo, Educação
e Cultura e Indústria e Comércio,
lançou oficialmente o catálogo gastronômico virtual "Delícias Tibagianas em Casa" que irá divulgar
pratos criados por empresários do
ramo alimentício em Tibagi e estimular a população a consumí-los.
A ação é uma medida de apoio ao
comércio local no enfrentamento
a crise causada pela pandemia da
COVID-19.

A secretária municipal de
Turismo, Kellin Ramos, explica
a finalidade do projeto desenvolvido pela parceria das secretarias.
"Vamos auxiliar os comerciantes
nesse tempo dificil em que estamos vivendo, divulgando seus
pratos e delícias para que o tibagiano conheça toda variedade
que temos na cidade e venha a
comprar no comércio local e
degustar todas essas delícias que
temos. É muita comida boa, de
encher os olhos e dar água na

boca", diz.
O "Delícias Tibagianas em
Casa" conta com 36 estabelecimentos que aceitaram o convite
feito pela Prefeitura.
De acordo com Ramos, os
participantes inscreveram receitas que ainda não são conhecidas
grande parte da população.
A produção e desenvolvimento do catálogo virtual foi
realizada pela Assessoria de
Comunicação (Assecom) da Prefeitura de Tibagi.

instrumento de informação e
conscientização da gravidade
do Covid 19, a visualização de
número de casos por bairros,
curva de contaminação, proporção por sexo, hospitalizados,
recuperados, em isolamento
e óbitos trazem o cenário real
demonstrando a necessidade
do isolamento social para conter a contaminação. Basta um
clik para obter as informações",
acrescenta Edison Moura.
Moura revela que utilizou a
ferramenta power bi da Microsofit integrado com o google
formulários, sem custo ao município. "O Mapa Covid 19 pode
ser acessado pelo link https://
is.gd/e1HUKM, de qualquer dispositivo com acesso a internet,
sendo que o computador oferece
melhor visualização dos dados",
completa.
Para o secretário Municipal
de Saúde, Sergio Rodrigues da

Luz, o Mapa Covid 19 se coloca
como a mais importante ferramenta para a tomada de ações.
"Com os dados atualizados em
tempo real sabemos qual a direção seguir para evitarmos o
crescimento da contaminação
e principalmente a comunidade
pode acompanhar e nos auxiliar
nessa luta de combate ao Coronavírus ", comenta o secretário.
O prefeito Osmar Blum acredita que a partir do Mapa Covid
19 a população possa entender
de forma mais clara a gravidade
da doença e cumpra o seu papel
nessa realidade onde o controle
1 está na conscientização das
pessoas em se manter em isolamento social e evitar aglomerações. Ele destaca que a precisão
das informações apresenta inclusive o número de contaminação
entre os homens e mulheres o que
evidenciou que há mais mulheres
contaminadas no município.

EM PALMEIRA

Sala do Empreendedor foi
premiada com Selo Ouro
Palmeira - A Sala do Empreendedor de Palmeira, vinculada à
Secretaria de Municipal de Finanças, foi premiada com o Selo Ouro
de Referência em Atendimento
devido a qualidade e atendimento
prestado aos empreendedores palmeirenses. A premiação foi concedida no dia 26 de junho, pelo
Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas do
Paraná (Sebrae/PR).
Para receber a premiação,
a Sala do Empreendedor passou por avaliações em três áreas:
atendimento, avaliado sob a ótica
do cliente através de ferramentas de pesquisa de satisfação e
do cliente oculto; soluções para
atender clientes, o qual avalia as
soluções diversificadas e variadas
do portfólio do Sebrae/PR que
são ofertadas, através da interação
e integração com os parceiros; e
gestão, onde é avaliado o desempenho do canal e o envolvimento
dos representantes dos parceiros,
desde o planejamento, desenvolvimento e execução das ações.
Gianlucca Alexander Bach
Poncheki, diretor de Orçamento
do Município e responsável pela
Sala do Empreendedor de Palmeira, ressalta a importância
do recebimento do Selo Ouro.
“É a segunda vez que a Sala do
Empreendedor recebe este reconhecimento. É muito importante
e gratificante para a equipe ter
o reconhecimento de um trabalho bem feito e isso só foi possível graças ao empenho de cada
um dos servidores, os quais não
medem esforços para auxiliar
os MEIs em suas solicitações.
Constantemente participamos de

cursos, capacitações, palestras
e oficinas com o objetivo de nos
aperfeiçoarmos para contribuir
com a população de Palmeira e
suas demandas”, disse.
Para o secretário de Finanças,
Eloir José Voichicoski, a premiação mostra o comprometimento
da equipe nas atividades prestadas junto à comunidade. “A Sala
do Empreendedor conta com uma
equipe bastante qualificada para
atender a quem necessitar. Nosso
objetivo é estar sempre à disposição da população com bom atendimento, soluções e informações
claras sobre os assuntos. O melhor
do trabalho em equipe é ver o resultado acontecer com a soma da força
de todos os integrantes”, destacou.
No último ano a Sala do
Empreendedor de Palmeira realizou 1.651 atendimentos, média
de aproximadamente 140 por
mês. Foram pessoas que buscaram
serviços de formalização gratuita e
simplificada; obtenção de CNPJ;
emissão do certificado de condição
de MEI; alteração e baixa do MEI;
emissão e impressão do boleto do
INSS; solicitação e emissão de
nota fiscal eletrônica para serviços
e mercadorias; impressão do relatório da receita bruta; declaração
anual do SIMEI; emissões de certidões negativas de débitos; além
de consultorias, palestras e cursos
gratuitos.
A sala do empreendedor de Palmeira fica localizada junto à Secretaria Municipal de Finanças, na rua
XV de Novembro, n° 570. Mais
informações podem ser obtidas
através dos telefones 3909-5019
ou 3909-5032, ou pelo e-mail
notafiscal.palmeira@gmail.com.

DA REDE MUNICIPAL

kits de frutas e verduras são
distribuídos para alunos
Tibagi - Iniciou na última
semana a segunda etapa da
entrega de kits de alimentos para
a rede municipal. Desta vez, frutas
e verduras produzidos pela agricultura familiar do município para
a merenda escolar, estão sendo
entregues para alunos das escolas
municipais e Centros Municipais
de Educação Infantil (CMEIs). A
medida é uma forma de atender aos
alunos da rede municipal durante à
pandemia da COVID-19.
Mil kits de frutas e verduras
já foram enviados para as Escolas
Municipais Professor Aroldo, Ida
Viana, Telêmaco Borba e para os
cinco CMEIs (São José , Dona
Inêz, Dona Mathilde, Madriha
Augusta e Aquarela), o que representam cerca de 3 mil quilos. As
escolas São Bento e David Federmann serão atendidas na próxima
entrega da agricultura familiar. No

final de maio, a Semec já realizou
a a distribuição de cerca de 1400
combos, com alimentos diversificados, como arroz, feijão e acúcar, como parte da primeira fase
do projeto. Como foram feitos de
acordo com o estoque já existente,
os conjuntos de alimentos não
foram padronizados.
Nesta segunda fase, como da
outra vez, cada escola montou um
cronograma e está entrando em
contato com os pais para marcar
o horário para retirada dos produtos, evitando aglomerações. É
obrigatório o uso de máscaras e
não é permitido levar crianças para
fazer a retirada.
A secretária da pasta, Ana
Elis Gomes, ressalta que as porções entregues são as mesmas
que seriam consumidas, individualmente, pelo aluno, na merenda
escolar, durante a pandemia.
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2.300 unidades
consumidoras
ficaram sem luz
Ciclone bomba
não poupou
nem as cidades
da região
Luana Dias
Especial Página Um News
O ciclone extratropical
que passou pela região Sul
do país na terça-feira (30)
também causou estragos em
Castro e em outras cidades
da região. No município os
ventos chegaram a cerca de
80/km por hora, ocorreram
chuvas torrenciais e até queda
de granizo, além disso, como
consequência ainda houve
queda drástica na temperatura, que passou dos cerca de
20 graus registrados no início
da semana, para os 0,6 graus
registrados na manhã desta
quinta-feira (2).
A passagem do ciclone
pela região foi, por exemplo, o pior evento climático
enfrentado pelos eletricistas

da Companhia Paranaense
de Energia (Copel), que até
nesta quinta-feira ainda permaneciam em campo, trabalhando para restabelecer a
energia à 241 mil unidades
do estado que ficaram desabastecidas. Em Castro, de
acordo com a Companhia,
90% das residências ficaram
sem energia. Também foi o
fenômeno mais violento que a
equipe do Corpo de Bombeiros de Castro já acompanhou
nos últimos anos. De acordo
com o comandante, Paulo
Marcelo Ribas Ribeiro, esta
foi a primeira vez que ele e
sua equipe atenderam a ocorrências causadas por temporais dessa intensidade.
Paulo Marcelo explicou à
reportagem que os bombeiros do município atenderam
a sete destelhamentos de casa
e apoiaram o corte e retirada
em quatro quedas de árvore,
duas em residências e duas
em vias públicas. Porém, ele
acredita que o número real de
casas destelhadas tenha sido
bem maior, já que eles, assim

como grande parte da cidade,
acabaram ficando sem comunicação depois do temporal.
“No caso dos destelhamentos, nós fizemos a distribuição
de lonas, e houve intervenção
nos locais onde teve queda
de árvore, mas acredito que
tenha ocorrido bem mais,
porque estávamos sem comunicação, muita gente pode não
ter conseguido falar conosco e
alguns resolveram a situação
por outros meios”, destacou.
A falta de comunicação
citada por Paulo Marcelo
também afetou muitos moradores e empresas da cidade,
e em outros municípios. Na
quarta-feira (1º), o problema
ainda não havia sido totalmente solucionado. “Ainda
hoje diversas unidades dos
bombeiros da região estavam
tendo o mesmo problema, a
Polícia Militar também, hoje
precisamos falar com eles e
não conseguimos”, ressaltou.
Graças aos ventos causados pelo ciclone, 2.300
unidades consumidoras de
Castro ainda estavam sem

Divulgação / Bucker

ATÉ INÍCIO DA NOITE DE QUARTA-FEIRA

Manhã de terça-feira (30 de junho), nove postos caíram na estrada que liga a cidade à Castrolanda

energia no início da noite de
quarta-feira, incluindo diversos moradores do interior do
município, chácaras e granjas.
Já na quinta-feira eram 1.160
unidades consumidoras desabastecidas. Nas redes sociais,
moradores de diversos bairros da área urbana da cidade

comentaram a falta de energia, afirmando estarem com
dificuldades para falar com o
atendimento da Copel. Além
disso, os ventos, do chamado
Ciclone Bomba, também
derrubaram nove postes na
Rodovia PR 340 na manhã de
terça-feira (30).

Estragos no interior
Também foram registradas quedas de árvore, de caixas d’água, destelhamentos de
casas e de barracões e estragos
nas estradas do interior. Até na
tarde de quinta-feira, muitos
moradores ainda estavam sem
energia elétrica e sem internet.

CORONAVÍRUS

Castro chega aos 126 casos confirmados
Luana Dias
Especial Página Um News
De quarta-feira (1º) até
sexta-feira (3), 26 novos casos
de Covid-19 foram registrados
em Castro, fazendo com que o
número total chegasse em 126.
Desses, 60 pacientes estão
curados, 64 em isolamento
domiciliar, um está internado
em leito regular de hospital
e um na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
De acordo com o boletim
diário da Secretaria Municipal
de Saúde de sexta-feira (3),

144 casos suspeitos estão sob
análise e 30 foram descartados após testes feitos recentemente. Desde o início da

pandemia até agora, 965 exames foram realizados com castrenses, entre testes rápidos e
laboratoriais.
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CUIDADOS COM A SAÚDE DOS COLABORADORES

BRF implementa
câmeras para
reforçar segurança
Equipamentos
dão agilidade
à identificação
de pessoas
com sintomas
de Covid-19
Da Assessoria
Entre as medidas de enfrentamento à Covid-19 adotadas
pela BRF, uma das maiores
companhias de alimentos do
mundo, o uso da tecnologia tem
feito a diferença para identificar
com rapidez casos de colaboradores com sintomas relacionados ao novo Coronavírus. A
empresa instalou na entrada da
unidade de Carambeí câmeras
que medem a temperatura corporal e, caso indiquem acima
de 37,8°, acionam um alarme

sonoro, que barra o ingresso
da pessoa febril e mobiliza a
equipe de saúde para o atendimento adequado.
Em operação desde junho,
as câmeras de temperatura logo
se incorporaram à rotina da
planta e são mais uma barreira
de identificação e de contenção
de casos chamados sintomáticos, já que esta aferição também
ocorre por termômetros digitais
no transporte coletivo dos trabalhadores até a fábrica. Como
a febre é um dos indicadores de
possibilidade de Covid-19, ao
ser detectada antes mesmo do
teste, mais rapidamente se inicia
a contenção.
No combate à pandemia, a
agilidade é essencial para proteger cada indivíduo, reduzindo
assim o risco de contágio. Outro
ponto importante é que a câmera
de temperatura é tão precisa e
confiável quanto os termômetros utilizados em hospitais.

Esta é uma das ações que
fazem parte de uma série de
medidas protetivas que a BRF
implementou desde o início
da pandemia em suas unidades, seguindo recomendações
de um Comitê Permanente de
Acompanhamento Multidisciplinar, composto por executivos
e especialistas, como o infectologista Esper Kallas, além da
consultoria do Hospital Israelita Albert Einstein.
Vale ainda ressaltar outras
iniciativas, como o uso obrigatório de máscaras e demais
EPIs, recomendados para
proteção contra a Covid-19,
distanciamento mínimo entre
trabalhadores, afastamento de
colaboradores com sintomas
gripais ou casos suspeitos,
busca ativa de potencial contaminação, reforço de higienização em diversas áreas e nos
veículos de transporte, vacinação contra gripe e atendimento

Câmeras medem a temperatura corporal

médico 24 horas sete dias por
semana. Além disso, quando
surgem sintomas suspeitos, a
empresa não espera a aplicação do teste rápido para fazer
o RT-PCR, de forma a reduzir

risco de contaminação.
Em todas as plantas da BRF,
desde o início da pandemia, a
empresa vem atuando preventivamente, com o duplo objetivo
de preservar a saúde de seus

colaboradores, de seus familiares
e das pessoas de seu contexto
operacional, e também manter as
operações, para garantir que os
alimentos continuem chegando à
mesa das pessoas.

FIM DA RESTRIÇÃO POR CONTA DA CRISE HÍDRICA

Pesca liberada nas bacias do PR
Da Assessoria
O Instituto Água e Terra libera
a partir desta sexta-feira (3) a
pesca em todo o território paranaense (Portaria nº 200/2020). As
bacias dos rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, Tibagi, Pirapó, Laranjinha,
São Francisco Falso e Verdadeiro,
Jordão, e todos seus afluentes diretos, não estão mais restritos.
A permissão se dá em razão
das últimas chuvas que tornaram
os rios navegáveis, possibilitando a
dispersão dos cardumes.
A portaria ainda reforça que
fica proibida a aglomeração de
pessoas, sendo obrigatório o respeito ao distanciamento mínimo de
1,5 metro entre os cidadãos.
A Portaria nº 157/2020, que
proibiu a pesca por aproximadamente um mês, teve como objetivo
proteger as espécies de peixes. A
crise hídrica prejudicou a vazão dos
rios, na qual facilita a pesca furtiva,
a predação e a extração de peixes

jovens e adultos reprodutores.
Lagos e represas
A pesca nos ambientes lênticos, como lagos e represas,
também seguem com a pesca
permitida. “O único local que está
proibido até metade do ano que
vem é na real alagada da usina
do baixo Iguaçu, região do Capanema”, afirma o engenheiro de
Pesca e chefe regional do Instituto
Água e Terra em Toledo, Taciano
Maranhão.
Segundo ele, nesse local há uma
resolução específica face a construção da UHE do Baixo Iguaçu.
Faz parte do monitoramento do
impacto ambiental da ictiofauna.
Foi proibido por dois anos e vai ser
liberada no próximo ano.
Fiscalização
Fiscais do Instituto Água e
Terra e da Polícia Ambiental reforçam a fiscalização para garantir
que não ocorram excessos, des-

PARANÁ

PRODUTIVO
Indústria cresce 7%
A produção industrial nacional avançou 7% em maio de 2020
frente a abril. O crescimento, no
entanto, foi insuficiente para reverter a queda de 26,3% acumulada
nos meses de março e abril. Com
isso, o setor atinge o segundo
patamar mais baixo desde o início da série histórica da Pesquisa
Industrial Mensal, sendo que o
menor nível foi registrado em abril
deste ano. Os dados, divulgados
na última quinta-feira, 2, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), refletem os
efeitos das medidas de isolamento
social para controle da pandemia
do covid-19. Em comparação
com maio de 2019, a produção
teve queda de 21,9%, sendo o

sétimo resultado negativo subsequente e a segunda queda mais
elevada desde o início da série
histórica.
Queda das importações
A queda nas importações provocada pela alta do dólar e pela
retração na atividade econômica fez
a balança comercial bater recorde
em junho. No mês passado, o
país exportou US$ 7,463 bilhões
a mais do que importou. Esse é
o maior superávit para o mês
desde o início da série histórica,
em 1989. Apesar do recorde em
junho, o saldo da balança comercial fechou o primeiro semestre
abaixo do ano passado. Nos seis
primeiros meses de 2020, o Brasil exportou US$ 23,035 bilhões

cumprimento do tamanho de captura das espécies e desrespeitos às
normas ambientais no retorno da
atividade pesqueira no Estado.
Para pescadores amadores
é obrigatória a apresentação de
autorização de pesca e, para os
profissionais, a apresentação do
Registro Geral de Pesca, e seus
equipamentos de deverão ser identificados (redes e espinhéis).
Penalidades
Aos infratores serão aplicadas
as penalidades e sanções previstas
na Lei Federal nº 9.605/1998.
Quem for flagrado pescando em
desacordo com as determinações
será enquadrado na lei de crimes
ambientais.
A multa varia de R$ 700,00
por pescador e mais R$ 20,00
por quilo ou unidade de peixe
pescado. Além disso, os materiais
de pesca, como varas, redes e
embarcações, poderão ser apreendidos pelos fiscais.

a mais do que importou. O resultado é 10,3% inferior ao saldo do
mesmo período do ano passado,
de US$ 25,68 bilhões, e está no
nível mais baixo para o primeiro
semestre desde 2015.
Queda nas exportações
No mês passado, tanto as
exportações como as importações caíram. O Brasil exportou
US$ 19,912 bilhões em junho,
montante 12% inferior ao de
junho de 2019, pelo critério da
média diária. As importações,
no entanto, recuaram mais. O
Brasil comprou US$ 10,449
bilhões no mês passado, retração de 27,4% na mesma comparação, também pelo critério da
média diária. No acumulado do
ano, as exportações ainda caem
mais que as importações. De
janeiro a junho, o Brasil vendeu
US$ 102,43 bilhões ao exterior,
valor 6,4% inferior ao do mesmo
período de 2019.

A HORA DO PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

Bebedouro para gado
Neste último domingo, no
programa 'A Hora do Produtor', na Rádio Itay, de Tibagi,
entrevistei Maciel Tavares.
Ele que muito colabora com
a bovinocultura, pois a partir da solicitação de alguns
pecuaristas foi riado o spin-off
AQUABOI para atender o segmento da pecuária, ofertando
a solução completa do consumo da água de beber para

bovinos (Qualidade, quantidade, e temperatura ótima).
A proposta é a de elaborar projetos customizados, capazes de atender do
pequeno ao grande produtor.
Maciel também desenvolveu um bebedouro em parceria
com o Senai nacional onde a
unidade Senai de Londrina
desenvolve a parte de software.
Esse bebedouro tem a

entrada de água por um lado e
a saída do outro, facilitando a
limpeza e com isso mantendo a
temperatura ideal para o gado,
pois essa água não deve ser fria.
Ele aquece a água com
equipamentos solares e mantém um bebedouro com tamanho e profundidade que não
deixa água armazenada. Ela vai
estar sempre quente, na temperatura que o gado precisa.
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ENTRE VIADUTO E ROTATÓRIA SERÃO R$ 30 MILHÕES INVESTIDOS
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Obras do novo acesso iniciam em agosto
Divulgação

Secretário
Sandro Alex faz
visita protocolar
em Castro

PARA MANTER PLANO DE SAÚDE E REMÉDIOS

Família de Vini busca
ajuda para tratamento

Divulgação

Da Redação
O Governo Municipal recebeu nesta sexta-feira (3) o secretário estadual de Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex de Oliveira,
acompanhado da presidente da
Rodonorte, Thais Labre, do diretor
do Departamento de Estradas e
Rodagem (DER) Fernando Furiatti,
e de técnicos da concessionária e do
Estado para apresentar oficialmente
a obra do viaduto de acesso a Castro, que deve iniciar em agosto. São
cerca de R$ 30 milhões que serão
investidos entre viaduto e rotatória
e a previsão de conclusão é de 12
meses a partir de final de junlho ou
começo de agosto.
Ao Página Um News, Sandro
Alex disse na tarde de sexta-feira
(3) que foi cumprida mais uma
etapa protocolar que é a apresentação oficial.
"De todas as obras de arte
que estamos priorizando, e que
serão construídas - Piraí do Sul já
está em construção -, a de Castro
a Castrolanda é a maior de todas,
a mais cara também, somando
investimentos de R$ 30 milhões.
Entre todos os viadutos, de Campo
Largo, Ponta Grossa, e Piraí do
Sul, o maior deles é o de Castro em
investimentos. Porque além do viaduto, estamos falando da rotatória,
são duas obras. A previsão é que
ela incie entre julho e agosto, pela
sua complexidade. A empresa já foi
contratada, é a Moro, e o parque
de obras já está instalado no antigo
restaurante. As pessoas também já
estão sendo contratadas via Agência
do Trabalhador de Castro. São mais
de 200 empregos. A obra também
significa divisas para o município
porque também representa arre-

Thais Labre, presidente da CCR
Rodonorte; prefeito Moacyr Fadel,
Sandro Alex, secretário de estado
da Infraestrutura e Logística e o
diretor do DER, Fernando Furiatti
rápido e seguro”, destacou.
cadação de ISS. Já estamos com
tudo encima para começar e a obra
tem que ser entregue até novembro
do próximo ano, com previsão de
conclusão de doze meses. É uma
obra por tempo recorde por sua
grandeza e importância. O volume
de obras que está sendo priorizado
pelo Governo do Estado para Castro é espetacular", enfatizou sandro
Alex. Continuando a falar com o
Página Um News, Sandro Alex
disse que "talvez essa obra seja o
maior da história. Estamos falando
de mais de R$ 150 milhões, o jornal Página Um já destacou isso,
tem o Contorno, tem a obra do
Socavão que por enquanto só
temos o dinheiro do governo e
agora o viaduto que é um desejo
de 30 a 40 anos da cidade. Essa
obra significa segurança. Entre
todas as treze obras que priorizamos, essa é a terceira pelo grau de
importância, atrás da obra de Cercadinho a Campo Largo, Guarani
a Campo Largo e depois Castro a

Castrolanda. Pode ter certeza que
tem também um coração castrense
trabalhando por essa obra", concluiu o secretário.
A presidente da Rodonorte
enfatizou que a concessionária,
responsável pela obra, acredita no
poder de transformação das rodovias e destacou a apoio da Prefeitura. “Temos um profundo respeito
por Castro, pela região e pelo agronegócio. É uma satisfação trazer
esse investimento para Castro, com
a geração de 250 empregos aqui.
Será uma obra feita em tempo
recorde que está sendo possível
pelas parcerias firmadas. Contamos com o apoio da prefeitura que
participou na concepção dessa obra
que vai transformar a paisagem de
Castro”, disse.
O diretor do DER, Fernando
Furiatti, disse que o órgão aprovou o projeto em tempo recorde.
“Vamos acompanhar toda a obra e
a aplicação dos recursos para que o
ir e vir dos usuários possa ser mais

Obra
O viaduto será construído no
km 289 da PR-151, na interseção
com a PR-340, que dá acesso a
Castro e à Castrolanda. A pista
principal do viaduto será elevada
sobre as marginais, com alças de
acesso e retorno, sendo eliminados os cruzamentos em nível. No
acesso a Castro será construída
uma rotatória para organizar o
fluxo do trânsito. A obra prevê
ainda calçadas e passagem para
pedestres sob o viaduto.
De acordo com o gestor de
engenharia da Rodonorte, Denysson Canesso de Oliveira, o projeto buscou a melhor solução de
engenharia para o novo acesso.
“Foram mais de 200 profissionais
envolvidos nesse projeto em parceria entre a Rodonorte, governo
do Estado, DER e Prefeitura de
Castro”, disse.
* Com Assessoria

Vini Pipoquinha irá completar cinco anos no dia 17
Luana Dias
Especial Página Um News
A família do pequeno
Vinicius Gustavo Lisboa
Messias, o Vini Pipoquinha,
está em busca de ajuda e
conta com a solidariedade
dos castrenses para manter
o plano de saúde e custear
o tratamento, consultas e
medicamentos da criança.
Vini, apesar de muito jovem,
prestes a completar seus
cinco aninhos, já é bastante
conhecido no município.
Ele é portador de paralisia
cerebral e de várias outras
comorbidades, e seus familiares sempre fazem campanhas, inclusive através
das redes sociais, para
levantar ajudas financeiras
que possibilitem a continuidade dos tratamentos,
mas a característica pela
qual Vini é mais conhecido
é seu notável sorriso, o que
demonstra que, tão grande
quanto sua luta, é a força
de vontade que desde cedo
ele traz consigo. É o que
confirma sua mãe, Adelaila
Caroline Lisboa, a Karol.
“O Vinicius é uma criança
muito alegre. Mesmo com
tudo você sempre vai encontrar ele sorrindo, e sempre
disposto a dar um abraço.
Essa é a imagem dele, sempre feliz”, destacou ela.
Atualmente Vini faz uso
de diversos medicamentos, entres eles, alguns
antibióticos e remédios de
uso controlado e de preço
alto, além disso, precisa
de acompanhamento com
médicos especialistas como
fonoaudiólogo e neurologista, e precisa fazer fisioterapia todos os dias da
semana. Vinicius também
teria que ser acompanhado
por técnicos de enfermagem 24 horas por dia,
devido às crises compulsivas, no entanto, apenas há
cerca de uma mês a família
passou a ter acesso a essa
assistência, e só em meio
período do dia, além disso,
de todos os medicamentos usados por ele, apenas
três estão disponíveis no
Sistema Único de Saúde
(SUS), e um ainda está
em falta. Como precisam
dar conta de todos esses
gastos, os pais dele nem
sempre conseguem pagar
as mensalidades do plano
de saúde. “Ele usa muitos
medicamentos, e o plano
de saúde não cobre todas
as sessões de fisioterapia
e nem todas as consultas
com a fonoaudióloga, tem

também uma próxima consulta com o neurologista,
marcada para agosto, além
de todas as despesas normais de uma criança, por
isso acabamos deixando
acumular as mensalidades
do plano, e quando vemos
se tornou uma bola de neve
e estão quase cortando.
Esses dias faltava um dia
para cortarem, daí conseguimos o dinheiro para
pagar, mas ainda estamos
com parcelas pendentes”,
explica a mãe.
Assim, o objetivo da
atual campanha que angaria
ajuda financeira é, principalmente o pagamento das
mensalidades atrasadas do
plano de saúde e a aquisição de medicamentos. De
acordo com Adelaila, até há
dois meses ela trabalhava
fora, porém, precisou parar
para cuidar melhor do filho,
isso acarretou redução na
renda da família, o que
torna a manutenção dos
gastos mensais ainda mais
difícil para os pais de Vini.
Dessa forma, toda ajuda
é bem-vinda, conforme descreveu a mãe. Quem desejar contribuir, pode pegar
as receitas médicas com
a família de Vinicius para
adquirir os medicamentos, ou fazer doações, de
qualquer valor, através de
depósito bancário ou entregando o dinheiro aos pais
dele. Os doadores também
podem falar diretamente
com a mãe de Vini, através
do telefone (42) 998532711, ou por meio das
páginas do Vini Pipoquinha, no Facebook e Instagram. Os depósitos devem
ser feitos nas seguintes
contas bancárias: Banco
Bradesco, Conta Corrente,
n° 24193-8, nome: Adelaila
Caroline Lisboa, ou, Caixa
Econômica Federal, Conta
Poupança, n° 0079737-2,
nome: Vinicius Gustavo
Lisboa Messias.

“

Vinicius é um
criança muito
alegre. Mesmo
com tudo você
sempre vai
encontrar ele
sorrindo.
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DE DEZEMBRO PARA MARÇO

UEPG anuncia novas datas de vestibular
Divulgação / Aline Jasper

Provas do
PSS também
tiveram suas
datas mudadas
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS), em conjunto com a
Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), anunciou as novas
datas dos processos seletivos
realizados pela instituição.
Em virtude da pandemia da
Covid-19, as provas do PSS e
dos Vestibulares que seriam realizadas em 2020 foram remarcadas para janeiro e março de
2021, acompanhe:
Vestibular
As provas do Vestibular, que
estavam previstas para os dias

06 e 07 de dezembro de 2020,
foram alteradas para os dias 07
e 08 de março de 2021. O período de inscrições será de 01 de
setembro a 29 de outubro de
2020 pelo site cps.uepg.br/vestibular. O pagamento da taxa de
inscrição no valor de R$ 157,00

deve ser realizado até o dia 30
de outubro de 2020.
Conforme explica o coordenador da CPS, Edson Luis
Marchinski, ”neste Vestibular, haverá duas alterações na
prova de redação. O número de
linhas exigidas passa a ser de

no mínimo 10 e no máximo 20
linhas e a nota máxima passa a
valer mil pontos”, explica.
As vagas dos Vestibulares de
Inverno e de Verão foram reunidas para um único Vestibular. Ao
todo, serão ofertados 39 cursos
com um total de 1453 vagas.

ESF's dos distritos recebem novos veículos
Divulgação

Carros e ambulância irão dar
melhores condições de trabalho

do prefeito Rildo Leonardi, da
vice-prefeita, Helynez Santos
Ribas e do vereador Elizeu
Cortez.
Os veículos, exceto a ambulância, serão utilizados para deslocamento das equipes de cada
unidade, como explica o secretário municipal de Saúde, Wilson Silva. "São veículos novos,
que irão servir para a Unidade
de Saúde realizar seus atendi-

mentos na comunidade, tendo
em vista que muitas vezes são
distâncias consideráveis", disse.
A enfermeira responsável
pela ESF São Bento, Paula
Fernanda do Valle Gomes, destaca que "o transporte agora
será mais seguro. A ambulância
é nova, maior e mais equipada.
O carro também trará mais
qualidade nos atendimentos",
declarou.
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Gêmeos: Os astros indicam
altos e baixos nesta sexta e convém você
agir com calma para não trocar os pés
pelas mãos. A Lua segue o rolê em seu
signo oposto, mas hoje deixa os humores alterados, mexe com a ansiedade
e atiça seu lado irônico e sua vontade
de botar pra jogo todo o seu poder de
deboche.
Câncer: Câncer, a Lua, que
além de fada sensata é seu astro
regente, tem um recadinho especial
para você hoje: cuide com mais carinho da saúde. Ela atravessa sua Casa
6 e fica tensa com Netuno no período
da manhã, revelando que é hora de
reforçar o equilíbrio e bom-senso.

Escorpião: Acordou mal humorada, né, minha filha? Quem nunca?!
Procure pegar mais leve e tente relaxar
se algo não acontecer como planeja.
Sagitário: Sextou com a Lua
brilhando em seu signo, só que nem
tudo pode sair como espera no
período da manhã. Aceita que dói
menos, meus consagrados! A Lua
se estranha com Netuno, indicando
contratempos e dissabores, principalmente no lar.
Capricórnio: Explore o lado
prudente e realista que herdou do
seu signo em vez de se deixar levar
por falsas impressões, palavras
bonitas ou promessas vagas.
Aquário: Hoje a Lua segue o rolê
no setor das esperanças em seu Horóscopo, mas também vai armar confusão
com Netuno e convém ficar de antena
ligada, sobretudo pela manhã, se não
quiser ter de ir buscar sua dignidade
no lixo.
Peixes: A tão aguardada sexta-feira chegou, mas a recomendação
das estrelas é ir devagar com o andor
e reforçar o senso de realidade. A Lua
passeia em sua Casa 10 e inspira seu
lado empreendedor, só que ela forma
aspecto nervouser com Netuno, seu
planeta regente, deixando você mais
sensível aos ambientes e às pessoas.

EDITAL DE LEILÃO E NOTIFICAÇÃO
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL NOS TERMOS DA
LEI Nº 9.514/97 – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL
1ª PRAÇA: 20/07/2020 – 14h00min
2ª E ULTIMA PRAÇA: 30/07/2020 – 14h00min
LOCAL: Hotel Buganville - Praça Manoel Ribas, 99, Castro-PR;
O Leiloeiro Público Oficial, JAIR VICENTE MARTINS, registro Jucepar 609, torna
público que venderá em leilão realizado na forma da lei 9.514/97, mediante
autorização de Ademilar Administradora de Consórcios S/A, pessoa jurídica
de direito privado, constituída sob forma de sociedade anônima de capital
fechado, com sede na Avenida Sete de Setembro, 5870, Curitiba-PR, inscrita
no CNPJ/MF sob n° 84.911.098/0001-29, no dia, local e hora acima referidos,
o imóvel adiante descrito, para pagamento de dívida decorrente de
Instrumento Particular de liberação de crédito para construção de bem
imóvel com ratificação de alienação da propriedade fiduciária em
garantia n° 87/2011, em que figurou como CREDORA FIDUCIÁRIA: Ademilar
Administradora de Consórcios S/A e como DEVEDORES FIDUCIANTES: JOSE
CARLOS DOMINGUES e sua mulher MARIZA DO ROCIO GUIMARÃES
DOMINGUES.
Qualificação: brasileiros, casados entre si, ele motorista, portador da CIRG
6.404.568-7/SESP-PR, inscrito no CPF sob nº 633.499.309-72, ela diarista,
portadora da CIRG nº 5.661.792-2/SESP-PR, inscrita no CPF sob nº 018.657.74944, residentes e domiciliados na Av. das Flores nº 1030 Centro em CarambeíPR.
IMÓVEL: LOTE DE TERRENO URBANO SOB Nº 02, da quadra nº 09 do
loteamento “Jardim Bela Vista III”, situado na cidade de Carambeí-PR,
comarca de Castro-PR, de forma retangular, com a área de 396,00 metros
quadrados e indicação fiscal nº 01.01.007.0009.0024.001, medindo 12,00m
de frente para a Avenida das Flores, confrontando ao lado direito de quem
da frente olha o lote, onde mede 33,00metros, com o lote nº 01; ao lado
esquerdo, onde também mede 33,00metros, com o lote nº 03; e no fundo
onde tem a mesma medida de frente, com o lote nº 07.
Devidamente matriculado sob n° 24.306 no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Castro-PR, consolidação da propriedade sob n° 5 na
mencionada matrícula.

COMUNICADO DE EXTRAVIO DE DIPLOMA
Eu, Dennis Verschoor, brasileiro, casado, portador do CPF:
027.979.659-57, RG: 6.697.282-8, declaro para os devidos fins que
foi extraviado o meu diploma do curso de Engenheiro Civil UEPG,
(Universidade Estadual de Ponta Grossa), concluído em 2000. Razão
pela qual foi solicitada a expedição de segunda via.

em inglês
O som
da vaia
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BANCO

Touro: Urano segue o lento percurso que faz em seu signo e deixa
sua mente mais ágil, mas pode dificultar sua expressividade, portanto,
seja mais paciente na hora de expor
o que pensa.

Valor de avaliação para hasta R$ 343.412,99 (trezentos e quarenta e três mil,
quatrocentos e doze reais e noventa e nove centavos) atualizada aos
08/06/2020.
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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.

DE

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL R$ 195 MIL
Entrada de R$ 19.500 mais
parcelas. Contato (41) 9
9531-1313.

3/off. 4/filé — sell. 5/corsa — salad — toner. 7/milorde — teórico. 8/glaucoma. 10/zoom óptico.

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.

Libra: Netuno continua a leeeenta caminhada pela sua Casa 6, mas
se envolve em aspecto de quadratura
com a Lua, sinalizando que você pode
enfrentar altos e baixos, sobretudo na
parte da manhã. Arme-se de paciência
e meça as palavras para não se desentender com quem convive ou trabalha.

Virgem: A Lua segue o baile
no fundo do céu em seu Horóscopo
e hoje deve influenciar diretamente
os assuntos familiares. Só que ela
troca energias tensas com Netuno e
avisa que você pode se deparar com
contratempos ou confusões em casa.

3/off. 4/filé — sell. 5/corsa — salad — toner. 7/milorde — teórico. 8/glaucoma. 10/zoom óptico.

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.

Áries: A Lua dá seu rolê livre,
leve e solta em Sagitário e ainda abre
o dia em ótimo aspecto com Marte,
que segue em seu signo, indicando
um momento muito positivo em sua
vida.

Leão: Um único aspecto astral
marca presença nesta sexta e pode
frustrar as expectativas de quem
espera um dia feliz e sem defeitos.
Aceita que dói menos, leõezinhos!

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

nos valores de R$ 78,00 para o
PSS I e PSS II e de R$ 41,00
para o PSS III. As inscrições
devem ser feitas pelo site cps.
uepg.br/pss. Para o PSS, a
redação continua valendo cem
pontos, sendo exigido no mínimo
10 e no máximo 17 linhas.
Os conteúdos programáticos, obras literárias e gêneros
de redação, tanto do Vestibular
como do PSS, estão disponíveis no site da Coordenadoria
de Processos de Seleção (cps.
uepg.br)

Pandemia da covid-19 muda calendário de provas

TIBAGI

Tibagi - Nesta quinta-feira
(2), a Prefeitura de Tibagi,
através da Secretaria Municipal
de Saúde, realizou a entrega
oficial de carros para a Estratégia Saúde da Família (ESF's)
DE Alto do Amparo, Caetano
Mendes e São Bento. A localidade de São Bento também foi
beneficiada com a chegada de
uma nova ambulância. As entregas contaram com a presença

PSS
As provas do PSS, que estavam previstas para o dia 22 de
novembro de 2020, foram alteradas para o dia 31 de janeiro
de 2021. “Já tivemos um período de inscrições de 01 a 30
de março e teremos um novo
período de inscrições de 01 de
agosto de 2020 a 29 de setembro de 2020”, relembra o coordenador da CPS.
O pagamento da taxa de inscrição pode ser realizado até o
dia 30 de setembro de 2020,
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. inscrita no CNPJ:
07.609.453/0013-00 Inscrição Estadual 210000328-24 torna público
que irá requerer ao IAP, a Licença de Operação para um Tanque
Aéreo de Abastecimento de Óleo Diesel implantado na Rodovia
do Café BR 376 Km 652, Fazenda Coqueiros, Município de Imbaú,
Estado do Paraná.
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RECORDE DE MORTES

PR ultrapassa 2 mil casos em 24 horas
Divulgação

Alcance da
doença chegou
a mais de 90%
das cidades

CARROS APREENDIDOS

PM apreende explosivos
Divulgação

Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta quintafeira (2) número recorde de
casos e mortes pela Covid-19.
São 2.060 confirmações e 44
pessoas perderam a vida.
O alcance da doença chegou
a mais de 90% dos municípios
paranaenses. Dos 399, apenas
36 ainda não registram diagnóstico positivo e, em 36%,
147 cidades, já ocorreram
mortes pela doença.
Há ajustes de município,
exclusão de confirmações e de
um óbito detalhados ao final do
texto.
O total de diagnósticos confirmados chega agora a 26.024
casos e 693 mortos entre residentes do Paraná, a partir da
divulgação dos casos em 12 de
março.
Desde o início do monitoramento a Secretaria da Saúde
confirmou por dia, em média,
232 diagnósticos positivos
em 112 dias. Em relação às
mortes, em média, sete pessoas perderam a vida desde o
primeiro óbito registrado no
Estado, em 27 de março, há
97 dias.
Internados
798 pacientes estão internados hoje (quinta-feira). 636
pacientes estão em leitos SUS
(220 em UTI e 416 em leitos

164 kg de explosivos recuperados
Da Assessoria

Total de mortes: 693 em 147 cidades

clínicos/enfermaria) e 162 em
leitos da rede particular (61 em
UTI e 101 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 741 pacientes internados, 421 em leitos
UTI e 320 em enfermaria, que
aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das
redes pública e particular e são
considerados casos suspeitos.
Mortes
A secretaria informa a
morte de mais 44 pacientes,
e todos estavam internados.
São 21 mulheres e 23 homens,
com idades que variam de 38 a
92 anos. Os óbitos ocorreram
entre os dias 18 de junho a 2
de julho.
Os pacientes que faleceram
residiam em Curitiba (15),
Colombo (5), Piraquara (4),
Cascavel (3), Toledo (2). Um
caso em cada um dos seguin-

tes municípios: Araucária,
Chopinzinho, Cianorte, Enéas
Marques, Fazenda Rio Grande,
Guapirama, Ibaiti, Londrina,
Lunardelli, Peabiru, Rolândia,
Santana do Itararé, São José
dos Pinhais, Sengés e União
da Vitória. MUNICÍPIOS –
363 cidades paranaenses têm
ao menos um caso confirmado
pela Covid-19. Santo Antônio
do Paraíso e São Pedro do Ivaí
registraram casos pela primeira
vez. Em 147 municípios há
mortes pela doença.
Fora do Paraná
O monitoramento da Secretaria registra 280 casos de residentes de fora. Treze pessoas
morreram.
Ajustes
Alteração de município. Um
caso confirmado na data de 22
de junho em Quatro Barras foi

transferido para Piraquara. Um
óbito confirmado na data de 23
de junho em Francisco Beltrão
foi transferido para Marmeleiro.
Exclusão: Um caso confirmado na data de 17 de junho
em São Sebastião da Amoreira
foi excluído por duplicidade de
notificação.
Um óbito confirmado em
Rancho Alegre na data de 22
de maio foi retirado do boletim.
Após investigação epidemiológica ficou confirmado como
morte por outras causas.
A Secretaria da Saúde lembra 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 CIEVS na Sesa.

No primeiro dia de julho,
por volta das 23h30, policiais
militares receberam denúncia de
que duas camionetes suspeitas
estavam trafegando na região
do Bairro Periquitos, em Ponta
Grossa e que haviam estacionado em uma via paralela à BR
376.
Ao chegar no local, a PM
constatou que os veículos estavam abandonados e não havia
suspeitos nas imediações.
Em buscas nas proximidades foram encontradas várias
mochilas contendo cartuchos
de emulsão, sendo imediatamente isolado o local e acionado
o Esquadrão Antibombas do
Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

A equipe especializada recolheu 91 cartuchos de emulsão,
que totalizaram 164kg de explosivos.
Em vistoria foi constatado
que um dos veículos estava com
a placas não correspondente à
documentação, este foi encaminhado até a 13ª SDP.
Na retirada do outro veículo
na data de hoje, devido ao difícil acesso, foram localizadas na
caçamba, diversas ferramentas
como esmerilhadeira, policorte
portátil, furadeira, exaustor,
gerador elétrico, cabo de aço,
cordas, toucas balaclavas entre
outras ferramentas comumente
utilizadas em praticais criminais
à estabelecimentos bancários.
Os materiais foram apreendidos
e entregues junto ao veículo na
Delegacia.

ZONA RURAL DE JAGUARIAÍVA

Civil prende suspeito de
série de furtos e roubos
Divulgação

JARDIM CARVALHO

PM ainda busca
informações de
carro furtado
Desde as 8 horas de terçafeira (30), a polícia busca informações que levem ao veículo fiat
uno, de cor verde, ano 1994, placas LAC-1J71, de Ponta Grossa,
furtado da Rua Ronie Cardoso,
Jardim Carvalho. O proprietário
deixou o veículo estacionado em
via pública e quando retornou
não o encontrou no local.

PONTA GROSSA

Pickup Fiorino é
encontrada no
Bairro Contorno
PM recuperou às 9h54 desta
terça-feira (30), a pickup Fiorino, de cor branca, ano 1993,
placas ADY-3267, furtada no
dia anterior na cidade de Ponta
Grossa. O veículo estava abandonado em via pública, mais
precisamente na Rua José Malinoski, Bairro Contorno, e foi
encaminhado para a 13ª SDP
para realização de perícia técnica
e posteriormente ser devolvido
aos seus reais donos.

DEVIDO A QUEDA DE TEMPERATURA

Intensifica abordagens a andarilhos
Divulgação

Da Assessoria
Durante os meses de
Junho, Julho e Agosto, equipes
da PRF dos Campos Gerais
intensificam as abordagens
aos andarilhos que cruzam a
Região tendo em vista a queda
nas temperaturas.
Nestas abordagens, além
de responderem algumas
perguntas como parte de um
banco de dados Nacional, os
andarilhos, também conhecidos como trecheiros ou caminhantes, recebem da equipe
policial, um kit de higiene pessoal com toalhas e sabonetes,
um kit de prevenção ao Covid
19, contendo máscara e álcool
em gel, um par de chinelos,
além de um cobertor de casal
para apoio térmico.
Os kits foram adquiridos
via parceria com a concessionária CCR, os chinelos confeccionados pelos detentos do
Departamento Penitenciário e
os cobertores doados por uma
grande rede de confecções de
Ponta Grossa que entregou
158 peças para o Projeto

Suspeito estava com duas armas de foto, maconha e munições

Andarilhos recebem da equipe policial kits de higiene
Social.
Na segunda fase da campanha, prevista para os próximos dias, entre Julho e Agosto,
também serão distribuídas
peças de vestuário aos andarilhos, confeccionadas a partir dos uniformes em desuso
das corporações policiais, os
quais serão descaracterizados
e terão a inserção de uma faixa
refletiva para que se evitem os
atropelamentos destas pessoas.

Os uniformes que serão
utilizados, provém das corporações policiais de Ponta
Grossa, mediante parceria
entre a PRF, Polícia Militar,
Corpo de Bombeiros e Departamento Penitenciário.
O Projeto Vidas nas Estradas iniciou na PRF de Ponta
Grossa e já foi replicado para
todos os Estados do Brasil
como modelo de apoio ao
público itinerante das rodovias, os andarilhos.

Jaguariaíva - Na manhã
de terça-feira (30 de junho), a
Polícia Civil de Jaguariaíva realizou a prisão de um homem de
36 anos de idade na localidade
rural conhecida como 'Barretos'. De acordo com investigações, ele seria o responsável
por diversos roubos e furtos
que aconteceram na zona rural
do município de Jaguariaíva nos
últimos meses. Também evidenciou-se que este seria foragido
do município de Wenceslau
Braz, existindo em seu desfavor
um mandado de prisão preven-

tiva pela prática do crime de
tráfico de drogas.
Com o homem foram apreendidas duas armas de fogo,
sendo uma espingarda e um
revólver, além de munições,
certa quantia de maconha e
uma motocicleta roubada.
O homem foi preso em flagrante pela prática dos crimes
de receptação, tráfico de drogas e posse irregular de arma
de fogo, sendo encaminhado à
Cadeia Pública local, onde permanece à disposição do Poder
Judiciário.

PONTA GROSSA

Decreto determinou
Toque de Recolher
O decreto de número 17.452,
que limita atividades no período
noturno, chamado de ‘Toque de
Recolher’, começa a valer a partir
de hoje (3) até quinta-feira (16).
Com a intenção de frear a disseminação da doença, o município
irá proibira a circulação de pessoas nas vias públicas da cidade
das 23 às 6 horas, bem como
impedir a abertura de estabelecimentos comerciais nesse período.
Para quem desrespeitar, a multa
prevista neste artigo é de 10 VR
(Valor de Referência), equivalente
a R$ 837,90, aplicada às pessoas
físicas e jurídicas.

Serviços essenciais estão fora
das regras e poderão funcionar.
São eles: médicos e hospitalares; farmácias e laboratórios;
serviços funerários; serviços de
segurança pública ou privada;
serviços de táxi e aplicativos; serviços de fiscalização; serviços de
“delivery”; transporte de cargas,
principalmente gêneros alimentícios; comercialização de medicamentos, alimentos e bebidas pelo
sistema delivery; serviços de telecomunicação; serviços da indústria; postos de combustíveis (sem
o funcionamento da loja de conveniência), e serviços de imprensa.

D+
Sexta-feira, 3 a 6 de Julho de 2020

A. Carrilho

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

Divulgação / Fabiana Guedes

por Sandro

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

Canal 1

Joniely
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A gatíssima Joniely Socela festeja idade nova
no dia 5 de julho. Para a coluna, ela mostrou
o porque foi escolhida a Garota D+ da Semana.
Divulgação / Fabiana Guedes

Clima festivo na residência do casal de empresários: Regiane
Aparecida Camargo da Silva e Rodrigo Morais da Silva. Ela, que
foi muito cumprimentada no último dia 1º pela passagem de
mais um aniversário e ele, que recebe muitas felicitações
também pela troca de idade na segunda-feira, 6 de julho

Divulgação / Fabiana Guedes

Vanessa Ziareski recebe cumprimentos
de aniversário no sábado, 4 de julho.
Parabéns e muitas felicidades!
Divulgação

“Top Chef” vai estrear
nova temporada
observando cuidados
No dia 15 próximo, às
22h30, a Record estreia a segunda temporada do “Top Chef
Brasil”, com apresentação de
Felipe Bronze. Diretor do núcleo
de realities da emissora, Rodrigo
Carelli (foto) falou à coluna sobre
os protocolos de segurança que
serão adotados no programa.
“Os participantes passarão
por uma bateria de testes e ficarão isolados num hotel antes da
entrada no estúdio do ‘Top Chef’.
Toda a equipe será transportada
de casa em carros individuais e
haverá um protocolo rígido de higienização e troca de máscaras”,
explica Carelli.
O diretor informa também
que em cada uma das áreas e departamentos da produção, haverá
espaços maiores em que uns irão
guardar distância bem segura em
relação aos outros.
No próximo dia 25 terão
início as gravações do sexto episódio. Os outros 5 foram realizados
antes da pandemia, “e deixaremos
claro que houve a interrupção e
que a partir de agora todos os
cuidados estão sendo tomados.
Na essência, a disputa, as provas,
e a dinâmica do programa continuam as mesmas”, avisa o diretor.
As gravações devem seguir até o
começo de setembro.

Divulgação

TV Tudo / Em cima disso
Em relação aos participantes
de “A Fazenda”, que também funciona sob a sua responsabilidade,
Carelli não abre de jeito nenhum.
Nem adianta insistir.
Mas é certo que a lista já
está praticamente fechada e se
tudo correr como se espera, os
20 escolhidos e mais 4 reservas,
serão confinados a partir da segunda quinzena de agosto. Estreia
em setembro.

Nesta sexta-feira (3), Neusa
Lagos Marques comemora
90 anos de vida, com muita
alegria e vitalidade
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A definir
Tudo caminha para que a faixa
das 18h da Globo, ocupada por
“Novo Mundo”, ganhe uma outra
reprise, considerando que não
haverá tempo para a estreia de
“Nos Tempos do Imperador”.
Internamente, há uma torcida
por “Lado a Lado”, de 2012,
protagonizada por Lázaro Ramos
e Camila Pitanga.
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Líder no horário
“Jesus”, da Record, exibida
no horário nobre, foi a atração
mais assistida na TV argentina
durante 100 dias de quarentena
obrigatória.
Ganhou das novelas de lá,
dos realities, telejornais e de
“Avenida Brasil”.

Alessandro Freski, Adriana
Pilatti, Emerson Gobbo,
Fernando Lodi, João Carlos Madureira, Kleverton
Gabriel, Neuza Marques,
Zeneide Silva

Popke Ferdinand Van Der Vinne, diretor-presidente da SICREDI Campos Gerais PR/SP,
neste domingo (05) será muito festejado
pela passagem de seu aniversário.
Na foto com a esposa Janete. Parabéns!
Divulgação / Arquivo pessoal

Divulgação

Carlos Eduardo Miranda
Natália Ehalt Macedo
Elluy Frabetti Buino
Graziela Mocroski
Regina M. Vassão Iezak
Vanessa Ziareski

Camila Fernanda Carneiro
Ivoney Rogeski
Renato dos Santos Kimieski
Wagner Guinho
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Edson Fadel, Fabiano Fritz
Sandro Hey

A escritora Renata Regis Florisbelo celebra
aniversário na segunda-feira (6). Renata é autora
Ivete Menezes trocou a Bahia por
de treze livros e atual presidente da Academia
Palmeira. De lá trouxe vários segredos de Letras dos Campos Gerais (ALCG), além de
da culinária, entre eles a maionese
integrar a diretoria do Centro Cultural Professor
que encanta os fregueses que freFaris Michaele (CCPFM) e da Academia Pontaquentam o Restaurante Romanus
grossense de Letras e Artes (APLA). Felicidades!
Divulgação / Fabiana Guedes

Confiante
Já existe uma intenção de
retomar os trabalhos da série
“Mal Secreto”, do Globoplay,
escrita por Bráulio Mantovani, no
começo de agosto.
A favor, o fato de reunir poucos personagens e equipe enxuta.
No elenco, entre os principais,
Sérgio Guizé, Giulia Gam e ViDivulgação / Alex Carvalho

A bela Kauany
Monteiro da
Silva comemora
seus 15 anos
no dia 8 de
julho. Parabéns
e muitas
felicidades!

Divulgação / Sandro Carrilho

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Com laços fortes com Tibagi, um encontro no final de
tarde entre o jornalista Sandro Adriano Carrilho, diretor
do Página Um News, com Mozar Teixeira, 95 anos, e
o empresário da noite, Reginaldo Bancks

viane Araújo.
Filho do Zico
Junior Coimbra está com um
programa no YouTube chamado
“Rap 77”, que sempre apresenta
atrações bem interessantes, daqui
e de fora.
E já com uma longa relação de entrevistados, entre eles,
Fagner, Paolo Rossi, Giovanna
Antonelli, Thiago Lacerda, Junior,
Juan, Evandro Mesquita e Cid
Moreira.
Indefinição
As reuniões de produção
estão acontecendo, assim como
estudos de todas as possibilidades, mas ainda não há uma
definição sobre a nova temporada
do “Lady Night”.
São muitas as complicações,
a começar pela obrigatoriedade
da plateia.
Mesmo caso
Fábio Porchat também está na
espera, ainda sem poder reiniciar
as gravações do “Que História É
Essa, Porchat?”.
É uma situação muito semelhante ao do “Lady Night”. Não
tem como voltar com o programa
agora, seguindo o mesmo modelo
do passado.
Estreia
Gyselle Soares, vice-campeão
do “BBB8”, após comandar o
“Circuito de Lives”, agora vai
apresentar o musical “Verão
Piauí” na TV Antena 10, afiliada
da Rede Record, no Nordeste.
Estreia neste sábado, a partir
das 12h, ao vivo.
Só o Babu
De todos os nomes comentados para a segunda fase de “Salvese Quem Puder”, apenas o de
Babu Santana, como um policial
federal está bem encaminhado.
Os demais, não.
Essa é boa
Anúncio do SBT: “Buscamos
um profissional (Produtor de Reportagem), para integrar um novo
projeto, com foco na produção
de conteúdo jornalístico online,
cobrindo fatos políticos e econômicos que mexem com a vida das
pessoas, do país e do mundo”.
E termina: entre outras exigências, “trabalhar bem sob
pressão”.
Bate – Rebate
·O especial “Rede TV! 20
anos”, nesta sexta-feira, vai relembrar a sitcom “Vila Maluca”,
levada ao ar entre 2004 e 2006.
Serão exibidos três episódios...
·... No elenco, Marquinhos
Martini, Noemi Gerbelli, Duda
Mamberti, entre outros.
·A propósito de Rede TV!,
Daniela Albuquerque volta a
gravar seu programa na semana
que vem, mas em casa, e retomar
os inéditos.
·Leandro Karnal disse a alguns amigos que irá ganhar R$
300 mil por mês na CNN, para
participar do programa da Gabriela Priolli...
·... Só podia estar brincando...
·... Se chegar a 10% disso já
estará de bom tamanho.
·A direção da Rede TV! admite que houve um grande esforço
em tornar possível a visita de
Sikera Jr. na semana passada...
·... Foi um sacrifício convencê-lo
a viajar de Manaus a São Paulo, porque ele morre de medo de avião...
Então é isso. Mas, semana
que vem tem mais. Tchau!

