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EDITORIAL

MAU EXEMPLO CONTINUA
Dando todos os sinais de estar em franca campanha pela sua
reeleição, o prefeito Moacyr Fadel distribui mimos nesta segunda-feira (6) para servidores do plantão diurno, bem como para
os da Unidade de Pronto Atendimento - UPA de Castro. Reuniu profissionais de diversas secretarias para agradecer pessoalmente pelo enfrentamento ao Covid-19 e, segundo suas palavras,
"gratificou" um a um, em frente a UPA, com um saquinho plático
contendo doces (Pé de Moça, Pingo de Leite, Dadinhos), e uma
etiqueta que dizia: "Obrigado por tudo! Vocês são 10! Moacyr".
Se não bastasse isso, apesar de todos os alertas para que se use
máscara e evite a aglomeração, o prefeito foi mais uma vez na
contramão do seu discurso, reuniu funcionários, deu cumprimentos, tapinhas e muitos abraços.

O voto do novo corona
fama que ela tenta organizar para
diminuir as intempéries enfrentadas
pela família. A mulher como organizadora, tomadora de conta do
lar, atenta à penca de filhos. Daí
emerge a inferência: serão reconhecidas como tal, merecendo o voto
de fortes parcelas eleitorais.
Um fenômeno que se expande
no país, ao sabor dos movimentos
que se multiplicam no contexto
das Nações, é o da organicidade
social. Observo esta tendência, já
consolidada na Europa e nos EUA
e atravessando novas fronteiras nos
países orientais – vejam Hong-Kong
– , e que se desenvolve no Brasil de
maneira mais consistente desde a
Constituição de 1988. A chamada
Constituição Cidadã abriu um
imenso leque de direitos individuais
e sociais que, nos últimos anos, se
tornaram movimentos organizados,
com personalidade jurídica, capazes de fazer mobilizações de rua.
A força dessa movimentação se
avoluma na esteira do descrédito
com que a sociedade passa a enxergar a classe política. Representantes no Parlamento e governantes
no Executivo deixam de cumprir
tarefas, aparecem nas bases apenas
nos ciclos eleitorais, operando no
balcão da velha política. Desacreditados, esses obsoletos cultores do

Definidas as datas do primeiro e segundo
turnos das eleições – 15 e 29 de novembro – a
maior interrogação sobre o pleito se espraia pelo
território: afinal, para onde irá o voto influenciado
pelo novo “coronel”, desculpem, o novo
corona da política? Há uma teia de
circunstâncias a sinalizar a direção
dos ventos pandêmicos, em novembro, a partir da hipótese central de
que o danado do vírus já estaria
dominado pelos avanços medicinais
e pela própria imunidade da população. Por isso, qualquer apontamento sobre tendências haverá de
considerar o que este analista batiza
de Produto Nacional Bruto da Felicidade. Abaixo de 5, a desgraceira
será geral, com alto índice de renovação nos perfis dos alcaides. Acima
de 5, teremos uma mescla de gente
nova, prefeitos reeleitos e até velhos
nomes de volta ao palco.
Façamos algumas projeções.
Uma delas é que as mulheres
ganharam evidência na conjuntura
de crise, mais falantes e valentes na
crítica aos precários serviços públicos. Apareceram com maior visibilidade. A par dessa questão pontual,
há de se avocar a condição feminina
nas atividades do cotidiano, que
adquirem realce nas crises, quando
a mulher se apresenta falando na
educação dos filhos, no trabalho
que se torna mais difícil, na azá-

* Gaudêncio Torquato
passado ganharão passaporte para
ficar em casa. Ora, a descrença
generalizada na política abriu
imenso vácuo entre a sociedade e
o universo político. E quem ocupou
este vácuo? Exatamente as entidades organizadas. Que fundaram
novos polos de poder. Tornaram-se
referência para grupos, núcleos,
setores. A intermediação social
entrou forte nas frentes de pressão.
Os corredores do Congresso tornaram-se passarela para o desfile de
associações, sindicatos, federações,
núcleos, grupos, movimentos de
todos os tipos. Pois bem, o voto em
novembro terá essa forte alavanca
organizativa.
Outro vetor de peso eleitoral é
o das frentes parlamentares, formadas por bancadas de defesa de
círculos de negócios. A rigor, fazem
parte do circuito anterior aqui descrito, mas por sua importância na
composição parlamentar merecem
um destaque. Agrupam as bancadas religiosa, do agronegócio, dos
servidores públicos, dos militares,
do setor de serviços, dos profissionais liberais etc. Essas bancadas
tendem a se consolidar na moldura
organizativa do país, seguindo uma
tendência mundial, muito característica dos EUA, onde o voto vai
geralmente para o representante

dos interesses locais e das regiões.
Nesse sentido, podemos deduzir
que o voto distrital tende a se fortalecer na paisagem social, onde as
classes sociais se subdividem em
núcleos específicos. Os deputados
querem aumentar suas bases.
A par dessas projeções, podemos divisar uma composição ditada
pelo modo como categorias enxergam a política. Os profissionais
liberais, por exemplo, tendem a
depositar na urna um voto mais
racional que emocional. O voto
no Brasil está deixando o coração para subir à cabeça. Significa
que estamos subindo degraus na
escada da racionalidade. Esse tipo
de voto se concentra nas grandes e
médias cidades, mais abertas aos
meios de comunicação e às críticas
aos governantes. No contraponto,
enxergamos traços do passado em
rincões que pararam no tempo, o
habitat de raposas da velha política, com seus nacos garantidos em
administrações falidas.
Em suma, o novo coronel (desculpem, o novo corona) estará na
fila das seções eleitorais.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
EMOCIONADO
Confesso que quase fiquei
emocionado com as palavars do
prefeito Moacyr Fadel, na sua
página de facebook quando ele
faz referência a 'parceria' entre
o Município e o Estado na obra
do novo viaduto de Castro, a
ser construído no acesso ao
Contorno Sul, estrada que liga
a cidade à Castrolanda.
EMOCIONADO II
Moacyr dá entender que a
obra só saiu após a sua solicitação em junho de 2019,
sendo que o projeto do viaduto já vinha sendo construído
na gestão do governador Beto
Richa, mandato do prefeito Reinaldo Cardoso, após o apelo de
vários empresários que pediam
um acesso mais seguro e rápido
para o município.
PARCERIA
Essa questão de parceria
deve ser muito bem explicada,
pois se não fosse o Estado fazer
acontecer, através do secretário
de Infraestrutura e Logística,

Sandro Alex, a obra estaria
ainda no papel. Fez porque é
necessário, e não dependeu de
ninguém do governo municipal
para que isso acontecesse. O
encontro na sexta-feira (3), no
Salão de Atos da Prefeitura, foi
apenas protocolar. Ou seja, a
obra sai independente do prefeito querer, ou não.
PARCERIA II
Para os de pouca memória,
vale lembrar que os 3 quilômetros de asfalto que passam
em frente a Cargill, só saiu
após a Cooperativa Castrolanda, a própria Cargill e a
Evonik bancarem o projeto, e
o Estado desapropriar a área.
No contrato previa que o Município deveria desapropriar a
área, mas a gestão do prefeito
Moacyr Fadel nada o fez. Para
que a obra não ficasse parada,
mais uma vez o secretário Sandro Alex tomou as rédias, e o
Estado desapropriou as áreas
para que os primeiros quilômetros do Contorno Norte fossem
feitos. Essa é a verdade!

Divulgação / Sandro Carrilho

Algumas placas verticais de identificação
acabaram sendo entortadas com a passagem da
máquina de esfalto pela
extensão da rua Benjamin Constant. Foram
pelo menos cinco placas
atingidas ao longo de três
quadras. O Página Um
News registrou a ocorrência.

Resenhas rápidas e radicais
Não há espaço para personalidades. Só personagens e ideias imaginárias que morrem!
Afinal, sigo com a dúvida: somos personagens ou personalidades? Algumas questões nos forçam a refazer comparações, mas queríamos um novo “jeito de ser”.
Maria Martha Hacker Rocha era uma baiana comum, até se tornar personalidade no imaginário das mulheres Brasileiras. Todas queriam ser ela, amparadas por uma
verdade: “se o Brasil pudesse resumir a beleza de suas mulheres em uma só, seria a de Martha Rocha”. No Brasil de hoje, um professor pode até sonhar em se tornar
Ministro de uma Educação titubeante. Mas se ousar dizer que estamos "Carregando o Elefante” – em um livro que podemos “transformar o Brasil no país mais rico
do mundo", intelectuais raivosos vão rebater: ele questiona a legitimidade do Estado e uma década de políticas perfeitas para o ensino! Aloizio Mercadante também
escreveu que “O Governo Lula faria a construção de um Brasil mais justo”, com “democracia, transparência e um governo de coalizão”. Nunca foi questionado, mas foi
respeitado. Vivemos numa espécie de “piloto automático”. Se aparecer algum político ingênuo e afirmar que é um “Pagador de Promessas”, tudo vai acontecer como
no filme de 1962: velhos rituais desgastantes vão tornar o personagem incapaz de fazer valer a sua intenção de fazer algo melhor. Não há espaço para personalidades.
Nem crenças sobre a imortalidade de personagens e valores. Eles e suas ideias imaginárias vem e morrem, como o Zé do Burro, vivido por Leonardo Villar.

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

ASSINATURA

OUTRAS LOCALIDADES
Mensal:
Semestral:
Anual:

NEWS

R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00
R$ 40,00
R$ 240,00
R$ 480,00

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

Editora MML Ltda
CNPJ 13.656.146/0001-31

EXPEDIENTE

Mensal:
Semestral:
Anual:

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

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

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

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

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

07/07 - Dia Mundial do Chocolate / Dia do Ingresso das
Mulheres nas Fileiras da Marinha
08/07 - Dia do Panificador
09/07 - Dia da Revolução e do Soldado Constitucionalista

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

Impressão
FOLHA DE
LONDRINA

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
07/07

redacao@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Umidade

22 ºC
13 ºC

91%
49%

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

Quarta
08/07

23

ºC

13 ºC

88%
49%

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

Quinta
25/06

REDAÇÃO

Temperatura

17 ºC
6 ºC

98%
34%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo
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DURANTE A PANDEMIA

Empresas do PR perdem faturamento
Divulgação

Queda nas
vendas foi de
68% em abril e
59% em maio

GUGU NA ALEP
O deputado Gugu Bueno
(PL) assumiu nesta segundafeira, 6, o mandato na Assembleia Legislsativa e agradeceu
as lideranças do PL, os deputados Fernando Giacobo (presidente estadual) e Marcel
Micheletto (secretário estadual
de Administração e Previdência), e o prefeito de Cascavel,
Leonaldo Paranhos (PSC).

Da Assessoria
Cerca de 65% das empresas
instaladas no Paraná registraram
queda no faturamento em abril e
maio de 2020, no comparativo
com o mesmo período do ano
passado. A análise, divulgada
nesta sexta-feira (3) no boletim
conjuntural das secretarias de
Fazenda e Planejamento e Projetos Estruturantes, leva em consideração contribuintes do ICMS
que emitiram notas fiscais nesse
período.
A queda nas vendas foi de
68% em abril e 59% em maio,
com a retomada mais vigorosa
de algumas atividades naquele
instante. Nos dois meses, entretanto, alguns estabelecimentos
registraram crescimento nas
vendas: 29% em abril e 37% em
maio, principalmente ligados a
alguns setores como supermercados, linha branca e móveis.
Um dos setores mais afetados
pela pandemia foi o de restaurantes, atividade na qual estabelecimentos que faturavam de R$ 30
mil (pequeno porte) por mês até
R$ 10 milhões (grande porte)
registraram perdas superiores
a 50% no fluxo financeiro – em
alguns casos, o a queda ultrapassou 80%.
Setorialmente e na classificação de porte, apenas comércios
varejistas com faturamento superior a R$ 10 milhões apontaram
aumento nas vendas ou estabilidade em abril e maio, em comparação com o mesmo período
de 2019. No entanto, 49% desses estabelecimentos apontaram
perdas de 10% a 80%.
Atividades
Segundo a Receita Estadual,
ainda estão fechados 4,1 mil
estabelecimentos do Simples
Nacional e 1,5 mil do Regime
Normal. Durante o final de março
e o começo de abril, no início das
restrições de circulação, 37,7
mil estabelecimentos da primeira
categoria e 6,3 mil da segunda
fecharam momentaneamente. Há
expectativa de impacto similar
nas próximas semanas, devido
ao decreto que restringe as atividades econômicas em 134 municípios paranaenses.
Regionalmente e na comparação da semana de 22 a 26 de
junho com a de 9 a 13 de março
(momento exatamente anterior
ao início das restrições, indicado

Comércio varejista opera no patamar de 86,2%, enquanto que o atacadista ficou na casa de 79%
como 100% para efeitos de comparação), Arapongas já atingiu
pico de normalidade, e Araucária, Pato Branco e Francisco
Beltrão (98%) chegaram em
patamar similar. A média paranaense é um pouco mais baixa,
de 94%.
A análise das regionais
impactadas pelo novo decreto do
Governo o Estado mostra que
elas estavam próximas de atingir nível anterior da pandemia.
Toledo, influenciada pelas restrições municipais, estava com 82%,
contra 86% de Foz do Iguaçu e
89% da Região Metropolitana de
Curitiba. Cascavel (94%), Cianorte (93%) e a região Norte,
de Londrina e Cornélio Procópio
(93%), estavam dentro da média
paranaense.
Regiões
A emissão de notas fiscais
subiu entre 1º e 28 de junho
na comparação com maio. Foi o
melhor período desde o começo
da crise. O comércio atacadista
opera em 76,7% do nível prépandemia, enquanto comércio
varejista, indústria de alimentos
e demais atividades manufatureiras vêm registrando patamares
de 85,3%, 93% e 88,1% respectivamente.
Na macrorregião de saúde
Leste (do Centro-Sul ao Litoral,
passando por Curitiba, Campos
Gerais e Região Metropolitana),
o funcionamento da indústria
de alimentos alcançou em junho
94,1% e da indústria em geral
84,8%, mesmo patamar do
comércio varejista. O comércio atacadista ainda apresenta a
variação mais baixa, de 76,5%.
Na macrorregião Noroeste
(região de Maringá e Umuarama), a indústria de alimentos
já opera com 98,9% da capacidade e a indústria geral com

89,6%, ante apenas 70,7% de
abril. O comércio varejista opera
no patamar de 86,2%, enquanto
o comércio atacadista ficou na
casa de 79%.
Na macrorregião Norte (Londrina e região) o destaque é da
indústria geral, que opera com
109,9%, ou seja, aumento de
quase 10% em relação ao começo
da crise. Os comércios varejista
(86,6%) e atacadista (79,1%)
também cresceram, mas a indústria de alimentos acumula a
segunda baixa, com 79,6%.
No Oeste (Cascavel e Pato
Branco), comércio varejista,
indústria de alimentos e indústria geral operam entre 84% e
95,8%, enquanto a atividade
no comércio atacadista acumula
quedas e se aproxima de 70% da
capacidade.
Vendas
Segundo o boletim conjuntural, as vendas nos supermercados
variaram dentro de uma margem
de normalidade desde março e
as farmácias registraram leve
queda, enquanto restaurantes e
lanchonetes atingiram 50% de
vendas apenas em uma semana
do mês de junho.
Alguns setores estão com
padrão de comércio superior
inclusive a março nos últimos 15
dias, como linha branca; televisores; telefone celular; móveis;
colchões; e iluminação. Outras
atividades apontam para manutenção das vendas em abril e
maio, como materiais de construção e ferragens; áudio, vídeo
e eletrodomésticos; e informática
e telefonia.
A análise mostra vendas fracas nas últimas semanas em vestuário e acessórios; cama, mesa e
banho; e calçados. Os setores de
bebidas (alcoólicas e não alcoólicas) e de alimentação (carnes,

peixes, frutos do mar, frutas,
verduras, raízes, mel, laticínios,
ovos, café, farinha, sementes e
cereais) registraram volume de
vendas estável ao longo dos últimos três meses.
O setor automotivo mantém
trajetória irregular. As vendas
de caminhões e ônibus cresceram nas últimas três semanas
e atingiram patamar superior a
março, enquanto o comércio de
motocicletas registra evolução
constante em junho, mas ainda
em estágio inferior, com 76% de
normalidade. As vendas de carros aumentaram em junho.
Caged
O boletim também traz dados
do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged),
do Ministério da Economia.
Entre março e maio foram cortados 94.450 vínculos com carteira assinada no Estado, com
impacto mais relevante no setor
de serviços (-47.326), comércio
(-25.565) e indústria (-21.286).
Regionalmente, o Leste acumulou a perda de 58.743 vagas.
Apenas em maio o Paraná
perdeu 23.856 empregos e o
resultado acumulado do ano já
é e 47.696 empregos a menos.
Mesmo assim, o Estado registrou menos demissões do que
Rio Grande do Sul e Santa Catarina ao longo de 2020.
PIB
O boletim ainda traz uma
projeção do Produto Interno
Bruto (PIB) do País em 2020,
com base nos dados divulgados
pelo Banco Central. A expectativa mais recente é de queda de
pelo menos 6,5% no acumulado
dos quatro trimestres, manutenção da recessão em 2021
(-1,2%) e crescimento a partir
de 2022 (3,5%).

DURANTE SESSÃO REMOTA

Gugu Bueno toma posse como deputado
O presidente da Assembleia
Legislativa do Paraná, deputado
Ademar Traiano (PSDB), deu
posse ao deputado estadual Gugu
Bueno (PL) durante a sessão
remota desta segunda-feira (06).
Bueno assume o lugar deixado por
Marcel Micheletto (PL), que aceitou convite do governador Carlos
Massa Ratinho Junior para assumir
a Secretaria de Estado da Administração e Previdência.
Para que pudesse cumprir os
procedimentos previstos na Constituição estadual, excepcionalmente,
o novo parlamentar esteve no Plenário da Assembleia Legislativa para a
leitura do compromisso de posse e
assinatura do termo de posse. Em
seu primeiro discurso, Gugu Bueno
(PL) agradeceu à família, aos amigos e aos companheiros políticos e
falou do desejo de contribuir com
o Paraná. “Chego com o coração
cheio de alegria e cheio de esperança para poder dar a nossa contribuição e continuar melhorando a
vida do povo do Paraná, em especial, é claro aos nossos amigos da

Divulgação / Luciomar Castilho - Alep

Gugu Bueno (PL) ladeado por Romanelli e Traiano
Região Oeste do Paraná”.
Bueno ressaltou ainda a
importância do Poder Legislativo.
“Quero deixar registrado o meu
respeito a cada um dos senhores
deputados e deputadas, reconheço
em Vossas Excelências a manifestação expressa da vontade popular, do povo do Paraná. Registrar
o meu respeito a esta Casa. Fui
presidente da Câmara de Cascavel
durante dois mandatos e sempre
disse que o Poder Legislativo está
umbilicalmente ligado com a própria democracia. É o esteio verdadeiro da democracia. Por isso, que
temos a certeza da nossa missão
de sempre defender a importância
do Poder Legislativo”.

Traiano desejou as boas-vindas ao parlamentar em nome de
todos os deputados. “Manifesto
ao nosso querido amigo Gugu,
que estando presente nesta Casa
possa exercer o mandato a altura
da representatividade da Região
Oeste do Paraná (...)”.
O primeiro secretário da
Assembleia, deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), também
desejou “sucesso e um mandato
profícuo aqui nesta Casa de Leis.
É um prazer tê-lo conosco”.
Biografia
Aldino Jorge Bueno, o Gugu
Bueno, é advogado, casado e pai
de dois filhos. Disputou uma vaga

no legislativo estadual pela coligação PR-PRB/PHS/PR/Avante,
conquistando 21.574 votos.
Desde 2019, o Partido da República (PR) passou a se chamar
Partido Liberal (PL).
Natural de Cascavel, foi eleito
vereador da cidade por dois mandatos consecutivos e por quatro
anos exerceu a função de presidente
da Câmara de Vereadores. Deixou
a vereança em 2019 para assumir
o cargo de Superintendente de Articulação Regional da Casa Civil.
Novo secretário
A licença do deputado Marcel
Micheletto (PL) também deixou
vaga a função de 3º secretário da
Assembleia Legislativa do Paraná.
De acordo com o Regimento
Interno do Legislativo, o 4º secretário, deputado Gilberto Ribeiro
(PP), assume automaticamente a
3ª secretaria. Já a quarta secretaria
passará a ser comandada pelo 5º
secretário, deputado Nelson Luersen (PDT), restando vaga a função
de 5º secretário.

ELEITO
O deputado Alexandre
Amaro (Republicanos) será
eleito, de forma unânime, mesra
terça-feira, 7, o 5º secretário
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. O cargo ficou
depois que o deputado Marcel
Micheletto (PL) assumiu a chefia da Secretaria de Administração e Previdência.
PEDE PARA SAIR
Não está nada boa a relação
entre o deputado Coronel Lee
(PSL) e o secretário Coronel
Rômulo Marinho Soares (Segurança Pública). A refrega agora
é a entrega de EPIs (equipamentos de proteção individual)
aos policais militares. "Se não
entende nada de segurança,
pede para sair", disse Coronel
Lee na sessão de segunda-feira,
6.
NOVAS DATAS
A deputada Maria Victória (PP) disse que é positivo o
adiamento das eleições municipais para 15 e 29 de novembro.
"Esta definição é positiva pois
o impasse para o calendário
eleitoral na disputa dos municípios trazia muitas dúvidas. É
importante lembrar que se caso
um município ou estado não
apresentar condições sanitárias
para realizar as eleições em
novembro, o Congresso poderá
editar um decreto legislativo
designando novas datas. Vamos
cuidar da saúde de todos e
defender a democracia em prol
do desenvolvimento do nosso
país e em especial do Paraná".
BALANÇO POSITIVO
O
deputado
Ademar
Traiano (PSDB), presidente da
Assembleia Legislativa, avalia os
100 dias de trabalho durante
a pandemia. Apesar da crise
sem precedentes, o balanço
que é positivo. "A Assembleia
se reinventou completamente
para enfrentar essa ameaça.
Afastamos os funcionários que
integram os grupos de risco,
que passaram a atuar em home
office. Estamos fazendo as sessões de forma remota, preservando os deputados de riscos de
contágio, que seriam muito grandes em sessões presenciais".
NÃO QUERO
O secretário de Educação
do Paraná, Renato Feder, negou
o convite de Jair Bolsonaro
para ser o novo comandante
do MEC. Pelas redes sociais,
Feder agradeceu ao presidente
e desejou sorte e uma boa gestão no Ministério da Educação,
que segue sem um titular desde
a saída relâmpago de Carlos
Alberto Decotelli. Pessoas próximas afirmam que o presidente
vai escolher um nome técnico
para o cargo, apesar dos afagos
ao setor radical.
ELEIÇÕES EM ABERTO
O pré-candidato do PSDB
a prefeito, Edson Lau, afirmou
que a eleição municipal em
Curitiba marcada para 15 de
novembro "está aberta". "O
PSDB tem condições de apresentar um projeto qualificado
para a cidade, sem radicalismos ou ressentimentos, mas
que tenha o foco e o dinamismo
que momento histórico exige",
disse o pré-candidato.
O

Divulgação

PSDB tem condições de apresentar um projeto qualificado
para a cidade, sem radicalismos
ou ressentimentos, mas que
tenha o foco e o dinamismo que
momento histórico exige, afirma
Edson Lau .
TESTES LIBERADOS
A Anvisa autorizou os testes
brasileiros com a vacina desenvolvida pela empresa Sinovac,
sediada na China, em parceria
com o Instituto Butantan, em
São Paulo. As análises devem
ser testadas em cerca de nove
mil pessoas em São Paulo, Rio
Grande do Sul, Minas Gerais,
Paraná e Distrito Federal. O
imunizante é feito a partir de
cepas inativas do coronavírus e
o objetivo é avaliar a segurança
e a eficácia na imunização contra a covid-19.
PLANOS DE RETOMADA
O governo do Paraná tem
projetado um cenário diferenciado pós-pandemia. O governador Ratinho Júnior (PSD) e
equipe seguem confiantes na
retomada acelerada, para isso
estão sendo criados incentivos
para a economia, um grande
e bom exemplo é o selo Made
in Paraná, para estimular o
consumo regional e recuperar
as perdas sociais e financeiras
provocadas pela interrupção de
atividades.
RETOMADA II
Outro grande incentivo é
o programa de estímulo aos
arranjos produtivos locais, aglomerados de empresas e incentivo à geração de emprego a
partir da execução de obras
públicas e privadas. Para o
enfrentamento da pandemia, o
Paraná disponibilizou créditos
que somam R$ 1 bilhão para
atender empreendedores de
todos os portes com a criação
do programa Recupera Paraná.
O governo também promoveu a
isenção do Imposto sobre ICMS
para 270 mil micros e pequenas
empresas
DETRAN
O Detran suspendeu o atendimento presencial nas sete
regiões do estado que tiveram
medidas mais restritivas decretadas para conter o avanço
do coronavírus. As medidas,
como a suspensão dos serviços
não essenciais, impactaram as
regiões de Curitiba, Cornélio
Procópio, Cianorte, Toledo,
Cascavel, Foz do Iguaçu e Londrina. O único serviço presencial que poderá ser realizado é a
liberação de veículos dos pátios
do órgão, que funcionará em
regime de plantão.
HOME OFFICE
Pesquisa feita pela USP
mostra que há um grande
potencial de expansão do trabalho em home office no Brasil,
pós pandemia da covid-19, em
cargos de nível superior, gestores e professores. Segundo
a pesquisa, os trabalhadores
reportaram altos níveis de satisfação com seu trabalho em casa:
70% disseram que gostariam de
continuar trabalhando em home
office depois da pandemia; 19%,
que não gostariam; e 11%, que
são indiferentes.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

ENTREVISTA

"Ampliamos todas as ações
já desenvolvidas desde
oferta de leitos de UTI
especializada em macrorregiões, como testagem
do vírus em grande
quantidade." Beto Preto

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, BETO PRETO

'Ficar em casa é o principal remédio'
Luciomar Castilho / Alep

Da Redação
Os casos de covid-19 se
intensificaram no interior. O
secretário estadual de Saúde,
Beto Preto, reitera que neste
momento não existe melhor
remédio do que ficar em casa,
reforçar o isolamento e distanciamento social, usar máscara
facial e manter os hábitos de
higiene pessoal (lavar as mãos
com água e sabão).
"Fizemos um plano de
contingência, que foi também
referência para os municípios. Ampliamos a rede hospitalar por todas as regiões.
Neste sentido, algumas ações
também merecem destaques,
como o trabalho integrado
das equipes de epidemiologia
para a identificação e bloqueio de casos em 22 regionais de saúde", disse Beto
nesta entrevista exclusiva a
ADI sobre as ações tomadas
em relação ao interior.
Beto Preto afirma ainda
que foram disponibilizados
mais de 11 milhões de unidades de equipamentos de proteção individual (EPI), como
luvas, máscaras, avental,
álcool gel, entre todas necessidades dos profissionais de
saúde."Foram quase 400 mil
testes rápidos para as 22
Regionais de Saúde, ampliamos a capacidade de testes
de RT-PCR considerado o
padrão ouro, hoje com uma
capacidade de processamento
pelo Lacen e pelo IBMP/Fiocruz de 5 mil testes ao dia".
Leia a seguir a entrevista
na íntegra.
....................................
ADI - O coronavírus alcançou quase todo o Paraná. Quais
as medidas que a Secretaria de
Saúde adotou no tratamento
da Covid-19 nas pequenas e
médias cidades?

Beto Preto - O novo coronavírus SARS-CoV 2 está
circulando praticamente em
todas as cidades do Paraná.
Desde o início da pandemia,
pela liderança do governador Ratinho Massa Junior,
desenhamos uma estratégia
que até este momento - em
julho - nos coloca numa situação equilibrada, em comparação aos outros estados do
Brasil. Não é uma posição
confortável, muito pelo contrário. Ampliamos todas as
ações já desenvolvidas desde
oferta de leitos de UTI especializada em macrorregiões,

Beto Preto: "O Paraná é o Estado que mais testa, proporcionalmente no Brasil"

como testagem do vírus em
grande quantidade, além de
ações preventivas em grandes,
médias e pequenas cidades.
O momento é crítico, preocupante e precisamos da ajuda
de todos.
Mais de 700 pessoas já
morreram pelo novo vírus. São
vidas de paranaenses que se
perderam. Famílias que choram, uma comunidade enlutada, uma cidade entristecida.
ADI - Poderia detalhar
algumas das ações municipalistas?

Beto Preto - Fizemos um
plano de contingência, que
foi também referência para
os municípios. Ampliamos
a nossa rede hospitalar por
todas as regiões. Neste sentido, algumas ações também
merecem destaques, como o
trabalho integrado das equipes de epidemiologia para a
identificação e bloqueio de
casos em 22 Regionais de
Saúde.
Disponibilizamos mais de
11 milhões de unidades de
equipamentos de proteção
individual (EPI), como luvas,
máscaras, avental, álcool gel,
entre todas necessidades dos
profissionais de saúde.
Foram quase 400 mil testes rápidos para as 22 Regionais de Saúde, ampliamos a
capacidade de testes de RTPCR considerado o padrão
ouro, hoje com uma capacidade de processamento pelo
Lacen e pelo IBMP/Fiocruz
de 5 mil testes ao dia.
O Paraná é o Estado que
mais testa, proporcionalmente
no Brasil.
ADI - O senhor especificar

por região: da fronteira internacional no Oeste e Sudoeste
até Curitiba e Litoral?

Beto Preto - As ações são
todas integradas, pois o coronavírus dispersou por todo o
Paraná indistintamente. Por
exemplo, no Oeste paranaense,
onde temos um grande número
de frigoríficos, fazemos um
trabalho efetivo de orientação
com estratégia conjunta para
a testagem laboratorial, identificação e bloqueio de pessoas confirmadas e daqueles
que tiveram contato com os
trabalhadores deste segmento
empresarial.
É preciso destacar ainda
a ampliação da nossa robusta
rede hospitalar. Não optamos
por contratar nenhum hospital
de campanha, porque além de
caro, é pouco efetivo do ponto
de vista técnico e optamos por
deixar o legado nas novas instalações hospitalares para o
pós pandemia.
No Paraná, em 30 anos,
foram quase 1.200 leitos de
UTI implantados.
Sob a coordenação do
governador Ratinho Junior, em
100 dias colocamos 800 leitos
de UTI para funcionar. Fizemos
funcionar três hospitais regionais (Telêmaco Borba, Ivaiporã
e Guarapuava), que por quase
dezesseis anos - quatro gestões , a obra não finalizava, ou
mesmo quase acabada, sequer
atendeu um paranaense, um
paciente qualquer, pois não
abriram as portas. Colocamos
toda a estrutura para funcionar e hoje estamos salvando
vidas neste momento crítico.
E eles continuarão, após esta
pandemia, a funcionar com
qualidade para atender nossas
comunidades.

Além disso, ampliamos
a estrutura dos hospitais
universitários em Cascavel,
Londrina, Maringá e Ponta
Grossa. Na capital e na região
metropolitana, por exemplo,
colocamos o Hospital de Reabilitação, aqui em Curitiba,
apenas o atendimento de casos
de pacientes com a Covid-19.
Unidade própria do Estado.
Temos na região metropolitana, em Campo Largo, um
hospital que tem leitos contratados pelo Governo. E que
hoje atende também pacientes
de Curitiba e região metropolitana. Ou seja, é a ação da
saúde no Paraná por inteiro.
ADI - Esta ampliação hospitalar é o diferencial no combate ao coronavírus?

Beto Preto - É preciso
dizer que a estrutura hospitalar não é infinita. Temos a
capacidade de contratação de
leitos até um certo ponto, pois
há o limite de contratação da
equipe multiprofissional especializada e treinada. Se não
segurarmos a curva ascendente de casos, não teremos
leitos, equipes profissionais
intensivistas e remédios anestésicos, que já estão faltando
em muitas unidades no Brasil.
ADI - O uso da máscara, o
distanciamento e o isolamento
social, a higiene pessoal ainda
os melhores protocolos de prevenção, quais outros?

Beto Preto - Neste
momento não existe nenhum
outro protocolo mais eficiente.
Temos que manter o isolamento domiciliar e o distanciamento social, além de reiterar
os hábitos de higiene e ventilar

os ambientes, abrindo portas e
janelas frequentemente.
ADI - Quais os principais
pontos do decreto do governador Ratinho Junior que merecem mais atenção nas cidades
do interior?
Beto Preto - É preciso dizer que medidas mais
duras foram adotadas no novo
decreto em 7 regiões de saúde
como Curitiba e Região Metropolitana, Londrina, Cornélio
Procópio, Cascavel, Foz do
Iguaçu, Toledo e Cianorte com
alcance em 134 cidades.
Consideramos um tripé:
incidência de casos, número de
mortes e capacidade hospitalar. Estas são, hoje, as regiões
mais críticas, que estão acima
da média do Paraná. Mas é
preciso fazer uma quarentena
bem feita agora.
O governador Ratinho
Junior é uma pessoa sensível,
reconhece a dificuldade de
todos, especialmente da atividade econômica. Mas vejamos, estamos com as aulas
interrompidas, famílias inteiras
que estão fazendo um sacrifício para nos auxiliar a segurar
a curva.
Temos uma projeção feita
pelo Ipardes que, em 12 de
julho, teremos mais de 53 mil
casos no Paraná.
Por isso a medida agora
é no sentido de determinar a
suspensão do funcionamento
das atividades que não sejam
essenciais, fechamento do
comércio, shoppings, a redução
da jornada e da capacidade de
ocupação do transporte coletivo, suspensão das cirurgias
eletivas, até para nos auxiliar
na estrutura hospitalar, diminuir a utilização de remédios
e anestésicos, e ainda restrição de circulação de pessoas
em supermercados e comércio
essencial.
ADI - O senhor tem conversado com os prefeitos,
como eles avaliam toda essa
situação e como as prefeituras
podem ajudar mais?

Beto Preto - Sim, temos
feitos conversas permanentes
com todos os prefeitos, com
a associação de prefeitos das
diversas regiões, juntamente
com o governador Ratinho
Junior, que é governante de
diálogo franco, aberto e municipalista. Temos pedido a
colaboração neste sentido, de
adesão aos posicionamentos
do Governo Estadual. Muitos
prefeitos entenderam o cenário

e estão nos ajudando. Sabemos que neste ano de eleições
municipais adiadas, temos
algumas situações diferenciadas. Mas o momento exige
equilíbrio, um olhar técnico e
científico, pensando na preservação de vidas. Temos que
deixar a questão política para
o momento oportuno e lembro
que fui prefeito também e sei
das dificuldades que eles passam neste momento.
ADI - Qual sua avaliação do
trabalho da Sesa nesses mais
de 100 dias de pandemia?

Beto Preto - A gestão
tem sido pautada no equilíbrio, na moderação e trabalho
em equipe. E principalmente
na austeridade e legalidade.
Nenhuma compra ou aquisição foi feita de forma açodada.
Muito pelo contrário. Temos
visto gente comprando respiradores por mais de R$ 200
mil. No Paraná, compramos
poucos equipamentos por R$
40 mil e R$ 50 mil, além de
recuperar equipamentos que
estavam parados por falta de
assistência técnica, até com
voluntários. Não é porque o
próprio mercado está regulando as demandas, mercadores inescrupulosos estão
jogando o preço nas alturas,
que temos que justificar a
compra sem critérios, mesmo
em caso deste cenário caótico
na saúde pública.
Temos atuado também
com a ciência nos ladeando e
auxiliando. Até aqui, a nossa
estratégia de ampliação de
leitos, contratação de serviços
de UTI tem sido positiva. Mas
repito, é uma estrutura finita.
Os dias têm sido difíceis. Não
temos zona de conforto. E por
isso mesmo precisamos da
ajuda de todos.
ADI - Remédios mais eficazes e vacina contra a pandemia
estão mais perto? E os remédios indicados até agora?

Beto Preto - Ainda não
temos um remédio efetivamente comprado, nenhuma
vacina. Temos estudos, temos
algumas pesquisas. Esperamos que logo a gente tenha
um medicamento ou mesmo
vacina. Os remédios que temos
hoje são utilizados em situações muito pontuais.
O principal e mais efetivo
remédio, por enquanto, é o isolamento domiciliar, higiene pessoal e o distanciamento social.
ADI - Como se proteger
do coronavírus neste inverno?

Beto Preto - O inverno
é um momento mais propício
para propagação do vírus, por
ser um período mais úmido
e frio. Por isso, as pessoas
devem continuar usando máscaras, lavando bem as mãos,
usando álcool em gel, deixando
os ambientes arejados. É um
período, principalmente no Sul
do Brasil, onde será crucial a
atenção redobrada de todos governantes e cidadãos. Com
a ajuda das famílias paranaenses vamos superar com consciência social, e mais rápido,
este momento difícil.

TERÇA-FEIRA, 7 A 9 DE JULHO DE 2020

5

107 CASOS ATÉ ESSA SEGUNDA-FEIRA

Carambeí computa 4º óbito por covid
Divulgação

Morte registrada
em 10 de junho
só foi inserida no
sábado pela SESA

Divulgação

Da Redação
A Secretaria Municipal de
Saúde, por meio da Vigilância
Epidemiológica, divulgou às 17
horas desta segunda-feira (06),
nota informativa sobre os novos
casos confirmados da Covid-19
em Carambeí. São 107, sendo
81 recuperados, 22 em quarentena de isolamento e 4 óbitos.
Ainda existem oito casos em
investigação pela Secretaria do
Estado da Saúde (SESA), 85
pacientes em isolamento domiciliar com síndrome gripal e 259
que realizaram exames laboratoriais e testes rápidos e foram
descartados para a doença.
4º óbito
No sábado (4), às 23h13, o

Gráfico da Covid-19 de segunda-feira (06)
secretário de Saúde de Carambeí, Sérgio Rodrigues da Luz,
usou o facebook da Prefeitura Municipal para divulgar
o quarto óbito no município
decorrente da covid-19. Trata-se de um homem de 56 anos,
o qual estava internado em um
hospital de Curitiba desde o dia

CONTRA A DENGUE

Tibagi proíbe
vasos de ﬂores
nos cemitérios
Da Assessoria
Tibagi - Na sexta-feira (3),
a Prefeitura de Tibagi publicou o
decreto n°841/2020 que determina a eliminação de recipientes e ornamentos que possam
acumular água ou servir para
criadouros de Aedes aegypti,
mosquito transmissor da dengue, no Cemitério Municipal. A
medida é mais uma adotada para
o enfrentamento da doença no
município.
Além do Cemitério Municipal, a medida se aplica a outras
áreas públicas.

VACINA INFLUENZA

Mais de 1800
doses estarão
disponíveis
Palmeira - Dsde segundafeira (6) a Secretaria Municipal de
Saúde disponibiliza à população
em geral 1.850 doses da vacina
influenza. Estas doses são remanescentes da Campanha Nacional
de Vacinação contra Gripe, que
entre os dias 23 de março e 30 de
junho vacinou apenas pessoas dos
grupos prioritários.
As vacinas estarão disponíveis à
população nas Estratégias de Saúde
da Família (ESFs) do município e
também no Centro de Vacinação,
instalado no Ginásio de Esportes
Durval Antônio de Freitas, que funcionará de segunda-feira até sextafeira (10), das 8h30 às 11h30 e
das 13h30 às 16h30.
O Centro de Vacinação contará
com distribuição de 100 senhas
por dia, sendo 50 no período da
manhã e 50 no período da tarde.
De acordo com a enfermeira Conceição Rocha Buge, “o objetivo do
Centro de Vacinação é de agilizar
a vacinação da população e evitar
aglomerações nas unidades de
saúde”.
Os interessados em receber
a dose devem comparecer na sua
ESF de referência ou no Centro
de Vacinação portando carteira de
vacinação e documento com foto, e
solicitar a vacina.
Campanha
Foi encerrada na terça-feira
(30) a Campanha Nacional de
Vacinação contra Gripe. Palmeira
atingiu 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 de grupos
prioritários receberam vacinação
no município.

Secretário de Saúde Sérgio da Luz

10 de maio para realizar transplante renal, sendo operado
no dia seguinte. No dia 27 de
maio, o hospital fez exame para
a covid-19 nesse paciente e no
dia 28 saiu o resultado atestando positivo. No dia 10 de
junho veio a óbito, constando
na sua certidão a causa morte

como sendo insuficiência renal
e respiratória por covid.
Ao Página Um News o
secretário disse que a SESA
só computou para Carambeí a
morte no sábado (4), apesar do
óbito ter acontecido em 10 de
junho.
Sérgio da Luz voltou a pedir

Liga Estudantil PR vai reunir fãs
Carambeí - Começou na
sexta-feira (03) as inscrições
da primeira edição da Liga
Estudantil PR, um torneio de
e-games organizado pela RPC
e Governo do Paraná. O campeonato vai reunir jogadores
de PES 2020, Fortnite, Brawl
Stars e Clash Royale de todo
o estado. O patrocínio é da
Copel Telecom.
As inscrições já estão abertas e são gratuitas, mas com
vagas limitadas, e podem ser
feitas no site ligaestudantilpr.
com.br. Basta acessar, escolher
em qual jogo – e por qual plataforma – você quer participar.
A Liga é para os estudantes
de 14 até 18 anos completos
até o 1º de janeiro de 2020,
matriculados em uma escola

regular, pública ou privada, e
com residência comprovada no
estado do Paraná.
“Essa é uma área relacionada ao entretenimento e ao
desenvolvimento da mente
que tem crescido muito nos
últimos anos. Com a criação
dessa competição, atendemos uma grande demanda de
nossos jovens e ainda conseguimos suprir, este ano, a
necessidade do cancelamento
dos Jogos Escolares”, disse o
superintendente do Esporte
Helio Wirbiski. Ele ainda
completou que “a intenção
é que os e-games se tornem
parte integrante do calendário esportivo do Estado no
futuro”.
O jogos serão realizados
nos fins de semana do mês de
julho, nos dias 11 e 12 para

Brawl Stars e Clash Royale, e
18 e 19 para PES e Fortnite.
As finais serão nos dias 25 e
26 de julho, com transmissão
ao vivo pelo GloboEsporte.
com/pr, e os competidores
terão seus jogos narrados
pelos casters mais conhecidos
de cada game Bruno Clash
(Clash Royale e Brawl Stars),
Muuh Pro (PES 2020) e Pai
Também Joga (Fortinite).
Formato da disputa
O campeonato, disputado
no período da tarde, terá uma
fase de mata-mata e com classificação dos oito melhores para
as finais. As classificatórias e
as finais serão em melhor de
três. Cada partida será controlada por um árbitro, que terá
autoridade total para aplicar
as regras do jogo.

Mapa Covid 19 será apresentado
Carambeí mais uma vez é
destaque em evento da Rede
Cidade Digital (RCD) que este
ano promoverá o Webinar que
acontecerá nesta terça-feira (7),
com a presença de gestores dos
Campos Gerais e Centro do
Estado. Marcado para às 10
horas, o evento abordará o uso
da tecnologia neste momento em
que os municípios enfrentam o
novo coronavírus. O diretor do
Departamento de Tecnologia da
Informação de Carambeí, Edison
Rodrigo de Moura, apresentará o
Mapa Covid-19 e outros serviços
digitais adotados pelo município.
Moura, explica que apresen-

* Com Assessoria

Circuito de Xadrez Online
será em quatro etapas
Da Assessoria
Carambeí - A secretaria
municipal de Esportes realiza
o primeiro Circuito de Xadrez
Online Carambeí em quatro
etapas, com início no dia 18 de
julho e encerramento em 29 de
setembro. Ao final de cada circuito os três primeiros colocados
de cada categoria receberão premiação. As inscrições são gratuitas e podem ser efetuadas no link
lichess.org.
Com etapas marcadas para
o dia 18 de julho, primeiro de
agosto, 15 de agosto e 29 de
setembro, sempre às 20 horas,
o 1º Circuito de Xadrez Online
Carambeí estará aberto a participação de categorias masculina
e feminina nas idades de 8/9,
10/11, 12/13, 14/15, 16/17,

18 e mais.
O secretário de Esportes,
Alfredo de Oliveira Neto, explica
que os enxadristas que preencherem o formulário estarão cadastrados no circuito precisando
somente confirmar a participação
em cada uma das etapas através
dos links disponibilizados nas
redes sociais.
Alfredo comenta que nesse
período em que não há como
promover esportes coletivos, o
Circuito de Xadrez Online surge
como uma oportunidade de exercício mental onde crianças e
adultos poderão praticar. "Jogar
xadrez proporciona o desenvolvimento da memória, imaginação concentração e do raciocínio
rápido, fatores que irão melhorar
o desempenho nos estudos e trabalho", ressalta.

ESTRÉIA 8 DE JULHO

NO WEBINAR

Divulgação

Da Assessoria

Casos
103º Caso: IBMP: Paciente
sexo feminino, 49 anos, contato
de caso confirmado, encontra-se
em bom estado de saúde, está
sob monitoramento da Unidade
Básica de Saúde.
104º Caso: IBMP: Paciente
sexo feminino, 51 anos, evoluindo bem, segue sob monitoramento da Unidade Básica de
Saúde.
105º Caso: IBMP: Paciente
sexo feminino, 31 anos, apresentou melhora dos sintomas,
está sendo monitorada pela
Unidade Básica de Saúde.
106º Caso: Covid-19 Ac Anti
Sars Cov-2 IgG. Paciente sexo
feminino, 23 anos. Assintomática.
107º Caso: Covid-19 Ac Anti
Sars Cov-2 IgG. Paciente sexo
masculino, 43 anos. Assintomático.

CARAMBEÍ

DE JOGOS ELETRÔNICOS

Da Assessoria

aos munícipes que "usem máscara, álcool em gel, e evite as
aglomerações. Fique em casa,
cuide dos seus entes queridos e
de si próprio".
Quanto a outras medidas
a serem adotadas, o secretário disse que será publicado

no boletim oficial do município, de quarta-feira (8), novas
medidas, algumas mais duras,
e outras mais flexíveis.

Encontro virtual
conectará os municípios
tará o Mapa do Covid onde estão
todas as informações, em tempo
real, da contaminação no município por bairro bem como curva
de evolução, proporção por sexo,
hospitalizados, recuperados, em
isolamento e óbitos. Na ocasião,
também será comentado sobre
as ferramentas usadas para ser-

viços remotos e conectividade da
gestão municipal. Ele cita, ainda
que todo trabalho desenvolvido
para garantir a internet gratuita
há mais de 200 famílias do município será abordado.
O encontro virtual vai conectar os municípios que integram
as associações de municípios da
AMCG, Amcespar e Amocentro,
com a participação dos prefeitos
de Jaguariaíva, Jose Sloboda;
de Guarapuava, César Silvestri
Filho; de Inácio Martins, Júnior
Benato, e de Ponta Grossa, Marcelo Rangel; além do diretor de
TI de Carambeí, Edison Rodrigo
Coelho de Moura, e do empresário e especialista em contratos
públicos, Marcel Fracaro.

Espetáculo 'Menestrel conta
a Imigração no Paraná'
Carambei - Na quarta-feira
(08), a Cia Karagozwk apresenta o Espetáculo "Menestrel
conta Imigração no Paraná". O
evento vai ser online, por conta
das medidas de segurança contra
o Covid-19. O espetáculo acontece às 20 horas na página do
Facebook ‘Cultura Carambeí’.
O evento é uma organização
do Sesi Cultura Paraná, com
apoio da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura e faz parte
do Circuito Cultural, programa
que tem parceria com as Secretárias de Cultura e Educação,
Fundações Culturais e Indústrias
dos municípios atendidos.
O espetáculo conta como a
formação cultural do Paraná foi

influenciada por várias etnias,
com suas tradições, crenças,
trejeitos e sabedoria popular,
transformando o Paraná em um
Estado com uma identidade marcada pela diversidade Cultural.
A história é contada através
do Teatro de Sombras. Para
poder acompanhar o espetáculo
é só preciso entrar na Página do
Facebook Cultura Carambeí, às
20 horas, no dia 8 de julho.
Divulgação
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TOQUE DE RECOLHER EM PONTA GROSSA

15 comércios são
multados por não
cumprir medidas
Cada dono de
estabelecimento
multado irá
desembolsar
R$ 10 mil
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Prefeitura
de Ponta Grossa realizou neste
final de semana mais uma Operação Toque de Recolher em ação
integrada entre a Secretaria da
Fazenda, Guarda Municipal e Polícia Militar. Durante a fiscalização
na sexta, sábado e domingo, 15
estabelecimentos foram encontrados com funcionamento em desacordo com o decreto 17.452, que
proíbe a circulação de pessoas nas
vias públicas e funcionamento de
estabelecimentos não essenciais
das 23 às 6 horas. Os agentes
aplicaram R$ 10 mil em multas
pelos descumprimentos.
“O último decreto prevê o
toque de recolher durante 14
dias, seguindo a orientação do
Governo do Estado, mas realizamos uma ação mais intensifi-

cada no final de semana, onde
há tendência de mais irregularidades. Nossa ação integrada
agora será mantida durante a
semana e esperamos contar com
a conscientização da população
sobre a importância de restringir as atividades neste período,
de forma que possamos conter
a evolução dos casos em nossa
cidade”, explica o secretário da
Fazenda, Cláudio Grokoviski.
Durante os três dias, a Operação Toque de Recolher realizou
a abordagem em mais de 500
locais, com base principalmente
nas denúncias encaminhadas pelo
WhatsApp da denúncia. A ação
integrada da Fazenda, GM e PM
manterá a fiscalização durante a
semana, para garantir o cumprimento do decreto, que proíbe a
circulação de pessoas nas vias
públicas do município entre 23h
e 6h, sob pena de multa ao estabelecimento irregular de 10 VR
(valor de referência), somando
R$ 837,90.
A proibição de funcionamento
durante o intervalo do toque de
recolher não é válida para serviços essenciais, podendo manter
funcionamento normal: atividades médicas e hospitalares,

farmácias, serviços funerários,
serviços de segurança, serviços
de táxi e aplicativos, serviços da
imprensa em plantão, serviços
da indústria e postos de combustível (com exceção das lojas
de conveniência).
Serviços de alimentação
podem manter funcionamento
após às 23 horas apenas na
modalidade de delivery. A autorização de atendimento sob entrega
é válida tanto para restaurantes e
lanchonetes em estabelecimentos
fixos, como também para trailers
e food trucks.
A retirada ou delivery de
bebidas, produtos de tabacaria ou serviços similares devem
encerrar os atendimentos às
23h, sendo vedado o atendimento via delivery nesses casos.
Em caso de fiscalização, a
orientação para os trabalhadores dos setores essenciais que
poderão manter funcionamento
no período, e podem ser abordados durante o deslocamento
para casa ou trabalho, é para
que estejam portando forma de
comprovação de vínculo com
empresa, que pode ser crachá
ou uma declaração do empregador, por exemplo.

ACESSIBILIDADE E DESLOCAMENTO AO CENTRO CÍVICO

Obra dará melhor qualidade de vida
Da Assessoria
Palmeira - Garantindo
maior acessibilidade e deslocamento nas novas instalações
do Centro Cívico, assegurando
melhor qualidade de locomoção a moradores e munícipes
que circulam diariamente pelas
ruas Barão do Rio Branco,
Judith Sotta Malucelli, Luiza
Trombini Malucelli, Coronel
Macedo, além de uma via ainda
sem denominação no Centro
Cívico, a Prefeitura Municipal
de Palmeira está realizando
uma obra bastante importante

no local.
São 10,5 mil m² de asfalto
e 1,2 mil m³ de concreto em
passeios com urbanização e
acessibilidade, assegurando aos
moradores investimento de qualidade na via que leva de suas
casas ao trabalho, assim como
aos palmeirenses que precisarem dos serviços prestados no
Novo Centro Cívico, com qualidade de acesso e segurança.
Para o prefeito Edir Havrechaki, “o investimento nas
obras dará retorno muito
positivo na qualidade de vida
dos munícipes, pois mudará o

eixo de desenvolvimento e até
mesmo de funcionamento da
nossa cidade. São investimentos que certamente farão a
diferença nos próximos anos”,
destacou. Para a realização
da obra a Prefeitura realiza o
investimento de cerca de R$ 3
milhões, recurso obtido através
do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa),
da Caixa Econômica Federal.
Segundo dados divulgados
pela Secretaria de Infraestrutura
e Urbanismo, de acordo com as
medições, até o momento foram
executados 39,9% da obra.

ATRAVÉS DE LIVE

Teatro conta a imigração no Paraná
A Companhia Karagozwk de
teatro de sombras e a ABC Projetos Culturais, em parceria com a
Diretoria Municipal de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura de
Castro, fará uma live do espetáculo
“Menestrel conta a imigração no
Paraná” na próxima quinta-feira
(9), às 10 horas. A apresentação
é voltada ao público infantil, mas
todos poderão acompanhar pelo
perfil no Facebook da Karagozwk
Marcello Karagozwk: https://
www.facebook.com/karagozwk.
O espetáculo foi aprovado pelo
Ministério da Cidadania por meio
da Lei de Incentivo à Cultura e
será transmitida em Castro através
do apoio da Prefeitura Municipal,
Caminhos do Paraná, BRDE, Ser-

vopa, Belgotex e Costa Ferro.
O espetáculo aborda a cultura
paranaense a partir da imigração,
mostrando crenças, trejeitos, tradições e sabedoria popular. “A
identidade paranaense foi constituída a partir da influência de
italianos, alemães, poloneses,
japoneses, ucranianos, negros,
portugueses, holandeses entre
tantos outros imigrantes que por
aqui aportaram e ainda hoje preservam traços das suas culturais
de origem. Nosso espetáculo
valoriza esse universo e essas
contribuições”, assinala o diretor da Cia. Karagozwk, Marcello
Andrade dos Santos.
“Menestrel conta a imigração
no Paraná” começou a circular

pelo estado em 2017. Porém,
por conta da pandemia, as apresentações presenciais foram
interrompidas. Agora elas serão
transmitidas ao vivo, numa versão
de 30 minutos e com uma conversa entre os atores e o público
ao final da apresentação.
A peça é gratuita e terá seu
roteiro escrito disponibilizado na
descrição da live como medida
de acessibilidade, para que portadores de necessidades especiais também possam acessar
o conteúdo. Também se pode
ter acesso antecipado ao roteiro
pelo link: https://drive.google.
com/file/d/1x0YS6NiDbs68Mp0imBQ3RKT8WaBkCfB/
view?usp=sharing

Estabelecimentos estavam descumprindo regras do toque de recolher

DEPOIS DO CICLONE BOMBA

DUAS VEZES POR SEMANA

Hortaliças e pães são
vendidos em feira
Divulgação

Com menor
intensidade,
novo ciclone se
aproxima
Da Assessoria

Padre Ivo Nardeli é o coordenador da feira na paróquia
Ponta Grossa - A Feira
de Hortaliças na Paróquia
Nossa Senhora da Saúde, em
Ponta Grossa, acontece duas
vezes por semana, às terças
e sextas-feiras, das 8h30
às 15 horas. São verduras,
pães e o famoso ‘limoncello’,
produto da casa, licor de
limão, receita italiana, que
tem grande procura. Todos
os recursos arrecadados são
direcionados à manutenção
do Instituto João XXIII.
A feira, que acontece no
pátio da paróquia, ao ar livre,
já se realiza há dois meses.
Segundo o padre Ivo Nardeli,
90% produtos são provenientes do próprio instituto,

com auxílio de alguns alunos,
dentro das atividades profissionalizantes:
horticultura,
fruticultura e hidroponia. Os
10% restantes, geralmente
os fora de época, são adquiridos de outros produtores.
“O limoncello é um grande
sucesso. Além da fórmula da
receita, tem que ter a benção
especial”, brinca o padre.
O dinheiro obtido com a
feira complementa o custeio
das atividades do Instituto
João XXIII, que desenvolve
15 projetos, com atividades
de informática, horticultura,
cursos
profissionalizantes
e música a cerca de 200
crianças.

PROGRAMA 'NOSSA GENTE PARANÁ'

42 famílias carentes de
Sengés conquistam casa
Sengés - A Cohapar entregou
na sexta-feira (3) a chave da casa
própria para quarenta e duas famílias em situação de vulnerabilidade
social, moradoras do município
de Sengés. As unidades habitacionais fazem parte do programa
Estadual Nossa Gente Paraná que
visa à qualidade de vida por meio
de moradias dignas. As casas são
entregues aos beneficiários sem
custo nenhum, pois são financiadas pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID).
“Para essas famílias, muitas
vezes, esse programa é o único
meio delas conseguirem uma casa
própria e saírem das áreas de
risco onde moram”, compartilha
o chefe do escritório regional da
Cohapar de Ponta Grossa, Ary
Ribeiro Filho.
O empreendimento conta com
cinco moradias de 49 m², totalmente adaptadas para pessoas
com deficiência. As outras 37 unidades são de 31,89 metros quadrados. Todas elas possuem dois
quartos, sala, cozinha e banheiro.
Famílias contempladas
As pessoas atendidas são as

que possuem renda bruta mensal
de até dois salários-mínimos e
estão previamente cadastradas em
programas de assistência social
de Sengés. O processo de seleção é feito pelo município que usa
como base o sistema de cadastro
de pretendentes da Cohapar.
A obra
O empreendimento teve
contrapartidas do Governo do
Estado, com instalações gratuitas da rede de energia elétrica
pela Copel e redes de água e
esgoto pela Sanepar. E, o município doou o terreno para que a
Cohapar construísse as casas e
isentou por cinco anos o pagamento do IPTU para as famílias.
“As pessoas irão mudar de vida
graças à união de esforços dos
governos, estamos muito felizes
em contribuir para isso”, afirmou
o prefeito Nelson Ferreira.
Ele ainda destacou a localização estratégica do novo conjunto.
“Muitas das famílias possuem filhos
então doamos uma área bem próxima a um Colégio Estadual o que
com irá facilitar o dia a dia dessas
pessoas”, concluiu o prefeito.

Uma semana depois de um
ciclone extratropical atingir
o Sul do País e trazer muitos estragos para o Paraná,
o Estado fica novamente em
alerta com a previsão de que
o mesmo fenômeno se repita
entre esta terça (07) e quartafeira (08). Porém, desta vez os
transtornos serão menores, já
que o ciclone que se forma no
Oceano Atlântico, entre o litoral do Rio Grande do Sul e o do
Uruguai, é menos intenso, diz o
Simepar.
“A frente fria atinge principalmente a metade Sul do
Estado, desde o Litoral até a
Região Oeste. A previsão para o
Paraná é de chuvas moderadas
nessas regiões, acompanhadas
de raios e ventos entre 50 km/h
e 60 km/h, talvez algumas
rajadas mais fortes, mas sem
chegar aos 100 km/h como
na semana passada”, explica
o meteorologista do Simepar,
Reinaldo Kneib.
Passado o temporal, a
previsão é de mais frio para o
Paraná no fim da semana, com
possibilidade de geada entre a
quinta-feira (09) e a sexta-feira
(10) na Região Metropolitana
de Curitiba e em outros municípios por onde a frente fria
passar.
O que é
Os ciclones extratropicais
são resultado de um sistema de
baixa pressão atmosférica que
se forma sobre o oceano e se
aprofunda na superfície. O desta
semana vem associado de duas
frentes: uma fria, que atinge o
Estado, e outra quente, que se
desloca para o oceano. “Esses
fenômenos acontecem todo ano
e são mais fortes nesta época”,
afirma Kneib.
Estragos
De acordo com a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil,
o temporal de semana passada
afetou aproximadamente 27
mil pessoas em 83 municípios.
Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas. Cerca de 5,3 mil
casas foram danificadas e 10
destruídas. A queda de árvores
e postes na rede de energia também deixou cerca 1,8 milhão de
pessoas sem luz, além de afetar
o abastecimento de água.
Para não ser pega de surpresa com os eventos climáticos, a população do Paraná
pode se cadastrar para receber
os alertas meteorológicos da
Defesa Civil. É só mandar uma
mensagem de texto (SMS) com
o CEP de sua residência para
o número 40199. O cadastro é
gratuito.
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Castro registrou 165 casos até segunda
Encontros de
família representam grande
risco para
população
Luana Dias
Especial Página Um News
No mês de junho o número
de casos confirmados de coronavírus deu um imenso salto
no Paraná. De acordo com
especialistas, foi o pior mês
desde o início da pandemia
para o surgimento de novos
casos em todo Estado. Em
Castro, por exemplo, em um
mês os registros subiram mais
de dois mil por cento, passando dos quatro casos confirmados no dia 31 de maio,
para os 95 casos confirmados
no dia 30 de junho. No dia 6
de julho já eram 165 casos.
A supervisora de Vigilância em Saúde da Secretaria
de Saúde de Castro, Marielen
Wieczorek Nocera, ouvida pela
reportagem na segunda-feira
(6), explicou que entre outros
fatores, as baixas temperaturas registradas nesta época
do ano no Sul do país contribuem para com o aumento do
número de registros. “No frio
as pessoas ficam mais propen-

SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA FORTALECIDOS

SAMU Regional já passa
a integrar o município
Divulgação

Castro contará com ambulância a partir de uma UBS
Da Assessoria
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência
(SAMU) em Castro passou a ser administrado pelo
Consórcio Intermunicipal
SAMU Campos Gerais
(CimSamu), integrando o
SAMU Regional.
Pelo consórcio, o município contará com o transporte de ambulância de
uma Unidade de Suporte
Básico (USB), que atende
pelo número 192, e regulação com sede em Ponta
Grossa. A equipe é composta por motorista e técnico de enfermagem. Esta
unidade não altera o fluxo já
existente e é exclusiva para
atendimento de pessoas
residentes no município.
Também contará com
o transporte de uma Unidade de Suporte Avançado
(USA), para as transferências inter hospitalares,

solicitadas pelo médico
assistente para a Regulação
Médica com base em Ponta
Grossa, que busca a vaga
hospitalar e aciona a ambulância do suporte avançado
com equipe composta por
médico, enfermeiro e motorista.
A sede do SAMU Transporte Avançado (UTI) será
em Castro e prestará assistência aos municípios de
Carambeí e Piraí do Sul.
A Secretária Municipal de Saúde, Maria Lidia
Kravutschke destacou que o
SAMU regional fortalece os
serviços de urgência e emergência na região, definindo
os padrões e fluxos reguladores. “O Samu Regional
agiliza o atendimento aos
usuários com segurança e
no menor tempo possível.
Para Castro é um orgulho
fazer parte deste projeto
de integração entre municípios”, disse.

sas para desenvolver todos os
tipos de síndromes gripais, e
o coronavírus não deixa de ser
um tipo de gripe. Neste cenário, com certeza as temperaturas baixas acabam sendo
um ambiente favorável e com
mais chances para a evolução
do vírus”, destacou.
Mas, de acordo com a
profissional, não se pode responsabilizar apenas a temperatura pelo aumento no
número de casos. Existem,
é claro, situações que fazem
parte da rotina de um grande
número de pessoas e que não
permitem o distanciamento
e isolamento social, recomendados pelos órgãos de
saúde para o combate à propagação do vírus. É o caso,
sobretudo, dos profissionais
que trabalham nas atividades
essenciais, ou nas demais
áreas e que não podem fazer
o chamado home office, cujas
empresas e estabelecimentos
onde trabalham seguem com
as atividades normalmente.
No entanto, mesmo segundo
ela, a população estando mais
cuidadosa, ainda persistem
práticas como as confraternizações entre amigos e grupos familiares, principalmente
aos finais de semana, onde as
taxas de contágio são muito
significativas.
Marielen explicou que, por

mais inofensivos que pareçam,
esses encontros podem ser a
conjuntura ideal para a propagação do vírus, uma vez que
pessoas assintomáticas que
participem, acreditando não
estarem infectadas, podem
passar o vírus para diversas
outras pessoas.
Durante a entrevista, a
supervisora também explicou o número de novos casos
da doença, confirmados no
sábado (4). No boletim diário da Secretaria Municipal de Saúde, entraram 29
casos novos de sexta-feira (3)
para sábado, mas, segundo
Marielen, esse número foi
significativamente maior que
o dos outros dias porque
havia um acúmulo de exames
enviados para o Laboratório de Referência do Estado
(Lacen), aguardando análise
para divulgação do resultado.
“Sábado teve grande número
de casos porque muitos exames estavam em análise no
Laboratório de Curitiba, estávamos aguardando e as vezes
ocorre esse atraso por conta
da demanda, mas houve uma
liberação grande”, ressaltou.
Testes
Marielen
Wieczorek
Nocera também falou sobre
os testes que são realizados
no município através do Sis-

tema Único de Saúde (SUS).
De acordo com a supervisora,
tanto o teste rápido como o
exame laboratorial são realizados em pacientes que apresentam sintomas do coronavírus
em Castro. O chamado teste
rápido, que é feito através da
coleta de sangue do paciente,
por meio de uma picada no
dedo, é realizado quando a
pessoa apresenta sintomas há
mais de sete dias. Neste caso
o resultado fica pronto em 15
minutos.
Já o exame laboratorial é
realizado por meio da coleta
de secreções, chamadas de
swabs nasal e oral, e é indicado para os casos em que o
paciente acaba de apresentar
sintomas. Os testes laboratoriais levam cerca de cinco dias
para ficarem prontos. A entrevistada explicou ainda que se
não forem feitos no período
correto, os testes podem apresentar resultados incorretos,
os chamados falsos negativos
ou falsos positivos.
Internações
De acordo com a supervisora Marielen, os pacientes
que são confirmados com o
coronavírus no município e
que necessitam de internação hospitalar, mas não apresentam sintomas graves da
doença e nem precisam de

leitos na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), permanecem
no Hospital da Cruz Vermelha, em Castro mesmo. Já os
pacientes da doença que têm
sintomas graves ou necessitam de internação em UTI são
encaminhados para unidade
hospitalar de Ponta Grossa.
Na tarde de segunda-feira
(6), dois castrenses estavam
internados na cidade de Ponta
Grossa, um em leito regular
e um em leito de UTI. Conforme destacou Marielen, as
orientações a serem seguidas
para evitar a propagação do
vírus são as mesmas recomendadas desde o início da
pandemia. “Sãs as dicas básicas, uso de máscara, evitar
aglomeração e higienização
das mãos”, finaliza.
Últimos números
Segundo o boletim diário
emitido pela Secretaria Municipal de Saúde na segundafeira (6), Castro tem 165
casos confirmados da doença,
entre os quais 87 ativos e 78
curados. Entre os casos ativos, 85 pacientes estão em
isolamento domiciliar e dois
internados. Também existem
64 casos em análise e mais
35 descartados. Desde o início da pandemia até agora, já
foram realizados 1.062 exames no município.

EM REUNIÃO REMOTA

Educação discute possível retorno das aulas
Divulgação

Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Educação realizou na quintafeira (2) reunião remota com
a equipe técnica da secretaria,
professores e diretores das
escolas e Centros Municipais
de Educação Infantil (CMEIS),
além do prefeito Moacyr Fadel
Junior.
A secretária de Educação,
Rejane de Paula Nocera, falou
sobre o documento "Subsídios
para a elaboração de protocolos
de retornos às aulas na perspectiva das redes municipais de
educação", elaborado pela União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime)
e que apresenta orientações e
recomendações para elaboração de protocolos de retorno às
aulas, em virtude da pandemia
do novo coronavírus.
Rejane ressaltou ainda que
outros órgãos como o Conselho

Secretária Rejane reforça 'planejamento' para possível retorno
Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação e
Secretaria de Estado da Educação também estão elaborando
subsídios para a rede municipal e estadual de ensino para o
retorno às aulas.
Rejane reforçou a necessidade de planejamento para
possível retorno, e destacou
que o setor de alimentação
escolar já está trabalhando nos
protocolos. Foi discutida a possibilidade da presença de 35%
do número de crianças por dia

nas escolas.
Entre as medidas a serem
tomadas está o levantamento
do número de funcionários e
alunos que fazem parte dos
grupos de risco e verificar os
usuários do transporte particular e escolar público.
A ideia é formar uma Comissão Escolar de retorno às aulas
que poderá ser integrada pelos
membros do Conselho Escolar.
Todo o estudo para retorno às
aulas será acompanhado por
uma equipe técnica.

Foram apresentados durante
a reunião, gráficos das atividades não presenciais e das aulas
remotas que estão sendo feitas
durante a pandemia. Também
foi mostrado o levantamento
dos conteúdos trabalhados
neste período de atividades não
presenciais para posterior trabalho com as equipes gestoras
para planejar o currículo pós
pandemia.
Será encaminhado pesquisa
para as equipes gestoras das
atividades não presenciais para
o mês de agosto.
Ficou definido que no mês
de julho haverá cinco dias de
férias no período de 27 a 31
de julho.
A secretária destacou ainda
a importância de planejar o
acolhimento de toda a comunidade escolar. “Vamos elaborar
o plano com a ajuda de todos
para fazermos o melhor possível no retorno às aulas”, disse.

CASA DO CASTRENSE EMPREENDEDOR

Selo de Ouro do Sebrae é reconhecimento
Da Assessoria
Pelo segundo ano consecutivo,
a Casa do Castrense Empreendedor recebeu o Selo Ouro de Referência em Atendimento ano 2019,
promovido pelo Sebrae Paraná.
O objetivo do Selo é reconhecer a rede de parceria do Sebrae/
PR pelo desempenho no atendimento aos empreendedores e
empresários.

Divulgação

Pelo segundo ano consecutivo
prêmio coroa trabalho

Devido à Pandemia da
Covid-19, o evento foi transmitido online pelo Sebrae no dia 26
do mês passado.
“É uma alegria receber mais
uma vez este prêmio, fruto do
trabalho desta equipe que se
empenha em fazer o melhor pelos
empreendedores e empresários
castrenses”, disse a gerente da
Casa do Castrense Empreendedor, Ivana Sandrini.

Em 2019, a Sala realizou
20.993 atendimentos, sendo
454 formalizações, 834 solicitações de alvarás e 5223 emissão
de DAS, entre outros.

Objetivo do Selo
é reconhecer a rede
de parceria
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Divulgação

UEPG PARTICIPA DE PROJETO 'SAÚDE NA ESTRADA'

Caminhoneiros
passam por
triagem na BR-376
Caminhoneiros
passaram por
triagem e
sintomáticos
realizaram teste
para covid
Da Assessoria
Bolsistas da UEPG, por
meio da Fundação Araucária,
realizaram das 8 às 17 horas
dessa segunda-feira (6), no
Posto Torre Alta, a triagem de
caminhoneiros que passaram
pela Rodovia BR-376, sentido
à Curitiba, verificando temperatura e saturação de oxigênio,
além de investigar sintomas que
possam indicar Covid-19.
Em caso de sintomáticos respiratórios, ou contato com sintomáticos, foram oferecidos os
testes rápidos e RT-PCR para
Covid, a depender do quadro de
indicação para cada exame.
Os bolsistas da Universidade coletaram o material e

notificaram casos suspeitos para
o sistema Notifica Covid. Foram
realizadas também aferição de
pressão arterial, exame de glicemia e vacinas.
A equipe da UEPG que atua
na ação é composta por quatro
enfermeiras, dois estudantes de
enfermagem e dois acadêmicos
de 5º ano de medicina da Universidade. Conforme o Coordenador das ações de saúde
nas divisas do Paraná, Osvaldo
Tchaikovski Júnior, essa é a
última fase do projeto. “Durante
a ação, visitamos dez postos de
combustíveis pelo Estado do
Paraná em que atendemos quase
10 mil caminhoneiros, fizemos
mais de 5 mil doses de vacina e
mais de 200 testes para Covid.
No total, foram mais de 20 mil
procedimentos na área da saúde
para atender o público”, explica.
Para o reitor da UEPG,
Miguel Sanches Neto, é interessante o trabalho conjunto entre
a Secretaria Estadual de Saúde,
a rede de postos Ipiranga e a
Universidade, por meio dos
alunos e professores da área da
saúde. “Há um impacto grande,

visto que são três instituições
empenhadas no combate ao
Coronavírus, atendendo os
caminhoneiros e seus familiares
com o objetivo de evitar que a
doença se propague”, diz.
O professor e orientador do
projeto Ricardo Zanetti Gormes
reforça a importância da inciativa. “A ação é incrível porque
está na estrada cuidando da
saúde dos profissionais que trabalham no transporte e que são
fundamentais para a logística do
país”, afirma.

“

A ação é incrível
porque está na
estrada cuidando
da saúde dos
profissionais

Treinamento
A enfermeira Cristia Kellen Gomes Barbosa, que atua
na divisa de Campina Grande,

Ação é destinada aos caminhoneiros que passam pela BR 376 para combater a Covid-19

conta como aconteceu o treinamento da equipe que participa do
projeto Saúde na Estrada. “Eu
tenho experiência frente à epidemiologia municipal em cidade do
interior e surgiu a oportunidade
de capacitar os integrantes do
projeto. Nós começamos há três
semanas e foram mais de 300
pessoas capacitadas”, explica.
Segundo a enfermeira, a
equipe viaja para as áreas de
divisa, onde é realizada a capacitação teórica, com orientações
sobre os protocolos, fichas,
formas de coleta e informações
a respeito do vírus. Na última
fase, ocorre o acompanhamento
da parte prática, com a realização dos testes e esclarecimento
de dúvidas. “O treinamento
envolve a coleta, o teste rápido
e o RT-PCR para Covid. Além
disso, também capacitamos
para a paramentação e desparamentação, que é um momento
crítico, no qual a maioria dos
profissionais de saúde se contamina”, conta.

A HORA DO
PRODUTOR

Divulgação

por Glaucio Luiz

A Segurança no
Trabalho Rural
As Normas de Segurança
surgiram
através
da portaria administrativa
número 3214/78. Foram
instituídas para os trabalhadores urbanos e rurais
conforme previsto na Constituição Federal no artigo:
“Art. 7º São direitos dos
trabalhadores
urbanos
e rurais, além de outros
que visem à melhoria
de sua condição social:
XXII - redução dos riscos
inerentes ao trabalho, por
meio de normas de saúde,

higiene e segurança”.
No meio rural a forma
de reduzir os riscos foi através da criação da CIPATR Comissão Interna Prevenção
de Acidente do Trabalhador
Rural e a SIPATR - Semana
Interna de Prevenção de
Acidente do Trabalho Rural.
Essas medidas junto com a
NR 31 garantem ao trabalhador rural mais segurança
no trabalho. Assim podemos
afirmar que as garantias fundamentais ajudam a evitar
acidentes.

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

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.

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.

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.
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.

3232-5148

Áries: Áries, a Lua entrou em
Capricórnio e com isso promete
te deixar uma pessoa mais séria,
contida e mais preocupada com os
afazeres do dia a dia do que com as
diversões. E não é só nisso que a Lua
Caprica interfere, não.
Touro: Eita, Touro. Pega umas
arrudas aí, põe atrás da orelha,
espalha sal grosso pela casa, faz uma
oração antes de abrir os olhos todos
os dias porque olha, a semana está
meio carregadinha para o seu lado,
viu? Isso porque nesta semana temos
Marte, o planeta da guerra, infernizando o seu astral
Gêmeos: Gêmeos, teremos uma
semana de Lua cheia. Ainda que a seja
de uma semana com muitos contatos,
eventos sociais e bons drinks, a realidade ainda é o Corona por aí e a necessidade de se manter sério, em casa e
com foco no trabalho.
Câncer: Quem já fez aniversário nesta semana, levanta a mão
aí! Parabéns, meus cristaizinhos, o
inferno astral vai ficando pra trás e
vocês estarão com mais confiança e
disposição para retomar projetos e
levar sua vida com mais alegria.
Leão: nesta semana temos Lua
Cheia em Capricórnio, sua 6ª Casa
Astral, a Casa do trabalho. Isso significa que depois de ler estas previsões, você vai botar seu salto alto, sua
camisa social, pegar seu telefone e
incorporar uma executiva muito ocupada, que anda pra lá e pra cá fazendo
toc toc toc - mas tudo em casa, tá?
Virgem: Com o Sol em Câncer,
seu signo pode ficar bem mais emotivo, saudosista, compreensivo, mas
também ciumento. Ainda assim, com
a pegada canceriana, você vai se relacionar com as pessoas de forma mais
calorosa e amigável.

A forma mais barata de fazer negócio!

Libra: 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
para perceber oportunidades de
crescer na carreira e dar uma rasteira
na crise!
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? Caso já tenha um trabalho, você vai estar ainda mais ponta
firme para defender suas ideias.
Sagitário: Nesta semana,
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. Será uma
semana em que sua inteligência estará
ainda mais acentuada.
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, sem
contar tanto com os colegas.

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.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Terça-Feira (07/07)
Roney fica furioso com keyla
e tato. Benê conta a josefina que
deco é o pai de tonico. Lica e
marta explicam a felipe e luís
como foi a audiência no conselho tutelar. Samantha sugere a
clara que se insinue para guto.
Anderson e fio elogiam a edição
de ellen do vídeo de apresentação das garotas do vagão na
festa junina. Josefina tenta acalmar roney, e ele pede para conversar com tato. K2 e k1 incitam
os alunos a falar mal de keyla.
Roney demite tato e exige que o
menino deixe sua casa.
NOVO MUNDO
Terça-Feira (23/06)
Dom Pedro fica furioso com a
chegada de Domitila. Thomas
acerta com Querêncio o assassinato de Joaquim. Tibiriçá sente
a presença de Thomas na floresta e pede que Piatã o ajude a
afastá-lo. Domitila provoca Leopoldina. Os jagunços de Thomas
se assustam com os barulhos que
vêm da floresta. Licurgo e Hugo
não conseguem acordar Germana
e se preocupam. Domitila confirma suas suspeitas sobre Isaura
e Pedro. Bonifácio alcança Leopoldina na estrada e segue com
ela até a fazenda de Santa Cruz.
Dom Pedro estranha o sumiço de
Isaura. Anna amamenta Vitória e

Joaquim fica encantado. Bonifácio
se declara para Leopoldina.
TOTALMENTE DEMAIS
Terça-Feira (23/06)
Arthur acusa Carolina de ter
seduzido Germano para ajudá-la
a vencer a prova contra ele.
Carolina expulsa Arthur de casa.
Montanha avisa ao inspetor da
escola que denunciará Durão.
Germano se entristece ao ver Lili
com Rafael e afirma a Zé Pedro
que reconquistará a ex-esposa.
Eliza se surpreende ao ver Jonatas e Leila juntos na festa. Germano estranha a aproximação
entre Jonatas e Leila. Leila beija
Jonatas na frente de Eliza. Max
é agredido por homofóbicos ao
sair da boate.
FINA ESTAMPA
Terça-Feira (23/06)
Rafael afirma que se casará
com Amália. Pereirinha comenta
com Enzo que tem planos para
Tereza Cristina. Rafael e Griselda
se espantam quando Amália diz
que havia uma cobra em seu
carro. Zambeze tenta descobrir o
que está acontecendo com Álvaro.
Íris passa mal depois de falar com
Luana, e Alice se comove. Renê
estranha a ausência de Fred no
restaurante. Tereza Cristina ameaça empurrar Fred da escada,
mas ele se assusta e acaba
caindo. Crô se desespera ao ver
que seu amante está morto.
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MOTORISTA SE JOGA, MAS ACABA CAINDO EMBAIXO DO RODADO TRASEIRO

Atropelado pelo próprio caminhão
Divulgação

Divulgação

Corpo do rapaz foi removido ao IML

Caminhão estava carregado com caixas de leite

Caminhão apresentou problemas
Da Redação
Ponta Grossa - A equipe
PRF foi acionada para dar

atendimento a acidente, tipo
saída de pista, na BR 376,
KM 501. Foi por volta das
13h30 de sábado (4).

Com possíveis problemas
mecânicos, condutor de caminhão, de 27 anos, perdeu a
direção do veículo, saiu da
pista, e talvez prevendo um
choque mais violento com as
instalações da Indústria Primer,

NO SANTA CRUZ

Rapaz esfaqueado
não resiste e morre
Um homem de 22 anos foi
ferido a golpes de faca na noite
de sábado (4), pouco depois
das 21 horas, na Rua Sezinando Bourguignon, na Santa
Cruz.

A vítima sofreu ferimentos
na região do tórax e foi atendida no Unidade de Pronto
Socorro, UPA de Castro. Como
lesões bastante graves, acabou
não resistindo, vindo a óbito.

NA MANHÃ

Ferido a faca na Operária
Um homem de 43 anos foi
vítima de ferimento por arma
branca na manhã de sexta-feira
(3), por volta das 10h06, na
Rua Luiz marcelo Cardoso, na
Vila Operária, em Castro.

Ele foi socorrido por
populares, que o encaminharam para a casa hospitalar.
Os policiais realizaram patrulhamento, mas o autor não foi
localizado.

VILA RIO BRANCO

Ladrões invadem e
roubam moradores
Fazendo menção de estarem armados, dois indivíduos
efetuaram roubo a uma residência localizada na Rua José
Waldemar Iucksh, na Vila Rio
Branco, em Castro. Eles ren-

deram os moradores e subtraíram diversos objetos e
dinheiro, evadindo-se a pé. A
ocorrência foi registrada as 6
horas da manhã de domingo
(5).

ALÉM DE AMEAÇÁ-LA

Agride esposa e vai em cana
Um homem de 44 anos
agrediu a esposa de 42 anos.
A violência doméstica foi registrada no domingo (5), pouco
antes das 22 horas, na Rua
Oscar Marfurt, na Santa Cruz,

em Castro. Não bastando isso,
o agressor, portando uma faca,
ainda a ameaçou. A polícia militar foi chamada e o agressor
acabou preso e encaminhado
para 43ª DRP.

AMEAÇA

Rouba comércio
na Cruz Machado
Um homem, fazendo menção de estar com arma de
fogo, roubou um estabelecimento comercial na Rua Cruz
Machado, Vila Rio Branco,
em Castro. Foi por volta das

13 horas de sexta-feira (3).
Ele subtraiu dinheiro do caixa
e evadiu-se. Os policiais realizaram patrulhamento pelas
redondezas, contudo o autor
não foi localizado.

NA ENTRADA DE CASA

Idoso de 65 anos é
ferido a faca e roubado
Um homem de 65 anos foi
ferido a golpe de faca na Rua Santos Dumont, Vila Rio Branco. A
vítima foi abordada por voltas das
23 horas de sábado (4), quando
chegava em sua residência por
um homem e uma mulher. Armados com faca, tentaram efetuar o

roubo, mas acabaram ferindo a
vítima na região do tórax e evadindo-se em seguida. O senhor
foi atendido pela equipe do siate
e encaminhado para atendimento
hospitalar. O estado atual do
homem não foi divulgado para a
imprensa.

decidiu saltar, vindo a ser atropelado pelo rodado traseiro do
seu próprio caminhão. O veículo ainda rodou alguns metros,
parando junto a um poste de
energia elétrica da empresa.
O caminhão com placas

do Rio Grande do Sul, estava
carregado com caixas de leite,
não houve prejuízo a carga.
O corpo da vítima foi removido ao IML de Ponta Grossa,
e uma equipe do Instituto de
Criminalistica compareceu ao

25 MORTES EM 24 HORAS

Paraná registra mais 1.291 casos
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta segunda-feira (06) mais 1.291
confirmações e 25 mortes
pela infecção causada pelo
novo coronavírus. O Paraná
soma 32.411 casos e 806
mortos em decorrência da
doença. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao
final do texto.
Internados
Nesta segunda-feira, 794
pacientes com diagnóstico
confirmado de Covid-19
estão internados. Destes,
632 ocupam leitos SUS (245
em UTI e 387 leitos em clínicos/enfermaria) e 162 leitos
da rede particular (61 em
UTI e 101 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 899 pacientes
internados, 461 em leitos
UTI e 438 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
Sars-CoV-2.

Municípios
No Paraná, 372 cidades
têm ao menos um caso confirmado de Covid-19. Em 158
municípios há óbitos pela
doença.

Óbitos
A secretaria estadual
informa a morte de mais 25
pacientes. Todos estavam
internados. São oito mulheres
e 17 homens com idades que
variam de 17 a 91 anos. Os
óbitos ocorreram entre 5 de
junho a 6 de julho.
Os pacientes que faleceram residiam em Apucarana
(1), Arapuã (1), Assaí (1),
Campo Largo (1), Clevelândia
(1), Colombo (2), Curitiba
(2), Guaratuba (1), Londrina
(1), Maringá (1), Paranaguá
(2), Pinhais (1), Piraquara
(1), Pontal do Paraná (1),
Prudentópolis (1), Rolândia
(2), São Jose dos Pinhais (2),
Sarandi (1) e Toledo (2).

Fora do Paraná
O monitoramento da
secretaria estadual registra
358 casos de pessoas que
não moram no Estado. Destas, 14 foram a óbito.
Ajustes
Alteração de município: um caso confirmado em
04/07 em Palmas foi transferido para Coronel Domingos
Soares; um caso confirmado
em 04/07 em Ampere foi
transferido para Toledo; um
caso confirmado em 04/07
em Pranchita foi transferido
para Toledo; um caso confirmado em 30/05 em Santa
Terezinha de Itaipu foi transferido para Londrina.

CIVIL E MILITAR JUNTAS

Trabalho conjunto prende estrupador
Divulgação

Da Redação
O trabalho conjunto entre o
Núcleo de proteção à Criança e
ao Adolescente e a Polícia Militar
dos Estados do PR e MG resultou na prisão de E.B de 49 anos,
na cidade de Botelhos/MG
A investigação conduzida
pela delegada de polícia Ana
Paula Cunha Carvalho iniciou-se
no mês de abril, devido a uma
denúncia formalizada pela irmã
da vítima, na qual a adolescente
de apenas 12 anos de idade estaria grávida do próprio padrasto.
Segundo a vítima, os abusos
aconteceram no final do ano de
2019, fato que teria se repetido
em março deste ano.
Com a percepção de alterações visíveis no corpo da vítima e
a confirmação da mesma quanto
a prática dos abusos, ela foi submetida a exame que resultou na

Residência do estuprador
comprovação da gravidez da adolescente.
Diante dos fatos, representou-se pela prisão do investigado, o qual acabou evadindo-se
da cidade de Ponta Grossa para
o Estado de Minas Gerais. Que
o trabalho para a localização e

cumprimento do mandado de prisão de E.B no Estado de Minas
Gerais contou com o irrestrito
apoio das Polícias Militares de
Ponta Grossa e Botelhos, tendo
sido o mesmo localizado, após
várias diligências no Distrito de
Palmeiral.
De acordo com a polícia militar, o investigado tentou empreender fuga tendo sido devidamente
contido pelos policiais militares.
E.B responderá pelo crime de
estupro de vulnerável, com violência doméstica.
Ressalta ainda a delegada
Ana Paula que no ano de 2017
o investigado teria respondido
a outra investigação no Nucria,
também por abuso sexual, contra
outra enteada de 15 anos à época
dos fatos, já tendo sido denunciado pelo Ministério Público
pelos crimes de lesão corporal e
estupro de vulnerável.

local, colhendo dados para a
perícia, que deverá determinar
quais problemas houveram no
veículo.
* Informações e Imagens
BDCom PRF

BANDIDO FAZ LIMPA

Mulher é roubada
e trancada
em cômodo
Da Redação
Uma mulher de 28 anos foi
vítima de roubo na noite de sextafeira (3). Ela foi abordada por volta
das 21 horas, em frente à sua residência, por um homem portando
arma de fogo. O autor trancou a
vítima em um dos cômodos da
casa e subtraiu certa quantia em
dinheiro e sacolas de roupas, produto destinado à vendas. Os policiais realizaram patrulhamento,
mas até o momento o autor não foi
localizado. A ocorrência foi registrada em residência localizada
na Rua Fernando Alvarez, Jardim
Europa, em Castro.

EM PONTA GROSSA

Delegado Nagib
recebe título de
Cidadão Honorário
Da Redação
De autoria do vereador Dr.
Zeca, o delegado-chefe da 13ª
Subdivisão Policial, Nagib Nassif
Palma, recebeu o título de Cidadão Honorário de Ponta Grossa
através da Lei 13.753, publicada
pelo prefeito Marcelo Rangel, em
Diário Oficial do município, na
edição desta sexta-feira (03),
Uma cerimônia deve oficializar esta honraria do legislativo
ao delegado da Polícia Civil.
Divulgação

Delegado Nagib se destaca
pela agilidade na solução de casos

NOVA RUSSIA

Encontrado
morto em casa
homem de 57 anos
Da Redação

ORIUNDO DO PARAGUAI

Apreendido carro com eletrônicos
Da Redação
Por volta das 14 horas de
domingo (6), na BR 373, km
172, Avenida Souza Naves,
sentido leste, foi abordado pela
equipe da PRF o veículo Voyage

de placas de Minas Gerais conduzido por B.H.R.De J. , de 25 anos
e a passageira E.L.R.De A. , 32
anos. No porta malas do veículo
foi constatado uma grande quantia de eletrônicos. O condutor não
apresentou o devido desembaraço

aduaneiro da mercadoria proveniente do Paraguay com destino à
cidade de Curitiba. Na sequência,
o veículo e a mercadoria foram
encaminhados à Receita Federal
de Ponta Grossa, pelo crime de
descaminho.

Ponta Grossa - A criminalística de Ponta Grossa não divulgou
qual seria a causa morte de um
homem de 57 anos encontrado
às 12h20 de domingo (5), sem
vida, em sua residência na Rua
Antonio Carlos, Nova Rússia,
em Ponta Grossa. Além da polícia militar, estiveram no local as
equipes do SAMU, polícia civil e
criminalística. A vítima foi encaminhada ao IML.
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Canal 1
Flavio Ricco
Colunista Canal 1

cleucimara@hotmail.com
“ Não importa o que você decidiu. O que importa é que isso te faça feliz. ”
Divulgação

Karla

Divulgação

Dia 9 de julho,
Karla Regina
Carneiro festeja
aniversário na
intimidade
familiar.
Parabéns!

Anaides Pimentel da Silva Orth assumiu a governadoria
do Distrito 4730 de Rotary International. No registro com
Holger Knaack, presidente do Rotary International e sua
esposa Susanne. O Distrito 4730 é composto por 81
clubes e abrange Curitiba e região metropolitana, litoral
do Paraná, Ponta Grossa e Campos Gerais, indo a até
Rio Negro, divisa com Santa Catarina. Aplausos!
Divulgação

Divulgação / Cleucimara Santiago

Em cerimônia on
line, Dionathan
Jayme Queiroz
assumiu a presidência do Rotary
Club de Ponta
Grossa Vila Velha
para o ano rotário
2020/2021. No
registro com a
noiva Renata
Fankin Bett.
Sucesso!

A dramaturgia do SBT, nesta
última segunda-feira, completou
14 anos sob a direção de Iris
Abravanel, um trabalho que ela
considera “vitorioso pela determinação, coragem e ousadia colocadas em prática”.
Já no desempenho das funções, em 2008, estreou “Revelação”, a sua primeira novela, com
a supervisão de texto de Yves Dumond, “nome artístico” do jornalista Durval Monteiro.
Depois vieram “Vende-se Um
Véu de Noiva” (2009), “Corações Feridos” (2012), no mesmo
ano “Carrossel”, “Chiquititas”
(2013), “Cumplices de um Resgate”
(2015), “Carinha de Anjo”
(2016) e “Aventuras de Poliana”,
em cartaz, além da série “Patrulha Salvadora” em 2018.
“Todos os dias há a chance de
recomeçar. Não importa a idade
ou os desafios” – com este pensamento Iris comanda a sua equipe
de autores, que agora trabalha na
preparação da segunda parte de
“Poliana”, com estreia prevista
para o começo do ano que vem.
Divulgação / Gabriel Cardoso / SBT

(Iris Abravanel e equipe: Fany
Higuera, Marcela Arantes, Gustavo Braga, Iris Abravanel, Rita
Valente, Grace Iwashita e Carlos
Marques)

Divulgação / Facebook

A querida Leia Cavali será alvo
de muitas felicitações neste
dia 07 pela passagem de
aniversário. Votos de felicidades!

07/07

Andressa C. de M. Bezerra
Roseli Correa

João Paulo Cobbe estreia
40 anos nessa quarta-feira (8).
Receba nossos parabéns!

08/07

Cecília Sanchez
Geórgia Cristina Moreira
Ingrid Machado
Paulo R. Banach Pucci
Khalil Safaoui

Divulgação

Divulgação

Divulgação

TV Tudo
Registrado
A marca “Olho Por Olho”,
já utilizada pela extinta TV Manchete, foi mesmo registrada pela
Globo e deverá ser utilizada como
título da próxima novela de João
Emanuel Carneiro, faixa das 21h,
ainda sem previsão de estreia.
Letícia Colin, como uma deficiente visual, e Glória Pires serão
as protagonistas.
Tudo a ver
O clima nos corredores da
Band é de preocupação. Depois
de Douglas Santucci, do jornalismo, que testou positivo para
o novo coronavírus, dois outros
casos se confirmaram no “MasterChef”.
As gravações do programa,
paralisadas na semana passada,
foram reiniciadas ontem.

09/07

Angelita Ribeiro Kobay
Adriana Ivoglo
Aline Mainardes Furquim
Clair da Silva
Daniel Azambuja
Dinies Edenilson Kachinski
Elisangela Lalisz
Jussara M. Mayer
Karina Eduarda da Silva
Lorena Chagas Polleti
Maria Izabel Ramos
Wosgrau
Márcia Menarim

Iris Abravanel chega
há 14 anos à frente das
novelas do SBT

Dia 12, a gatinha castrense
Samara Kubes comemora mais
um ano de vida. Parabéns!
Divulgação / Facebook

João Carlos Gomes
comemora aniversário
nesse dia 12 de julho e recebe votos de felicidades

Todo o charme do
garotão Humberto
Denck Neto que
recebe parabéns
de aniversário nesse
dia 9. Felicidades!
Luciana Brick
recebe parabéns
de aniversário nessa
quinta-feira (9)
Divulgação / Cleucimara Santiago

Sob cuidados
Valer destacar que a Endemol, responsável pelo “MasterChef”, para tornar possível esse
reinício dos trabalhos, bancou os
testes de toda a turma do programa. Até aí, perfeito.
Porém, a Band não se preocupou em fazer o mesmo com o
pessoal do “Melhor da Tarde”,
apesar da proximidade, física, entre as duas produções.
Na espera
Para todos os efeitos, a dramaturgia da Globo, por enquanto,
está mantendo o retorno de gravações de “Amor de Mãe” para o
próximo dia 27.
Produção e elenco trabalham
com esta data, porém, tudo ainda
vai depender da retração ou não
dos casos da pandemia até lá.
Da mesma forma
Também já existem estudos

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
E ULTRASSONOGRAFIA
EM CASTRO

Em ritmo de aniversário, Carlos Mainardes Carneiro
festeja a data ao lado da esposa Geny Savi Carneiro.
Felicidades!
Divulgação

Luciana Iank está
convidando a todos
para saborear as
delícias da Iank
Empório. Como
essa torta, fresquinha,
na padaria mais
gostosa da cidade.

para que os programas “Domingão do Faustão” e “Altas
Horas” voltem a ser gravados
nos estúdios da TV Globo, em
São Paulo.
Ambos, no entanto, com
mudanças e cuidados. Plateia,
por exemplo, de jeito nenhum.
Parceiros
“Top Chef Brasil”, do Felipe
Bronze, estreia segunda temporada, dia 15, na Record, com
quatro cotas vendidas.
Lactalis, Sadia, Santander
e Unilever são os parceiros. Importante lembrar que o Santander e Lactalis também estiveram
na primeira temporada.
Direitos
Atores de “Explode Coração”, novela de Glória Perez, em
destaque no Globoplay, tentaram
saber da Globo quando poderão
receber os seus “direitos”.
A resposta é que o assunto
ainda está em análise, porque,
em 1995, ano da sua produção,
os contratos envolviam apenas a
TV.
Vai daí que...
Agora, com “Explode Coração” no streaming, os atores
entendem que devem receber
como reexibição.
Procurada para comentar o
assunto, a Globo não respondeu
até o fechamento.
Produto novo
Nesta quarta-feira, Ticiane
Pinheiro, Sabrina Sato e Mônica
Carvalho estreiam a web série
“Chá das Três”, com exibições
no R7 e YouTube.
São seis episódios, um por
semana, destacando assuntos
como autocuidado, relacionamento, alimentação, filhos, atividade
física e como elaborar um “plano
b” de vida pós- pandemia.
Bate – Rebate
•Depois de ser exibida
pelo Paramount, entre março e
abril, “Submersos” estreia nesta
terça-feira, às 20h30, no Prime
Box Brazil...
•... Gravada em Santa Catarina e na Argentina, a série
tem o universo do surfe, da política e do tráfico de drogas como
pano de fundo...
•... Guilherme Weber, Zecarlos Machado e Cássio Nascimento estão no elenco.
•Que a próxima “Malhação”,
na Globo, só estreia em 2021,
não chega a ser novidade...
•... O problema é que o
início de gravações, outubro, já
não é mais garantido...
•... A faixa tem entre suas
características a pegação teen e
galera reunida...
•... A nova, inclusive, será
ambientada em duas escolas. No
momento atual, não tem como.
•A jornalista Laura Ferreira
ganhou um tempo para organizar sua mudança para Portugal,
daí a ausência na programação
da Band...
•... No entanto, a sua volta
será no próximo dia 20, para as
despedidas e definitiva troca de
bastões.
C´est fini
Daniel Adjuto, repórter e
apresentador, foi procurado por
Luiz Alberto Weber, diretor de
jornalismo do SBT em Brasília.
Mas a conversa não prosperou. Adjuto segue na CNN
Brasil.
Então é isso. Mas na sexta-feira tem mais. Tchau!

