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TENDAS ALUGADAS

O vereador Rafael Rabbers
(PTC) apresentou, na segundafeira (13), requerimento questionando a Prefeitura de Castro
sobre a locação de tendas que
serão utilizadas na barreira sanitária e na Unidade de Pronto
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Divulgação

Atendimento (UPA). O parlamentar perguntou se não seria mais
vantajoso, ao invés de realizar o
aluguel das tendas, comprá-las,
pois o valor pago foi alto e há uma
imprevisibilidade na duração da
página 3
pandemia.

tibagi adota medidas rígidas

O prefeito Rildo Leonardi
anunciou, na quarta-feira (15),
as novas medidas adotadas pelo
município para o enfrentamento
à pandemia da Covid-19, com
a participação do procurador
jurídico, Bruno Ribas, secretário

Divulgação

municipal de Saúde, Wilson Silva e do diretor do Hospital Luiza
Borba Carneiro e presidente da
Associação Comercial, Paolo
Pavesi, durante transmissão ao
vivo pelas redes sociais da Prepágina 5
feitura.

TOCHA OLÍMPICA Há 4 ANOS

Há quatro anos, no dia 16
de julho de 2016, Castro foi
escolhida como a cidade do Paraná para encerrar a passagem
da Tocha Olímpica, no estado.
Neste ano, o Brasil sediava a trigéssima primeira edição dos Jo-

Divulgação

gos Olímpicos, realizado no Rio
de Janeiro, entre os dias 5 a 21
de agosto. O comboio trazendo
a chama do fogo simbólico dos
Jogos chegou em Castro numa
manhã de sábado bastante chupágina 7
vosa.

desde a manhã de sexta-feira

Vazio sanitário já vigora em Castro
Divulgação

Presidente
Fátima rebate
áudios do
prefeito Moacyr
Divulgação

A partir desta sexta-feira
(17), a circulação de pessoas
será restrita em Castro, e, a
grande maioria dos estabelecimentos comerciais deverá
permanecer fechada até na
terça-feira (21). Durante
esse período terão autorização para trabalhar estabelecimentos que prestam
serviços de saúde, serviços

funerários, transporte de
cargas perecíveis, agropecuárias, clínicas veterinárias
e postos de combustível.
As medidas estão previstas
no novo decreto municipal,
publicado pela Prefeitura de
Castro no Diário Oficial Eletrônico de terça-feira (14),
e fazem parte do chamado
vazio sanitário.
página 6

no combate ao coronavírus

Aline viabiliza mais
de R$ 13 milhões
Divulgação

Fatima usa tribuna

A vereadora Fatima Castro
(MDB), presidente da Câmara
Municipal de Castro, rebateu,
na sessão ordinária da última
segunda-feira (13), comentários
feitos pelo prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior (Patriota) a respeito
do Projeto de Lei 28/2020, de
autoria do Executivo. Fatima
referiu-se especificamente ao
conteúdo de dois áudios contendo falas do prefeito. página 4

Ratinho Junior
tem 74% de
aprovação

Divulgação

RESIDENCIAL CIDADE NOVA

59 famílias recebem as chaves

Há 3 meses o Brasil e o
mundo vivem uma grave crise
sanitária, a da pandemia do
Coronavírus. E, a boa notícia
para o Paraná vem da deputada federal Aline Sleutjes.
A vice-líder do Governo na

Câmara viabilizou, junto ao
Min ist ério d a S a ú d e, R $
13.069.036,00. O montante
foi dividido para 37 municípios paranaenses, a serem
usados em ações de combate
página 3
ao Coronavírus.

Divulgação / Renan Areias

ratinho Junior em alta

O Grupo RIC e o instituto
Paraná Pesquisas perguntaram
aos paranaenses como eles avaliam o governo Ratinho Júnior.
74,2% aprovam a gestão, 20,4%
desaprovam e 5,4% não sabem
página 3
ou não opinaram.

DINHEIRO é oriundo do Ministério da saúde

PESSOAS não poderão transitar pela cidade

PREFEITO Blum, Sandro Alex e uma feliz moradora

A Prefeitura Municipal de
Carambeí entregou naa quartafeira (15), as 59 moradias do
Residencial Cidade Nova. No
ato da entrega realizada em duas
etapas, manhã e tarde, estiveram
presentes o prefeito Osmar
Blum, secretário de Estado da
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; supervisor da gerência
de habitação da CEF, Alexandre Gosmatt; entre outros. Na
quinta-feira (16), receberam
as chaves as famílias que irão
morar no Residencial Novo
Horizonte e na sexta-feira (17),
os contemplados do Residencial
página 5
Eldorado.
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Queimadas
prejudicam

Condor doa mais de
6 ton de alimentos

Mais uma vez incêndios criminosos iniciados por moradores de
Castro espalharam fumaça pela
cidade, e destruíram mais uma
parte da vegetação nos campos do
página 7
Jardim Bailly.

Para atenuar os efeitos da
pandemia na vida dos moradores
de Castro, o Condor Super
Center realizou, neste dia 15 de
julho, a entrega de 6.267 kg de
alimentos para a cidade. página 7
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CIVILIZAÇÃO DOS SECAS
PIMENTEIRAS ANTES DO CORONAVÍRUS

EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

VAZIO SANITÁRIO
NÃO É FÉRIAS
Desde a sexta-feira (17), até na segunda-feira (20), a
cidade de Castro estará em período de vazio sanitário. A ideia
é freiar o coronavírus, reduzindo a circulação de pessoas no
município. Ao longo desses dias só permanecerão abertos os
estabelecimentos que prestam serviços essenciais e trabalham
com atividades que não podem ser interropidas. Além disso,
a circulação das pessoas, que não estarão trabalhando nestes
setores, será totalmente restrita. Vale destacar que esse período
não corresponde à férias, não é um feriado como outro qualquer,
não é final de semana de ir pra praia, de fazer churrasquinho
com os amigos, de reunir familiares. Espera-se o mínimo de
cooperação e empatia, afinal, todos estão perdendo algo, nem
que sejam os planos. Com a pandemia, no entanto, se as vidas
forem preservadas e respeitadas, ainda haverá tempo para a
celebração de tudo aquilo que tem ficado para trás.

FUI EU
Na quinta-feira (16), apareceu mais um pai da criança,
digo, do novo viaduto de
acesso ao Contorno Sul que
ainda nem saiu do papel. É
o vereador Joel Fadel, que
apresentou à reportagem do
Página Um News, requerimento datado de 31 de
outubro de 2017, que pede
informações sobre essa obra.
Fui pesquisar e levantei que
antes dessa data, já havia
uma promessa de Ratinho
Junior, que nem governador
do estado era, e do então
deputado federal Sandro Alex
Cruz de Oliveira. Mas, valeu
a tentativa.
PRA LÁ DE BAGDÁ
É um absurda a imagem de Castro hoje em dia.
Agora são as tendas alugadas
pela prefeitura que provocam
indignação da população. Se o

17/07 - Dia de Proteção às Florestas
18/07 - Dia Nacional do Trovador
19/07 - Dia da Caridade / Dia Nacional do Futebol
20/07 - Dia do Amigo e Internacional da Amizade
Dia da 1ª Viagem à Lua (1969)

município poderia pagar muito
menos ao comprá-las, porque
desembolsar muito mais para
alugá-las? O alerta é do vereador Rafael Rabbers que cobra
explicações do governo local.
Também causa estranhesa
elas serem alugadas da Intreprise, justamente a empresa
que recebeu o dinheiro dos
shows em Castro, que não
aconteceram esse ano, por
causa da pandemia. Tudo
muito estranho!
PIOR
Até onde vai a liberdade de
expressão? Me refiro ao processo que a pré-candidata a
prefeita por Carambeí, Elisângela Pedroso, está movendo
contra o chefe de Gabinete da
Prefeitura, Márcio Taques. Ela
não gostou do comentário que
ele fez, para uma pessoa, de
que "ela é pior que o seu pai".
Decisão será na Vara Especial.

O mundo contemporâneo
vive em um estado de permanente mutação, com essa realidade, as imagens do passado
não serão as mesmas no futuro.
A história mostra que a civilização, conjunto de caracteres da
vida social, teve inicio há muitos
anos no tempo do homem primitivo. Na Mesopotâmia, espaço

entre os rios Tigre e Eufrates,
nasceu a primeira civilização do
Homo sapiens. Nas margens do
Rio Iapó nasce uma nova civilização, a dos Secas Pimenteiras. Naquele tempo, não existia
isolamento social, as reuniões
eram coletivas sem espaços
entre os presentes. Não existia
“mascarados”.

Cumprimentar e não pegar na mão
era uma ofensa, falta de respeito

Álcool só no aperitivo ou no “chopinho” bem gelado. Depois
dessa crise bizarra do “covid-19”, que desabou em nosso
planeta, como será o mundo real dos Secas Pimenteiras?

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

Resenhas rápidas e radicais
Cientistas alegam que o BIG-BANG nos permite escolher entre dois Universos!

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Outro dia andei lendo que existem dimensões paralelas e que do nosso sofá estamos curtindo apenas um pedaço daquilo que chamam de Via
Láctea. Neste “pandemônio espacial” há “espécies” que conhecemos tão pouco, a visão que temos deles é tão limitada, mas eles se alternam
para nos mostrar que às vezes, alguém pode estar preso e daqui a pouco, beber e torcer na frente de uma TV enquanto outro, que agora ocupa
o seu lugar, viverá confinado numa quarentena muito louca, preso a outra dimensão perigosa. Teóricos afirmam que há um universo paralelo
onde nossas cópias vivem livres: o mundo do futebol. Serão tantos jogos e lá, existe outro você, vivendo resultados que o afastam de qualquer
problema. Mas gosto de pensar que há uma dimensão onde o Brasil se torna aquela grande potência, que se expandiu rapidamente, superando
uma radiação cósmica, energética, inflacionária, que vinha de grandes forças gravitacionais repulsivas. Os cientistas alegam que neste BIGBANG surge agora um fenômeno denominado “flecha do tempo”. Que se parte e avança em duas direções opostas. Simétricas, tem opções
divergentes e tudo pode acontecer. Isso é bom, pois vivíamos só uma dimensão: a do passado. Agora, podemos escolher entre dois Universos.
E o observador, da poltrona, pode estar em apenas um deles. Ou viver no mundo paralelo do futebol.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Sol com algumas nuvens. Não chove.
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Previsão do Tempo - Castro*
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Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo
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MUNICÍPIO PREFERE PAGAR MUITO MAIS CARO PARA LOCAR, DO QUE COMPRÁ-LAS

Rabbers questiona locação de tendas
Divulgação

Município tem
15 dias para
prestar
esclarecimentos
O vereador Rafael Rabbers
(PTC) apresentou, na segundafeira (13), requerimento questionando a Prefeitura de Castro
sobre a locação de tendas que
serão utilizadas na barreira sanitária e na Unidade de Pronto
Atendimento (UPA). O parlamentar perguntou se não seria
mais vantajoso, ao invés de realizar o aluguel das tendas, comprá-las, pois o valor pago foi alto
e há uma imprevisibilidade na
duração da pandemia.
Por dispensa de licitação,
a Prefeitura de Castro locou
quatro tendas 3x3m que serão
utilizadas na barreira sanitária
por R$ 29.309,76. Já na UPA,
foram locadas duas tendas 5x5m
e cinco 3x3m por R$ 83.960,28
e mais 48 fechamentos em metalon no valor de R$ 29.306,88.
A empresa contratada foi a Interprise Banda Show Ltda. que,
com as duas dispensas, receberá
o valor de R$ 142.576,92.
“Quando vi as contratações
no Diário Oficial fiquei assustado
com o valor. Fiz uma pesquisa
na Internet e vi que prefeituras

OUVIDAS 1.512 PESSOAS

Ratinho Júnior
tem 74% de
aprovação

O Grupo RIC e o instituto
Paraná Pesquisas perguntaram
aos paranaenses como eles avaliam o governo Ratinho Júnior.
74,2% aprovam a gestão, 20,4%
desaprovam e 5,4% não sabem ou
não opinaram. A pesquisa mostra ainda que 67,6% aprovam o
desempenho do governador no
combate ao novo Coronavírus, o
número já leva em consideração as
medidas de “quarentena restritiva”
tomadas nas últimas semanas.
Foram ouvidas 1.512 pessoas,
em 162 municípios, entre 9 e 10
de julho. A margem de erro é de
2,5% para mais ou para menos.

CONTRA A PREFEITURA

Irregularidade
leva a instauração
de inquérito
Após denúncia realizada pelo
Observatório de Castro junto ao
Ministério Público de Castro foi
instaurado inquérito civil no processo licitatório Pregão Presencial
88/2017- Locação de caminhões
basculantes.
Entenda o caso
No dia 28 de junho de 2018
o Observatório de Castro notificou
o prefeito municipal Moacyr Elias
Fadel, requisitando informações
sobre os serviços prestados pelas
empresas contratadas através do
Pregão Presencial 88/2017.
Não obtendo resposta, o Observatório de Castro, em cooperação
com a ONG Vigilantes da Gestão,
impetrou mandado de segurança
afim de garantir na justiça a disponibilização dos documentos.
Após entrada do pedido na justiça a prefeitura de Castro disponibilizou o processo.
O Observatório de Castro analisou a documentação recebida, essa
sendo prejudicada pela demora na
obtenção da resposta, e denunciou
ao Ministério Público as potenciais
irregularidades encontradas no controle diário das viagens realizadas.
O Ministério Público instaurou
inquérito civil afim de apurar as
eventuais irregularidades encontradas pelo Observatório de Castro.

LIBERA AÍ, GUEDES!
O governador Ratinho Junior (PSD) se reuniu, por videoconferência, com o ministro Paulo Guedes (Economia) para
agilizar a liberação do empréstimo de R$ 1,6 bilhão para investimento em infraestrutura. Cerca de R$ 600 milhões serão aplicados na modernização da malha rodoviária paranaense. “É a
condição necessária para transformar o Paraná no hub logístico
da América do Sul”, disse.
Orlando Kissner / Alep

Essa não foi a primeira locação de tendas realizada pela Prefeitura neste ano
compraram tendas 3x3m por
menos de dois mil reais, já em
uma 5x5m teve prefeitura que
pagou até três mil. Por isso,
questionei se não seria mais
vantajoso realizar a compra ao
invés da locação. Além da economia, as tendas poderiam ser
usadas durante todo o período
da covid-19 e depois ainda integrariam o patrimônio da Prefeitura, podendo ser utilizada em
ações, feiras e eventos”, explica
Rabbers.
O parlamentar lembra ainda
que essa não foi a primeira locação de tendas realizada pela
Prefeitura neste ano. Segundo

dados do Portal da Transparência, em 2020, foram pagos R$
165.551,98 e R$ 62.762,96
pela locação de tendas, grades,
palco e fechamento de metal
para serem utilizados na 3ª Festa
de Peão do Boiadeiro e na UPA.
O vereador, inclusive, havia questionado o pagamento em relação
a festa, mas a Prefeitura explicou
que, como a festa foi cancelada
alguns dias antes, parte da estrutura já estava montada. Além das
tendas locadas pela Prefeitura,
na UPA, também estão barracas
e tendas cedidas gratuitamente
pelo 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado. No requerimento,

Rabbers inclusive questiona se
somente com o material cedido
pelo Exército não seria o suficiente para atender a demanda
no local.
Agora, o requerimento, que
foi aprovado por unanimidade
durante a sessão de segundafeira, segue para que a Prefeitura preste os esclarecimentos
solicitados em até 15 dias. “As
respostas são fundamentais
para que os vereadores possam
entender a situação e, assim,
realizarmos a função de fiscalização e de controle do Executivo.
Espero que a prefeitura cumpra
o prazo”, conclui Rabbers.

PARA AÇÕES DE COMBATE AO CORONAVÍRUS NO PARANÁ

Aline viabiliza mais de R$ 13 milhões
Da Assessoria

Divulgação

Há 3 meses o Brasil e o
mundo vivem uma grave crise
sanitária, a da pandemia do
Coronavírus. A doença, que
ainda não tem vacina, levou
a população a mudar a rotina
ao sair na rua, por exemplo:
o uso de máscaras em áreas
públicas se tornou obrigatório no país. Para ajudar
prefeitos e governadores na
luta para conter o avanço da
Covid-19, parlamentares,
em Brasília, se movimentam
para liberar recursos para
suas bases. E, a boa notícia Montante foi dividido para
para o Paraná vem da depu- 37 municípios paranaenses
tada federal Aline Sleutjes.
A vice-líder do Governo na a gestão desses recursos por
Câmara viabilizou, junto ao parte dos municípios for feita
Ministério da Saúde, R$ de forma séria e honesta,
13.069.036,00. O mon- vidas serão salvas e mais
tante foi dividido para 37 rápido conseguiremos voltar
municípios paranaenses, a com nossa rotina de trabaserem usados em ações de lho, lazer, e o país retomará
combate ao Coronavírus, o caminho do crescimento”,
como a compra de equipa- declarou Aline Sleutjes.
Além do montante finanmentos de proteção individual, medicamentos e outros ceiro, a federal do Paraná
viabilizou para Castro e
insumos.
“Nunca foi tão imperativo Ponta Grossa dois respiunir esforços para vencer a radores e dois ventiladores
Covid-19. A liberação dessa (para cada município), equiverba para as prefeituras pamentos fundamentais para
nos dá um grande orgulho o tratamento de pessoas em
de dever cumprido, pois se estado grave com Covid-19,

e que ainda serão aproveitados no pós-pandemia em
pacientes com doenças respiratórias ou atendidos em
UTIs. Para Telêmaco Borba,
a parlamentar solicitou 5
respiradores e 5 ventiladores. Outra recente conquista
da vice-líder do Governo na
Câmara foi a viabilização,
via Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações, de
R$ 300 mil para instalação
de 43 pontos de internet, via
satélite, para escolas e unidades de saúde de 21 cidades do Paraná.
“Crianças estão sem
aulas presenciais, por isso,
precisamos trabalhar para
aproximar as pessoas, e
a tecnologia é a mais eficiente ferramenta para que
os alunos possam continuar
estudando, adaptando o
aprendizado remoto à rotina
em casa. Nas unidades de
saúde, médicos, enfermeiros
e equipes poderão modernizar e agilizar os atendimentos. A conectividade
deixou de ser tratada como
um privilégio, se tornou uma
necessidade para viabilizar o
estudo, trabalho, comunicação e informação”, concluiu
a deputada federal Aline
Sleutjes.

MUNICÍPIOS BENEFICIADOS PELOS RECURSOS
Castro ..............................R$ 1.500.000,00
Ponta Grossa ....................R$ 2.000.000,00
Telêmaco Borba .................R$ 1.863.086,00
Arapoti ..............................R$ 300.000,00
Jaguariaíva .........................R$ 300.000,00
Tibagi ...............................R$ 300.000,00
Piraí do Sul ........................R$ 300.000,00
Carambeí ...........................R$ 250.000,00
Arapongas...........................R$ 250.000,00
São Carlos do Ivaí ...............R$ 250.000,00
Munhoz de Melo .................R$ 241.630,00
Cruzeiro do Sul ...................R$ 250.000,00
Cafeara ..............................R$ 221.266,00
Flórida................................R$ 184.598,00
Colorado ........................... R$ 250.000,00
Grandes Rios .....................R$ 250.000,00
Porecatu R$ .......................R$ 250.000,00
Xambrê ..............................R$ 159.231,00
Campo Mourão ...................R$ 250.000,00
Sertanópolis .......................R$ 250.000,00

Miraselva .............................R$ 149.817,00
Prado Ferreira ......................R$ 246.214,00
Campina do Simão ................R$ 190.710,00
Rolândia ..............................R$ 250.000,00
Leópolis ...............................R$ 136.375,00
Cambé ................................ R$ 250.000,00
Jardim Olinda ........................R$ 76.109,00
Douradina ............................R$ 150.000,00
Cianorte ...............................R$ 150.000,00
Primeiro de Maio ..................R$ 150.000,00
Morretes ..............................R$ 200.000,00
Guaratuba ............................R$ 200.000,00
Pontal do Paraná ..................R$ 200.000,00
Bocaiúva do Sul ....................R$ 200.000,00
Campo Magro ......................R$ 200.000,00
Itaperuçu ..............................R$ 200.000,00
Curitiba ...............................R$ 300.000,00
Curitiba (via Estado)
Hospital Angelina Caron ........R$ 200.000,00

SÓ ELOGIOS
A administração paranaense
foi elogiada pelo ministro Paulo
Guedes. “O governo federal não
pode deixar na mão um Estado
com uma administração eficiente e
um belíssimo programa de desenvolvimento. No que depender do
Ministério da Economia, o Paraná
vai poder dar seguimento a todos
projetos”, afirmou. O empréstimo
do Paraná será avaliado, procedimento regular, e possivelmente
confirmado na primeira quinzena
de agosto.
AGENDA 2030
O chefe da Casa Civil, Guto
Silva, destacou que o Paraná é pioneiro na implementação regional
da Agenda 2030 e o único estado
brasileiro a trabalhar em conjunto
com a OCDE para concretizar a
missão de dirimir desigualdades
e integrar crescimento econômico
com respeito ao meio ambiente.
Será publicado ainda este mês o
documento com a adequação e
resultados das metas e indicadores dos Objetivos constantes na
Agenda 2030 da ONU.
FRENTE PARLAMENTAR
O deputado Michele Caputo
(PSDB), coordenador da Frente
Parlamentar do Coronavírus, informou que as reuniões do colegiado
serão realizadas todas às quartasfeiras. A próxima reunião (no dia
22) será debatido o tema sobre
a educação, o retorno das aulas
pós pandemia. "Teremos convidados especiais, representantes da
saúde, da educação e a participação de deputados e ouvintes nos
canais da Assembleia Legislativa.
É uma discussão muito necessária, que causa dúvidas em muitos
pais de família", disse.
ASSOMBRAÇÃO
Segundo a pesquisa de opinião realizada para a CNI, sete em
cada dez trabalhadores formais
e informais (71%) têm “algum
medo” de perder a ocupação de
onde tiram o sustento. A mesma
proporção informa ter reduzidos
os gastos mensais desde o início da pandemia de covid-19. O
levantamento ainda verificou que o
medo de ser infectado pelo novo
coronavírus alcança 47% dos
entrevistados.
STARTUPS PELO TURISMO
O Ministério do Turismo
promove o primeiro desafio para
startups que desenvolvam tecnologias que possam ser utilizadas
por viajantes e por empresas que
ofereçam serviços como hospedagem, deslocamento e mobilidade,
geolocalização de destinos, lazer,
passeios e visitações. As inscrições
vão até 2 de setembro. As startups
que apresentarem as dez melhores
tecnologias vão apresentar seus
trabalhos na feira internacional de
tecnologia em turismo na cidade
de Madri (Espanha) em janeiro de
2021, com a participação de 160
países.
REFORÇANDO...
O secretário Beto Preto
(Saúde) reforçou que o Estado
vai atuar em parceria com as
prefeituras, instituições setoriais,
empresas e a própria sociedade
para enfrentar o avanço do coronavírus. “Temos que continuar nos
adaptando, tomando decisões em
conjunto, mantemos a recomenda-

ção do isolamento social e reforçamos que é preciso manter medidas
preventivas em todas as regiões do
Paraná para conter a pandemia do
novo coronavírus, afirma."
A SOLUÇÃO
A representante brasileira da
Pfizer negocia com os principais
gestores da multinacional americana e com o governo brasileiro
para trazer a vacina para o país
ainda este ano. A vacina desenvolvida em parceria com o laboratório
alemão BioNTech está em estágio
final, vai dispor de 100 milhões de
doses devem ser produzidas ainda
em 2020 e estima fabricar 1,2
bilhão de doses em 2021.
MARCO REGULATÓRIO
O presidente Jair Bolsonaro
sancionou a lei que institui o novo
marco regulatório do saneamento
básico. A medida abre caminho
para que empresas privadas atuem
no setor e para a universalização
do acesso a água e esgoto. Além
de trazer investimento para o país,
uma vez que o ministro Paulo Guedes (Economia) prevê que a medida
pode atrair até R$ 700 bilhões ao
Brasil nos próximos anos, a nova
lei tem como objetivo que 90% da
população tenha coleta de esgoto e
99% tenha acesso a água potável
até o fim de 2033.
ATÉ QUE ENFIM
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) destacou a sanção do novo marco regulatório
do saneamento. "Agora teremos
a oportunidade de levar a mais de
100 milhões de brasileiros o tratamento de esgoto ou ainda a mais de
35 milhões de brasileiros o direito
de ter água tratada em casa. Essa
pandemia colocou uma lupa sobre
os nosso problemas, a questão do
saneamento aparece mais do que
nunca. São mais de 15 mil mortes,
por ano, provenientes da falta de
saneamento que poderiam ser evitadas", afirma.
SEM EXTREMOS
O atual PSL vem surpreendendo. Segundo o Centrão, o
antigo partido do presidente Jair
Bolsonar está maleável e aberto
a questionamentos. O posicionamento do partido tem boa aceitação dos parlamentares e não está
fazendo parte de base de apoio.
O PSL não se submete ao apoio
incondicional e nem a oposição ao
presidente. A preocupação,, no
momento, é de julgar item a item
de acordo com interesses nacionais.
FUTURO ECONÔMICO
O pré-candidato a prefeito de
Curitiba, Edson Lau (PSDB), em
parceria entre o movimento Livres
e o Instituto Teotônio Vilela, participou de uma live que debateu
sobre o futuro econômico do Brasil
pós-pandemia do coronavírus. O
debate foi com o deputado Pedro
Cunha Lima (PSDB-PB) e com
o ex-deputado Luiz Carlos Hauly
(PSDB-PR). Lau ressaltou que o
debate trouxe os principais gargalos enfrentados pelos brasileiros
no momento de forte recessão
nacional. “Mais do que as guerras e
brigas institucionais que estão acontecendo no Brasil, é nosso dever dar
respostas à população”, disse.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Fatima rebate áudios do prefeito
Divulgação

Segundo
presidente da
Câmara,
projeto de lei
do executivo
foi retirado "por
mera liberdade"
Da Assessoria
A vereadora Fatima Castro
(MDB), presidente da Câmara
Municipal de Castro, rebateu, na
sessão ordinária da última segunda-feira (13), comentários feitos
pelo prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (Patriota) a respeito do
Projeto de Lei 28/2020, de autoria do Executivo. Fatima referiu-se
especificamente ao conteúdo de
dois áudios contendo falas do
prefeito, circulados em grupos de
WhatsApp, nas ultimas semanas,
nos quais ele critica a maneira
como a proposição tramitou no
âmbito do Legislativo.
O PL 28/2020 autoriza a
Prefeitura a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$
523.049,39 para pavimentação
em pedras poliédricas no bairro
Butiazal, distrito do Socavão,
através de processo licitatório e
mediante anulação e suplementação de dotação orçamentária.
Ocorre que o projeto – que, a
princípio, estava programado para
ser discutido e votado na sessão
do último dia 6 – foi retirado para
pedido de informações por solicitação do vereador Luiz Cezar
Canha Ferreira (DEM).
Os pareceres da Procuradoria
Jurídica e das comissões permanentes de Constituição e Justiça
(CCJ) e de Finanças e Orçamento
(CFO) tinham sido favoráveis ao
projeto. No entanto, outro parecer, assinado por Canha Ferreira,
sinalizava que o projeto merecia
“alguns pontos para esclarecimento”. Fatima, então, acatou o
pedido do vereador e encaminhou
o projeto para a Secretaria Legislativa. Por meio do ofício 278/2020,
encaminhado à Câmara e lido na
sessão da última segunda-feira, o
prefeito solicitou a devolução do
projeto ao Executivo.
Em um dos áudios, supostamente direcionado ao vereador

Vereadora Fatima Castro na tribuna, durante a sessão de segunda
Gerson Sutil (PSC), o prefeito
afirma: “[...] se o [vereador]
Cezar do Povo [Canha Ferreira] e
a [vereadora] Fatima não querem
beneficiar o povo do Butiazal, porque é um pedido teu, e porque eu
vou fazer, é um problema deles, né?
Agora, eles ficarem sacaneando,
segurando o projeto, pedindo
vistas pra não sair uma pavimentação lá, de pedra poliédrica, que
tanto aquele povo tá precisando
por causa da poeira, e já tá tudo
pronto, o recurso separado, e só
fazer, é sacanagem, né? É bom que
o povo de lá veja isso aí, né, esses
dois vereadores“.
Em outro áudio, dirigido à
comunidade do Butiazal, o prefeito relata que se comprometeu
a fazer o calçamento de pedras
poliédricas, mas, “infelizmente,
não vou conseguir fazer devido a
alguns vereadores que causaram
problemas pra mim [sic] não executar essa obra”. “Gostaria que
vocês, aí do Socavão, em especial
do povo do Butiazal, verificassem
quem são esses vereadores, em
especial um vereador, que atrasou,
atrasou, atrasou o projeto, mais de
60 dias. Com isso, eu não consigo
mais licitar por causa do período
eleitoral”, diz Moacyr. “Se eles
queriam prejudicar a mim, acabaram prejudicando a população do

Butiazal. Peço minhas desculpas,
mas estou retirando o projeto da
Câmara e mandando esse recurso
pra outra comunidade, que também está necessitada e que não
terá intervenção de nenhum vereador. Um abraço a todos”, complementa.
Esclarecimento
“Hoje, estou aqui para me
manifestar e para esclarecer à
população algumas informações
que foram veiculadas por áudios
nos grupos de WhatsApp da
cidade, em especial na região do
bairro do Butiazal”, disse Fatima,
na Tribuna, após solicitar ao primeiro-secretário Maurício Kusdra
(PSB) para que assumisse provisoriamente a Presidência, e ao vereador Paulo Cesar de Farias (PSD),
a Primeira-Secretaria. “Primeiramente, gostaria de esclarecer que
o projeto seguiu seu trâmite normal. O projeto foi protocolado em
19 de maio [...], numa terça-feira,
e colocado na pauta na semana
seguinte, na sessão do dia 25 de
maio [...]”, relatou Fatima. “Apenas dois dias depois, no dia 27 de
maio, a Comissão de Constituição
e Justiça emitiu seu parecer pela
aprovação do projeto por entender que não havia questões legais
a serem esclarecidas ou sanadas”,

complementou.
“Seguindo para a Comissão
de Finanças e Orçamento, no dia
28 de maio (dia seguinte [em] que
a comissão recebeu o projeto), a
CFO requereu a apresentação
de documentos essenciais para a
análise dos aspectos financeiros
e orçamentários do projeto de
lei. Vinte e um dias depois, em
18 de junho, numa quinta-feira,
a Prefeitura protocou a resposta
aos questionamentos da CFO,
que emitiu o parecer favorável
à aprovação do projeto já no dia
seguinte ao recebimento dos documentos necessários”, continuou
Fatima, lembrando que as pautas
de sessões legislativas, “como
bem sabem os vereadores desta
Casa”, são fechadas sempre às
quintas-feiras. “Mesmo assim, o
projeto entrou na sessão do dia 22
de junho para discussão e votação,
em sessão única”, disse. ”Durante
esta mesma sessão [...], o vereador Luiz Cezar Canha Ferreira, no
uso de suas atribuições, conforme
o artigo 154 do Regimento Interno
desta Casa, requereu vistas do projeto para esclarecimento de alguns
pontos que provocaram dúvidas
[...]. Inclusive, os senhores lembram que o pedido de vistas dele
foi colocado em votação porque
ele [o projeto] estava para votação
única. Todos, aqui, lembram bem
disso”, argumentou.
Fatima seguiu: “Mas, em data
de 7 de julho [...], o prefeito, [...]
por meio de ato discricionário,
requereu a retirada do projeto.
Isso porque, em 22 de junho , o
[vereador] Cezar pediu vistas, [e]
no dia 29 nós não tivemos sessão.
No dia 6, o projeto foi colocado,
aqui na Câmara, novamente, com
pedido de informações do Cezar,
e, no dia 7 de julho, o prefeito,
por meio de um ato discricionário,
requereu a retirada do projeto”.
Na avaliação de Fatima, o
projeto foi retirado da Câmara
“por mera liberalidade do próprio
prefeito, nada tendo a ver com os
trâmites realizados aqui”. “Tendo
em vista que sempre prezamos
por dar o andamento da forma
mais célere possível, como vocês
puderam notar agora nesta breve
explicação. Havendo alguma questão de urgência, o prefeito pode
requerer a urgência na análise do
projeto de lei, para que seja priorizado. No entanto, não há nenhuma
questão que justificasse tal urgência”, observou.

OITO VEREADORES PRESENTES E CINCO EM CASA

Dez sessões com videoconferência
A Câmara Municipal de Castro realizou, na última segundafeira (13), a décima ordinária de
forma mista, conforme a Resolução 04/2020 – ou seja, com oito
vereadores presentes no Plenário
e cinco em suas casas, conforme
determinação do Ministério da
Saúde a pessoas com mais de 60
anos devido à pandemia do novo
coronavírus. Participaram presencialmente da sessão, no Plenário,
a presidente, vereadora Fatima
Castro (MDB), o primeiro-secretário Maurício Kusdra (PSB), o
segundo-secretário Rafael Rabbers
(PTC), Dirceu Ribeiro (Podemos),
Gerson Sutil (PSC), Luiz Cezar
Canha Ferreira (DEM), Miguel
Zadhi Neto (Patriota) e Paulo
Cesar de Farias (PSD). De suas
casas, por videoconferência, participaram o vice-presidente, Herculano
da Silva (DEM), Jovenil Rodrigues
de Freitas (Podemos), José Otávio
Nocera (Patriota), Joel Elias Fadel
(Patriota) e Antonio Sirlei Alves da
Silva (DEM).
No início da sessão, Fatima
Castro colocou em votação a ata da
sessão de 6 de julho – que foi aprovada por unanimidade. Na sequência, a vereadora pediu para que
Maurício Kusdra e Rafael Rabbers
fizessem a leitura do expediente.
Foram lidas 24 proposições (quatro
projetos de lei, 15 requerimentos e

cinco indicações), além de ofícios
encaminhados à Câmara pelo Executivo. Da ordem do dia, constaram
nove projetos de lei (sendo quatro
em primeiras discussão e votação e
cinco em discussão e votação únicas). Entre os ofícios, Kusdra leu
o de número 278/2020, do Executivo, pelo qual o prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (Patriota) pede
a devolução do Projeto de Lei
28/2020.
Após a leitura do expediente,
Fatima pediu que Kusdra assumisse
provisoriamente a Presidência para
que pudesse falar na Tribuna, conforme inscrição para o Pequeno
Expediente, “tendo em vista que
o senhor vice-presidente participa
da sessão por videoconferência”.
E nomeou o vereador Paulo Cesar
de Farias, “ad hoc”, como primeiro-secretário, no lugar de Kusdra.
“Senhora vereadora, eu concedo
o tempo de 15 minutos para a
sua fala”, disse Kusdra, assim que
assumiu como presidente.
Encerrado seu pronunciamento,
Fatima retomou a Presidência e
solicitou a Rabbers para que fizesse
a verificação de quórum. Na ordem
do dia, ela encaminhou os projetos
de lei 52/2020 a 55/2020 aos
membros da CCJ e da CFO para
que emitam seus pareceres. Em
seguida, passou à discussão e votação únicas.

Maurício Kusdra leu requerimento de urgência, assinado por
sete vereadores, que, com base
no artigo 142, parágrafo 6º, do
Regimento Interno da Casa, pedia
discussão e votação únicas dos projetos de lei 33/2020, 40/2020,
41/2020, 48/2020 e 49/2020,
conforme solicitação do Executivo. De acordo com a Resolução
04/2020, não apenas os projetos
de lei, mas também todos os requerimentos constantes da ordem do
dia passaram por votação nominal.
O Projeto de Lei 33/2020,
de autoria de Maurício Kusdra,
dispõe sobre a obrigatoriedade do
Executivo a prestar contas, por quadrimestre, das ações da Secretaria
Municipal da Família e Desenvolvimento Social. Os pareceres da
Procuradoria Jurídica e das comissões permanentes de Constituição
e Justiça (CCJ) e de Finanças e
Orçamento (CFO) foram favoráveis. No entanto, o vereador José
Otávio Nocera pediu vistas do
projeto. Fatima, então, colocou em
discussão e votação o pedido, que
foi aprovado por unanimidade, e o
prazo foi concedido por cinco dias.
Outros quatro projetos de lei
de autoria do Executivo receberam pareceres favoráveis da Procuradoria Jurídica e das comissões
e também foram aprovados por
unanimidade. Os projetos de lei

40/2020 e 41/2020 autorizam a
Prefeitura a abrir créditos adicionais especiais nos valores de R$
32.682,68 e R$ 685 mil, respectivamente, para contrapartida do
contrato de repasse 890893/2019,
junto ao Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento (Mapa) –
operação 1067.728-05 –, oriunda
de emenda parlamentar da deputada federal Aline Sleutjes (PSL/
PR). Essas emendas têm como
objeto a readequação da estrada
rural da localidade de São Luiz
dos Machados até a Lagoa dos
Ribas. “Os projetos foram aprovados pela Caixa [...] para licitação e
não houve criação da dotação orçamentária de obras e instalação da
ação da Manutenção das Estradas
Rurais”, informa a justificativa.
O Projeto de Lei 48/2020
autoriza a Prefeitura a abrir crédito
adicional especial no valor de R$
24,840 mil. Conforme a justificativa, a abertura desse crédito é do
Orçamento do exercício de 2019,
“através de excesso de arrecadação de dotação orçamentária, para
aquisição de alimentos, prioritariamente ricos em proteínas, para
pessoas idosas e com deficiência
acolhidas no serviço de acolhimento
institucional e em atendimento no
‘Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência,
Idosas e suas Famílias’”.

Ano eleitoral
De acordo com Fatima Castro,
“ao contrário do que está sendo
veiculado”, não existe nenhuma
proibição para a realização de licitações em ano eleitoral (leia matéria abaixo). “O que acontece é que
a legislação cuida para que não
haja exageros, para que o gestor
não deixe o município endividado
no final de seu mandato”, explicou.
“O prefeito poderia perfeitamente
aguardar a análise do projeto e, ao
final, sendo aprovado [...], executar
o serviço pretendido, mas preferiu
retirar o projeto. E é um direito do
prefeito retirar os projetos de sua
autoria, quanto a isso não há que
se falar em irregularidade. Mas o
que não se pode permitir é que o
cidadão seja informado de forma
equivocada, que seja induzido
ao erro por meio de informações
incompletas”, completou.
A vereadora observou que, ao
analisar um dos áudios, verificou
que o próprio prefeito se contradisse, “pois, num momento, diz
que há um impedimento legal para
licitar, e, no momento seguinte,
diz que irá aplicar a verba em
outra comunidade”. “Então, quer
dizer que o impedimento é específico para o Butiazal? Por que
outra comunidade pode receber
e a população do Butiazal não
pode?”, questionou. “Utilizar-se
de artifícios políticos para prejudi-

car outro representante do povo é
baixo, é antiético e desnecessário.
E, o pior, quem mais se prejudica
é a população, que fica à mercê de
atos desta natureza e é informada
por meio de informações que não
correspondem com a realidade”,
continuou. “Felizmente, vivemos
numa democracia e a população é
quem decide seus representantes.
Me sinto no dever de prestar estes
esclarecimentos para que a população tenha acesso às informações
corretas sobre o que lhe é passado. Toda tramitação do projeto
se encontra disponível para todos,
no site da Câmara, não descumprimos nenhum prazo”, explicou.
Ao final da fala, Fatima Castro
lamentou que seu nome, “infelizmente, foi ligado injustamente ao
fato de a comunidade do Butiazal
não receber o pavimento [de] que
tanto necessitam”. “Eu ouvi os
dois áudios. Tenho eles, inclusive.
Me entristece este tipo de situação, pois nós, enquanto representantes do povo, temos o dever de
atuar sempre com transparência
e honestidade com a população
que representamos. Espero ter
esclarecido aos munícipes ouvintes esta situação. E fico inteiramente à disposição para aqueles
que quiserem os detalhes e os
documentos que vão comprovar
o que eu estou dizendo, aqui”,
concluiu.

SITUAÇÃO RARA

Sessão ordinária é marcada
por 'Voto Minerva'
Divulgação

Vereadores no Plenário, durante a sessão de segunda-feira
Da Assessoria
A sessão ordinária da
segunda-feira (13) da Câmara
Municipal de Castro foi marcada por uma situação rara: o
uso da prerrogativa de a presidente da Casa, vereadora
Fatima Castro (MDB), também
votar durante a votação de uma
proposição. Ou o também chamado “Voto de Minerva” (leia
matéria abaixo).
O Regimento Interno da
Câmara de Castro não cita
nominalmente essa expressão.
Mas, no inciso III do parágrafo
2º do artigo 22, prevê que “o
presidente, ou seu substituto
legal, só terá direito a voto:
[...] quando houver empate
na votação, seja simbólica ou
nominal”.
Foi o que aconteceu
durante a votação do Projeto
de Lei 23/2020, de autoria
do Executivo Municipal, que
autorizava a Prefeitura a abrir
crédito adicional suplementar
no valor de R$ 417,5 mil, no
âmbito da Secretaria Municipal
de Gestão Pública. De acordo
com a justificativa da proposição, o objetivo do Executivo era
abrir crédito do Orçamento do
exercício de 2019, por meio
da anulação de suplementação
para aquisição de imóvel situado na rua Dr. Heráclito Mendes de Camargo, 6 (conforme
Cadastro Imobiliário 309.885,
terreno com área de 621 m²,
área de edificação de 323 m²,
Matrícula 2.785 e Laudo de
Avaliação 179/2020). A ideia
era a de que o imóvel fosse
utilizado para implantação da
Guarda Municipal.

O parecer da Procuradoria
Jurídica foi favorável ao projeto. Porém, o parecer conjunto
das comissões permanentes de Constituição e Justiça
(CCJ) e de Finanças e Orçamento (CFO) foi desfavorável,
apontando para a rejeição do
projeto. Ato contínuo, a presidente da Câmara, vereadora
Fatima Castro (MDB), colocou o parecer das duas comissões em votação. Ou seja: se o
parecer fosse aprovado, o PL
23/2020 seria rejeitado.
Ocorre que o placar terminou empatado: seis a seis.
Votaram pela aprovação do
parecer o vice-presidente
Herculano da Silva (DEM), o
primeiro-secretário Maurício
Kusdra (PSB), o segundosecretário Rafael Rabbers
(PTC), Antonio Sirlei Alves
da Silva (DEM), Luiz Cezar
Canha Ferreira (DEM) e
Paulo Cesar de Farias (PSD).
Pela rejeição, votaram Dirceu
Ribeiro (Podemos), Gerson
Sutil (PSC), Joel Elias Fadel
(Patriota), José Otávio Nocera
(Patriota), Jovenil Rodrigues
de Freitas (Podemos) e Miguel
Zadhi Neto (Patriota).
Diante do resultado, não
restou outra alternativa a
Fatima a não ser usar da sua
prerrogativa de também votar.
Como o seu voto também foi
favorável ao parecer das comissões, o projeto foi rejeitado.

Paracer conjunto
das comissões foi
desfavorável
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Tibagi adota medidas mais rígidas
Divulgação

Suspensas
atividades
comerciais e
de prestação
de serviços

suspensas. Apenas farmácias e
postos de combustíveis, que não
poderão abrir suas lojas de conveniência, comércio e distribuição de gás por meio de delivery
e estabelecimentos de saúde
terão atendimento. Estabelecimentos que fornecem gêneros
alimentícios poderão funcionar
nas modalidades delivery.

Da Assessoria
O prefeito Rildo Leonardi
anunciou, na quarta-feira (15),
as novas medidas adotadas pelo
município para o enfrentamento
à pandemia da Covid-19, com
a participação do procurador
jurídico, Bruno Ribas, secretário municipal de Saúde, Wilson
Silva e do diretor do Hospital
Luiza Borba Carneiro e presidente da Associação Comercial,
Paolo Pavesi, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais
da Prefeitura. Entre principais
ações estão a suspensão de
todas as atividades comerciais e
de prestação de serviços, exceto
farmácias e postos de gasolina,
o chamado lockdown, em dois
finais de semana, nos dias 25 e

Funcionamento
do comércio
O funcionamento do comércio em geral será de segunda
a sexta, até às 17 horas. Mercados, mercearias, padarias
e farmácias estão autorizados
a funcionar até às 19 horas.
Restaurantes e lanchonetes,
até às 21 horas, após esse
horário podem atender apenas na modalidade delivery.
Bares deverão ficar fechados
durante a vigência do decreto.
O não cumprimento das medidas, acarretará na interdição do
estabelecimento por 30 dias.

Novas medidas e multas para quer descumprí-las

26 de julho e 1° e 2 de agosto.
O fechamento de bares, novo
horário de funcionamento do
comércio, a proibição do consumo de bebidas alcoólicas em
vias públicas, toque de recolher
entre às 23 e às 6 hora e também os valores das multas para

quem realizar festas clandestinas ou descumprir alguma das
recomendações, também constam no documento.
O decreto n°849/2020, que
foi oficialmente publicado, em
Diário Oficial, na quinta-feira
(16), terá vigência a partir das

ESCOLA MUNICIPAL TÔNIA HARMS

Obras de escola seguem
aceleradas no Boqueirão

zero hora do dia 18 de julho até
às 6 horas do dia 3 de agosto.
Lockdown
Nos dias 25 e 26 de julho
e 1º e 2 de agosto todas as atividades comerciais do município
e de templos religiosos estarão

Sanções
O documento ainda deter-

ESTADO TERÁ QUE PAGAR

NO RESIDENCIAL CIDADE NOVA

59 famílias recebem as chaves
Divulgação / Renan Areias

Divulgação

Doze salas de aula, amplo pátio, quadra esportiva e estruturas
Da Assessoria
Carambeí - Em breve o
Bairro Boqueirão será beneficiado
com uma nova escola municipal.
As obras da nova sede da Escola
Municipal Tônia Harms seguem
em ritmo acelerado. Após a concretagem das lajes, a empreiteira
trabalha na instalação da estrutura
metálica dos telhados. A previsão
de conclusão da obra é no mês de

dezembro.
Com uma edificação moderna
que abrigará 12 salas de aula,
amplo pátio, quadra esportiva
coberta e demais estruturas, a
nova sede poderá abrigar cerca de
600 alunos atendendo a demanda
do Bairro Boqueirão que abrange
Vila Mariana, Campo Belo, Vila
Nossa Senhora Aparecida, Lajeado, Cassandoca e localidade
Santa Rosa.

Ônibus escolares circularão
duas vezes por semana
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Educação informou que devido ao período de
suspensão das aulas, os ônibus escolares estão parados e
necessitam de manutenção e

rodagem. Isso quer dizer que
desde quinta-feira (16), os
motoristas farão a circulação da
frota escolar pela zona urbana,
duas vezes por semana, para
manter a manutenção em dia e
evitar que a estrutura do veículo
seja comprometida.

Da Assessoria
Carambeí - Entrega
das chaves das moradias
do Residencial Cidade Nova
realiza sonho da casa própria para 59 famílias
A Prefeitura Municipal
de Carambeí entregou nesta
quarta-feira, 15, as 59 mora- Muitos sonham com a
dias do Residencial Cidade conquista da casa prórpia
Nova. No ato da entrega
realizada em duas etapas, da CEF, Alexandre Gosmatt;
manhã e tarde, estiveram assistente pleno da gerênpresentes o prefeito Osmar cia de habitação da CEF,
Blum, secretário de Estado Edward Monteiro; gerente
da Infraestrutura e Logís- geral de rede CEF, Alain
tica, Sandro Alex; supervi- Botega; coordenador da
sor da gerência de habitação Cohapar, Sandro Machinski;

Divulgação / Renan Areias

DEVIDO A MANUTENÇÃO

Prefeito Osmar Blum,
secretário de Estado da
Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex e vereadores

mina a proibição de pessoas em
espaços públicos entre às 23 e
6 horas, exceto aqueles com saídas justificáveis avaliada pelos
fiscais. O descumprimento desta
medida, acarretará em multa de
R$ 150.
O consumo de bebidas
alcoólicas em vias públicas está
proíbido, sujeito a multa de R$
150.
Quem for identificado como
organizador de festa ou evento
particular, independente do
número de pessoas, receberá
multa de R$ 1.000,00. O
proprietário do imóvel em que
acontecer também está sujeito
a multa.
Estabelecimentos comerciais que estão localizados às
margens das rodovias, considerados essenciais pelo Decreto
Estadual 4317/2020, não
serão afetados pela regulamentação municipal.
O município continuará
observando o cenário epdemiológico da Covid-19 e poderá
prorrogar a validade do Decreto
a qualquer momento.

chefe do escritório regional
da Cohapar, Ari Ribeiro
Filho; chefe de gabinete de
Carambeí, Márcio Taques;
presidente da Câmara Municipal, Diego Silva; vereadores Diego Macedo, Paulo
Valenga, Ricardo Enevan,
Lourival Iaros, Elio Ratinho
e Joel Sacolinha.
Na quinta-feira (16),
receberam as chaves
as
famílias que irão morar no
Residencial Novo Horizonte
e na sexta-feira (17), os
contemplados do Residencial Eldorado. No total são
154 moradias construídas
em parceria com a Prefeitura
de Carambeí, governo Federal através do Ministério das
Cidades, Caixa Econômica
Federal, governo do Paraná
e Cohapar.

Condenado a
pagar R$ 10 mil
de indenização
Tibagi - R$ 10 mil de indenização para uma adolescente
agredida por outros dois estudantes em um colégio estadual de
Tibagi, de acordo com a Justiça,
será o montante que o Estado
deverá pagar.
A sentença foi proferida na
terça-feira (14), pela Vara da
Fazenda Pública de Tibagi.
Um vídeo registrou todo o
episódio ocorrido em junho de
2018, numa quadra de esportes do Colégio Estadual Irênio
Moreira Nascimento.
Na ocasião, um rapaz de 18
anos e uma outra jovem agrediram uma garota, segundo a própria Justiça.
Segundo a decisão, a agressão
prejudicou o desempenho escolar
da adolescente, que precisou ficar
dez dias afastada das aulas, bem
como a exposição pública pela
qual a adolescente passou a afetou psicologicamente.
O Governo do Paraná ainda
não foi intimado e quando isso
acontecer, analisará se entrará
com recurso.
Divulgação / RPC

Vídeo expõe a agressão
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POR 4 DIAS

Vazio sanitário já vigora em Castro
Divulgação

Após vazio
sanitário,
Prefeitura
irá testar
população
Luana Dias
Especial Página Um News
A partir desta sexta-feira
(17), a circulação de pessoas
será restrita em Castro e, a
grande maioria dos estabelecimentos comerciais deverá
permanecer fechada até na
terça-feira (21). Durante esse
período terão autorização para
trabalhar estabelecimentos que
prestam serviços de saúde,
serviços funerários, transporte
de cargas perecíveis, agropecuárias, clínicas veterinárias
e postos de combustível. As
medidas estão previstas no
novo decreto municipal, publicado pela Prefeitura de Castro
no Diário Oficial Eletrônico de
terça-feira (14), e fazem parte
do chamado vazio sanitário.
De acordo com o decreto,
mercados, açougues e padarias poderão atender apenas
na sexta-feira (17), no sábado
(18) e na segunda-feira (20),
das 8 às 18 horas. Já lanchonetes, restaurantes, traillers e
afins poderão atender na sextafeira, sábado e segunda, entre
8 e 24 horas (meia-noite), mas
somente em sistema de entrega
(delivery) ou retirada no local.
No domingo (19), esses estabelecimentos devem permanecer fechados.
Indústrias de produtos perecíveis, agronegócio, e outras
atividades que não podem ser
interrompidas necessitarão de
licença especial, emitida pela
Vigilância Sanitária do município. E, o transporte coletivo
público funcionará na sextafeira, no sábado e na segunda-feira, conforme tabela de
horários dos domingos, porém,
no domingo (19) ficará totalmente suspenso.
A circulação de pessoas em
vias públicas nos dias 17, 18 e
20 só será permitida para fins
de trabalho, acesso às atividades permitidas e questões de
urgência e emergência sanitária. Já no domingo a circulação
fica limitada apenas à casos de
urgência e emergência sanitária. Também está proibida, em
todos esses dias, a aglomeração de mais de dez pessoas.
Na quarta-feira (15) tanto a
secretária de Saúde do Município, Maria Lidia Kravutschke, como o prefeito Moacyr
Fadel, falaram sobre o novo
decreto e sobre a proposta de
vazio sanitário, em entrevistas
às emissoras de rádio locais
e através de um comunicado,
compartilhado através da redes
sociais. Kravutschke explicou
que o principal objetivo da ação
é preparar os castrenses para
iniciar uma fase de testagem
mais ampla no município, para
identificar pessoas infectadas
com a Covid-19. Segundo ela,
para que se obtenham resultados mais eficazes é necessário

Circulação de pessoas será restrita de sexta até terça-feira

isolar a maioria da população,
evitando assim, falsos resultados positivos da doença na fase
de testes. Ou seja, a ideia é
evitar que mais pessoas sejam
infectadas durante esses quatro
dias, para que, se elas forem
testadas já nos primeiros dias
após o vazio sanitário, o vírus
já esteja no organismo tempo
suficiente para ser identificado
no exame.
“O município contratou
uma empresa para testarmos
parte da nossa população, para
sabermos como está circulando
o vírus em Castro, porque
daquelas duzentas e poucas
pessoas que testaram positivo,
em torno de 30 a 40% eram
assintomáticas, que foram testadas porque foi constatado caso
positivo na família. Fechar tudo
nesses quatro dias é essencial
para termos resultados mais
verdadeiros”, disse a secretária, durante a entrevista.
De acordo com ela, durante
o período do vazio sanitário
um número mínimo de pessoas deve circular nas ruas de
Castro, com isso, também será
reduzida a circulação do vírus.
“A partir do quinto dia vamos
iniciar os testes rápidos, com
os profissionais da saúde e
depois com a população, e a
possibilidade de termos resultados falsos é muito grande,
por isso tem que ter todo
esse cuidado, que é protocolo,
temos que saber como o vírus
se comporta em Castro”, explicou Maria Lidia.
A secretária também disse
que depois da realização da
testagem em massa, o que
deve abranger também todos
os funcionários da Prefeitura, o
número de pessoas que testarão positivo para a doença em
Castro deve aumentar consideravelmente, porém, os números
ajudarão a definir os próximos
passos no combate à doença,
assim como, irão auxiliar na
retomada das atividades. “Com
os resultados nós vamos poder

conversar com o comércio,
indústria e com a sociedade em
geral, para elaborarmos estratégias para avançar. É muito
importante esse perfil epidemiológico para as tomadas de
decisão do prefeito e da Secretaria de Saúde”, destacou.
Maria Lidia também pediu
a colaboração da população
e destacou a importância de
as pessoas ficarem em casa
durante esses quatro dias de
vazio sanitário. A secretária
mencionou ainda a falta de
vagas de Unidade de Terapia
Intensiva (UTI), no Hospital
Regional de Ponta Grossa,
para onde são encaminhados
os pacientes de Castro e da
região, mais graves da doença.
Ela destacou o fato de na quarta-feira (15) todos os leitos
destinados para pacientes da
Covid-19 na unidade estarem
sendo ocupados, e que isso
exige ainda mais cuidado por
parte da população, que pode
ficar sem o devido atendimento,
se os números continuarem a
aumentar de forma acelerada
na região e Estado.
Recomendação e
falta de leitos
De acordo com o prefeito
de Castro, Moacyr Fadel, a
determinação de vazio sanitário
foi motivada pela falta de leitos
de UTI, e por uma recomendação enviada ao município,
pela Regional de Saúde de
Ponta Grossa, à qual pertence
a cidade de Castro. “Nós recebemos ontem uma orientação
do governo do Estado, mais
especificamente, da Terceira
Regional de Saúde, para que
nós fizéssemos lockdown,
fechando tudo em 14 dias,
como foi feito em Curitiba, na
região metropolitana. Eu não
concordei com isso e antecipamos um projeto que há tempos
estamos estudando em conversa, principalmente com a
Acecastro e com o Sindicastro,
que representam a maioria dos

comerciantes da nossa cidade
[...] o motivo desse vazio de
quatro dias é para que essas
pessoas não sejam infectadas
nesses quatro dias, e para que
os testes que vamos fazer a
partir de terça-feira, não deem
o falso negativo”, explicou ele,
em comunicado.
De acordo com o prefeito,
a recomendação da Terceira
Regional está fundamentada no
esgotamento dos leitos de UTI
no hospital de referência da
região, que aconteceu na quarta-feira (17). “Eles têm seus
motivos, nós não temos mais
leitos de UTI, hoje se uma pessoa ficar doente nós não temos
para onde mandar, infelizmente
aconteceu o que nós não queríamos, os leitos se esgotaram
[...] é sacrifício valido, e para
frente vamos monitorar de uma
maneira mais eficaz a doença”,
ressaltou, durante a entrevista à
emissora de rádio.
Segundo Fadel, as entradas
da cidade não serão fechadas
ao longo dos próximos quatro dias, no entanto, haverá
monitoramento das pessoas
que chegarem à Castro. “Não
queremos que pessoas de
outros municípios venham a
Castro para passear, nós estamos fazendo o acompanhamento nas entradas da cidade

e foi possível identificar que até
cinco mil pessoas entram no
município apenas para passear,
essas pessoas podem trazer a
doença [...] o acesso não será
proibido, mas vamos monitorar,
se a pessoa vier sem ter algo
específico para fazer, vamos
pedir que ela volte depois de
terça-feira”, explicou.
O prefeito também pediu a
colaboração de todos os moradores, durante a ocorrência do
vazio sanitário, para que todos
aqueles que puderem, fiquem
em suas casas, e destacou a
importância de as empresas
também testarem seus funcionários, sobretudo, as que
empregam um número maior
de pessoas.

Reações
O novo decreto municipal
dividiu opiniões nas redes sócias.
Entre comerciantes e demais
cidadãos do município, houve
quem entendesse e apoiasse as
medidas, mas também surgiram muitas reclamações. Alguns
empresários consideram que
será extremamente prejudicial à
economia os quatro dias de interrupção na maioria das atividades, outros criticaram o fato de
supermercadistas, por exemplo,
terem o direito de permanecer
trabalhando. Na visão de alguns
castrenses, que protestaram a
decisão nas redes sociais, a decisão permite que as pessoas continuem a circular, e ainda pode
provocar aglomeração.

OBRA DEVE ESTRA PRONTA EM SEIS MESES

Assinada ordem para a
construção de novo canil
Da Assessoria
Já está autorizado o início das
obras para construção do Canil
Municipal em Castro. O novo
abrigo para cães de rua do município será construído na Colônia
Santa Clara, próximo ao barracão de reciclagem, com investimentos municipais na ordem
aproximada de R$ 279 mil.

O novo espaço, com cerca de
180 metros quadrados, contará
com seis baias coletivas, solário, câmara antifuga e de apoio,
depósito de ração, pátio, abrigo
para o Castramóvel, sala administrativa, vestiários, recepção,
consultório, copa e abrigo de
resíduos.
A previsão de execução e término da obra é de seis meses.
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HÁ EXATOS 4 ANOS

Tocha Olímpica passou por Castro
Divulgação / Maria Sferra

Vinte pessoas
carregaram a
Tocha nos 4,2
quilômetros

Apesar da
chuva, um
bom público
participou
da festa

Renato de Oliveira
Especial Página Um News
Há quatro anos, no dia 16
de julho de 2016, Castro foi
escolhida como a cidade do
Paraná para encerrar a passagem da Tocha Olímpica, no
estado. Neste ano, o Brasil
sediava a trigéssima primeira
edição dos Jogos Olímpicos,
realizado no Rio de Janeiro,
entre os dias 5 a 21 de agosto.
O comboio trazendo a chama
do fogo simbólico dos Jogos
chegou em Castro na manhã
de sábado, debaixo de muita
chuva envolto em mistérios e
mudanças de última hora. De
acordo com o conograma estabelecido pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, a
tocha deveria vir a Castro no
dia anterior ( sexta-feira,15),
mas acabou mudando para o
dia seguinte, inclusive o horário
do início que estava marcado
para as 8h45, foi antecipado
para ás 7h50 e pegou muita
gente de surpresa.
Vinte pessoas, entre anônimos e lideranças conhecidas
da comunidade castrense, tiveram a honra e a oportunidade
única de conduzir a Tocha
Olímpica, por ruas e praças
da cidade, num percurso de
4,2 quilômetros. Entretanto,
a lista final dos 20 condutores só foi conhecida minutos
antes do ínicio do evento que
teve como ponto de partida,
a praça Indalécio de Macedo,
na vila Santa Cruz. Entre os
castrenses, estava o ex-secretário de Esportes Antenor
Quintilhano Telles que hoje
mora em Curitiba. Demonstrando emoção e carinho pela
lembrança, Antenor falou com

Antenor Telles, secretário de Esportes, foi o primeiro a conduzir a tocha

a reportagem do Página Um
na noite de quarta-feira (15),
através do watsapp, sobre sua
participação neste evento. "Foi
um momento ímpar e nós que
vivemos do esporte foi também
uma honra e um marco a cidade
de ter sido escolhida na época
como rota da Tocha Olímpica.
E conduzir a Tocha, mesmo
que por poucos metros, é uma
lembrança que está marcada
na memória e uma história
que tenho para contar para
meus netos e para as futuras
gerações, sobre a passagem
da Tocha Olímpica, por Castro", acresentou. Antenor Telles carregou o fogo simbólico
desde a frente da Unidade de
Saúde Bom Jesus, até o final
da cabeceira da ponte sobre
o rio Iapó, onde repassou a
tocha para outro condutor. Ao
longo do percurso, a cada 200
metros, era feita a troca dos
condutores. Neste dia, uma
chuva intensa caiu durante
todo o trajeto mas não tirou o
brilho do evento que teve um
esquema especial de segurança
que envolveu mais de 200
agentes, policiais civis, militares e federais, rodoviários,
guarda municipal, bombeiros

e o 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado de Castro.
A lista de condutores
incluiu estudantes, militares,
cadeirantes e pessoas até de
outras cidades, como o agricultor Henrique Menarim , de
Ventania. Na semana seguinte
ao evento, a ex-pugilista castrense, campeã mundial feminina peso-galo, Rosilete dos
Santos, esteve na redação do
Página Um, onde disse se
mostrar surpresa por não ter
sido escolhida para carregar
a Tocha, em Castro. "Eu tive
a maior conquista no ramos
esportivo na cidade. Quem
aqui já foi campeã mundial?",
indagou. Entretanto, a ex-pugilista, foi convidada por uma
outra cidade paranaense para
carregar o fogo simbólico.
Em função da chuva, muitas
atividades que estavam programas para acontecer ao longo
do trajeto da Tocha em Castro,
foram canceladas, como por
exemplo apresentação de fanfarras de colégios locais e de
Piraí do Sul. A única fanfarra
que se apresentou, mesmo
debaixo de muita chuva, foi a
de Carambei, que recepcionou
o comboio em frente a igreja

PARA PREFEITURA DE CASTRO

Condor doa mais de 6 ton de alimentos
Divulgação / WBC Comunicação

Da Assessoria
Para atenuar os efeitos da
pandemia na vida dos moradores de Castro, o Condor
Super Center realizou, neste
dia 15 de julho, a entrega de
6.267 kg de alimentos para
a cidade. A doação foi recebida pelo vice-prefeito Alvaro
Telles e é o resultado da
campanha Compra Solidária Condor, que consistia em
reverter um item de alimento
a cada compra acima de R$
100,00 realizada pelos clientes em qualquer uma das 54
lojas da rede.
“Agradeço esta ajuda do
Condor, que sempre foi parceiro de Castro. Esses alimentos são de muita utilidade
e farão muito bem à nossa
população”, disse Telles.
Segundo o diretor de
Operações do Condor, Maurício Bendixen, a doação foi

matriz de Sant`Ana.
Reinaldo Cardoso, prefeito
na época, destacou a impor-

tãncia da passagem da Tocha
em Castro. " Participar dessa
festa esportiva credenciada
por sua importância histórica
neste setor e por ser a cidade
Mãe do Paraná, nos deixou
muito contentes", ressaltou o
ex-prefeito.
Apesar dos contratempos,
muita gente assistiu a passagem
da Tocha pela ruas de Castro
e um bom número de pessoas

participou da festa de encerramento no parque Lacustre.
Coube ao professor aposentado
Marcos Aurélio Borges Flores(Lelo), a honra em carregar os
últimos 200 metros do fogo
simbólico, antes que este que
o símbolo esportivo seguisse
para São Paulo e depois para o
Rio de Janeiro, para a abertura
oficial dos Jogos Olímpicos no
Brasil.

MORADORES INSISTEM NA PRÁTICA CRIMINOSA

Queimadas comprometem trabalho
Divulgação

Luana Dias
Especial Página Um News
Mais uma vez incêndios
criminosos iniciados por moradores de Castro espalharam
fumaça pela cidade, e destruíram mais uma parte da vegetação nos campos do Jardim
Bailly. Na noite de quarta-feira
(15) as labaredas de fogo
podiam ser vistas de várias
partes da cidade e a longa distância. Muitas pessoas reclamaram porque tiveram suas
casas encobertas pela fumaça,
que além de atrapalhar o trânsito em alguns pontos, também
é responsável pelo agravamento
de problemas respiratórios.
Apesar de ser uma prática ilegal e passível de multa
ou até mesmo prisão, no local
são comuns queimadas, principalmente nesta época do ano.
Como a área é de difícil acesso,
nem sempre os bombeiros conseguem apagar as chamas. É o
que explicou para a reportagem
o sargento Rutes, do Corpo de
Bombeiros de Castro. “Nós até
fomos ao local, mas é uma área
alagadiça, de difícil acesso, se
colocarmos o caminhão lá, por
exemplo, podemos quebrar ou
ficar atolados, e enquanto isso,
ficaremos impedidos de atender a outras chamadas, como
incêndios em residências. Hoje

Incêdios criminosos são iniciados por moradores
mesmo, nós recebemos várias
chamadas para atender lá, mas
ao mesmo tempo tivemos outra
situação de incêndio na rodovia, na entrada no Cânion, onde
também foi difícil combater o
fogo, por ser uma área bastante
inclinada”, destacou.
De acordo com o sargento,
os incêndios costumeiramente
causados nos terrenos do Jardim
Bailly, não colocam em risco a
população, porque o fogo não
se aproxima das residências,
porém, como bem lembra ele,
trata-se de um crime ambiental,
e que pode prejudicar os moradores, sobretudo por conta da
fumaça. “Não oferece risco

para as residências, mas é uma
área complicada, muito visitada
por pescadores. Infelizmente
as pessoas que fazem isso não
têm consciência, quando ateiam
fogo não pensam nas consequências, e não pensam que estão
atrapalhando o nosso serviço,
porque enquanto nos deslocamos para atender a essa situação, pode faltar pessoal para
outras ocorrências”, ressaltou.
Só na quinta-feira (16)
durante o dia, segundo informações do sargento Rutes,
os bombeiros de Castro atenderam a dois incêndios residenciais e a três incêndios
ambientais.

APÓS 22 SEMANAS

Casos de covid sobem para 236
Luana Dias
Especial Página Um News

Vice-prefeito Alvaro Telles recebe doação
realizada para a Prefeitura
para que a população afetada por esta crise consiga
receber os donativos o mais
rápido possível. “Esta é uma
forma de contribuir com esta
cidade tão importante para a
nossa empresa e esperamos
que esses alimentos possam
minimizar o sofrimento das

pessoas que se encontram
desempregadas ou com redução de renda neste momento
de pandemia”.
Os alimentos serão repassados para as famílias assistidas pela prefeitura, que estão
em situação de vulnerabilidade
social em função da pandemia
do coronavírus.

Na 22ª semana depois que a
pandemia do coronavírus chegou
ao país, Castro completou 236
casos confirmados de Covid-19.
A informação é do boletim diário, emitido na quinta-feira (16)
pela Secretaria Municipal de
Saúde. De acordo com o informativo, cinco novos casos foram
confirmados na quinta, por exames laboratoriais realizados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS)
do município, além disso, 177
pacientes já se recuperaram da
doença, 55 estão em isolamento
domiciliar e quatro estão inter-

nados em leito regular de hospital.
Outros 63 casos estão sendo
acompanhados e 25 foram descartados em exames realizados

recentemente. Ao todo, 1.443
testes, laboratoriais e rápidos,
foram realizados em Castro,
entre os dias 5 de março e 16
de julho.
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OFICIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
Praça Pedro Kaled nº 58 – Centro
Comarca de Castro - Estado do Paraná
Oficial Designado: Paulo roberto Martins Schultz - Registrador
Telefone: (42) 3232-1521 / 3233-7477

“EDITAL”
Edital de Citação com o prazo de 15(quinze) dias, dos interessados ausentes e
desconhecidos, autos de Ação de Usucapião Extraordinária, sob nº 004/2020.
O Senhor PAULO ROBERTO MARTINS SCHULTZ – CPF/MF. 473.098.739-04,
Oficial Designado do Registro de Imóveis da Comarca de Castro – PR, na forma do
artigo 216-A da Lei 6.015/73 e Provimento nº 263 de 31/10/2016 da Corregedoria
Geral de Justiça do Paraná.
Faz saber, a todos quantos o presente edital de citação com o prazo de 15(quinze)
dias, virem ou dele conhecimento tiverem, que tramitam por esta Serventia Imobiliária,
os autos de USUCAPIÃO ORDINÁRIA, no valor de R$ 371.000,00 (trezentos e
setenta e um mil reais), proposto por MARTINHO DOBIS, tendo por objeto a legalização do seguinte imóvel:- “UM TERRENO RURAL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO ABAIXO, NESTE MUNICÍPIO E COMARCA, COM A ÁREA TOTAL
DE 243.386,81 METROS QUADRADOS, EQUIVALENTES 24,3386 HECTARES
OU 10,05 ALQUEIRES, COM O CAMINHAMENTO SEGUINTE:- Partindo de um
marco denominado '0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro,
DATUM – SIRGAS-200, MC-51°W, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 594743.069 m e N= 7274046.986 m dividindo-o com ESTRADA
MUNICIPAL (Principal ou troncal); Daí segue com o Azimute de 81°22'40" e a distância de 3.77 m até o marco '1' (E=594746.798 m e N=7274047.552 m); Daí segue
com o Azimute de 80°46'36" e a distância de 2.67 m até o marco '2' (E=594749.434
m e N=7274047.980 m); Daí segue com o Azimute de 81°43'02" e a distância de
2.85 m até o marco '3' (E=594752.257 m e N=7274048.391 m); Daí segue com o
Azimute de 78°04'38" e a distância de 2.64 m até o marco '4' (E=594754.844 m e
N=7274048.937 m); Daí segue com o Azimute de 81°22'18" e a distância de 2.47
m até o marco '5' (E=594757.286 m e N=7274049.307 m); Daí segue com o Azimute de 79°57'11" e a distância de 2.73 m até o marco '6' (E=594759.969 m e
N=7274049.783 m); Daí segue com o Azimute de 80°44'49" e a distância de 2.30 m
até o marco '7' (E=594762.235 m e N=7274050.152 m); Daí segue com o Azimute
de 83°09'25" e a distância de 1.89 m até o marco '8' (E=594764.112 m e
N=7274050.377 m); Daí segue com o Azimute de 88°06'19" e a distância de 2.19
m até o marco '9' (E=594766.302 m e N=7274050.450 m); Daí segue com o Azimute de 87°30'33" e a distância de 2.70 m até o marco '10' (E=594768.996 m e
N=7274050.567 m); Daí segue com o Azimute de 89°37'59" e a distância de 2.46
m até o marco '11' (E=594771.460 m e N=7274050.583 m); Daí segue com o
Azimute de 90°55'43" e a distância de 2.72 m até o marco '12' (E=594774.185 m e
N=7274050.539 m); Daí segue com o Azimute de 90°43'26" e a distância de 2.31 m
até o marco '13' (E=594776.500 m e N=7274050.509 m); Daí segue com o Azimute de 95°52'27" e a distância de 2.27 m até o marco '14' (E=594778.755 m e
N=7274050.277 m); Daí segue com o Azimute de 96°44'30" e a distância de 2.63 m
até o marco '15' (E=594781.369 m e N=7274049.968 m); Daí segue com o Azimute de 97°01'15" e a distância de 2.41 m até o marco '16' (E=594783.762 m e
N=7274049.674 m); Daí segue com o Azimute de 100°14'40" e a distância de 2.65
m até o marco '17' (E=594786.365 m e N=7274049.203 m); Daí segue com o
Azimute de 99°06'34" e a distância de 2.38 m até o marco '18' (E=594788.715 m e
N=7274048.826 m); Daí segue com o Azimute de 104°03'27" e a distância de 2.51
m até o marco '19' (E=594791.149 m e N=7274048.217 m); Daí segue com o
Azimute de 101°37'50" e a distância de 1.98 m até o marco '20' (E=594793.084 m
e N=7274047.819 m); Daí segue com o Azimute de 107°36'09" e a distância de 1.90
m até o marco '21' (E=594794.893 m e N=7274047.245 m); Daí segue com o
Azimute de 108°15'49" e a distância de 2.39 m até o marco '22' (E=594797.159 m
e N=7274046.497 m); Daí segue com o Azimute de 108°42'41" e a distância de 2.73
m até o marco '23' (E=594799.744 m e N=7274045.621 m); Daí segue com o
Azimute de 106°52'08" e a distância de 2.76 m até o marco '24' (E=594802.388 m
e N=7274044.820 m); Daí segue com o Azimute de 108°54'49" e a distância de 2.52
m até o marco '25' (E=594804.767 m e N=7274044.004 m); Daí segue com o
Azimute de 109°52'45" e a distância de 2.71 m até o marco '26' (E=594807.319 m
e N=7274043.082 m); Daí segue com o Azimute de 108°49'09" e a distância de 2.69
m até o marco '27' (E=594809.868 m e N=7274042.213 m); Daí segue com o
Azimute de 110°17'19" e a distância de 2.48 m até o marco '28' (E=594812.198 m
e N=7274041.352 m); Daí segue com o Azimute de 112°28'27" e a distância de 3.99
m até o marco '29' (E=594815.885 m e N=7274039.826 m); Daí segue com o
Azimute de 96°09'49" e a distância de 6.42 m até o marco '30' (E=594822.273 m e
N=7274039.137 m); Daí segue com o Azimute de 123°09'47" e a distância de 56.92
m até o marco '31' (E=594869.924 m e N=7274007.999 m); Daí segue com o
Azimute de 110°30'45" e a distância de 135.52 m até o marco '32' (E=594996.854
m e N=7273960.509 m); Daí segue com o Azimute de 111°29'55" e a distância de
37.24 m até o marco '33' (E=595031.504 m e N=7273946.861 m); Daí segue com
o Azimute de 98°41'13" e a distância de 45.82 m até o marco '34' (E=595076.803
m e N=7273939.940 m); Daí segue com o Azimute de 120°13'53" e a distância de
16.57 m até o marco '35' (E=595091.116 m e N=7273931.599 m); Daí segue com
o Azimute de 123°41'13" e a distância de 93.89 m até o marco '36' (E=595169.241
m e N=7273879.522 m); Daí segue com o Azimute de 98°40'56" e a distância de
35.15 m até o marco '37' (E=595203.989 m e N=7273874.216 m); Daí segue com
o Azimute de 85°15'45" e a distância de 40.33 m até o marco '38' (E=595244.182
m e N=7273877.547 m); Daí segue confrontando com JORGE BIASSIO com o Azimute de 212°19'19" e a distância de 32.51 m até o marco '39' (E=595226.798 m e
N=7273850.071 m); Daí segue com o Azimute de 155°20'15" e a distância de 87.93
m até o marco '40' (E=595263.490 m e N=7273770.158 m); Daí segue com o
Azimute de 147°26'18" e a distância de 86.12 m até o marco '41' (E=595309.842 m
e N=7273697.572 m); Daí segue confrontando com LUIZ EDUARDO FALLEIRO
GARCIA com o Azimute de 193°46'25" e a distância de 131.32 m até o marco '42'
(E=595278.576 m e N=7273570.027 m); Daí segue com o Azimute de 243°34'49"
e a distância de 38.43 m até o marco '43' (E=595244.164 m e N=7273552.930 m);
Daí segue com o Azimute de 259°25'55" e a distância de 25.23 m até o marco '44'
(E=595219.358 m e N=7273548.302 m); Daí segue com o Azimute de 267°44'23"
e a distância de 107.99 m até o marco '45' (E=595111.449 m e N=7273544.043
m); Daí segue com o Azimute de 283°12'21" e a distância de 32.95 m até o marco '46'
(E=595079.373 m e N=7273551.570 m); Daí segue confrontando com CASTORINA DE FATIMA LOPES com o Azimute de 265°49'37" e a distância de 30.55 m até
o marco '47' (E=595048.902 m e N=7273549.347 m); Daí segue com o Azimute
de 300°15'42" e a distância de 11.65 m até o marco '48' (E=595038.843 m e
N=7273555.216 m); Daí segue com o Azimute de 313°43'37" e a distância de 25.19
m até o marco '49' (E=595020.638 m e N=7273572.629 m); Daí segue com o
Azimute de 241°25'13" e a distância de 20.35 m até o marco '50' (E=595002.772 m
e N=7273562.896 m); Daí segue com o Azimute de 227°10'14" e a distância de
32.79 m até o marco '51' (E=594978.726 m e N=7273540.607 m); Daí segue com
o Azimute de 238°46'48" e a distância de 19.39 m até o marco '52' (E=594962.146
m e N=7273530.557 m); Daí segue com o Azimute de 206°31'16" e a distância de
24.89 m até o marco '53' (E=594951.030 m e N=7273508.282 m); Daí segue com
o Azimute de 209°47'02" e a distância de 37.85 m até o marco '54' (E=594932.228
m e N=7273475.430 m); Daí segue com o Azimute de 231°43'24" e a distância de
31.67 m até o marco '55' (E=594907.363 m e N=7273455.810 m); Daí segue
confrontando com VANIA KOSCH com o Azimute de 246°57'16" e a distância de
40.15 m até o marco '56' (E=594870.413 m e N=7273440.091 m); Daí segue com
o Azimute de 310°37'13" e a distância de 41.63 m até o marco '57' (E=594838.818
m e N=7273467.191 m); Daí segue com o Azimute de 319°16'50" e a distância de
39.38 m até o marco '58' (E=594813.129 m e N=7273497.036 m); Daí segue com
o Azimute de 338°14'57" e a distância de 38.85 m até o marco '59' (E=594798.733
m e N=7273533.118 m); Daí segue com o Azimute de 344°17'42" e a distância de
63.94 m até o marco '60' (E=594781.425 m e N=7273594.675 m); Daí segue com
o Azimute de 309°08'37" e a distância de 47.65 m até o marco '61' (E=594744.472
m e N=7273624.752 m); Daí segue com o Azimute de 280°28'23" e a distância de
29.73 m até o marco '62' (E=594715.240 m e N=7273630.156 m); Daí segue com
o Azimute de 313°45'28" e a distância de 16.56 m até o marco '63' (E=594703.282
m e N=7273641.606 m); Daí segue confrontando com ESTRADA MUNICIPAL
(Segundária ou de Ligação) com o Azimute de 10°36'39" e a distância de 27.19 m até
o marco '64' (E=594708.289 m e N=7273668.331 m); Daí segue com o Azimute
de 10°19'51" e a distância de 3.03 m até o marco '65' (E=594708.833 m e
N=7273671.315 m); Daí segue com o Azimute de 8°54'46" e a distância de 2.89 m
até o marco '66' (E=594709.281 m e N=7273674.173 m); Daí segue com o Azimute de 10°01'31" e a distância de 3.08 m até o marco '67' (E=594709.818 m e
N=7273677.208 m); Daí segue com o Azimute de 7°07'14" e a distância de 3.24 m
até o marco '68' (E=594710.219 m e N=7273680.421 m); Daí segue com o Azimute de 5°51'17" e a distância de 1.89 m até o marco '69' (E=594710.412 m e
N=7273682.301 m); Daí segue com o Azimute de 3°38'03" e a distância de 3.30 m
até o marco '70' (E=594710.621 m e N=7273685.593 m); Daí segue com o Azimute de 0°58'48" e a distância de 3.50 m até o marco '71' (E=594710.681 m e
N=7273689.094 m); Daí segue com o Azimute de 354°56'36" e a distância de 3.73
m até o marco '72' (E=594710.352 m e N=7273692.807 m); Daí segue com o
Azimute de 349°49'45" e a distância de 3.45 m até o marco '73' (E=594709.743 m
e N=7273696.204 m); Daí segue com o Azimute de 346°19'18" e a distância de 3.36
m até o marco '74' (E=594708.948 m e N=7273699.469 m); Daí segue com o
Azimute de 341°53'31" e a distância de 3.53 m até o marco '75' (E=594707.851 m
e N=7273702.823 m); Daí segue com o Azimute de 336°16'01" e a distância de 3.41
m até o marco '76' (E=594706.480 m e N=7273705.941 m); Daí segue com o
Azimute de 333°56'41" e a distância de 3.32 m até o marco '77' (E=594705.023 m
e N=7273708.922 m); Daí segue com o Azimute de 329°32'22" e a distância de 3.50
m até o marco '78' (E=594703.251 m e N=7273711.935 m); Daí segue com o
Azimute de 325°03'57" e a distância de 3.37 m até o marco '79' (E=594701.323 m
e N=7273714.695 m); Daí segue com o Azimute de 323°28'50" e a distância de 3.03
m até o marco '80' (E=594699.517 m e N=7273717.133 m); Daí segue com o
Azimute de 324°28'58" e a distância de 1.53 m até o marco '81' (E=594698.626 m
e N=7273718.382 m); Daí segue com o Azimute de 323°30'55" e a distância de 1.56
m até o marco '82' (E=594697.696 m e N=7273719.639 m); Daí segue com o
Azimute de 323°51'10" e a distância de 1.41 m até o marco '83' (E=594696.864 m
e N=7273720.779 m); Daí segue com o Azimute de 325°01'44" e a distância de 1.43
m até o marco '84' (E=594696.042 m e N=7273721.954 m); Daí segue com o
Azimute de 325°23'52" e a distância de 2.98 m até o marco '85' (E=594694.351 m
e N=7273724.404 m); Daí segue com o Azimute de 326°00'27" e a distância de 1.48
m até o marco '86' (E=594693.526 m e N=7273725.628 m); Daí segue com o
Azimute de 325°48'36" e a distância de 2.66 m até o marco '87' (E=594692.034 m
e N=7273727.825 m); Daí segue com o Azimute de 330°06'49" e a distância de

16.72 m até o marco '88' (E=594683.705 m e N=7273742.317 m); Daí segue com
o Azimute de 333°09'51" e a distância de 4.81 m até o marco '89' (E=594681.534
m e N=7273746.608 m); Daí segue com o Azimute de 333°19'34" e a distância de
2.32 m até o marco '90' (E=594680.493 m e N=7273748.681 m); Daí segue com
o Azimute de 337°49'02" e a distância de 27.31 m até o marco '91' (E=594670.183
m e N=7273773.966 m); Daí segue com o Azimute de 356°34'26" e a distância de
24.75 m até o marco '92' (E=594668.704 m e N=7273798.673 m); Daí segue com
o Azimute de 6°16'00" e a distância de 1.57 m até o marco '93' (E=594668.875 m e
N=7273800.233 m); Daí segue com o Azimute de 14°08'12" e a distância de 14.75
m até o marco '94' (E=594672.478 m e N=7273814.536 m); Daí segue com o
Azimute de 16°48'57" e a distância de 1.41 m até o marco '95' (E=594672.886 m e
N=7273815.886 m); Daí segue com o Azimute de 16°32'40" e a distância de 1.53
m até o marco '96' (E=594673.321 m e N=7273817.354 m); Daí segue com o
Azimute de 17°27'49" e a distância de 1.56 m até o marco '97' (E=594673.789 m e
N=7273818.839 m); Daí segue com o Azimute de 16°54'04" e a distância de 1.75
m até o marco '98' (E=594674.299 m e N=7273820.518 m); Daí segue com o
Azimute de 15°16'06" e a distância de 1.57 m até o marco '99' (E=594674.713 m e
N=7273822.035 m); Daí segue com o Azimute de 17°12'04" e a distância de 1.37
m até o marco '100' (E=594675.119 m e N=7273823.347 m); Daí segue com o
Azimute de 18°06'07" e a distância de 1.52 m até o marco '101' (E=594675.591 m
e N=7273824.792 m); Daí segue com o Azimute de 17°36'15" e a distância de 1.60
m até o marco '102' (E=594676.077 m e N=7273826.321 m); Daí segue com o
Azimute de 18°06'48" e a distância de 1.61 m até o marco '103' (E=594676.577 m
e N=7273827.850 m); Daí segue com o Azimute de 17°41'58" e a distância de 1.66
m até o marco '104' (E=594677.081 m e N=7273829.431 m); Daí segue com o
Azimute de 17°12'59" e a distância de 1.54 m até o marco '105' (E=594677.538 m
e N=7273830.906 m); Daí segue com o Azimute de 18°29'10" e a distância de 1.56
m até o marco '106' (E=594678.032 m e N=7273832.382 m); Daí segue com o
Azimute de 18°05'44" e a distância de 1.59 m até o marco '107' (E=594678.525 m
e N=7273833.892 m); Daí segue com o Azimute de 18°59'29" e a distância de 1.60
m até o marco '108' (E=594679.046 m e N=7273835.406 m); Daí segue com o
Azimute de 18°46'01" e a distância de 1.71 m até o marco '109' (E=594679.595 m
e N=7273837.021 m); Daí segue com o Azimute de 18°31'59" e a distância de 1.64
m até o marco '110' (E=594680.118 m e N=7273838.579 m); Daí segue com o
Azimute de 19°14'16" e a distância de 1.62 m até o marco '111' (E=594680.650 m
e N=7273840.105 m); Daí segue com o Azimute de 19°20'38" e a distância de 1.64
m até o marco '112' (E=594681.193 m e N=7273841.651 m); Daí segue com o
Azimute de 19°36'55" e a distância de 1.65 m até o marco '113' (E=594681.746 m
e N=7273843.203 m); Daí segue com o Azimute de 20°00'36" e a distância de 1.60
m até o marco '114' (E=594682.293 m e N=7273844.704 m); Daí segue com o
Azimute de 20°40'14" e a distância de 1.56 m até o marco '115' (E=594682.845 m
e N=7273846.168 m); Daí segue com o Azimute de 21°32'41" e a distância de 1.62
m até o marco '116' (E=594683.441 m e N=7273847.678 m); Daí segue com o
Azimute de 21°39'14" e a distância de 1.63 m até o marco '117' (E=594684.043 m
e N=7273849.193 m); Daí segue com o Azimute de 22°22'17" e a distância de 1.70
m até o marco '118' (E=594684.689 m e N=7273850.765 m); Daí segue com o
Azimute de 21°57'10" e a distância de 1.74 m até o marco '119' (E=594685.341 m
e N=7273852.382 m); Daí segue com o Azimute de 22°27'14" e a distância de 1.71
m até o marco '120' (E=594685.996 m e N=7273853.965 m); Daí segue com o
Azimute de 22°04'02" e a distância de 1.75 m até o marco '121' (E=594686.655 m
e N=7273855.591 m); Daí segue com o Azimute de 22°29'50" e a distância de 1.68
m até o marco '122' (E=594687.297 m e N=7273857.142 m); Daí segue com o
Azimute de 22°14'50" e a distância de 1.80 m até o marco '123' (E=594687.977 m
e N=7273858.804 m); Daí segue com o Azimute de 21°56'13" e a distância de 1.71
m até o marco '124' (E=594688.615 m e N=7273860.387 m); Daí segue com o
Azimute de 22°53'16" e a distância de 1.69 m até o marco '125' (E=594689.272 m
e N=7273861.944 m); Daí segue com o Azimute de 21°57'47" e a distância de 1.85
m até o marco '126' (E=594689.962 m e N=7273863.656 m); Daí segue com o
Azimute de 21°04'09" e a distância de 1.72 m até o marco '127' (E=594690.580 m
e N=7273865.261 m); Daí segue com o Azimute de 21°59'29" e a distância de 1.63
m até o marco '128' (E=594691.190 m e N=7273866.772 m); Daí segue com o
Azimute de 21°43'20" e a distância de 1.73 m até o marco '129' (E=594691.831 m
e N=7273868.380 m); Daí segue com o Azimute de 21°50'06" e a distância de 1.71
m até o marco '130' (E=594692.468 m e N=7273869.969 m); Daí segue com o
Azimute de 20°55'36" e a distância de 1.67 m até o marco '131' (E=594693.063 m
e N=7273871.525 m); Daí segue com o Azimute de 21°44'10" e a distância de 1.67
m até o marco '132' (E=594693.680 m e N=7273873.073 m); Daí segue com o
Azimute de 20°37'33" e a distância de 1.69 m até o marco '133' (E=594694.275 m
e N=7273874.654 m); Daí segue com o Azimute de 21°02'02" e a distância de 1.60
m até o marco '134' (E=594694.849 m e N=7273876.147 m); Daí segue com o
Azimute de 21°28'32" e a distância de 1.68 m até o marco '135' (E=594695.465 m
e N=7273877.711 m); Daí segue com o Azimute de 21°09'57" e a distância de 1.60
m até o marco '136' (E=594696.043 m e N=7273879.204 m); Daí segue com o
Azimute de 20°46'54" e a distância de 1.80 m até o marco '137' (E=594696.682 m
e N=7273880.889 m); Daí segue com o Azimute de 20°42'35" e a distância de 1.61
m até o marco '138' (E=594697.252 m e N=7273882.397 m); Daí segue com o
Azimute de 21°02'20" e a distância de 1.52 m até o marco '139' (E=594697.797 m
e N=7273883.814 m); Daí segue com o Azimute de 20°56'39" e a distância de 3.16
m até o marco '140' (E=594698.927 m e N=7273886.766 m); Daí segue com o
Azimute de 18°20'54" e a distância de 55.34 m até o marco '141' (E=594716.347 m
e N=7273939.290 m); Daí segue com o Azimute de 16°15'54" e a distância de 49.64
m até o marco '142' (E=594730.251 m e N=7273986.945 m); Daí segue com o
Azimute de 3°54'07" e a distância de 3.20 m até o marco '143' (E=594730.469 m e
N=7273990.141 m); Daí segue com o Azimute de 8°59'12" e a distância de 2.68 m
até o marco '144' (E=594730.887 m e N=7273992.788 m); Daí segue com o Azimute de 4°53'23" e a distância de 3.24 m até o marco '145' (E=594731.163 m e
N=7273996.014 m); Daí segue com o Azimute de 3°22'30" e a distância de 3.03 m
até o marco '146' (E=594731.342 m e N=7273999.036 m); Daí segue com o Azimute de 3°17'38" e a distância de 2.64 m até o marco '147' (E=594731.493 m e
N=7274001.670 m); Daí segue com o Azimute de 6°35'24" e a distância de 2.61 m
até o marco '148' (E=594731.792 m e N=7274004.258 m); Daí segue com o Azimute de 6°47'13" e a distância de 3.08 m até o marco '149' (E=594732.156 m e
N=7274007.313 m); Daí segue com o Azimute de 4°00'00" e a distância de 2.64 m
até o marco '150' (E=594732.340 m e N=7274009.943 m); Daí segue com o Azimute de 8°18'33" e a distância de 2.63 m até o marco '151' (E=594732.720 m e
N=7274012.549 m); Daí segue com o Azimute de 6°46'52" e a distância de 5.98 m
até o marco '152' (E=594733.426 m e N=7274018.486 m); Daí segue com o Azimute de 3°49'03" e a distância de 3.20 m até o marco '153' (E=594733.639 m e
N=7274021.677 m); Daí segue com o Azimute de 2°52'34" e a distância de 2.35 m
até o marco '154' (E=594733.757 m e N=7274024.022 m); Daí segue com o Azimute de 10°40'21" e a distância de 1.01 m até o marco '155' (E=594733.943 m e
N=7274025.011 m); Daí segue com o Azimute de 11°25'13" e a distância de 2.95 m
até o marco '156' (E=594734.528 m e N=7274027.904 m); Daí segue com o Azimute de 9°26'01" e a distância de 1.44 m até o marco '157' (E=594734.764 m e
N=7274029.324 m); Daí segue com o Azimute de 14°22'46" e a distância de 1.43 m
até o marco '158' (E=594735.119 m e N=7274030.712 m); Daí segue com o Azimute de 16°58'07" e a distância de 2.36 m até o marco '159' (E=594735.807 m e
N=7274032.965 m); Daí segue com o Azimute de 18°35'34" e a distância de 2.37
m até o marco '160' (E=594736.564 m e N=7274035.216 m); Daí segue com o
Azimute de 20°30'36" e a distância de 2.67 m até o marco '161' (E=594737.498 m
e N=7274037.712 m); Daí segue com o Azimute de 19°00'47" e a distância de 1.88
m até o marco '162' (E=594738.112 m e N=7274039.494 m); Daí segue com o
Azimute de 30°14'55" e a distância de 1.56 m até o marco '163' (E=594738.895 m
e N=7274040.837 m); Daí segue com o Azimute de 31°56'00" e a distância de 2.22
m até o marco '164' (E=594740.071 m e N=7274042.723 m); Daí segue com o
Azimute de 36°13'57" e a distância de 2.43 m até o marco '165' (E=594741.504 m
e N=7274044.680 m); Daí segue com o Azimute de 34°08'46" e a distância de 2.79
m até o marco '0=PP' (E=594743.069 m e N=7274046.986 m); início de descrição, fechando assim o perímetro do polígono acima descrito”; e, “UM TERRENO
RURAL SITUADO NO LUGAR DENOMINADO RIO ABAIXO, NESTE MUNICÍPIO
E COMARCA, COM A ÁREA TOTAL DE 35.395,64 METROS QUADRADOS,
EQUIVALENTES 3,5395 HECTARES OU 1,46 ALQUEIRES, COM O CAMINHAMENTO SEGUINTE:- Partindo de um marco denominado 'ponto 0=PP', georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS-2000, MC-51°W,
coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM: E= 594.667,434 m e N=
7.274.084,777 m dividindo-o com ESTRADA MUNICIPAL (Principal ou Troncal);
Daí segue com o Azimute de 109°14'33" e a distância de 13,45 m até o marco 'ponto
1' (E=594.680,135 m e N=7.274.080,343 m); Daí segue com o Azimute de
111°41'57" e a distância de 18,62 m até o marco 'ponto 2' (E=594.697,431 m e
N=7.274.073,461 m); Daí segue com o Azimute de 139°54'33" e a distância de
22,58 m até o marco 'ponto 3' (E=594.711,972 m e N=7.274.056,187 m); daí
segue confrontando com ESTRADA MUNICIPAL (Segundaria ou de Ligação) com o
Azimute de 163°39'00" e a distância de 21,82 m até o marco 'ponto 4' (E=594.718,116
m e N=7.274.035,245 m); daí segue com o Azimute de 194°22'46" e a distância de
2,62 m até o marco 'ponto 5' (E=594.717,466 m e N=7.274.032,710 m); daí segue
com o Azimute de 189°26'01" e a distância de 1,90 m até o marco 'ponto 6'
(E=594.717,154 m e N=7.274.030,831 m); daí segue com o Azimute de 191°25'13"
e a distância de 2,76 m até o marco 'ponto 7' (E=594.716,608 m e N=7.274.028,129
m); daí segue com o Azimute de 190°40'21" e a distância de 2,35 m até o marco 'ponto
8' (E=594.716,173 m e N=7.274.025,819 m); daí segue com o Azimute de
182°52'34" e a distância de 3,43 m até o marco 'ponto 9' (E=594.716,001 m e
N=7.274.022,396 m); daí segue com o Azimute de 183°49'03" e a distância de 2,58
m até o marco 'ponto 10' (E=594.715,829 m e N=7.274.019,818 m); daí segue
com o Azimute de 186°46'52" e a distância de 5,27 m até o marco 'ponto 11'
(E=594.715,206 m e N=7.274.014,582 m); daí segue com o Azimute de 188°18'33"
e a distância de 3,07 m até o marco 'ponto 12' (E=594.714,762 m e N=7.274.011,543
m); daí segue com o Azimute de 184°00'00" e a distância de 2,88 m até o marco 'ponto
13' (E=594.714,562 m e N=7.274.008,674 m); daí segue com o Azimute de
186°47'13" e a distância de 2,67 m até o marco 'ponto 14' (E=594.714,246 m e
N=7.274.006,023 m); daí segue com o Azimute de 186°35'24" e a distância de 3,15
m até o marco 'ponto 15' (E=594.713,884 m e N=7.274.002,890 m); daí segue
com o Azimute de 183°17'38" e a distância de 3,14 m até o marco 'ponto 16'
(E=594.713,703 m e N=7.273.999,752 m); daí segue com o Azimute de 183°22'30"
e a distância de 2,78 m até o marco 'ponto 17' (E=594.713,540 m e N=7.273.996,981
m); daí segue com o Azimute de 184°53'23" e a distância de 2,36 m até o marco 'ponto
18' (E=594.713,339 m e N=7.273.994,633 m); daí segue com o Azimute de
188°59'12" e a distância de 2,84 m até o marco 'ponto 19' (E=594.712,896 m e
N=7.273.991,832 m); daí segue com o Azimute de 183°54'07" e a distância de 2,05
m até o marco 'ponto 20' (E=594.712,757 m e N=7.273.989,784 m); daí segue

com o Azimute de 196°15'54" e a distância de 47,36 m até o marco 'ponto 21'
(E=594.699,490 m e N=7.273.944,315 m); daí segue com o Azimute de 198°20'54"
e a distância de 54,60 m até o marco 'ponto 22' (E=594.682,302 m e N=7.273.892,489
m); daí segue com o Azimute de 200°56'39" e a distância de 2,74 m até o marco 'ponto
23' (E=594.681,323 m e N=7.273.889,931 m); daí segue com o Azimute de
201°02'20" e a distância de 1,55 m até o marco 'ponto 24' (E=594.680,765 m e
N=7.273.888,480 m); daí segue com o Azimute de 200°42'35" e a distância de 1,65
m até o marco 'ponto 25' (E=594.680,181 m e N=7.273.886,934 m); daí segue com
o Azimute de 200°46'54" e a distância de 1,73 m até o marco 'ponto 26' (E=594.679,567
m e N=7.273.885,316 m); daí segue com o Azimute de 201°09'57" e a distância de
1,49 m até o marco 'ponto 27' (E=594.679,028 m e N=7.273.883,924 m); daí segue
com o Azimute de 201°28'32" e a distância de 1,70 m até o marco 'ponto 28'
(E=594.678,405 m e N=7.273.882,341 m); daí segue com o Azimute de 201°02'02"
e a distância de 1,73 m até o marco 'ponto 29' (E=594.677,783 m e N=7.273.880,723
m); daí segue com o Azimute de 200°37'33" e a distância de 1,58 m até o marco 'ponto
30' (E=594.677,227 m e N=7.273.879,246 m); daí segue com o Azimute de
201°44'10" e a distância de 1,62 m até o marco 'ponto 31' (E=594.676,627 m e
N=7.273.877,742 m); daí segue com o Azimute de 200°55'36" e a distância de 1,65
m até o marco 'ponto 32' (E=594.676,038 m e N=7.273.876,201 m); daí segue com
o Azimute de 201°50'06" e a distância de 1,59 m até o marco 'ponto 33' (E=594.675,447
m e N=7.273.874,727 m); daí segue com o Azimute de 201°43'20" e a distância de
1,71 m até o marco 'ponto 34' (E=594.674,816 m e N=7.273.873,142 m); daí segue
com o Azimute de 201°59'29" e a distância de 1,73 m até o marco 'ponto 35'
(E=594.674,167 m e N=7.273.871,536 m); daí segue com o Azimute de 201°04'09"
e a distância de 1,72 m até o marco 'ponto 36' (E=594.673,547 m e N=7.273.869,927
m); daí segue com o Azimute de 201°57'47" e a distância de 1,56 m até o marco 'ponto
37' (E=594.672,964 m e N=7.273.868,480 m); daí segue com o Azimute de
202°53'16" e a distância de 1,69 m até o marco 'ponto 38' (E=594.672,305 m e
N=7.273.866,919 m); daí segue com o Azimute de 201°56'13" e a distância de 1,81
m até o marco 'ponto 39' (E=594.671,630 m e N=7.273.865,242 m); daí segue com
o Azimute de 202°14'50" e a distância de 1,71 m até o marco 'ponto 40' (E=594.670,983
m e N=7.273.863,662 m); daí segue com o Azimute de 202°29'50" e a distância de
1,71 m até o marco 'ponto 41' (E=594.670,330 m e N=7.273.862,085 m); daí segue
com o Azimute de 202°04'02" e a distância de 1,76 m até o marco 'ponto 42'
(E=594.669,668 m e N=7.273.860,453 m); daí segue com o Azimute de 202°27'14"
e a distância de 1,73 m até o marco 'ponto 43' (E=594.669,007 m e N=7.273.858,853
m); daí segue com o Azimute de 201°57'10" e a distância de 1,76 m até o marco 'ponto
44' (E=594.668,351 m e N=7.273.857,224 m); daí segue com o Azimute de
202°22'17" e a distância de 1,75 m até o marco 'ponto 45' (E=594.667,686 m e
N=7.273.855,609 m); daí segue com o Azimute de 201°39'14" e a distância de 1,76
m até o marco 'ponto 46' (E=594.667,036 m e N=7.273.853,972 m); daí segue com
o Azimute de 201°32'41" e a distância de 1,78 m até o marco 'ponto 47' (E=594.666,384
m e N=7.273.852,320 m); daí segue com o Azimute de 200°40'14" e a distância de
1,81 m até o marco 'ponto 48' (E=594.665,746 m e N=7.273.850,630 m); daí segue
com o Azimute de 200°00'36" e a distância de 1,76 m até o marco 'ponto 49'
(E=594.665,143 m e N=7.273.848,973 m); daí segue com o Azimute de 199°36'55"
e a distância de 1,75 m até o marco 'ponto 50' (E=594.664,554 m e N=7.273.847,323
m); daí segue com o Azimute de 199°20'38" e a distância de 1,70 m até o marco 'ponto
51' (E=594.663,992 m e N=7.273.845,720 m); daí segue com o Azimute de
199°14'16" e a distância de 1,74 m até o marco 'ponto 52' (E=594.663,418 m e
N=7.273.844,075 m); daí segue com o Azimute de 198°31'59" e a distância de 1,72
m até o marco 'ponto 53' (E=594.662,872 m e N=7.273.842,446 m); daí segue com
o Azimute de 198°46'01" e a distância de 1,63 m até o marco 'ponto 54' (E=594.662,346
m e N=7.273.840,899 m); daí segue com o Azimute de 198°59'29" e a distância de
1,71 m até o marco 'ponto 55' (E=594.661,791 m e N=7.273.839,286 m); daí segue
com o Azimute de 198°05'44" e a distância de 1,67 m até o marco 'ponto 56'
(E=594.661,273 m e N=7.273.837,700 m); daí segue com o Azimute de 198°29'10"
e a distância de 1,69 m até o marco 'ponto 57' (E=594.660,735 m e N=7.273.836,093
m); daí segue com o Azimute de 197°12'59" e a distância de 1,67 m até o marco 'ponto
58' (E=594.660,242 m e N=7.273.834,500 m); daí segue com o Azimute de
197°41'58" e a distância de 1,52 m até o marco 'ponto 59' (E=594.659,780 m e
N=7.273.833,053 m); daí segue com o Azimute de 198°06'48" e a distância de 1,62
m até o marco 'ponto 60' (E=594.659,275 m e N=7.273.831,510 m); daí segue com
o Azimute de 197°36'15" e a distância de 1,61 m até o marco 'ponto 61' (E=594.658,789
m e N=7.273.829,979 m); daí segue com o Azimute de 198°06'07" e a distância de
1,58 m até o marco 'ponto 62' (E=594.658,298 m e N=7.273.828,474 m); daí segue
com o Azimute de 197°12'04" e a distância de 1,82 m até o marco 'ponto 63'
(E=594.657,760 m e N=7.273.826,737 m); daí segue com o Azimute de 195°16'06"
e a distância de 1,62 m até o marco 'ponto 64' (E=594.657,333 m e N=7.273.825,174
m); daí segue com o Azimute de 196°54'04" e a distância de 1,41 m até o marco 'ponto
65' (E=594.656,923 m e N=7.273.823,826 m); daí segue com o Azimute de
197°27'49" e a distância de 1,61 m até o marco 'ponto 66' (E=594.656,439 m e
N=7.273.822,286 m); daí segue com o Azimute de 196°32'40" e a distância de 1,63
m até o marco 'ponto 67' (E=594.655,974 m e N=7.273.820,722 m); daí segue com
o Azimute de 196°48'57" e a distância de 1,79 m até o marco 'ponto 68' (E=594.655,457
m e N=7.273.819,009 m); daí segue com o Azimute de 194°08'12" e a distância de
16,41 m até o marco 'ponto 69' (E=594.651,449 m e N=7.273.803,097 m); daí
segue com o Azimute de 186°16'00" e a distância de 4,33 m até o marco 'ponto 70'
(E=594.650,976 m e N=7.273.798,790 m); daí segue com o Azimute de 176°34'26"
e a distância de 29,25 m até o marco 'ponto 71' (E=594.652,724 m e N=7.273.769,591
m); daí segue com o Azimute de 157°49'02" e a distância de 30,98 m até o marco 'ponto
72' (E=594.664,423 m e N=7.273.740,901 m); daí segue com o Azimute de
153°19'34" e a distância de 3,05 m até o marco 'ponto 73' (E=594.665,793 m e
N=7.273.738,174 m); daí segue com o Azimute de 153°09'51" e a distância de 5,31
m até o marco 'ponto 74' (E=594.668,191 m e N=7.273.733,433 m); daí segue com
o Azimute de 150°06'49" e a distância de 17,87 m até o marco 'ponto 75' (E=594.677,096
m e N=7.273.717,938 m); daí segue com o Azimute de 145°48'36" e a distância de
3,30 m até o marco 'ponto 76' (E=594.678,951 m e N=7.273.715,208 m); daí segue
com o Azimute de 146°00'27" e a distância de 1,54 m até o marco 'ponto 77'
(E=594.679,812 m e N=7.273.713,930 m); daí segue com o Azimute de 145°23'52"
e a distância de 3,13 m até o marco 'ponto 78' (E=594.681,590 m e N=7.273.711,354
m); daí segue com o Azimute de 145°01'44" e a distância de 1,68 m até o marco 'ponto
79' (E=594.682,551 m e N=7.273.709,979 m); daí segue com o Azimute de
143°51'10" e a distância de 1,65 m até o marco 'ponto 80' (E=594.683,524 m e
N=7.273.708,648 m); daí segue com o Azimute de 143°30'55" e a distância de 1,46
m até o marco 'ponto 81' (E=594.684,395 m e N=7.273.707,470 m); daí segue com
o Azimute de 144°28'58" e a distância de 1,54 m até o marco 'ponto 82' (E=594.685,289
m e N=7.273.706,217 m); daí segue com o Azimute de 143°28'50" e a distância de
2,94 m até o marco 'ponto 83' (E=594.687,040 m e N=7.273.703,852 m); daí segue
com o Azimute de 145°03'57" e a distância de 2,41 m até o marco 'ponto 84'
(E=594.688,423 m e N=7.273.701,873 m); daí segue com o Azimute de 149°32'22"
e a distância de 2,10 m até o marco 'ponto 85' (E=594.689,488 m e N=7.273.700,062
m); daí segue com o Azimute de 153°56'41" e a distância de 2,26 m até o marco 'ponto
86' (E=594.690,481 m e N=7.273.698,032 m); daí segue com o Azimute de
156°16'01" e a distância de 2,16 m até o marco 'ponto 87' (E=594.691,349 m e
N=7.273.696,057 m); daí segue com o Azimute de 161°53'31" e a distância de 1,95
m até o marco 'ponto 88' (E=594.691,955 m e N=7.273.694,205 m); daí segue com
o Azimute de 166°19'18" e a distância de 2,11 m até o marco 'ponto 89' (E=594.692,454
m e N=7.273.692,151 m); daí segue com o Azimute de 169°49'45" e a distância de
2,10 m até o marco 'ponto 90' (E=594.692,824 m e N=7.273.690,089 m); daí segue
com o Azimute de 174°56'36" e a distância de 1,97 m até o marco 'ponto 91'
(E=594.692,998 m e N=7.273.688,122 m); daí segue com o Azimute de 180°58'48"
e a distância de 2,14 m até o marco 'ponto 92' (E=594.692,962 m e N=7.273.685,987
m); Daí segue com o Azimute de 183°38'03" e a distância de 2,53 m até o marco 'ponto
93' (E=594.692,801 m e N=7.273.683,459 m); Daí segue com o Azimute de
185°51'17" e a distância de 1,34 m até o marco 'ponto 94' (E=594.692,664 m e
N=7.273.682,123 m); Daí segue com o Azimute de 187°07'14" e a distância de 2,58
m até o marco 'ponto 95' (E=594.692,344 m e N=7.273.679,561 m); Daí segue com
o Azimute de 190°01'31" e a distância de 2,80 m até o marco 'ponto 96' (E=594.691,857
m e N=7.273.676,804 m); Daí segue com o Azimute de 188°54'46" e a distância de
2,85 m até o marco 'ponto 97' (E=594.691,416 m e N=7.273.673,992 m); Daí segue
com o Azimute de 190°19'51" e a distância de 2,77 m até o marco 'ponto 98'
(E=594.690,920 m e N=7.273.671,271 m); Daí segue confrontando com VANIA
KOSCH com o Azimute de 190°36'39" e a distância de 11,20 m até o marco 'ponto 99'
(E=594.688,857 m e N=7.273.660,261 m); Daí segue com o Azimute de 325°46'09"
e a distância de 16,99 m até o marco 'ponto 100' (E=594.679,301 m e N=7.273.674,306
m); Daí segue com o Azimute de 324°31'18" e a distância de 55,70 m até o marco 'ponto
101' (E=594.646,975 m e N=7.273.719,662 m); Daí segue com o Azimute de
323°52'39" e a distância de 53,30 m até o marco 'ponto 102' (E=594.615,553 m e
N=7.273.762,718 m); Daí segue confrontando com ETEL REGEANE KIRCHOF com
o Azimute de 329°14'51" e a distância de 33,13 m até o marco 'ponto 103'
(E=594.598,610 m e N=7.273.791,193 m); Daí segue com o Azimute de 336°04'43"
e a distância de 54,73 m até o marco 'ponto 104' (E=594.576,418 m e N=7.273.841,223
m); Daí segue com o Azimute de 352°01'14" e a distância de 34,58 m até o marco 'ponto
105' (E=594.571,618 m e N=7.273.875,463 m); Daí segue com o Azimute de
341°34'33" e a distância de 23,07 m até o marco 'ponto 106' (E=594.564,328 m e
N=7.273.897,347 m); Daí segue com o Azimute de 358°59'14" e a distância de
21,90 m até o marco 'ponto 107' (E=594.563,941 m e N=7.273.919,245 m); Daí
segue com o Azimute de 354°51'20" e a distância de 49,28 m até o marco 'ponto 108'
(E=594.559,522 m e N=7.273.968,323 m); Daí segue com o Azimute de 14°00'23"
e a distância de 32,48 m até o marco 'ponto 109' (E=594.567,383 m e
N=7.273.999,835 m); Daí segue com o Azimute de 28°06'29" e a distância de 27,16
m até o marco 'ponto 110' (E=594.580,180 m e N=7.274.023,794 m); Daí segue
com o Azimute de 52°49'29" e a distância de 21,52 m até o marco 'ponto 111'
(E=594.597,325 m e N=7.274.036,796 m); Daí segue com o Azimute de 49°29'30"
e a distância de 52,19 m até o marco 'ponto 112' (E=594.637,008 m e
N=7.274.070,699 m); Daí segue com o Azimute de 128°30'08" e a distância de
20,87 m até o marco 'ponto 113' (E=594.653,339 m e N=7.274.057,707 m); Daí
segue com o Azimute de 27°30'23" e a distância de 30,52 m até o marco 'ponto
0=PP' (E=594.667,434 m e N=7.274.084,777 m); início de descrição, fechando
assim o perímetro do polígono acima descrito”.- Responsável Técnico: Cledson Grimbor Benvenutti, inscrito no CREA/PR sob n° 3629-TD. É o presente para a fim de
CITAR os interessados ausentes incertos e desconhecidos, de que se não for contestado
pedido, no prazo legal de 15(quinze) dias, presumir-se-ão aceitos, como verdadeiros os
fatos articulados pelo Autor, com a inicial (Art. 1.071 do NCPC). Castro, 01 de maio
de 2.020.
PAULO ROBERTO MARTINS SCHULTZ
OFICIAL DESIGNADO
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DOIS SÃO PRESOS E UM ADOLESCENTE APREENDIDO

Cocaína e maconha são apreendidas
Divulgação

Três caem
por tráfico
de drogas
De posse de informação de
que em um local se comercializava drogas, policiais militares abordaram por volta das
14h30 de terça-feira (14), em
uma residência localizada no
Jardim Colonial, um homem de

Apreendido 33 quilos de substância análoga à maconha e cocaína

Da Redação
Uma mulher, de 22 anos,
sofreu agressões físicas e psicológicas de seu ex-namorado. Foi por
volta das 8h30 de terça-feira (14),
na Avenida Dr. Ronie cardoso, na
Araucária.Os policiais militares
deram voz de prisão ao cidadão,
de 24 anos, e encaminharam as
partes para a delegacia.

Canal 1
Flavio Ricco
Colunista Canal 1

Resultados da TV serão ainda
melhores pós-pandemia
Todos os registros de audiência apresentados até agora revelam
crescimento no consumo da programação de TV, comparados com
o mesmo período do ano passado.
O jornalismo, de forma geral,
e os canais infantis, por razões
facilmente explicáveis, observaram aumentos mais significativos, enquanto dramaturgia e o
entretenimento conseguiram se
sustentar em números bem razoáveis, mesmo com as suas produções paralisadas e a obrigação de
recorrer a reprises.
As maiores quedas, considerando os mesmos estudos, se
deram nos canais esportivos, também de forma natural pela ausência das principais competições.
E com a vida aos poucos retornando ao normal, a perspectiva é
das mais positivas, ainda mais se
considerarmos a possibilidade de
voltar com conteúdos inéditos.
À televisão, especialmente as
principais emissoras, cabe a responsabilidade de preservar o que
foi conquistado e procurar ser
ainda mais essencial na vida de
muitas pessoas.

POLÍCIA CIVIL DE IMBITUVA

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Agredida por
ex-namorado

18 anos, onde com ele foram
encontrados 3 quilos de substância análoga à maconha.
Após
novas diligências
foram abordados um adolescente de 16 anos, um homem
de 22 anos, e localizados com
eles 455 gramas de substância
análoga à cocaína, 33 quilos de
substância análoga à maconha.
Os autores e o materiais ilícitos
apreendidos foram encaminhados para a 43ª DRP.

Preso no IML suspeito de estupros
Ponta Grossa - Na quartafeira (15), foi preso em Ponta
Grossa, na sede do Instituto
Médico Legal, indivíduo de 28
anos investigado por estupro de
vulnerável de duas adolescentes
de 12 (doze) e 13 (treze) anos de
idade, na cidade de Guamiranga,
entre janeiro de julho de 2020.
No local, o preso realizava
um exame para confrontação de
DNA, requisitado pela autori-

Divulgação

Jovens tinham 12 e 13 anos
dade policial.
O rapaz foi denunciado em
maio pelo primeiro crime, tendo

praticado novo estupro no início
de julho, em outra vítima.
Diante do caso, a Polícia Civil
de Imbituva representou pela prisão preventiva do investigado, a
qual foi decretada pela justiça.
A prisão aconteceu com
apoio de policiais civis no núcleo
operacional de Ponta Grossa.
Pelos crimes praticados, o preso
pode ser condenado por até 30
(trinta) anos de prisão.

Classificados a partir de R$ 2,00

3/eat. 4/fish — inté — moon. 5/gália — rubro. 6/pendor. 9/ouvidores. 11/mergulhador — ribeirinhos
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Poeta pré-modernista
de "Versos Íntimos"
(?) negativo, sangue
do doador universal

3/eat. 4/fish — inté — moon. 5/gália — rubro. 6/pendor. 9/ouvidores. 11/mergulhador — ribeirinhos

Solução
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Esportista
que
"Unidade", Tendência;
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em UPP propensão
a apneia
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Impresso
postal
Nitrogênio
(símbolo)

A PF, em
relação
ao passaporte, no
Brasil

(?) 51, base militar investigada por ufólogos
Os habitantes das
margens de rios

Seguia
Vínculo
(fig.)

Retomou
Ente como
Shrek

(?)
nacional,
canção
patriótica

Grande
(abrev.)
Máquina
têxtil

Traço de
união
Verbo de
ligação

Bola não
convertida
e rebatida
(basquete)

"(?) de nada, inocente", meme
da Web

Efeito sonoro aproveitado
em shows
Depres- Dígrafo de
são entre "ninho"
monta- Instância
nhas
psíquica

Móveis
do salão
do restaurante

Está bem
(pop.)
Peixe, em
inglês

Profissionais como
o ombudsman
Local de
instalação
de pararaios

Produto
para
branquear
roupas

Comer,
em inglês
Entidade
estudantil

São interpretados
pelos
atores

Bate – Rebate
·“Nos Tempos do Imperador”,
substituta de “Novo Mundo”, na
Globo, só deve começar a gravar no
início do ano que vem...
·... Vale deixar claro que, em
momento nenhum, a Globo descarta
a possibilidade de ser obrigada a
entrar com novas reprises nas suas
faixas de novelas.
·Isis de Oliveira está mesmo disposta a retomar sua carreira, tanto no
TV como no teatro...
·... Aliás, nesta sexta, 18h, ela
está anunciando uma “live” com os
noveleiros.
·Aos poucos, verifica-se, algumas
produções estão conseguindo retomar
as suas atividades...
·... O grande desafio, porém,
ainda é o de viabilizar programas com
plateia...
·... Até imaginar está sendo
impossível.
·A segunda edição do “SporTV
News” volta ao ar na semana que
vem...
·... A primeira só em agosto.
·Quarta no SBT e ontem, quinta,
já no Fox Sports, Téo José apresentou
o “Debate Final”, ao vivo.

Vermelho
vivo
Lua, em
inglês

Senhor
(pop.)
Variedade
de melão

Atração
turística
das selvas
africanas

Script
O SBT alcançou os resultados
que pretendia com a final do campeonato carioca. O trabalho foi bem
feito e a repercussão das mais interessantes.
Não sendo esta uma iniciativa
isolada e confirmando-se, para muito
em breve o desejo de realizar uma
próxima, deve começar a pensar
numa equipe esportiva própria. Pedir
emprestado o tempo todo não dá.

L

Deutério
(símbolo)
"Até", para
o caipira

Baú do humor
O Viva vai exibir um especial do
“Baú do Humor” em homenagem
ao Dia dos pais, em 8 de agosto, às
22h30, com esquetes temáticas para
animar a data.

M A

Peixes: Sextou com novidades da
Lua, que dá um rolê no setor familiar do
seu Horóscopo e hoje se une com Vênus
nas primeiras horas do dia. Essas energias vão encher seu lar de boas vibes,
mais carinho e entrosamento com os
parentes. Você não hesitará um minuto
para cooperar e dar afeto às pessoas
queridas, que devem retribuir à altura.

Vermelho
vivo
Lua, em
inglês
Keanu
Reeves,
em
"Matrix"

Deutério
(símbolo)
"Até", para
o caipira

Virgem: Se depender das estrelas,
a sexta chega com boas indicações para
o seu signo e as chances de prosperidade aumentam. Lua e Vênus se unem
no ponto mais alto do seu Horóscopo,
fortalecendo suas ambições profissionais e financeiras. Se você está batalhando por emprego, pode agradecer a
Deus, pois Ele vai abrir as portas.

L

Keanu
Reeves,
em
"Matrix"

Aquário: Um dos signos mais
privilegiados pelas estrelas nesta
sexta gloriosa é o seu e quem promete é a Lua, que brilha em seu
paraíso astral e soma energias com
Vênus no mesmo setor. Isso significa
que você vai transbordar carisma.

M A

Muito próximo
Luis Ernesto Lacombe espera
definir sua volta à televisão em
no máximo três semanas. Admite
entendimentos.
Independentemente do acerto
com qualquer emissora, ele não
pretende abandonar o trabalho
que passou a desenvolver no YouTube. Diz que a carreira digital “é
um caminho sem volta”.
Por enquanto
A nova temporada do “Lady
Night”, da Tatá Werneck, começa
a ser gravada em agosto. Este é
o plano.
A produção, claro, ainda trabalha com cuidados, diante das
incertezas do que será possível
fazer.

Bola não
convertida
e rebatida
(basquete)

Objetivo
A Globo, até aqui, trabalha com a
possibilidade de retomar as gravações
na segunda semana de agosto.
Mas sem assegurar nada, porque
tudo passa a depender dos testes que
estão sendo realizados e alterações
no quadro da saúde pública, para
mais ou para menos.

De (?):
brigado
Da mesma forma
(?) contínuo:
imediatamente

Leão: Você vai começar o dia
de braços dados com a alegria e quem
garante é a Lua, que fecha na parceria com Vênus. O cenário perfeito é
sem defeitos para você realizar seus
sonhos e não vai faltar estímulo para
alcançar ideais.

Grande
(abrev.)
Máquina
têxtil

Comer,
em inglês
Entidade
estudantil
De (?):
brigado
Da mesma forma
(?) contínuo:
imediatamente

Senhor
(pop.)
Variedade
de melão

Capricórnio: O dia começa
com boas vibes da Lua, que atravessa sua Casa do Trabalho e forma
conjunção com Vênus, destacando
seus talentos, competências e sua
disposição para dar o melhor no
serviço. Lembre-se de dar Glórias a
Deus sempre que as coisas virão.

Retomou
Ente como
Shrek

Profissionais como
o ombudsman
Local de
instalação
de pararaios

Atração
turística
das selvas
africanas

Câncer: Lua e Vênus formam
conjunção nas primeiras horas dessa
sexta e turbinam sua sensibilidade, que
já não é pequena. Isso significa que
você pode se dar bem ao se guiar pelo
radarzinho da sua intuição. O período
é indicado para cuidar com mais carinho do seu corpo e do seu visual.

Poeta pré-modernista
de "Versos Íntimos"
(?) negativo, sangue
do doador universal

Efeito sonoro aproveitado
em shows
Depres- Dígrafo de
são entre "ninho"
monta- Instância
nhas
psíquica

Está bem
(pop.)
Peixe, em
inglês

Sagitário: A Lua troca likes com
Vênus em sua Casa 7, realçando seu
lado gentil, simpático e falante hoje.
Você vai se alegrar com notícias das
pessoas queridas e a felicidade alheia
te deixará de bem com a vida. Partilhar coisas boas será ainda mais prazeroso.
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(?) ecler: zíper
Esportista
que
"Unidade", Tendência;
pratica
em UPP propensão
a apneia

Produto
para
branquear
roupas

Gêmeos: As estrelas brilham
especialmente para você e a sexta vai
raiar perfeita sem defeitos, do jeito
que pediu aos céus! A Lua fecha na
parceria com Vênus em seu signo,
prometendo um dia maravigold para
suas conquistas, ao menos até o final
da tarde.

Avaliação
É bem avaliada a possibilidade
de contar com Aline Riscado, por
ela ser uma figura conhecida
e com trabalhos realizados no
“Domingão”, cinema, campanhas
e presença frequente na mídia.
Glenda Kozlowski, como se
recorda, deixou o projeto.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Anderson Caio Taques torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação para suinocultura instalada na fazenda Voraima, Estrada
das Pedras, Caxambu em Castro

A PF, em
relação
ao passaporte, no
Brasil

São interpretados
pelos
atores

Escorpião: Bom período para
explorar sua percepção escorpiana e
administrar seus interesses, sobretudo
os ligados a dinheiro. Pode se livrar de
aborrecimentos, resolver pendências e
finalizar assuntos que vinham tirando o
seu sono. É pra glorificar de pé, hein?

Seguia

Touro: Além de ser seu planeta
regente, Vênus troca ótimas vibes com
a Lua nas primeiras horas e promete
tudo lindo pra você. O cenário é indicado para cuidar dos seus interesses
materiais e incrementar seus recursos
com coisas que sabe e gosta de fazer.

Vínculo
(fig.)

Libra: Sextou com belas promessas em seu horizonte astral e o
dia pode ser do jeitinho que você
gosta, com alegrias e surpresas boas.
Lua e Vênus somam energias em sua
Casa 9 e deixam seu estado de espírito mais leve e solto.

(?)
nacional,
canção
patriótica
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Áries: Sextou com as bênçãos
astrais da Lua e de Vênus, que somam
energias em Gêmeos e deixam sua
simpatia e seu charme tinindo hoje.
Você já começa o dia com o pé direito
e pode agradecer a Deus pela saúde e
pelas bêncãos.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Anderson Caio Taques Moreira torna público que irá requerer ao IAP,
a Renovação de Licença Simplificada para suinocultura implantada na
fazenda Voraima, Estrada das Pedras, Caxambu em Castro

Um nome
A dançarina e atriz Aline Riscado é um dos nomes cotados
para a apresentação do reality de
futebol “Uma Vida, Um Sonho”,
com estreia prevista para outubro
nas manhãs de domingo do SBT.
E também não se descarta a
opção por uma dupla. Ela com
mais alguém.
Impresso
postal
Nitrogênio
(símbolo)

Solução

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.

Traço de
união
Verbo de
ligação

Entrada de R$ 19.500
mais parcelas. Contato
(41) 9 9531-1313. Não
perca essa oportunidade.

"(?) de nada, inocente", meme
da Web

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL R$ 195 MIL

Móveis
do salão
do restaurante

CAPACETE SEMINOVO
Vendo capacete seminovo da marca
Taurus, com adaptador bluetooth já
instalado para atender celular, na cor
prata. Tem óculos escuro no capacete, que é escamoteável. Valor de
R$ 500. Interessados tratar pelo (42)
9 9972-0758, com Sandro Carrilho.

Como a Globo ainda não tem
isso resolvido e o contrato se
encerra nesta temporada, já de
algum tempo a FIA – Federação
Internacional de Automobilismo vem buscando outras opções para
não interromper as transmissões
da Fórmula 1 no Brasil.
A Band, por exemplo, acaba de
ser procurada. Está negociando.
(?) 51, base militar investigada por ufólogos
Os habitantes das
margens de rios

TV Tudo
Importante

BANCO

VENDO CASAS NOVAS
Atrás do Caic, Jardim Araucária II
em condomínio fechado, 2 quartos
R$ 170.000,00. Aceito Financiamento e carro na entrada. (42) 9
9101-1022 Bonilha.

A forma mais barata de fazer negócio!

A
I

3232-5148

O
N
I
H

(42)

Combinado assim
Sobre a volta das gravações de
novelas na Globo, está tudo combinado, mas nada tão certo. Só planos,
por enquanto, sem ainda ser possível
cravar coisa nenhuma.
Nos estúdios do Rio, como
primeira etapa, estão sendo feitos
ensaios com equipe, sem atores, para
ver como serão realizadas as entradas
do pessoal, uso do estacionamento
etc.

C´est fini
A Rede TV! definiu as datas de
seus debates com candidatos à prefeitura de São Paulo. O primeiro encontro será no dia 25 de setembro e,
havendo necessidade do segundo, 24
de novembro.
No Rio, respectivamente 29 e
25, dos mesmos meses.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

D+
10

Sexta-feira, 17 a 20 de Julho de 2020

por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Aniversariante
do próximo dia
21 de julho,
Zeli de Fátima
do Prado
Zargiski
comemora
em família. No
clique, com seu
esposo, Edson
Zargiski

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

Chaek

Divulgação / Fabiana Guedes

Nívers

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

A artesã
Jeicy Alves S.
Simão, à frente
das maravilhosas criações
de Costuras
e Bonituras,
reserva o dia 20
de julho para
ser muito
cumprimentada
por mais um
ano de vida!
Felicidades!

Anna Carolina
A bela Anna Carolina Menarim reserva o
domingo, 19, para ser muitocumprimentada
pela passagem de seus 24 anos. Parabéns!

Divulgação / Arquivo pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda sendo cumprimentado
pela passagem do seu
aniversário, o empresário
Rafael Chaek, que está à frente
do sucesso da marca Athenas
Semi Jóias
Divulgação

O dia 16 de julho foi especial para Fabíola
Leane Petter, muito cumprimentada pela
passagem de mais um aniversário

Julho festivo para a Família
Constantino. No dia 1º foi a vez
de comemorar mais um ano de
vida de Angela Maria Santana
Constantino e, no domingo (19),
será a vez dos parabéns ao
esposo, Milton Sergio Constantino.
Já no dia 22, a filha do meio do
casal, Breila Constantino, também
recebe cumprimentos pela troca
de idade. Felicidades a todos!
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

O casal Willian e Simone Aparecida Alves de Oliveira
Machado está radiante pelo nascimento da bela
Isabel, às 12 horas do dia 24 de junho, no Hospital
Cruz Vermelha, em Castro. A gatinha veio ao mundo
pesando 3,504 kg com e mediu 50 centímetros
Divulgação / Fabiana Guedes

Na terça-feira (21), Bruna Guedes será muito
festejada pelo seu 25º aniversário. Parabéns!
Divulgação / Fabiana Guedes

17/07

Bruno Buske
Daiane Silveira
Gabrielle Ribeiro Machado
Kaite Luz / Patricia Simer

18/07

Ana Alice Moreira
Ariane Tozeski
Deamiro Mara
Homero Jorge Davascio
Juliana Rezene
Mirian Aparecida Machado
Rafaella Cristina
Raffo Carneiro

Comemorando
no dia 17 de
julho, 10 anos
de uma linda
história de amor,
o casal Fernanda
de Souza Ribas
e Rubens Ribas
Sobrinho

Ainda sendo muito
festejada pela
passagem dos seus 21
anos, Aneliz Petter
de Souza. No clique,
curtindo os irmãos
Frederico e Nicolas
Divulgação

Antonio Cesar
Bochenek, juiz
federal titular da
2ª Vara Federal
de Ponta Grossa, recebeu na
quarta-feira (15)
cumprimentos
de aniversário
Divulgação

19/07

Angela Stockler
Cida Prestes
Domiciano Oliveira Neto
Fabiane Dias
Frederico Wiltemburg
Glayce Kellen
Gisele Ferraz
Jackson Koch
José Aparecida Moreira
Mayara Pavan
Milton Constantino
Rulhano Cezar

20/07

Bruna Zadra
Karla Xavier

Paulo Sergio Ferreira da Silva, militar aposentado,
diácono permanente da Diocese de Ponta Grossa,
diretor da ASMIRE. Na quarta-feira (15) recebeu
cumprimentos pela passagem do seu aniversário

Mês de julho é especial para a
família Muller que comemora o
aniversário do secretário de
Administração de Carambeí,
Alexandre Muller (17/07), de seu
filho Alexandre Dariva Muller
(31/07) e do saudoso Nelson
Dariva, que se estivesse vivo, teria
completado 67 anos no dia 13/07

Todas as bençãos para João
Casturino que no dia 13 de julho
comemorou a chegada de seus
80 anos. A data foi comemorada
junto a familiares, em Carambeí.
Parabéns!

