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paraná já tem mais de 1,6 mil mortes por covid-19
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HOMEM DE 51 ANOS ESTAVA INTERNADO EM CURITIBA

Castro registrou 1ª morte por covid

No sábado (25), foi confirmada a
morte da primeira vítima de Castro
por coronavírus. Trata-se de um
homem, de 51 anos de idade que
estava internado em Curitiba. De

INTERIOR DE CASTRO
Condenado é
preso nove anos
após o crime
Divulgação

acordo com profissionais da Secretaria de Saúde de Castro, o paciente
também fazia tratamento por conta
de um câncer, mas foi confirmada
pela Secretaria de Saúde do Estado

(SESA), a informação de que ele
contraiu o vírus.
Até na segunda-feira (27), o
município somava 397 casos da
doenças, porém, 284 pacientes já

curados e 109 em isolamento domiciliar. Também tem dois pacientes
internados em leito regular de hospital e um em Unidade de Terapia
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Intensiva (UTI).
A PARTIR DE QUINTA

SINE de Castro
tem novo endereço
nesta semana

Carambeí vai testar
25% da população

Divulgação

Divulgação

Divulgação

OPERAÇÃO da Civil

PRÉDIO da Agência de Rendas

Na manhã desta sexta-feira
(24), o setor operacional da 43º
DRP de Castro deslocou-se ao
interior do município, no bairro
Areia de Cima, para dar cumprimento a mandado de prisão
de um condenado há 14 anos e
8 meses de prisão, em regime
fechado, pelo crime de homicídio
qualificado. De acordo com as
investigações conduzidas pela
Polícia Civil, o crime praticado
página 7
em 2011.

A Agência do Trabalhador de
Castro, que atualmente funciona
na praça Manoel Ribas, endereço
tradicional há muitos anos, terá
nova sede apartir desta quinta feira,
dia 30 de julho. O novo local de
atendimento será na Rua Benjamin
Constant, 545, antiga sede da Receita Estadual na cidade de Castro.
Local de fácil acesso, o novo SINE
de Castro ficará há uma quadra do
página 5
SENAC.
SEGUINDO os passos de Castro

ATÉ 14 DE AGOSTO
Prefeitura de
Carambeí estende
toque de recolher

A Prefeitura de Carambeí vai comprar 3.500 testes rápidos de detecção do novo coronavírus. O processo de licitação está em
andamento. Somados aos 1.200 kits doados pela Indústria BRF e 155 pela Cooperativa Frísia, a cidade deverá testar quase 25% da
população, levando em consideração os 680 já realizados pela Vigilância Epidemiológica.
Na quarta-feira (22) e na manhã de quinta-feira (23) a Secretaria Municipal de Saúde realizou testagem nos 166 funcionários da
pasta. O secretário Sérgio da Luz explica que o serviço foi contratado no início do mês de julho e executado nesta semana. “Realizamos
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a testagem do pessoal da linha de frente, desde o auxiliar de limpeza até o médico”, conta.

A Prefeitura de Carambeí
prorrogou o toque de recolher
até dia 14 de agosto. A medida
foi publicada na edição de quintafeira (23) do Diário Oficial do
Município. Pela determinação fica
proibida a circulação de pessoas
das 22 às 6 horas, com a exceção
para trabalhadores de serviços
considerados essenciais conforme
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prevê o decreto.

Aberta
votação para
Campeonato
Online de Futsal
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Tibagi promove
ações sociais em
meio a pandemia
de covid-19
página 4

Ação articulada
pelo estado
garante mais
medicamentos
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EM CARAMBEÍ

Governo Blum
já tem précandidatos a
prefeito e vice
página 2 - Sandro Carrilho

APÓS 130 DIAS

Divulgação

Festa de Sant' Ana marca
a reabertura da matriz

Divulgação

APROVADA LEI NA ALEP

Diárias de carros
apreendidos não
serão mais pagas
Divulgação

NA ACECASTRO

Divulgação

Deputada Aline presta
contas de mandato

Na sexta-feira (24), a deputada federal
Aline Sleutjes esteve na Associação Comercial
e Empresarial de Castro (Acecastro), para
prestar contas de seus 18 primeiros meses de
gestão na Câmara dos Deputados. Quando
ainda era candidata, Aline, assim como os
demais postulantes à vaga, tanto na Câmara
Federal, como na Assembleia Legislativa do
Paraná e candidatos ao Senado e governo do
Estado, assinaram uma 'carta de intenções' na
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entidade.

LEI aguarda sanção de Ratinho

matriz já recebe fiéis

Um misto de alegria e emoção, foi o
que se viu na celebração da 97ª Festa
em honra a Senhora Sant`Ana, em
Castro, no domingo (26). Aos poucos,
mas demonstrando contentamento, fiéis

e devotos da padroeira foram tomando
seus lugares na igreja matriz que abriu
suas portas para missa presencial, depois de 130 dias sem a presença física
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dos fiéis.

A Assembleia Legislativa do
Paraná aprovou, durante a sessão
remota desta segunda-feira (27), a
redação final do projeto 455/2020,
de autoria do Poder Executivo, que
isenta o pagamento das diárias dos
veículos apreendidos que ficam nos
pátios do Detran-PR e da Polícia
Militar (PM). Os parlamentares imprimiram celeridade na aprovação do
página 3
projeto.
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EDITORIAL

UMA TRISTE MARCA
Castro registrou sua primeira morte por Covid-19, enquanto o Brasil já acumula mais de
87 mil vidas perdidas, é mais gente que a população inteira de Castro. Mesmo com o número
estarrecedor, ainda mantém-se no país uma cultura de negação, e da mais pura ignorância,
bem temperada com doses generosas de irresponsabilidade. É incrível, mas ocorre, e neste
século, cidadãos que nem o ensino médio concluíram estão por aí desafiando as orientações
de cientistas, políticos que elegeram-se pura e simplesmente por galgarem na falta de conhecimento, de senso crítico e pela sede insaciável de poder, mas sem o mínimo de entendimento
conceitual, desautorizam médicos que passaram metade da vida estudando, e inúmeros cidadãos do bem, que de bem nada conservam, desfilam por aí a falta de cultura e de elegância
social, fazendo valer a mais vulgar e grotesca lei da carteirada. Ainda sobra para a imprensa,
que mesmo sendo, neste e em muitos casos, responsável por lançar luz à obscuridade das
informações mais ocultas, é acusada de maquiar os números, sobra também para quem faz a
sua parte no cuidado próprio e para com o próximo. Afinal, certo mesmo é sair para esbornia
em plena pandemia, é desobedecer as regras, é dizer que diploma é sinal de razão, e que poder
é sinal de imunidade, que dinheiro é sinal de garantia de imortalidade, e que a ignorância de
um povo que não quer sair do século passado é patriotismo, e, mesmo sabendo que esta não
é a primeira e certamente não será a última vez que o mundo passa por isto, acredita-se que
continuar negando a existência da gravidade vai ajudar a humanidade a passar por isso.

A democracia e a pandemia
O planeta está assustado com
a pandemia do Covid-19. Países
grandes e pequenos, pobres e ricos,
estendem os olhos aos laboratórios
científicos na ânsia de receber respostas de vacinas que entram na
fase 3 do teste. Mas, na paisagem
das Nações, uma questão se impõe:
que ajustes poderão ser feitos após
a crise sanitária nos sistemas democráticos? Haverá evolução ou as
regras continuarão as mesmas? O
tema merece reflexão.
Comecemos com uma introdução histórica. A democracia de
Aristóteles tem mudado de feição.
O filósofo concebia a política como
a responsabilidade do cidadão em
relação à polis. Os habitantes submetiam-se a uma missão, não entendiam a política como profissão. Na
Ágora, praça central de Atenas, a
democracia nascia sob o clamor das
demandas populares. Plantava-se a
árvore da democracia direta.
Ao correr dos tempos, o Estado
substituiu o absolutismo dos monarcas pelo espaço da República.
O poder imperial cedeu lugar ao
poder popular. Um poder arraigado
no Estado moderno pelo ideário da
Revolução Francesa, cujo escopo
abrigava o governo representativo,
as liberdades, os direitos e os deveres dos cidadãos nos campos da
expressão, produção e comércio.
O conceito firmou-se com o
axioma de Abraham Lincoln: “a
democracia é o governo do povo,

pelo povo, para o povo”. Mas ciclos
de crise se sucediam abalando os
fundamentos democráticos, inclusive em Nações avançadas, corroendo as frentes da representação.
Os três Poderes, arquitetados pelo
barão de Montesquieu como forma
de se obter harmonia e independência entre eles, passaram a vivenciar
tensões. Certa interpretação de
tarefas começou a azedar as relações entre os Poderes Executivo,
Legislativo e Judiciário. Desvios se
acentuavam, a ponto de o chamado
presidencialismo de coalizão ser frequentemente acusado de presidencialismo de cunho imperial, como é
o nosso caso, em razão de o Poder
Executivo usar o “poder da caneta”
para negociar a governabilidade.
Sob outro prisma, os conjuntos
representativos desviaram-se de
seus papéis, a ponto de Norberto
Bobbio ter dado forte puxão de orelhas ao acentuar que a democracia
não tem cumprido suas promessas,
entre as quais a educação para a
cidadania, a transparência, o acesso
de todos à justiça e o combate ao
poder invisível.
Dito isto, ingressemos na atualidade. Os problemas emergem
em escala geométrica, corroendo
as áreas da saúde (veja-se atual
pandemia que devasta Nações), da
educação, da mobilidade urbana, da
segurança pública, da habitação, do
saneamento básico, entre outras. No
campo da sustentabilidade ambien-

* Gaudêncio Torquato

tal, a irresponsabilidade campeia,
rasgando a terra, queimando florestas, destruindo riquezas naturais.
Países perdem o bonde da história ao não acompanhar os avanços
civilizatórios. Conflitos étnicos e
religiosos explodem em todos os
quadrantes. O comércio e o poder
competitivo das potências intensificam querelas, como este entre a
China e os EUA, uma espécie de
segunda guerra fria. Até consulados
são fechados.
Esse é o panorama que acolhe
a pandemia do Covid-19. O que
acontecerá na textura democrática
após a crise? A resposta tem a ver
com o estado d’alma sociedade
mundial. Já vem de algum tempo
um sentimento de contrariedade
dos cidadãos em relação aos políticos. Tal contrariedade abriga rancores, ódio, indignação, a denotar
desprezo pelos governantes. O
sentimento tem se propagado nos
últimos anos, como se observa nos
conflitos que cercaram a primavera
árabe, em 2010, abrangendo Tunísia, com a derrubada do ditador,
e se estendendo pela Líbia, Egito,
Argélia, Iêmen, Marrocos, Bahrein,
Síria, Jordânia e Omã.
Em finais de 2011, um movimento chamado Occupy London, ao
lado da catedral St Paul, chamava
a atenção por reunir uma multidão
numa das capitais mais democráticas
do mundo. Pouco tempo depois, em
2012, foi a vez de Washington ver

instalado o Occupy Wall Street, que
pedia mudanças no sistema financeiro. Culpavam-se os governantes
por problemas, como poluição, tratamento cruel contra animais, desigualdade social. No Brasil, tivemos
as grandes manifestações de junho
de 2013, empuxo do impeachment
da presidente Dilma.
O fato é que, de uns anos para
cá, a sociedade passou a ter participação mais ativa na política. Nos
horizontes, vislumbra-se um poder
centrípeto – das margens para o
centro – revigorando as estacas da
democracia participativa. Esta é,
portanto, uma tendência a ganhar
força nos tempos pós-pandemia.
Novos polos de poder se multiplicam aqui e alhures, usando estruturas de entidades intermediárias,
como associações, sindicatos, federações, núcleos, setores, movimentos. Infere-se, assim, que o poder
político tende a ser mais descentralizado, fortalecendo a ideia de um
sistema compartilhado com o povo.
Já a nossa democracia atravessa
gargalos: a pobreza educacional das
massas; a perversa disparidade de
renda entre classes; o sistema político resistente às mudanças; um
governo ortodoxo e a manutenção
de mazelas históricas.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da
USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
DEFINIDO VICE
DE MARINHO
Depois da definição de Mario
Avais de Mello Filho (Marinho)
como candidato do governo à
Prefeitura de Carambeí, também saiu o nome do vice na noite
dessa segunda-feira (27). E não
será o chefe de Gabinete, Márcio
Taques (DEM).
INDICAÇÃO
Cotado para disputar a Prefeitura de Carambeí, e depois
para ser vice, o presidente do
DEM vai concorrer mesmo a uma
cadeira do legislativo. A notícia foi
dada pelo próprio Márcio Taques
à reportagem do Página Um
News. Na rápida conversa, ele
afrmou que a indicação do vice
partiu dele, com o aval dos demais
companheiros. Agora, Marinho e
Diego Silva terão que provar que
os quase oito anos de governo de
Osmar Blum valeram a pena.
EM CASTRO
Em Castro está mais pró-

xima a definição do nome do candidato a prefeito que fará frente
a chapa do governo nas eleições
de novembro. Vários nomes vem
sendo colocados na mesa, mas
Flavio Albuquerque e o ex-viceprefeito Marcos Bertolini seriam
os mais cotados.
DELEGACIA DA MULHER
Nos idos de 1990 a 2010,
se falava muito em uma segunda
delegacia para a 43ª DRP, em
Castro. De lá para cá, as ocorrências cresceram, os crimes se
avolumaram e tudo continuou
como está. Os políticos deveriam
prestar mais atenção na nossa
realidade e reivindicar uma Delegacia da Mulher, imediatamente.
Quem se habilita para levantar
essa bandeira?
ÚLTIMAS: *Proposta da
construção da nova cadeia de
Castro é de autoria do vereador
e ex-presidente da Casa de Leis,
Joel Fadel. Mas, não estaria nos
planos do atual governo.

ERRAMOS
Devido a não atualização do Olho
Vivo, o texto que corresponde a
foto foi outro na edição nº 3369, e
com erros. Desta forma, trazemos
ele na íntegra para o impresso.

Resenhas rápidas e radicais

Nas cidades
ouepelo
País, eles querem ver a situação atual pelo retrovisor!
Resenhas
rápidas
radicais

O “novo normal” dos profissionais do volante que atuam em diferentes áreas não se restringe a cuidados
preventivos, como o uso de máscara de proteção e de álcool em gel. Eles passaram a enfrentar verdadeiros dramas,
em uma realidade que atinge os que perderam trabalho e renda com a suspensão de atividades no comércio. O dia de
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ou
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situação pelo retrovisor, apertam o pé no acelerador nas andanças pelas cidades ou pelo País. A categoria no seu diaa-dia mostra superação e reflete um inestimável papel social. E também reza para que o futuro seja mais animador!

Nas cidades ou pelo país, eles querem ver a situação atual pelo retrovisor
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Clima

Temperatura

Umidade

26 ºC
11 ºC

78%
40%

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

Quarta
29/07

18

ºC

6 ºC

95%
49%

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

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Não se sabe se foi
motorista, alguém que
passava, ou simplesmente um morador. O
fato é que uma pessoa teve o trabalho
de empilhar algumas
pedras, soltas, que
pavimentam a Rua 13
de Maio, em Castro,
para chamar a atenção
das autoridades municipais. Não é de hoje
que elas representam
riscos para motoristas,
mas como foram expostas, o perigo tornou-se
ainda maior.

30/07

14 ºC
8 ºC

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Fonte: ClimaTempo

96%
72%

*Consulta realizada em: 27/07/2020
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ALEP APROVOU

Veículos apreendidos não pagarão diárias
Divulgação / Dálie Felberg / Alep

Projeto segue
agora para
sanção do
governador

CONGRESSO EM FOCO
O deputado Luciano Ducci (PSB-PR) está lista dos indicados ao Prêmio Congresso em Foco. A votação pela internet pode
ser realizada até sexta-feira (31) e vai escolher parlamentares
que melhor exercem o mandato em 2020. Na lista, só concorrerem os congressistas que não são alvo de acusações ou investigações criminais. Estão aptos na disputa: 54 senadores e 407
deputados. Esta é a 13ª edição do Prêmio Congresso em Foco.

Da Assessoria
A Assembleia Legislativa do
Paraná aprovou, durante a sessão remota desta segunda-feira
(27), a redação final do projeto
455/2020, de autoria do Poder
Executivo, que isenta o pagamento das diárias dos veículos apreendidos que ficam nos
pátios do Detran-PR e da Polícia Militar (PM). Os parlamentares imprimiram celeridade
na aprovação do projeto, que
tramitou em regime de urgência. O projeto do Governo foi
enviado à Assembleia na última
terça-feira (21) e aprovado em
primeira e segunda discussão
em sessões ordinária e extraordinária na quarta-feira (22).
A matéria agora segue para
sanção do governador Carlos
Massa Ratinho Junior.
O projeto de lei aprovado

Orlando Kissner / Alep

Projeto é aprovado pelos deputados na sessão desta segunda-feira (27)

pela Assembleia isenta o pagamento das diárias dos veículos
apreendidos que estão estacionados nos pátios do Detran e
da Polícia Militar enquanto o
atendimento do órgão estiver
restrito em função da pandemia
provocada pelo novo coronavírus. A medida vale a partir da
publicação da Lei. O benefício
cessará quando todas as atividades puderem ser desempenhadas normalmente. O texto
da matéria passou por cor-

reções técnicas antes de ser
votado em redação final.
O texto do PL 455/2020
afirma que apenas a primeira
diária deverá ser paga, já que
diz respeito ao trabalho de recolhimento do veículo ao pátio. A
isenção, portanto, valerá apenas a partir da segunda diária.
O projeto também indica que
quem tiver quitado diárias entre
19 de março e a data da publicação da lei poderá solicitar o
reembolso junto ao Detran.

Para o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano
(PSDB), a matéria representa
uma ajuda financeira à população. “Havia a necessidade de
aprovação imediata do projeto.
É um pleito de todos os deputados. Em função da pandemia,
a matéria atende a um interesse
coletivo da sociedade. Vivemos
um drama neste momento, em
que os recursos financeiros de
todo cidadão estão escassos”,
explicou.

18 MESES COMO PARLAMENTAR

Deputada Aline presta contas na Acecastro
Divulgação / Luana Dias

Luana Dias
Especial Página Um News
Na sexta-feira (24), a deputada federal Aline Sleutjes
esteve na Associação Comercial
e Empresarial de Castro (Acecastro), para prestar contas de
seus 18 primeiros meses como
parlamentar na Câmara dos
Deputados. Quando ainda era
candidata, Aline, assim como
os demais postulantes à vaga,
tanto na Câmara Federal, como
na Assembleia Legislativa do
Paraná e candidatos ao Senado
e governo do Estado, assinaram
uma 'carta de intenções' na entidade, comprometendo-se com
as pautas apresentadas, e que
em geral, citavam necessidades
do município e demandas pertinentes ao seu desenvolvimento.
A carta de intenções tinha,
entre outras solicitações, o
pedido de pavimentação para
ligar a área central da cidade
ao Distrito do Socavão, construção de trincheira no acesso
à PR 151, elevação da Companhia de Polícia Militar de Castro à Cia Independente, e da
Unidade de Polícia Civil à Sub-

Aline Sleutjes retorna a Acecastro, e fala da carta de intenções
divisão Policial, implantação de
Centro Estadual de Educação
Profissional e revitalização do
imóvel histórico, hoje abandonado e que fica na frente na
Acecastro, na Rua Dr Jorge
Xavier da Silva.
O documento, com tais
demandas, tinha a chancela de
nove entidades castrenses –
além da Acecastro, também da
Câmara da Mulher Empreendedora, Lions Clube, Loja Maçônica Fraternidade Castrense,
OAB Subseção Castro, Observatório de Castro, Rotary Clube
de Castro, Sindicato do Comércio Varejista e Sindicato Rural

de Castro.
Durante a prestação de contas, quando se reuniu com parte
da nova diretoria da Acecastro, e
com o ex-presidente, Anderson
Gomes, que à época, a recebeu
para a coleta de assinaturas na
Associação, a deputada explicou
que parte das demandas com as
quais se comprometeu já estão
se efetivando no município. À
exemplo, o asfaltamento de parte
do trecho da estrada do Socavão, entre o distrito e a localidade de Cruzo, cujos recursos,
no valor de R$ R$ 9.575.191,
conquistados através de emenda
de Aline, já estão empenhados,

e, a possível vinda do Instituto
Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Paraná para o
município, após conquista da
deputada da cessão de parte do
terreno da fazenda Capão do
Cipó, onde funciona o Centro de
Treinamento para Pecuaristas.
Aline também lembrou da
viabilização de outros R$ 20
milhões, em recursos indicados, empenhados ou já pagos,
para Castro e municípios dos
Campos Gerais, em áreas como
saúde, infraestrutura e tecnologia. Entre estes recursos, os
R$ 668.500 empenhados para
readequação da estrada entre a
localidade São Luiz dos Machados e Lagoa dos Ribas; os R$
100 mil empenhados para o
Serviço de Acolhimento Institucional para Idosos São Vicente
de Paulo; os R$ 109.200 empenhados para a instalação de 13
pontos de internet, via satélite,
em escolas e unidades de saúde
públicas; os R$ 125 mil pagos
para o funcionamento do Castramóvel; os R$ 500 mil pagos
para o Hospital da Cruz Vermelha e o R$ 1,5 milhão pago para
ações combate ao coronavírus.

PARA PACIENTES DA COVID

Ação articulada garante mais medicamentos
Divulgação / Gilson Abreu / AEN

Da Assessoria
O Governo do Estado
recebeu anestésicos e relaxantes musculares do Hospital
Unimed, do Rio de Janeiro,
nesta segunda-feira (27). Os
medicamentos vão auxiliar nos
procedimentos de intubação e
manutenção de pacientes nos
hospitais que fazem parte do
plano estadual de enfrentamento à Covid-19. O Governo
do Estado enviou uma aeronave
para buscar a carga.
A ação foi articulada pela
Secretaria de Estado da Saúde
e pelo Ministério da Saúde, a
partir de uma mobilização feita
já na semana passada. A Secretaria já alertava para a escassez
dos insumos para atendimento
de pacientes internados. “Não
temos medido esforços para viabilizar medicamentos para toda
a rede. Hoje estamos buscando

Esforços da SESA e do Ministério da saúde
estes insumos em outro estado,
como um primeiro resultado
da reunião da semana passada
com o Ministério da Saúde,
para conseguirmos atender
uma parte de toda a demanda”,
disse o secretário Beto Preto.
O Paraná também já está
habilitado no processo de
compra de medicamentos pelo

Ministério da Saúde para todos
os estados. A Secretaria da
Saúde também fez uma aquisição recente para abastecer
as unidades hospitalares. “O
Governo já fez uma aquisição
de medicamentos, que já chegaram ao nosso depósito na
semana passada, e devemos
receber o restante nos próxi-

mos dias”, explicou o assessor
especial de gabinete da Secretaria, César Neves.
O Paraná deve receber, ainda
esta semana, mais uma remessa
de medicamentos do Ministério
da Saúde. “O Governo Federal
enviará mais um quantitativo
de insumos para o Paraná,
em caráter emergencial. Além
disso, o Paraná aderiu a ata de
registro de preços do Ministério da Saúde, que está fazendo
uma grande compra para abastecimento de todos os estados”,
completou Neves.
Apoio
A ação a obtenção de medicamentos do Rio de Janeiro
teve o apoio da Casa Militar
e da Secretaria de Segurança
Pública, que articulou a logística da busca da carga com a
Secretaria da Polícia Civil do
Rio de Janeiro.

LÍDER DO GOVERNO
É pule de dez que o deputado
Ricardo Barros (PP-PR), ex-ministro da Saúde, assumirá a liderança
do governo no legislativo federal no
lugar do atual líder, deputado Vitor
Hugo (PSL-GO). A deputada Bia
Kicis (PSL-DF) perdeu a vice-liderança por conta de seu voto contra a
PEC do Fundeb. O deputado paranaense é considerado um grande
articulador e já foi líder e vice-líder
do governo desde FHC.
BEM OCUPADO
"(O presidente) Bolsonaro e
eu temos enorme apreço por Victor
Hugo, o cargo está bem ocupado”,
disse Ricardo Barros sobre as especulações que assumirá liderança do
Governo.
FUI USADO!
O ex-ministro Sérgio Moro disse
que o governo de Jair Bolsonaro usou
sua presença na equipe ministerial
como desculpa para demonstrar
que medidas anticorrupção estariam
sendo tomadas. Moro afirmou que o
governo não estava fazendo muito e
que esta agenda tem sofrido reveses
desde 2018, quando Bolsonaro se
elegeu. “Uma das razões para sair
do governo foi que (o governo Bolsonaro) não estava se fazendo muito
(pela agenda anticorrupção)”.
E AGORA TSE?
Diante do cenário incerto da
pandemia do coronavírus, o TSE
está preocupado com o “apagão” de
uma etapa-chave das eleições municipais deste ano: a convocação de
mesários. O processo, na primeira
semana de agosto, precisa reunir um
exército de dois milhões de pessoas,
entre voluntários e convocados.
Especialistas e ex-desembargadores
temem que uma onda de atestados
médicos e a judicialização das convocações abram um vácuo sem precedentes na função.
CONSÓRCIOS
A deputada Leandre Dal Ponte
(PV) representou a bancada paranaense na reunião com o ministro da
Saúde, Eduardo Pazuello. Na pauta,
ações conjuntas de enfrentamento
ao coronavírus. Leandre solicitou
a Pazuello que os consórcios intermunicipais de saúde tenham seu trabalho reconhecido pelo Ministério
da Saúde. A deputada observou a
dificuldade no repasse de recursos
federais aos consórcios. “É longa a
luta,para que o Ministério da Saúde
passe a contribuir com a conta para
manter os consórcios, que hoje são
financiados em mais de 80% pelos
municípios”, observou.
PREVIDÊNCIA
A emenda constitucional que
trata da Reforma da Previdência
conferiu certa autonomia a estados
e municípios, permitindo eles estabelecessem as suas “próprias reformas”. No entanto, o Ministério da
Economia determinou, por meio de
portaria, que as adequações sejam
realizadas até 31 de julho de 2020,
ou seja, até sexta-feira (31. Cada
estado e município altere a respectiva
legislação e realize a consolidação
da legislação previdenciária. Para
isso, os municípios precisam encaminhar um projeto de lei às câmaras
de vereadores para se adequar às
novas regras da previdência.
SEM ALARDE!
O vereador Dalton Borba
(PDT), de Curitiba, apresentou de lei

projeto que proíbe a publicação, divulgação, difusão ou compartilhamento
de informações falsas relacionadas a
doenças, diagnósticos e tratamentos
da covid-19. A proposta prevê multas
para quem publicar, divulgar ou compartilhar informações falsas durante a
pandemia do coronavírus, que vão de
R$ 250 a R$ 1 mil. A proposta deve
ser votada em agosto, após o recesso
parlamentar de julho.
CABEÇAS DO
CONGRESSO
A lista de “cabeças” do Congresso Nacional do Diap tem 12
paranaenses. Os parlamentares
se diferenciam pelo exercício de
qualidades e habilidades como,
capacidade de conduzir debates,
negociações, votações, articulações
e formulações, seja pelo saber, senso
de oportunidade, eficiência na leitura
da realidade, que é dinâmica, e, principalmente, facilidade para conceber
ideias, constituir posições, elaborar
propostas e projetá-las para o centro
do debate, liderando sua repercussão
e tomada de decisão.
CABEÇAS II
Estão na lista o senador Alvaro
Dias (Pode) e os deputados Enio
Verri (PT), Felipe Francischini (PSL),
Gleisi Hoffmann (PT), Gustavo Fruet
(PDT), Ricardo Barros (PP), Rubens
Bueno (CDN), Aliel Machado (PSB),
Filipe Barros (PSL), Luisa Canziani
(PTB), Paulo Martins (PSC) e Pedro
Lupion (DEM).
CASSINOS
O Ministério do Turismo pretende viabilizar os cassinos em
resorts brasileiros até 2023. "Os
resorts integrados hoje são uma realidade em mais de 90% dos países
do G20 e a intenção do Ministério
do Turismo é promover um amplo
debate em torno deste tema, principalmente em tempo de retomada
econômica pós-pandemia", diz nota
da pasta. A medida faz parte de
lista projetos estratégicos que vai do
barateamento de passagens aéreas
ao aprimoramento da gestão turística
de sítios culturais, naturais e misto
declarados patrimônios mundiais.
SEGUNDA ONDA
Um estudo do Instituto de
Saúde Global de Barcelona mostra
que usar máscaras, lavar constantemente as mãos e manter o distanciamento social mesmo após o fim da
quarentena podem evitar novos picos
de covid-19. A pesquisa diz que as
mudanças de hábitos podem, inclusive, compensar a falta de testes e
rastreamento de contatos de casos
confirmados em países que não têm
recursos para isso. Os autores alertam também para a necessidade de
reforçar tais medidas, que podem
cair em desuso após a epidemia ficar
mais branda.
URGÊNCIA
O projeto de lei da deputada
Christiane Yared (PL) teve a urgência
aprovada e não sua aprovação, conforme apontou a coluna. O pedido de
urgência é um recurso utilizado para
que o projeto seja votado em regime
de urgência. Isso faz muita diferença
porque o projeto ganha prioridade
sobre outros e assim será votado mais
rapidamente. O texto em questão trata
de medidas mais severas ao motorista
que postar na internet vídeos e/ou
fotos de infrações de trânsito.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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3.500 TESTES RÁPIDOS

Carambeí vai testar
25% da população
Serão testadas
155 pessoas
acima de 80
anos com
comorbidades
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de
Carambeí vai comprar 3.500 testes
rápidos de detecção do novo coronavírus. O processo de licitação
está em andamento. Somados aos
1.200 kits doados pela Indústria

BRF e 155 pela Cooperativa Frísia,
a cidade deverá testar quase 25%
da população, levando em consideração os 680 já realizados pela
Vigilância Epidemiológica.
Na quarta-feira (22) e na
manhã de quinta-feira (23) a Secretaria Municipal de Saúde realizou
testagem nos 166 funcionários da
pasta. O secretário Sérgio da Luz
explica que o serviço foi contratado
no início do mês de julho e executado nesta semana. “Realizamos
a testagem do pessoal da linha de
frente, desde o auxiliar de limpeza
até o médico”, conta.
A próxima ação prevista será
a testagem de 155 pessoas acima

de 80 anos com comorbidades,
pacientes em tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise.
Os testes continuarão com a contratação de empresa para aplicação
dos 1.200 kits doados pela BRF e
a aquisição dos 3.500 testes que
serão aplicados em moradores de
todas as regiões do município.
O secretário ressalta que a
realização dos testes rápidos permitirá a gestão ter um monitoramento mais eficiente da presença
do coronavírus e definir novas
estratégias de enfrentamento. O
último boletim municipal aponta
158 casos confirmados e 4 óbitos
vitimas da Covid-19.

ATÉ DIA 14 DE AGOSTO

Prefeitura estende toque de recolher
Carambei - A Prefeitura de
Carambeí prorrogou o toque de
recolher até dia 14 de agosto. A
medida foi publicada na edição de
quinta-feira (23) do Diário Oficial
do Município. Pela determinação fica proibida a circulação de
pessoas das 22 às 6 horas, com
a exceção para trabalhadores de
serviços considerados essenciais
conforme prevê o decreto.
Outra alteração prevista na
publicação trata do funcionamento
de lanchonetes que poderão atender aos domingos pelo sistema
delivery e retirada expressa sem
desembarque do veículo (drive

thru, até as 22 horas.
O secretário municipal de
Saúde, Sérgio da Luz, destaca que
as medidas aplicadas através dos
decretos estão refletindo na redução do número de casos. “Desde
a publicação do decreto no dia 9
de junho estamos monitorando a
situação no município e já podemos sentir os efeitos positivos com
a queda no número de casos do
novo coronavírus”, avalia.
De acordo com Sérgio, no mês
de julho foi registrada queda no
número de casos. Segundo levantamento, no período entre os dias
3 e 9 de julho, houve o registro

de 25 novos casos de Covid-19,
no período seguinte, entre os dias
10 e 16 de julho reduziu para 21
novos casos e entre os dias 17 e
23 de julho foram computados 15
novos casos do novo coronavírus.
Ele frisa a importância da
comunidade continuar seguindo
os protocolos de higiene e distanciamento social. “Apenas com
a colaboração de todos poderemos melhorar ainda mais esses
números, evitando o aumento do
contágio e, principalmente, porque
houve aumento de internamentos
na nossa região o que levou a lotação dos hospitais”, enfatiza.

Carambeí segue os mesmos passos de Castro e testará população

TIBAGI

EM PALMEIRA

Dois novos casos de Covid
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta segunda-feira (27) a
atualização dos dados referentes à
Covid-19 em Palmeira, com dois
novos casos em residentes de Palmeira. Trata-se de duas mulheres
de 22 e 53 anos, residentes em
área urbana. Elas seguem em isolamento domiciliar, acompanhadas
pelo serviço de saúde municipal.
O panorama atual dos casos
de Covid-19 em Palmeira está da
seguinte forma: 63 casos confirmados para Covid-19 em residentes de Palmeira, sendo 44
recuperados, 17 em isolamento
domiciliar, um internado em hospital de Ponta Grossa e um óbito
confirmado por Covid-19.
Também existem 17 casos
confirmados em moradores de

outros Estados e municípios que
residem temporariamente em
Palmeira devido ao trabalho,
sendo que 14 estão recuperados
e já receberam alta de isolamento
domiciliar e três seguem em isolamento domiciliar em Palmeira.
Monitoramento
Atualmente a SMS monitora
142 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 729 pacientes notificados,
sendo que 587 já estão recuperados. O teste foi realizado em 402
pessoas através do Sistema Único
de Saúde (SUS).
No momento, 28 casos
seguem em investigação, sendo
que um dos casos trata-se de
óbito. Todos aguardando resultados de exame. Além disso, 535
pacientes foram descartados de
possível Covid-19.

Ações sociais em
meio à pandemia
Tibagi - Em razão da supensão das atividades escolares
decorrente a pandemia COVID
19 a Prefeitura de Tibagi, por
meio da Secretaria Municipal
de Educação e Cultura (Semec)
autorizou conforme decreto
municipal 803/2020 em caráter excepcional a distribuição
de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa
Nacional de Alimentação Escolar
(Pnae) aos pais ou responsáveis
dos estudantes da rede municipal de ensino seguindo a lei nº
13.987, de 7 de abril de 2020,
que altera a Lei nº 11.947, de
16 de junho de 2009.
Antes de iniciar a distribuição
da alimentação escolar o Conselho de Alimentação Escolar CAE se reuniu dia 25 de maio
para definir como seria a entrega
destes alimentos.

A pandemia
ainda não acabou.
E o Governo reforçou
o sistema de saúde.

3 HOSPITAIS REGIONAIS
ENTREGUES ANTES
DO PRAZO

MAIS DE 900 NOVAS UTIs
POR TODO O ESTADO

1.400 NOVOS LEITOS
DE ENFERMARIA

MAIS DE 1.000
PROFISSIONAIS

R$ 400 MILHÕES
INVESTIDOS

MAIS DE 500 MIL TESTES
DE COVID-19

RESPIRADORES COMPRADOS
PELO MENOR PREÇO
DO BRASIL

TELEMEDICINA:
MAIS DE 10.000 PESSOAS
ATENDIDAS DE SUAS CASAS

Faça sua parte: respeite o isolamento social e use máscara.
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HOMEM DE 51 ANOS ESTAVA INTERNADO

Castro registrou
primeiro
óbito por Covid
Paciente
também
tinha um tipo
de câncer
Luana Dias
Especial Página Um News
No sábado (25), foi
confirmada a morte da primeira vítima de Castro por
coronavírus. Trata-se de
um homem, de 51 anos de
idade que estava internado
em Curitiba. De acordo com

profissionais da Secretaria de
Saúde de Castro, o paciente
também fazia tratamento por
conta de um câncer, mas foi
confirmada pela Secretaria
de Saúde do Estado (SESA),
a informação de que ele contraiu o vírus.
Até na segunda-feira (27),
o município somava 397
casos da doenças, porém,
284 pacientes já curados e
109 em isolamento domiciliar.
Também tem dois pacientes
internados em leito regular de
hospital e um em Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).
De acordo com o bole-

tim diário da Secretaria de
Saúde de Castro, na segunda-feira foram confirmados
cinco novos casos, através de
exames laboratoriais e testes
rápidos, e, 162 casos ainda
estão sob análise. Já através
da testagem que o município
está realizando, em profissionais da saúde e em parte dos
moradores, entre a sexta-feira
(24), sábado (25) e domingo
(26) foram detectados 48
novos casos – três IGG (é
quando o paciente já teve
contato com o vírus e produziu anticorpos, não estando
mais com a doença ativa), e

Vírus atacando célula

45 IGM (pacientes com a
doença ativa no organismo
e em fase de transmissão).
Entre os testes rápidos feitos
pelo laboratório contratado
pela Prefeitura, 1.286 deram
negativo para a Covid-19.
Desde o dia 15 de junho,
a Prefeitura também mantem
barreiras sanitárias em dois
pontos de acesso ao município, a medida foi uma das
adotadas para prevenir a propagação do vírus na cidade.
Até na quarta-feira (22) da

semana passada, 202.774
pessoas já haviam sido abordadas nas barreiras, e 29
tinham sido encaminhadas
para a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA), por
apresentarem
temperatura
corporal acima dos 37,5º. De
acordo com a coordenadora
da atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde, Gislaine Tanaka Gonçalves, com
a manutenção das duas barreiras, são abordadas cerca
de três mil pessoas por dia.

97ª EDIÇÃO

Festa de Sant'Ana marca reabertura da matriz
Divulgação / Renato Oliveira

Renato de Oliveira
Especial Pagina Um News
Um misto de alegria e emoção, foi o que se viu na celebração da 97ª Festa em honra a
Senhora Sant`Ana, em Castro,
no domingo (26). Aos poucos,
mas demonstrando contentamento, fiéis e devotos da padroeira foram tomando seus lugares
na igreja matriz que abriu suas
portas para missa presencial,
depois de 130 dias sem a presença física dos fiéis, que antes,
eram orientados a ficar em casa
e participar das celebrações,
pelas páginas de redes sociais
e transmissão de emissora de
rádio.
Todos os cuidados - como
o uso de máscara, alcool em
gel e o distanciamento entre
as pessoas, foram devidamente
seguidos á risca. A celebração
teve a participação de padres
das paróquias São Judas Tadeu,
Perpétuo Socorro, e ainda com
o diácono Victor Witsmiszyn
representando a comunidade
de Nossa Senhora do Rosário. Demonstrando alegria pela
volta dos fiéis para os bancos da
igreja e visilmente emocionado,
padre Martinho Luis Hartmann,
pároco da matriz de Castro,
presidiu a missa solene, ao lado
do padre Alvaro Nortok e do
diácono Ricardo Aparecido dos
Santos.
"Quero demonstrar minha
gratidão e minha alegria. Para
mim, foi sempre dificil celebrar
sem a presença de voces aqui.
Hoje, estou muito feliz", disse
o pároco, com voz embargada
pela emoção. E esta mesma
emoção acompanhou também a

Andor com a imagem da Santa saiu em carreata pelas ruas de Castro
maior parte dos fiéis, presentes
na celebração. Na sua homília,
padre Martinho destacou as
virtudes de Sant`Ana e de seu
esposo Joaquim, que souberam
esperar. "A perserverança, constância e esperar com esperança
foram constantes na vida desse
casal, que mais tarde viriam a
ser os pais da Virgem Maria.
Hoje também nós recebemos
um presente- celebrar com a
presença de fiéis. Queremos
agradecer a Deus que nunca nos
abandona. Que alegria,que gratidão. Que tenhamos sempre a
fé, a constância, a perseverança
de Sant`Ana que nos acompanha em nosso perigrinar", ressaltou.

Durante toda a celebração,
uma equipe da Vigilância Sanitária de Castro, acompanhou
para ajudar e para verificar o
cumprimento das normas de
saúde pública, estabelecidas em
decreto municipal.
Reabertura das igrejas
O próximo dia 2 de agosto,
marcará oficialmente a rebertura das igrejas e o retorno de
missas presenciais, nas quatro
pároquias de Castro. De outro
lado, durante entrevista para a
reportagem do Página Um,
padre Alvaro destacou que
mesmo agora com a reabertura das igrejas, as missas vão
continuar pelas redes sociais e

transmissão da rádio Castro.
"É uma grande graça, podemos voltar a participar presencialmente, mesmo que ainda
com um número reduzido de
pessoas. É de fato uma benção
especial neste dia de Sant`Ana.
Felizes daqueles que buscam a
Casa do Senhor e encontram as
portas abertas, uma alegria para
todos", lembrou padre Alvaro.
Os festejos começaram já no
dia 17, com novena em honra
a Sant’Ana, encerrada, sábado
(25), pelo bispo dom Sergio
Arthur Braschi que celebrou ao
lado dos sacerdotes e diáconos.
Ainda sábado, houve bênção
especial para lembrar o Dia de
São Cristóvão, padroeiro dos

motoristas.
Terminada a missa solene,
sob aplausos e o badalar de
sinos, a imagem de Sant`Ana
foi conduzida até um carro-andor. Três grupos de motoqueiros
de Castro e a guarda municipal
serviram de batedores da carrreata que seguiu área central da
cidade, com a imagem oficial de
Sant`Ana abençoando Castro e
seus moradores, encerrando os
festejos da padroeira, no município.
Em PG também diferente
Os festejos de Sant’Ana,
que é padroeira de Ponta Grossa
também acabaram adaptados
este ano. A tradicional procissão que percorre as ruas do
centrais, foram substituídas pela
bênção com a imagem da santa
a diversos pontos, por peregrinação. Em Ponta Grossa, a
festa da padroeira da Paróquia
Sant’Ana e da catedral começou
na quinta-feira (23), com o início do tríduo em honra a avó de
Jesus, celebrado pelo bispo dom
Sergio Arthur Braschi.
Na celebração, que marcou também o 11º aniversário da
dedicação da Catedral Sant’Ana,
dom Sergio fez questão de passar uma mensagem de ânimo.
“Que possamos nos renovarmos
no seguimento de Cristo, como
essa família fez, a avó do Menino
Deus, a mãe da Virgem Maria.
Que ela também interceda por
nós, que nós também sejamos
famílias cheias de fé, famílias
que continuam, mesmo de uma
maneira diferente, vivenciando a
fé”, enfatizou.
*Com informações de
Claudia Carneiro

MÃE APARECIDA ABENÇOA PONTA GROSSA

Padre sobe 37 metros em guindaste e consagra cidade
Ponta Grossa - O ‘ciclone
bomba’ que passou por Ponta
Grossa no último dia 30 causou
muitos prejuízos, inclusive na
matriz da Paróquia São Sebastião/
Santuário Diocesano de Nossa
Senhora Aparecida, na Nova
Rússia. Além de danos no forro,
na parte interna da igreja, a cruz
da torre também foi danificada.
O conserto no alto da torre, que
tem 37 metros de altura, aconteceu sábado (25). O pároco, padre

Sandro Maciel Ferreira, aproveitou
a presença do guindaste utilizado
nos reparos e subiu com a imagem
de Nossa Senhora Aparecida ao
alto da torre, de onde consagrou
a cidade e todos os seus moradores.
“Primeiro, foram feitos os consertos na região interna, e, agora
que o tempo favoreceu, agendamos os reparos no topo da cruz,
que tem em torno de 37 metros e
precisaria de um guindaste e con-

Divulgação

Padre Sandro no alto
do guindaste com a imagem

dições adequadas de vento e do
tempo. Já tinha pensado em fazer
uma oração lá do alto, ao lado da
cruz da igreja, no guindaste. Como
somos um santuário diocesano,
optei por um momento mariano e
acabei recitando a Consagração a
Nossa Senhora Aparecida, consagrando a todos e pedindo a bênção
para a paróquia, à cidade, à diocese, ao Brasil e toda a Humanidade”, detalhou padre Sandro.
Segundo o pároco, a visão foi

maravilhosa. “Difícil explicar em
palavras o que senti quando vi
a cidade lá do alto. Eu me sinto
mais confortável no chão, mas, por
outro lado, foi uma bonita experiência. Foi uma oração de coração,
neste momento de pandemia que
estamos vivenciando, pedindo que
ela nos proteja, nos ampare e seja
nossa intercessora junto a Jesus
para que nos livre deste mal que
está trazendo tanta tristeza à família humana”, ressaltou o padre.

A PARTIR DE QUINTA

SINE de Castro
terá novo
endereço

Divulgação

Antiga sede da Receita Estadual

A Agência do Trabalhador de
Castro, que atualmente atende na
praça Manoel Ribas, endereço tradicional há muitos anos, terá nova
sede apartir desta quinta-feira
(30). O novo local de atendimento
será na Rua Benjamin Constant,
545, antiga sede da Receita Estadual na cidade de Castro.
Local de fácil acesso, o novo
SINE de Castro ficará ha uma quadra do SENAC, na esquina de trás
do colégio Nisgoski.
Atendimento
O atendimento na nova sede da
Agencia do Trabalhador de Castro
não vai mudar e continua das 08h
às 11:30 e das 13h às 17h30. Os
agendamentos para vagas e seguro
desemprego continuam sendo aceitos pelo telefone (42) 3232-5898.
Receita Estadual
O Governo do Paraná havia
anunciado em 16 de setembro de
2019 o fechamento de algumas
unidades da Receita Estadual no
interior apartir de outubro passado. De acordo com a Secretaria
da Fazenda do Paraná (Sefa), as
agências (da Receita) escolhidas
para serem fechadas foram aquelas que tinham menor movimento
presencial.
Já havia previsão do prédio ser
repassado a outro órgão estadual,
caso da Agencia do Trabalhador.

ABERTA VOTAÇÃO

Campeonato
Online de
Futsal Feminino
Terminou no domingo (26) a
segunda divisão do Campeonato
Online de Futebol promovido pela
Secretaria Municipal de Esporte
e Juventude, e o Veterano Atlético
Castrense foi campeão com 64%
dos votos.
Nesta segunda-feira (27) abriu
a votação para Campeonato de
Futsal Feminino Online com a participação das equipes Fênix, Ikasa
– Amigão Pet Shop, Juventude,
Manchester, Predadoras, Priotto,
Soberanas e Unidas pela Bola.
Dessa rodada classificam as quatro equipes para a semifinal. Nesta
primeira fase é possível votar mais
de uma vez para o time preferido. A
votação vai até o próximo domingo
(2) até às 23h59 pelo site https://
forms.gle/2hDNuxTUcfdrgQfz6.
O secretário municipal de
Esporte e Juventude, Marcos Vinicios de Rocco, destaca que a participação no primeiro evento online
foi um sucesso. “Tivemos mais de
cinco mil pessoas acessando a disputa e votando, mostrando que as
equipes estão motivadas para retomar os campeonatos presenciais,
assim que for possível”, diz.

SEXTA-FEIRA, 28 A 30 DE JULHO DE 2020

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

3232-5148

VENDO FOX GII
Ano 12/13, 1.0 Flex, alarme, travas
e vidros eletétricos, 80.000Km,
Air Bag duplo, ABS, som, 4pneus
novos. Whatsapp: 99802-9400

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDO CASAS NOVAS
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.

VENDA DE IMÓVEL
Vendo casa na Rua Santa Cruz,
983, Jardim das Nações. 2 quartos, sala, cozinha, lvandeira e
banheiro. Tratar: (42) 999443153

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.

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.

ANUNCIE AQUI!
3232-5148

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A PIRAPO COMERCIO ATACADISTA DE CARNES EIRELI,
CNPJ: 25.135.325/0001-02 torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença Prévia para ABATEDOURO DE BOVINOS a ser implantada NA PR 090, ROD. ENGENHEIRO ANGELO LOPES,KM 149,5
- CAMPO DO ATERRADO - 84240-000 - Piraí do Sul/PR.

O velho ica olhando pra ele, e ele
CANIBALISMO
fica olhando para o velho.
Dois canibais conversando lá na
O punk, já meio invocado, perÁfrica.
gunta ao velho:
E um fala: - Pra dizer a verdade, eu
- O que foi vovô, nunca fez nada
não sei mais o que fazer com minha
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
de diferente quando jovem?
mulher!
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
www.coquetel.com.br
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O velho
responde:
E o outro:
PROJUDI - Processo: 0004320-21.2016.8.16.0064 - Ref. mov. 37.1
- Assinado digitalmente
por Cleuza Marlene Ressetti Guiloski
LICENÇA
SIMPLIFICADA
Suposta
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Relativo
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interpre- de junho causa)
que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada para Serviço de usisando: será que romanos
você é meu
filho?(França)
tada como
O VELHO E O PUNK
"aproveite
nagem, tornearia e solda a ser implantada na Avenida Prefeito Ronie
o moO brasileiro fala pro português:
O Velho senta-se no ônibus de
mento"
Cardoso, n°1360, jardim colonial, Castro, Pr.
- Puxa... Ontem eu comi dois ovos
frente para um punk.
e me atacou o fígado!
O punk tinha um cabelo comprido
- Pois tiveste sorte que não
com mechas verde, azul, amarela
comeste fígado!
ConstruGravou,
e vermelha.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
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= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = dos réus em
lugar incerto, e dos possíveis interessados, ausentes, incertos ou desconhecidos, e seus
respectivos cônjuges, se casados forem.
A Doutora MICHELLE DELEZUK, Juíza de Direito da Vara Cível da
Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO, sob nº 4320-21.2016.8.16.0064, em que são requerentes
HUGO RENTZ e VANI RENTZ, pela qual os autores pretendem adquirir o domínio
sobre: “área de 6,8182 Ha. – Perímetro: 1.271,27m., situada no Bairro Rio Abaixo,
município de Castro/PR, confrontando-se com terras dos próprios autores, Estrada
Municipal, córrego e terras de Carmano Valenga e sua esposa Zilda Valenga
córrego”; “área de 0,9626 Ha., Perímetro: 422,97m, situada na localidade de Rio
Abaixo, município de Castro/PR, confrontando com Estrada Municipal e Paulo
Roberto Trentin”. Mediante o presente edital, ficam CITADOS os possíveis
interessados, ausentes, incertos ou desconhecidos e seus respectivos cônjuges, se
casados forem, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestem a ação,
sob pena de revelia. Consoante disposto no Art. 344 do NCPC: “SE O RÉU NÃO
CONTESTAR A AÇÃO SERÁ CONSIDERADO REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO
VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR” .
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da
lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dois (02) dias do mês de
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016). Eu, _________ (Cleuza
Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino
por determinação do MM. Juiz.

Vulcão
siciliano

Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Emp. Juramentada– Portaria nº 02/2016

Estudei

4/daca — éreo — fool — near. 7/antioco. 8/moinante. 9/carpe diem.
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Muito;
bastante
"Ação", em
"paulada"

Áries: Esta é uma semana que
tem tudo para ser inesquecível, arianjas
e arianjos, já que o céu está um fervo
só! As encrencas de Mercúrio, Marte,
Vênus e Netuno podem te deixar com o
pavio mais curto ainda, principalmente
nos assuntos familiares.

Libra: Esta semana pode trazer
desafios em relação às suas metas pessoais e a culpa é de quem? De Mercúrio, lógico! Não, ele não tá retrógrado,
mas traz treta mesmo assim. Logo na
segunda, o setor profissional meio
capenga, meio abalado.

Touro: Tourinhos, nesta semana
teremos Lua Crescente em Escorpião, so que ela indica? Tretas! Alguns
desencontros podem acontecer, mas
contatos com parentes mais próximos, colegas e amigos podem impactar diretamente a sua vida financeira.

Escorpião: Nesta semana, os
estudos e os contatos com gente que
mora longe ou tem algo a te ensinar
vão ter destaque na sua vida. Outra
promessa dos astros, são dias movidos
a ódio diesel. Claro que se você não
esquecer de Deus, tudo vai melhorar.

Gêmeos: O Sol tá em Leão,
meus consagrados, mandando calor
e vida para a sua 3ª Casa! Isso pode
melhorar muito o seu astral, além de
garantir bons papos com colegas e
pessoas próximas e muita expertise
para tratar de assuntos comerciais e
questões escolares.

Sagitário: Sagita, se o seu
problema é dinheiro, a única coisa que
eu posso te dar é conselho. Veja bem,
nesta semana, Mercúrio forma aspectos
tensos com Júpiter e Netuno e isso deve
impactar diretamente no seu bolso. Não
esqueça do louvor devido a Deus, adoração e graças somente a Ele.

Câncer: Mercúrio vai botar fogo
no parquinho junto com Marte para
fazer você arrumar treta com pai,
parentes paternos ou pessoas de nível
superior. Brigar com chefe pode não ser
uma boa ideia, tá? Sua vida profissional
também pode sofrer; seus esforços talvez não sejam reconhecidos à altura.

Capricórnio: Caprica, vamos
começar por algo que você gosta muito:
trabalho. Mas o começo da semana
não vai estar muito bom, não. Vai rolar
um encontro esquisitão entre Vênus
e Netuno e isso pode mexer com sua
energia e dar uma desanimada geral,
te deixar meio cabisbaixo.

Leão: O Sol está no seu signo,
mas a treta segue no céu entre Marte
e Mercúrio. Enquanto o Sol injeta
muita energia no seu signo para você
correr atrás do prejuízo e buscar o que
tanto deseja, pessoas e coisas ligadas a
outras cidades podem ser muito úteis.

Aquário: Aquário, meu cristalzinho, trabalho e a saúde vão seus focos
nessa semana. Errado(a) não tá, né?
E já adianto que tem coisa boa, mas
também tem umas paradas cabeludas,
viu? É possível que vocês enfrentem
desafios no serviço.

Virgem: Nesta semana temos
Lua Crescente em Escorpião e ela
deve ser bem útil para você investigar
os pavões misteriosos que te rondam
e para desvendar alguma coisa mal
explicada envolvendo parentes.

Peixes: Peixes, meu cristalzinho, nesta semana a Lua Crescente
vai dar um rolêzinho em Sagitário e
isso vai te encher de energia para se
especializar nas suas áreas de atuação.

Canal 1
Flavio Ricco
Colunista Canal 1
Esforço das TVs em reativar suas
produções merece reconhecimento
Mesmo com dificuldades e
diante de tantos impedimentos, as
principais TVs, observando cuidados que são necessários, têm
procurado ativar os seus núcleos
de produção.
Vale reconhecer este esforço.
No SBT, de algum tempo,
Celso Portiolli e Eliana estão com
programas inéditos, assim como
seguem os trabalhos das novas
temporadas do “Fábrica de Casamentos”, no ar, e “Bake Off”, em
agosto.
Globo, além do “Encontro”,
“Bial”, “Caldeirão” e séries remotas, entre outros movimentos, se
ensaia o retorno das novelas.
Da mesma forma a Record,
que prepara a volta de “Amor Sem
Igual”, já tem no ar “Top Chef” e
“A Hora do Faro”, além do reality
“Game of Clones” para estrear
ainda este ano, com apresentação
de Sabrina Sato.
E, por último, a Band com seu
novo programa das manhãs, da
Mariana Godoy, anunciado para
semana que vem. O título, a partir
de seis sugestões, será escolhido
pelo público.
Importante esse esforço em
querer fazer, ainda que em um
momento tão adverso.
Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJSS9 2JAAZ 2YLAK PSTYA
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TV Tudo
Cenografia
O cenário da live do Leonardo
e Raça Negra está sendo construído no parque aquático do SBT,
inclusive com uma luz muito especial.
Vai ao ar na sexta-feira, dentro do “Programa do Ratinho”, às
22h15.
Esquema armado
A Globo já tem um plano de
trabalho armado para o lançamento da ex-BBB, Rafaella Kalimann, agora sua contratada.
Por enquanto, remotamente,
duas horas de aulas diárias de
interpretação. Na sequência, atendimento fonoaudiológico e aulas de
inglês.
Prêmios
Além da Rede TV!, a Band
também já está com o seu programa de prêmios no ar, “Juntos na
Virada”, com entradas nos breaks
e exibição prometida até outubro.
Apresentação do ator Gelson
Vira.
Alteração
Informação no SBT dá conta
que Celso Portiolli vai trocar a
locação de Brusque, em Santa
Catarina, por Campinas, em São
Paulo para a gravação da próxima
edição do quadro "Comprar É
Bom, Levar É Melhor". Trabalhos
no início de agosto.
Oficialmente, a emissora diz
que o assunto está “em análise”.
Dificuldade
A equipe do “Uma Vida, Um
Sonho”, reality de futebol previsto
para estrear no SBT em outubro,
tem encontrado sérias dificuldades para gravar depoimentos dos
familiares dos 22 garotos participantes.
A pandemia tem complicado
esses contatos e os deslocamentos.
Streaming
"O Segredo de Davi", filme
com João Côrtes, Nicolas Prattes,
Neusa Maria Faro, Eucir de Souza,
entre outros, está sendo negociado
com serviços de streaming norte-

americanos.
A ideia é que a estreia desse
suspense, do roteirista e diretor
Diego Freitas, aconteça até outubro.
Ensaio
“Roda a Roda”, da Rebeca
Abravanel, deve voltar a gravar programas inéditos muito em breve.
Só que virtualmente, ainda
longe dos estúdios. Os testes estão
sendo feitos.
Time fechado
Na Globo, ninguém sabe ainda
quando estreia “A Morte Pode
Esperar”, título provisório da próxima novela inédita das sete, escrita
por Mauro Wilson. Porém, o time
já está fechado.
Marcelo Gonçalves, Mariana
Torres e Rodrigo Salomão serão os
colaboradores, enquanto a pesquisadora de conteúdo, Juliana Saba.
Direção: Allan Fiterman, Pedro
Brenelli e Ana Paula Guimarães, a
ex-paquita.
Virtual
Dez anos após viverem um
casal na novela “Poder Paralelo”,
da Record, Adriana Londoño e
Augusto Zacchi se reencontram,
dessa vez no palco, como protagonistas de “Ainda Sou Teu”, que
conta a história de um casal de examantes que se reencontra para um
ajuste de contas.
No ar, no Instagram da ‘Cenas
da Teledramaturgia’, dia 2, às 20h.
Bate – Rebate
·Paloma Tocci, domingo, apresentou o “Band Esporte Clube”...
·... Ontem, segunda, BandNewsTV, “Jornal da Band” e “Largados e Pelados”...
·... E tudo pelo mesmo salário.
Ou até um pouquinho menos.
·Aliás, se ainda faltava alguém,
agora não falta mais...
·... Thaís Freitas, da rádio
Bandeirantes, também estreou na
BandNewsTV...
·... Agora já estão no ar todos
os chefes de jornalismo da Band,
casos de Andressa Guaraná, Sheila
Magalhães, Marcelo D´Angelo e a
Thays.
·As novelas “Torre de Babel”,
“Fera Radical” e “A Indomada” já
são anunciadas para agosto no Globoplay.
·Glória Perez tem dito e repetido que já está com todo o elenco
escalado da sua próxima novela na
Globo.
·Com uma programação cheia
de enganos e sem maiores atrativos,
o canal Multishow atravessa uma
das suas piores fases.
·Band espera resolver toda a
parte comercial para depois anunciar o próximo “O Aprendiz”.
·Daphne Bozasky, escalada
para “Nos Tempos do Imperador”,
participa quinta-feira, às 21h, da
“live” de Marcelo Cavalcanti.
C´est fini
Malvino Salvador não tem mais
contrato longo, porém, ainda vai
ficar um bom tempo vinculado à
programação da Globo, por causa
dos efeitos da pandemia.
Além da reprise de “Fina
Estampa”, também vai aparecer
em “Haja Coração”, substituta de
“Totalmente Demais” e já acertou
rápida participação na próxima
“Malhação”.
Então é isso. Mas amanhã tem
mais. Tchau!
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CONDENAÇÃO É DE 14 ANOS E 8 MESES

Homem é preso nove anos depois
Divulgação

Assassino de
desafeto já
está preso
na cadeia
Na manhã desta sextafeira (24), o setor operacional da 43º DRP de Castro
deslocou-se ao interior do
município, no bairro Areia de
Cima, para dar cumprimento
a mandado de prisão de um
condenado há 14 anos e 8
meses de prisão, em regime
fechado, pelo crime de homicídio qualificado.
De acordo com as investigações conduzidas pela Polícia Civil, o crime praticado
em 2011 tirou a vida de Vandir de Jesus Almeida, mais
conhecido como 'Vande', na
época dos fatos com 56 anos,

Assassinato
ocorreu a golpes
de facão

Mais um sai de circulação com ação da Polícia Civil

JARDIM DOS BANCÁRIOS

Vítima deixa
hospital antes da
chegada da PM
Um homem foi atendido em
unidade de saúde com ferimento
provocado por arma de fogo. Foi
por volta das 15 horas de sábado
(26). A vítima que reside na Rua
Antônio Menarim, Jardim dos
Bancários, em Castro, evadiu-se
do hospital antes da chegada da
equipe policial.

NO MATADOURO

Homem atira
dentro de casa e
ameaça esposa
Um homem de 29 anos, em
posse de arma de fogo, efetuou
dois disparos no interior de sua
residência localizada na rua
Renato Menarim, no Matadouro,
em Ponta Grossa. Se não bastasse isso, ameaçou sua esposa
de 27 anos. O autor, vítima e a
arma apreendida foram encaminhados para a delegacia de
polícia. A ocorrência foi registrada por volta das 20 horas de
domingo (26).

JAGUARIAÍVA

Motorista de
Peugeot se fere
na PR-151
Jaguariaíva - Policiais
rodoviários estaduais deram
atendimento a acidente as 5h25
de domingo (26), na Rodovia
PR-151, km 214 mais 700
metros, em Jaguariaiva. Do
choque saiu levemente ferido o
motorista do Peugeot, placas
AWN-3001, de Ponta Grossa,
J.R.L.S., do sexo masculino, 20
anos. Ele foi conduzido ao hospital de Jaguariaiva, pela equipe do
Corpo de Bombeiros.

CARAMBEÍ

Vândalos
agem em
colégio
Carambeí - Colégio localizado na rua das Azaleias,
Novo Horizonte, em Carambeí,
foi danificado por vândalos na
madrugada de domingo (26).
A informação chegou a conhecimento dos policiais por volta das
9h40. Eles realizaram patrulhamento, sem êxito na localização
dos autores.

em razão de uma possível
desavença entre vizinhos, vitimando-o a golpes de facão.
Após regular cumprimento
do mandado, o preso foi encaminhado à Cadeia Pública de
Castro, onde permanecerá à
disposição do Poder Judiciário.
Ações como esta promovem uma resposta aos criminosos de que o crime não
compensa e que acaso cometam delitos desta gravidade,
devem ter a certeza de que
a Polícia Civil não medirá
esforços para levá-los a responderem pelos seus atos na
Justiça, disse a assessoria da
polícia.

1,6 MIL MORTES

PR já tem mais de 67 mil diagnósticos
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta segundafeira (27) 779 novas confirmações e 32 mortes pela infecção
causada pelo novo coronavírus.
O Paraná acumula 67.276
diagnósticos positivos e 1.682
mortos em decorrência da
doença. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao final
do texto.
Internados
1.053 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19
estão internados hoje (segundafeira). 813 pacientes estão em
leitos SUS (365 em UTI e 448
em leitos clínicos/enfermaria) e
240 em leitos da rede particular
(98 em UTI e 142 em leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 1.086 pacientes
internados, 530 em leitos UTI e
556 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles
estão em leitos das redes pública
e particular e são considerados
casos suspeitos.
Óbitos
A secretaria estadual confirma a morte de 32 pacientes,
todos estavam internados. São
15 mulheres e 17 homens, com
idades que variam de 29 a 98
anos. Os óbitos ocorreram entre

os dias 2 a 27 de julho.
Os pacientes que faleceram
residiam em Curitiba (10),
Fazenda Rio Grande (2), Paranaguá (2), Pinhais (2), Piraquara (2), além de uma morte
em cada um dos seguintes
municípios: Almirante Tamandaré, Arapongas, Campo Largo,
Campo Mourão, Colombo,
Curiúva, Foz do Iguaçu, Manoel
Ribas, Marilena, Marquinho, Matinhos, Ponta Grossa,
Porto Barreiro e São José dos
Pinhais.
Fora do Paraná
O monitoramento da Secretaria registra 725 casos de
residentes de fora. 21 pessoas
morreram.
Ajustes
Alteração de município. Um
caso confirmado no dia 19/7
em Quitandinha foi transferido
para Mandirituba. Um caso
confirmado no dia 25/7 em Ivaiporã foi transferido para Manoel
Ribas.
Exclusões
Um caso confirmado na data
de 02/6 em Curitiba foi excluído
por duplicidade de notificação.
Um caso em Cascavel
(25/6) foi excluído por duplici-

dade de notificação.
Um caso confirmado na
data de 20/6 em Paiçandu foi
excluído por duplicidade de
notificação.
Um caso confirmado na data
de 01/7 em Candido de Abreu
foi excluído por duplicidade de
notificação.
Um caso confirmado na
data de 17/7 em Foz do Iguaçu
foi excluído por duplicidade de
notificação.
Um caso confirmado na data
de 22/7 em Curitiba foi excluído
por duplicidade de notificação.
Um caso confirmado na
data de 22/7 em Foz do Iguaçu
foi excluído por duplicidade de
notificação.
Um caso confirmado na
data de 19/6 em Goioxim foi
excluído por duplicidade de
notificação.
Um caso confirmado na data
de 25/6 em São Mateus do Sul
foi excluído por duplicidade de
notificação.
Um caso confirmado na data
de 16/7 em Curitiba foi excluído
por duplicidade de notificação.
Um caso confirmado na data
de 03/7 em Pinhais foi excluído
por duplicidade de notificação.
Um caso confirmado na data
de 30/6 em Maringá foi excluído
por duplicidade de notificação.

ENTRE SEXTA E SÁBADO

PRF apreende 1 tonelada de maconha
Na noite de sexta-feira (24),
agentes da PRF em operação
conjunta com a PM, apreenderam 224 quilos da droga, além
de mais de 10 mil maços de
cigarro em Curitiba. No sábado
(25), pela manhã, 541,7 quilos
de maconha em um carro abandonado em Guarapuava acabou
sendo apreendido pelos policiais
rodviários federais.
Também pela manhã, em
Francisco Alves, 55,4 quilos
foram apreendidos após perseguição e acidente. Saiba em
https://www.prf.gov.br/agencia/
prf-apreende-maconha-aposfuga-e-acidente-em-franciscoalves-pr-assista/.
Nesse mesmo dia, só que à
tarde, em Balsa Nova, 279 quilos de maconha foram apreendidos com um casal que levaria a
droga para São Paulo.
Também ao final da tarde
de no sábado (25), 256 quilos
de maconha foram apreendidas,
em conjunto com a Polícia Civil,

Divulgação

CENTRO DE CASTRO

Homem com extensa ficha
criminal é preso pela Civil
Na noite de sábado (25), a
Polícia Civil, através do setor operacional, prendeu indivíduo pela
prática de roubo (art. 157 do CP).
A ação policial ocorreu em razão
do trabalho investigativo o qual
culminou com prisão de um
homem de 33 anos, localizado
na região central da cidade,
próximo a um viaduto. Em seu
desfavor havia mandado de prisão pela prática de roubo, com

sentença condenatória de 8 anos
e 4 meses. Durante consulta ao
sistema policial, verificou-se que
o mesmo já respondia pelos crimes de lesão corporal, ameaça,
violação de domicílio, resistência, furto qualificado e roubo.
Ressalta-se que a denúncia
anônima é mais uma ação integrada entre a população e a Polícia Civil, que pode ser feita pelo
número (42)9 9840-1110.

DESENTIMENTO

Família busca informações
de jovem que desapareceu
Henrique Samuel dos Santos, de 11 anos, desapareceu
no sábado (25), por volta das
14h30, após desentendimento
com a sua avó em Piraí do Sul.
A informação chegou a conhecimento da polícia militar por volta

da 1h30 de dmingo (26). No dia
do desaparecimento o garoto que
possui pele morena, trajava blusa
tipo corta vento, de cor azul, e
calça com estampa camuflada.
Foi realizada buscas, porém não
o localizaram.

JARDIM DOS BANCÁRIOS

Homem baleado na perna
desconhece agressor
Um homem de 29 anos, foi
atendido em unidade de saúde
por ferimento de arma de fogo.
A vítima que reside na Rua Antônio Menarim, no Jardim dos
Bancários, em Castro, informou
aos policiais que um indivíduo

chegou e efetuou disparo em
sua perna e evadiu-se. Em posse
das características, os policiais
realizaram patrulhamento, sem
êxito na localização do autor. A
ocorrência se deu as 7h10 de
domingo (26).

DOMINGO

Policiais apreendem
três armas de fogo
Após investigações, a Polícia
Civil de Castro representou por
mandados de busca e apreensão domiciliar, com o objetivo de
apreender objetos relacionados a
fatos criminosos, incluindo tentativa de homícídio.
A operação policial que encerrou neste no domingo (26), resultou na apreensão de três armas
de fogo de calibres 36, 32 e 28,
localizadas nas localidades de
Abapan e Guararema.
Os investigados responderão
por supostos crimes de tentativa de
homicídio, posse, porte e disparo
de arma de fogo, crimes descritos,
respectivamente, nos artigos 121
do Código Penal, e artigos 12, 14
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Os investigados responderão
por supostos crimes
e 15 da Lei n° 10.826/03.

28% DE AUMENTO

Denúncias de violência
contra idosos crescem

Grande volume de droga apreendido
após perseguição em Ubiratã.
A PCPR estava realizando operação de combate ao crime em
Campina da Lagoa (PR), quando
tentou abordar um motorista
que dirigia um Honda HR-V. O
motorista fugiu. Equipes da PRF
que estavam próximas iniciaram
rondas para localizar o carro,
quando, em uma rodovia estadual (PR-239), visualizaram um

homem que tentou fugir. Ele foi
abordado e os policiais confirmaram ser o motorista fugitivo.
Ele os levou até o local onde
abandonara o carro, que foi
localizado abandonado no meio
de uma plantação. No interior,
vários fardos de maconha. Após
vistoria no carro, os policiais
descobriram que ele era roubado.

A confiança da população no
anonimato do Disque Denúncia 181 tem feito o número de
denúncias de violência contra
a pessoa idosa aumentar no
Paraná. Entre janeiro e junho
deste ano, foram 719 denúncias
anônimas dando conta de casos
envolvendo crimes e maus tratos
contra estas pessoas.
O número é 28% superior aos
do mesmo período do ano passado, quando foram 562 denúncias. Além do telefone, também
é possível repassar informações
pelo site portal do programa
(www.denuncia181.pr.gov.br/).
Na capital, este aumento
também pode ser percebido.
Somente em Curitiba, foram
256 denúncias durante o primeiro semestre do ano, 50 a

mais do que no mesmo período
de 2019.
Para o secretário da Segurança Pública, Romulo Marinho
Soares, é muito importante que
a polícia receba informações
sobre a ocorrência de crimes.
“Infelizmente, sabemos que a
violência ocorre, mas precisamos que as pessoas denunciem
para colaborar com os trabalhos
de inteligência e investigação
já feitos pelas polícias”, diz o
secretário. “Para isso, incentivamos sempre a população a
chamar as forças policiais e a
registrar boletim de ocorrência. Se ficar com algum tipo
de receio, o 181 é um serviço
completamente anônimo e está
aí justamente para ser usado”,
afirmou.
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cleucimara@hotmail.com
“ Arrisque, vá em frente e sem medo! Não há motivação maior do que descobrir quão corajosos conseguimos ser.”
Divulgação

Divulgação

Jorge
Jorge Humberto
Agudelo Franco,
governador do
Distrito 4730 de
Rotary International
no ano 2019/2020
será muito cumprimentado no dia 01
de agosto. Votos de
muitas felicidades!

Nessa sexta-feira (31), Edgar Hampf, secretário
de Turismo (Setur) de Ponta Grossa, será alvo
de muitas mensagens e ligações, motivadas
pela estreia de idade nova. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

A querida e doce empresária Anete Agostinelli,
diretora do Hotel Internacional de Gravatal em
Termas de Gravatal (SC), recebe parabéns de
aniversário dia 30 de julho. Votos de felicidades!

A querida Marlene de Oliveira
Carneiro festeja a vida no dia 31 de
julho e recebe o carinho e votos de
felicidades. Bênçãos infinitas!

A colunista Rosenira Alves em ritmo
de aniversário. A data será festejada
ao lado da família no dia 01
de agosto. Muitas felicidades!
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O empresário Marcos
Marchiore
comemora
aniversário
nesse dia 3 de
agosto. Votos
de felicidades!

Quarta-feira (29) a jornalista
e ex-chefe de redação do
Página Um, Claudia
Carneiro, recebe vivas pela
passagem de seu aniversário. Fica a nossa eterna
gratidão pela sua dedicação e compromisso

Dia 29, muitos vivas para
Luciani Ribas. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

28/07

Camila Costa do Prado
Gabriel Bueno
Milena Bosmuller
Nicéia de Jesus Lima
Paulo Ricardo Brandt
Rafaela Bosmuller
Rosangela Lopes Mello

Divulgação

29/07

Claudia Carneiro
Daniele Rosa Pedroso
Rolandi Horácio Dornelles Filho
Gustavo Bueno Laroca

Assoprando velinhas no dia 28 de julho, Sueli Braga
Portella ao lado do marido Joarez Portella. Felicidades!

30/07

Bernardo Menarim Kugler
Henrique Grassi
Marielli Oliveira
Thays Iank
Willi Moura

Dia 01, Roseli Mendes, a vereadora professora Rose da
Câmara de Ponta Grossa, comemora mais um ano de
vida e será muito cumprimentada. Parabéns!
Na quinta-feira (30) é dia
de cumprimentar o médico Luis Fernando Wambier.
Felicidades!

NESTA QUINTA-FEIRA

Centro Juvenil de Artes Plásticas lança
2° Concurso Paranaense de Desenho
Da Assessoria
O Centro Juvenil de Artes
Plásticas, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da
Cultura, lança nesta quinta-feira
(30) o 2º Concurso Paranaense
de Desenho. As inscrições vão até
dia 30 de setembro.
Destinado a crianças e adolescentes de 8 a 17 anos, o concurso
propõe a temática “Lugares do Paraná”, com objetivo de incentivar
os estudantes a refletirem sobre a
identidade e a geografia paranaense e expressá-las por meio da arte,
e fazer com que possam através do
papel viajar sem sair de casa.
“O Concurso de Desenho entra definitivamente para a história

do nosso Centro Juvenil, que é
a escola mais antiga de artes do
país para crianças (desde 1956)”,
disse o diretor Luiz Gustavo Vardanega Vidal Pinto, idealizador
do concurso. Segundo ele, no ano
passado foram quase 600 desenhos recebidos de várias regiões
do Paraná, o que surpreendeu a
comissão organizadora. “Neste
ano, esperamos que haja uma participação ainda maior. O reflexão
visual, lembrando que interpretar
uma imagem também é tão importante quanto ler e escrever”,
acrescentou.
Normas
São duas categorias: crianças
de 8 a 12 anos, e adolescentes de

13 a 17 anos. Os desenhos devem
ser criados de próprio punho em
técnica livre, como grafite, lápis
de cor, lápis aquarelado, aquarela,
giz de cera, giz pastel, canetas
hidrográficas, entre outras.
É importante que o desenho
seja produzido sem suporte digital
e sem ajuda de terceiros. A obra
também deve ser inédita e original,
ou seja, não pode ser copiada ou
ter sido editada ou publicada (parcialmente ou em sua totalidade) em
qualquer meio de comunicação.
Os 40 melhores desenhos irão
compor uma exposição coletiva
entre novembro e dezembro, virtualmente ou em local a ser definido,
conforme os desdobramentos da
pandemia.

Os três melhores de cada
categoria recebem uma premiação
especial: um (01) aparelho de
videogame para os primeiros colocados de cada categoria; e kits de
material artístico para os segundos
e terceiros colocados.
As inscrições são gratuitas e
devem ser enviadas de 30 de julho
até 30 de setembro por um responsável pelo estudante (familiar)
ou por meio da escola em que está
matriculado.
A obra, que deve atender
às exigências do regulamento
(abaixo), precisa ser digitalizada
e enviada junto com a ficha de
inscrição devidamente preenchida
para o e-mail educativocjap@seec.
pr.gov.br.

