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EM CASTRO

Venda e
aluguel de
imóveis
tem queda
elevada

IMÓVEIS fechados e o mercado paralisado

O setor imobiliário está entre os que foram bastante afetados pela pandemia do novo coronavírus. No
Estado do Paraná, 2020 começou promissor, e quem trabalha com a venda e com o aluguel de imóveis
iniciou o ano otimista. Era para ser o período de recuperação e retomada, já que o ano passado deixou tudo
encaminhado para o aquecimento do mercado, mas aí veio a pandemia e os planos mudaram, tanto de quem
pretendia vender, como de quem se preparava para comprar.
De acordo com especialistas, os fatores que faziam acreditar em um 2020 favorável para a venda de
imóveis no Estado, eram principalmente o aumento nas ofertas de emprego e aumento de renda, retomada
do crédito imobiliário e créditos a juros baixos, e expectativa pelo controle da inflação.
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frísia comemora 95 anos DE COOPERATIVISMO

Paraná conta com
R$ 200 milhões
para compra
de vacinas

Divulgação

carambeí ficará mais iluminada

Divulgação
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Biblioteca municipal
muda de endereço e
vai para antiga
Estação Ferroviária
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pROJETO VAI
TRAZER r$ 400 MILHÕES
PARA ESCOLAS
DO FUTURO
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Sede administrativa da Cooperativa Frísia, em Carambeí

Cidade de Carambeí ficará muito mais iluminada à noite

No dia 1º de agosto, a Frísia Cooperativa Agroindustrial comemorou suas
conquistas com o olhar no futuro. São 95 anos de inovação, se reinventando,
mas sem deixar de lado sua essência. O diretor-presidente do Conselho de
Administração da Frísia Cooperativa Agroindustrial, Renato Greidanus, afirma
página 6
que a cooperativa tem uma história muito rica.			

A Prefeitura Municipal de Carambeí inovará na iluminação da cidade com
a instalação de mais de 2,1 mil luminárias com tecnologia de LED que trarão
eficiência e economia na iluminação pública. Num prazo de seis meses todas
as lâmpadas serão substituídas e as ruas ganharão mais segurança, além de
página 4
reduzir os custos de manutenção a longo prazo.

ENGAVETAMENTO

Divulgação

Oito mortes em acidente na BR-277
Divulgação

Intenção de
compra será
maior em 2020
Aumentou o número de filhos
que deverão presentear os pais
este ano. Segundo sondagem
realizada pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Paraná (Fecomércio
PR), a intenção de compra dos
paranaenses para o próximo Dia
dos Pais é de 66,2% e é maior do
que a registrada no ano passado,
que alcançou 62,3%. página 5

justa homenagem

Prédio da
Cultura vai se
chamar Peter

no sentido litoral do Paraná.
Sete vítimas morreram no
local e uma delas posteriormente, no Hospital Cajuru. A
informação da morte da oitava
vítima foi confirmada pelo
página 9
IML mais tarde.

central de atendimento
cenário com tantas mortes era desolador

O prédio que abriga o Departamento de Cultura e todas
as oficinas ofertadas agora se
chama Casa da Cultura Peter
Allan, ex-gerente de cultura da
Prefeitura de Tibagi que deu
grande contribuição para o setor. A Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (Semec) já
instalou o letreiro com o nome do
homenageado no local. página 4

POR COVID-19

Palmeira recebe chave da CAC

Castro registra 2ª morte em
menos de uma semana
De acordo com o boletim diário da Secretaria de Saúde de Castro,
a cidade chegou nesta segunda-feira (3) aos 635 casos confirmados
de coronavírus. Neste final de semana também, o município registrou
o segundo óbito em decorrência da doença. Trata-se de uma mulher,
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de 44 anos, moradora do Distrito do Socavão.

TRÊS MILITARES SÃO PRESOS POR MORTE DE MOTORISTA DE APLICATIVO
página 9
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dia dos pais

Oito pessoas morreram
e 21 ficaram feridas em um
engavetamento entre 22 veículos por volta das 22h30 de
domingo (2), na BR-277, em
São José dos Pinhais, região
Metropolitana de Curitiba,

O Município de Palmeira recebeu simbolicamente nesta sextafeira (31 e julho) a chave da Central de Atendimento ao Cidadão
(CAC), nomeada de Cezar Miranda Koslovski. A empresa PGC
Engenharia de Obras, responsável pela execução da obra, entregou
a chave ao prefeito Edir Havrechaki e ao vice-prefeito Marcos Lepágina 4
vandoski, como sinal de conclusão da obra.
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EDITORIAL

CADA VIDA CEIFADA É UM
SONHO INTERROMPIDO
Neste final de semana mais uma castrense perdeu a vida, vítima do coronavírus, e além dela, muitas outras pessoas morreram, em todos os cantos do
Brasil e do Paraná, pela pandemia, pela falta de estrutura no Sistema Público
de Saúde do país, ou porque o vírus se aliou à outras comorbidades. Mas, não
foi a Covid-19 que ceifou vidas no Estado, um trágico acidente, o da BR 277,
onde oito pessoas interromperam seus sonhos, também marcou o início desse
mês de agosto. Em homenagem a cada uma dessas vidas perdidas, o editorial
do Página Um News de hoje lembra: toda vida importa, e cada um desses
números, de vítimas da pandemia e de acidentes, corresponde a uma família
em luto, um punhado de sonhos enterrados, e uma missão interrompida aqui
na terra. Aos familiares, amigos, e à todos aqueles que perderam os seus,
neste trágico final de semana, nossos sentimentos e o sincero desejo de que
dias melhores cheguem para todos.

Centrão, centro e centrinhos
Com a saída do MDB e do
DEM do Centrão, bloco até então
com 221 deputados, eles se tornam
os pesos da balança que vai pender
para a situação ou para a oposição.
Permanecer no meio, brandindo o
discurso de independência, é conversa fiada. Uma eventual base
governista continuará sendo uma
incerteza, eis que os partidos agirão
doravante sob a chancela do pragmatismo. Conseguirá o governo
construir sólida e duradoura articulação com o Congresso?
O MDB e o DEM tenderão
a avaliar o governo pelo crivo da
sociedade, coisa mapeada periodicamente e cujos resultados, por sua
vez, dependem da economia. Recuperação restrita e lenta bafejarão
a base oposicionista; a recíproca
é verdadeira. Se o Brasil voltar a
impulsionar a confiança de investidores, os investimentos, a taxa do
PIB, enfim, o produto nacional da
felicidade bruta, terá condições de
voltar a enxergar Bolsonaro como
principal protagonista em 2022.
Mas o caminho até lá é longo.
E só permite avançarmos com projeções mais gerais, uma vez que
ainda nem sabemos quais figurantes entrarão no jogo. Comecemos
com o assunto do momento e que
paira como foice da morte sobre a
cabeça de milhões de brasileiros:
o Covid-19. É provável que os
efeitos catastróficos da pandemia
sejam sentidos até o final deste

ano, mas é igualmente razoável se
pensar em pequenas ondas de vírus
aparecendo aqui e ali, continuando
a gerar medo e angústia.
Sob essa teia de possibilidades,
a política tende a receber um voto
mais crítico. Tanto nas eleições de
novembro próximo quanto em outubro de 2022. Por conseguinte, os
partidos procuram olhar com lupa
o estado d’alma da sociedade, examinando rumos, avaliando probabilidades. Abramos mais pistas no
tabuleiro. O governo deve ampliar
o cobertor social, reforçando-o
com o programa Renda Brasil a
imagem positiva nas margens, a
partir do Nordeste, onde não foi
bem votado em 2018 e que agrega
cerca de 28% dos votos do país.
Digamos que esse voto das
margens seja repartido no seio das
classes sociais. Como agirão os contingentes aboletados nas periferias
das grandes cidades do Sudeste, a
partir de São Paulo, Estado que,
sozinho, tem 46 milhões de eleitores? Como serão os programas
sociais para essas massas? Há
outro elemento decisivo a entrar
no rol de componentes: o voto das
classes médias (média/alta, média/
média/e média/baixa). Não devemos esquecer a famosa imagem
da pedra jogada no meio do lago:
as marolas formadas correm até à
beira da lagoa. As classes C, D e E
poderão ser influenciadas.
Nesse contingente que habita

* Gaudêncio Torquato

o meio da pirâmide, toma vulto a
expressão dos profissionais liberais, a maior tuba de ressonância
do Brasil, cujo discurso flui para
baixo e para cima, atingindo eleitores de todos os cantos da sociedade. Nesse meio estão fontes
qualificadas, porta-vozes, difusores
de mídias sociais, enfim, o núcleo
que vocaliza com mais força o pensamento social. Pois bem, as classes médias, por volta de 50% da
população (somava até mais antes
da pandemia), tendem a ser mais
críticas em suas avaliações, portando posicionamento de oposição
ao status quo.
Em suma, os centristas terão
importância fundamental no processo político em transição.
Reforço esse termo - transição sob a crença de que não há condições sociais e políticas de duas
alas segurarem o cabo de guerra
- esquerda e direita -, ou seja, a
polarização caminha para o arrefecimento. O eleitorado está saturado de abordagens mal educadas,
palavras de baixo calão, querelas
tomadas pelo ódio. Espraia-se um
sentimento de que o Brasil carece
de esforço suprapartidário para
vencer as batalhas: a sanitária, a
econômica e a política.
Observa-se, ainda, que intensa
organicidade se desenvolve em
todas as regiões. Por descrédito na
política, as pessoas procuram seus
centros de referência - associações,

sindicatos, movimentos, grupos
de ação política. Significa dizer,
em outras palavras, que milhares
de centrinhos sociais se formam,
gerando novos polos de poder.
Dito isto, infere-se que o Centrão, o bloco parlamentar com
160 deputados, conhecido por ser
muito fisiológico, sob o aspecto do
voto, não terá tanta força ante os
habitantes do centro da pirâmide e
os centrinhos que se organizam no
país. O desenho dessa nova ordem
tira a força de negociatas que tratam de quarentenas para juízes, no
caso, uma quarentena de 8 anos
para uma eventual candidatura do
juiz Sérgio Moro à Presidência da
República. Ora, deixem que o eleitor decida sobre isso, sem travas
burocráticas e impeditivas de candidaturas.
Se o Centrão firmar-se ao lado
do presidente, levando os votos do
PL, PP, PSD, Solidariedade, PTB,
PROS e Avante, o governo conseguirá alívio para caminhar com
desenvoltura nos corredores congressuais, evitando fantasmas que
o assombram? Uma certeza: terá
de redobrar esforços para afastar
horizontes sombrios que ameaçam
a elevação do Brasil no concerto
das Nações.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.
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ela não veio, ficamos assim, desorientados, diante de máscaras e velhas promessas que já não nos interessam.
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TOTAL SILÊNCIO
Nada oficialmente, somente
nos corredores ouviu-se comentários sobre a multa que o prefeito Moacyr Fadel (Patriota), sua
secretária municipal de Saúde e
o pregoeiro, levaram em função
de irregularidades apontadas e
interposta pelo Ministério Público
de Contas (MPC-PR). A petição
tratou de dois pregões presenciais que objetivaram a compra de
medicamentos por parte da prefeitura em 2017. Mais um na conta!
JUSTA HOMENAGEM
Colunista do Página Um
por vários anos e um incentivador
das artes em Tibagi, Peter Allan,
falecido em acidente automobilístico no ano de 2016, teve mais
uma vez reconhecido o seu trabalho, agora pelo prefeito Rildo
Leonardi. O prédio que abriga o
Departamento de Cultura e todas
as oficinas ofertadas passa a se
chamar Casa da Cultura Peter
Allan. Nosso reconhecimento!
COM OS PEDROSO?
Historicamente, os holande-
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ses sempre mostraram um distanciamento aos governos municipais,
principalmente em relação ao
primeiro de Carambeí que teve à
frente Alci Pedroso de Oliveira.
Talvez tenha sido a falta de gestão e o pouco diálogo, o principal motivo. De lá para cá, muito
foi feito para que essa distância
encurtasse e cidade e colônia conseguissem falar a mesma língua.
COM OS PEDROSO II?
Curiosamente, depois de
tanto trabalho, o já anunciado
pré-candidato à vice de Elisângela
Pedroso (PSB) nas eleições municipais de novembro, atual vereador
Jeverson Gomes (PDT), aposta
no eleitorado que está presente na
colônia holandesa para fazer com
que a filha de Alci Perdoso vença
as eleições.
ÚLTIMAS: *O Cine Plus, localizado no Hipermercado Condor,
abriu suas portas na semana passada. *Todos os apartamentos do
Vivace, em Castro, receberam a
visita de agentes de saúde e pelo
menos uma pessoa foi testada.

Divulgação

Adesivos com a escrita
"Residência Testada contra Covid-19", colados
nas portas e janelas de
apartamentos e casas de
Castro, vem chamando
a atenção pela medida
nada ortodoxa. Mais um
gasto desnecessário do
dinheiro público, para
uma medida sem sentido,
pois se o controle for
somente esse, basta tirar
o famigerado adesivo
para receber nova visita.
Vá entender!

04/08 - Dia da Campanha Educativa de Combate ao Câncer
05/08 - Dia Nacional da Saúde
06/08 - Dia Interamericano do Escotista
Dia Nacional dos Profissionais da Educação

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
04/08

Temperatura

21 ºC
7 ºC

Umidade
93%
48%

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

Quarta
05/08

22

ºC

8 ºC

95%
40%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Sandro A.
Carrilho

06/08

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

23 ºC
9 ºC

87%
37%

*Consulta realizada em: 03/08/2020
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TRANSFERÊNCIA DOS RECURSOS FOI FORMALIZADA NA SEGUNDA

PR conta com R$ 200 mi para vacinas
Divulgação

ALEP irá
contribuir
com a metade
do valor

Vacina
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB), formalizou o repasse de R$ 100 milhões ao
Estado comprar as vacinas para imunizar gratuitamente a população
do Paraná contra o coronavírus. “É mais uma contribuição na luta
de todos contra a pandemia”, disse Traiano. Ele lembrou que em
março, o legislativo transferiu R$ 37,7 milhões em recursos próprios para bancar UTIs para vítimas da Covid-19.

Da Assessoria

COM MUNICÍPIOS

Estado já
cumpriu 92%
dos convênios
O chefe da Casa Civil do
Governo do Estado, Guto Silva, fez
um balanço dos resultados obtidos
pelo programa Paraná Mais Cidades durante encontro nesta segunda-feira (03) com a base de apoio
ao Governo na Assembleia. A reunião serviu também para confirmar
o repasse de R$ 100 milhões por
parte do Legislativo para a compra
de vacinas contra a Covid-19.
Guto Silva destacou que o projeto, iniciado em outubro do ano
passado, formalizou 3.572 protocolos com municípios paranaenses.
Deste total, 1.715 (48%) já foram
pagos ou entregues. Outros 1.572
(44%) têm recursos empenhados
ou estão em fase final de execução
dos convênios. Apenas 285, o
equivalente a 8%, estão pendentes por falta de documentos ou
projetos por parte das prefeituras
municipais.
Coordenado pela Casa Civil, o
programa é uma parceria entre o
Governo e a Assembleia Legislativa e conta com R$ 351 milhões,
provenientes do Tesouro Estadual
e da devolução do exercício orçamentário do Legislativo.
Todos os 399 municípios do
Paraná, sem exceção, estão sendo
beneficiados pelo programa. O
apoio às cidades é formalizada
por meio de convênios, por intermédio das secretarias envolvidas
e com a indicação dos deputados
estaduais.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior destacou o volume
de ações concluídas por intermédio do projeto. “Todas as regiões
do Estado são beneficiadas. O
Governo e os deputados buscam
construir com as prefeituras a
melhor parceria possível, com foco
no desenvolvimento", afirmou.

Governador Ratinho Junior e o presidente da Assembleia, Ademar Traiano, comandaram a reunião
tes da vacina no Paraná, lembrou
ele, já foi inclusive assinado. A
expectativa é que o processo de
testagem possa começar ainda no
mês de agosto.
Paralelamente, o Estado estrutura ainda um acordo diplomático
com a Rússia também para fornecimento de vacina contra a Covid-19.
Atualmente, cerca de 130 vacinas
contra a Covid-19 estão sendo
produzidas no mundo. Em estágio
avançado estão os estudos realizados pela Universidade Oxford, da
Inglaterra, e pelo Instituto Butantã,
de São Paulo, que está testando
no Brasil a vacina produzida pela
Sinovac, que tem sede na China.
“Precisamos estar preparados
para quando existir uma solução
segura, ter as condições para ajudar a população. Por isso essa
parceria com o Legislativo é tão
importante. São R$ 200 milhões
já reservados para serem usados
exclusivamente para a vacina”,
afirmou Ratinho Junior.
Economia
Presidente da Assembleia,
Ademar Traiano também destacou a parceria com o Executivo
em nome de uma solução eficiente
para o controle da pandemia.
Segundo ele, os R$ 100 milhões
são resultado das medidas de economia implantadas pelo Legisla-

tivo e que possibilitaram a sobra
de caixa.
O deputado lembrou, ainda,
que a Assembleia colaborou com
o Estado em outros momentos
durante a crise sanitária. Citou
como exemplo o repasse de R$ 37
milhões para o Fundo Estadual de
Saúde para ampliação dos leitos
de enfermaria e UTI destinados ao
tratamento da doença.
“Estamos dando mais uma
contribuição para a sociedade
paranaense com essa disponibilidade de recursos. É um gesto
do Poder Legislativo em nome de
todos os deputados e deputadas”,
disse Traiano. “Um apoio para que
a vacina seja distribuída de forma
gratuita para os paranaenses”,
completou o primeiro secretário
da Assembleia, deputado Luiz
Cláudio Romanelli.
LDO
Já em relação ao orçamento
para 2021, o Governo do Estado
apresentou no mês passado emenda
ao projeto de lei 248/2020, que
disponibiliza R$ 100 milhões no
caixa da Secretaria de Saúde para
aquisição de vacinas contra o novo
coronavírus.
A iniciativa foi determinada
pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior e apresentada para
a Assembleia Legislativa para

assegurar recursos para a compra
futura do imunizante. “Ainda não
sabemos o valor da vacina, mas
R$ 200 milhões é um valor considerável que atenderia muito bem
o Estado do Paraná. Além disso, o
Tecpar pode ser parceiro na produção, o que ajudaria a baratear os
custos”, explicou Ratinho Junior.
O Governo do Estado encaminhou a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021 em abril
deste ano. A peça previa uma
arrecadação total de R$ 47,7
bilhões, valor 3,1% maior do que
o estimado para 2020, de R$
46,2 bilhões – estimativa que não
deve ser correspondida diante
da queda de arrecadação, que já
alcançou R$ 1,7 bilhão de acordo
com a Secretaria da Fazenda.
Agora, a previsão para o próximo
ano é de uma queda de R$ 2,1
bilhões na receita tributária do
Estado, passando de R$ 38,9
bilhões para R$ 36,8 bilhões.
Presenças
Participaram do ato os secretários Guto Silva (Casa Civil),
Beto Preto (Saúde) e Renê Garcia (Fazenda); e os deputados
estaduais Hussein Bakri, Gilson
de Souza e Soldado Adriano José.
Os demais parlamentares acompanharam a cerimônia por meio de
videoconferência.

FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA

Vereadores fazem teste de covid
Os 13 vereadores e 35 servidores públicos da Câmara Municipal de Castro fizeram, na manhã
de quarta-feira (29 de julho),
testes rápidos “imunocromatográficos” (IgM/IgG) para detecção da covid-19, doença causada
pelo novo coronavírus. Os testes
foram realizados por uma equipe
da Secretaria Municipal de
Saúde, na Sala das Comissões da
Câmara. Três pessoas testaram
“positivo assintomático” (que não
manifestam sintomas da doença)
para a covid-19 e deverão ficar
confinadas em casa, em situação
de quarentena, por um período de
14 dias.
De acordo com a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), testes “imunocromatográficos” são “dispositivos de
uso profissional, manuais, de fácil
execução, que não necessitam de
outros equipamentos de apoio,
como os que são usados em laboratórios, e que conseguem dar
resultados entre dez e 30 minu-

Divulgação

O Governo do Estado terá
reserva orçamentária de R$ 200
milhões para a compra de vacinas
contra a Covid-19. Metade do
valor virá do caixa da Secretaria
da Saúde referente à emenda ao
projeto de lei 248/2020, que
dispõe sobre a Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para o
exercício de 2021. A outra parte
é resultado de repasse da Assembleia Legislativa do Paraná.
A transferência dos recursos
do Legislativo para o Executivo
foi formalizada nesta segundafeira (03), em cerimônia no Palácio Iguaçu, com o governador
Carlos Massa Ratinho Junior e o
presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano.
“Esse apoio por parte da
Assembleia Legislativa reforça a
união entre todos os Poderes do
Estado. São mais recursos para o
enfrentamento à pandemia de coronavírus, para a compra de vacinas
tão logo elas existam e sejam certificadas pelos organismos internacionais. Estamos todos unidos para
defender a saúde dos paranaenses”,
destacou Ratinho Junior.
O governador reforçou que
o Paraná fechou uma importante
parceria de cooperação técnica e
científica com a China para iniciar
a testagem e a produção de vacina
contra vírus no Estado, por meio
do Tecpar (Instituto de Tecnologia
do Paraná).
O termo de confidencialidade
com a empresa estatal chinesa
Sinopharm que possibilitará a
realização da terceira fase de tes-

Testes foram feitos por equipes da Secretaria Municipal da Saúde
tos”. (leia matéria abaixo).
“Eu acho que é essencial,
porque, como tem muitas pessoas assintomáticas, a gente
não sabe quem tem ou não tem.
Acho bom que todo mundo está
fazendo, até porque, se for procurar um particular, o preço não
está tão acessível, assim”, afirma
a servidora Giane Aparecida
Santos Carneiro Lobo, assessora
parlamentar do vereador Gerson
Sutil (PSC), cujo teste resultou

negativo para covid-19. Giana
está trabalhando em sistema de
“home office” e vai à Câmara
dois dias por semana. “Como
não estou totalmente isolada,
tinha um pouco de receio. Mas,
no geral, eu tenho me cuidado e
tenho evitado de sair. A gente faz
uso das precauções que é preciso
pra não pegar, mas eu estava com
um pouquinho de medo. Mas,
agora que deu negativo, eu fiquei
mais tranquila”, conta.

SECRETARIA DE SAÚDE APLICARÁ 12 MIL TESTES
A aplicação de testes rápidos para aferição da covid-19 na
Câmara Municipal de Castro faz
parte de uma campanha que está
sendo realizada em Castro desde
o último dia 21 de julho. Conforme informações da Assessoria
de Comunicação da Prefeitura, a
medida visa identificar como está
a circulação do vírus no município. A testagem iniciou pelos servidores e profissionais de saúde
municipal e, desde o dia 22, o
teste rápido vem sendo feito nas
residências, “sendo testado um
morador de cada casa”. “Empresas castrenses que aderiram ao
projeto, também testarão os funcionários”, informa a Assessoria.

Para fazer a testagem – conforme relata o release distribuído
à imprensa pela Assessoria –, o
município realizou “vazio sanitário” desde a zero hora do dia
17 até segunda-feira (20), às
23h59, “com o fechamento dos
serviços não essenciais e o isolamento social”. “A secretária
municipal de Saúde, Maria Lidia
Kravutschke, destaca que, com o
resultado dos testes, será possível
fazer um diagnóstico da doença
no município para elaborar novas
ações de combate à Covid-19”,
diz o release.
A empresa contratada pela
Prefeitura de Castro para realizar
os testes rápidos é a Health Medi-

cal Support Comércio de Material
Médico Hospitalar Ltda., de Curitiba. De acordo com o Extrato
de Processo de Inexigibilidade
050/2020, de 9 de julho passado,
ratificado pelo secretário municipal de Gestão Pública, Maurício
Fonseca Fadel, na mesma data,
e publicado na edição 2.032 do
Diário Oficial Eletrônico (DOE)
do município, em 13 de julho, a
empresa fará o “monitoramento
estatístico da covid-19, mediante
aplicação de testes rápidos para
detecção da covid-19, baseado
em critérios de amostragem por
domicílio”. O valor contratado é de
“até” R$ 1,620 milhão. Deverão
ser realizados 12 mil testes.

Rodrigo Felix Leal/AEN

Eficaz e gratuita
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) defendeu a distribuição de uma vacina contra
o coronavírus eficaz e gratuita,
preferencialmente ainda este
ano, para todos os paranaenses.
Romanelli participou da live com
o governador Ratinho Junior em
que a Assembleia Legislativa
formalizou o repasse de R$ 100
milhões para a compra do imunizante assim que estiver disponível no mercado.
CPMF
O presidente Jair Bolsonaro autorizou o ministro Paulo
Guedes (Economia) a discutir a
criação de um novo imposto nos
moldes da antiga CPMF. O presidente disse ter cobrado clareza
de Guedes para que não haja
aumento, mas sim substituição,
da carga tributária. "Pode ser
o imposto que você quiser, tem
que ver por outro lado o que vai
deixar de existir. Se vai diminuir
a tabela do Imposto de Renda ou
desonerar a folha de pagamentos, se vai também acabar com o
IPI", afirmou.
Vice-liderança
O deputado Ricardo Barros
(PP) deve assumir o lugar da
deputada Bia Kicis, que perdeu a vice-liderança na Câmara
dos Deputados após ter votado
contra o Fundeb. O líder do
governo na Câmara, deputado
Major Vitor Hugo (PSL-GO),
também entrou na rota de substituição. Ambas as vagas devem
ser entregues aos partidos de
centro.
“Escola do Futuro"
O prefeito Marcelo Rangel
(PSDB) anunciou a doação do
terreno para construção de uma
“Escola do Futuro” em Ponta
Grossa. A Secretaria de Estadual de Educaçãi já havia aprovado a proposta, agora a etapa é
de detalhamento do projeto, que
deve contar com financiamento
na casa dos R$ 500 milhões. O
Estado pretende construir escolas de referência em educação
profissional e voltada a preparar
os jovens paranaenses para os
desafios e o mercado de trabalho
do século XXI.
Agosto quente
A retomada das atividades
no Judiciário após o recesso
deve movimentar o cenário político. No STJ, está previsto para
26 de agosto, o julgamento considerado fundamental para as
investigações sobre a morte de
Marielle Franco. Já os ministros
do STF devem definir as balizas
para a participação de religiosos
na política, e o abuso do poder
religioso. E ainda, há expectativa
sobre os desdobramentos dos
inquéritos das fake news e dos
atos antidemocráticos.
Campus IFPR
Sede do campus do IFPR
em Arapongas vai se tornar realidade. A deputada Luísa Canziani (PTB) confirmou que as
obras do campus começam esse
mês concretizadas por meio da
emenda parlamentar. Os recursos iniciais já estão disponíveis.

"Mais um passo para a concretização de um grande sonho.
Acompanhamos o andamento
das obras de infraestrutura, feitas pelo prefeito Sérgio Onofre e
as mudanças realizadas no bairro
em tão pouco tempo. As obras
do campus começam daqui a
alguns dias".
Por que?
Ao comentar as críticas aos
ataques à operação Lava Jato,
o senador Álvaro Dias (Pode)
voltou a questionar o motivo do
projeto de sua autoria, sobre o
foro privilegiado, estar travado
na Câmara dos Deputados. O
senador condena os seguidos
confrontos contra operação Lava
Jato. "O fim do foro privilegiado,
que é de minha autoria de 2013,
está na Câmara dos Deputados
desde 2017, está na gaveta. Mais
de 90% da população deseja o
fim do privilégio das autoridades.
Qual é a razão de não se votar
esse projeto?", disse.
Eu apoio!
O deputado Diego Garcia (Pode) apoia o tratamento
precoce contra o coronavírus.
Segundo Garcia, são muitas as
pesquisas que comprovam a eficácia do tratamento do doente
assim que a doença mostrar
seus sinais e sintomas. "Os profissionais de saúde do Paraná e
de todo o Brasil têm realizado
um trabalho para salvar vidas!
Vamos nos unir a essa campanha
de combate a covid-19".
Emendas
Entidades de dez municípios receberam o pagamento de
recursos indicados pelo mandato do deputado federal Aliel
Machado (PSB). A maior parte
das emendas pagas, que no total
chegam a quase R$ 1 milhão, foi
destinadas às Apaes. Imbituva e
Castro, além dos recursos para
a Apae, receberam investimentos para outras entidaes, como a
Casa de Acolhimento São Vicente
de Paulo e a Associação Antônio
e Marcos Cavanis.
Saúde
O deputado Aroldo Martins (Republicanos) confirmou o
repasse da emenda parlamentar
de R$ 500 mil para Corbélia.
O recurso será utilizado para
melhorias na área da saúde,
como compra de insumos para
o enfrentamento ao combate do
coronavírus. "Uma cidade com
tradição agrícola e que na área da
saúde também precisa de auxílio
para atender com eficiência sua
população", disse Martins.
Reabertura da ponte
O Brasil e o Paraguai vão
iniciar as tratativas em relação a
reabertura da Ponte da Amizade,
na fronteira entre os dois países.
Sobre essa questão, o prefeito de
Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro
(PSD), vai participar de uma
videoconferência nos próximos
dias - ainda em data a ser definida
- com os governadores Ratinho
Junior (Paraná) e Roberto Gonzáles (Alto Paraná) e o prefeito de
Ciudad del Este, Miguel Pietro.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Carambeí ganha iluminação de LED
Divulgação

Lâmpadas irão
emitir mais luz
e consumirão
menos energia

JUSTA HOMENAGEM

Prédio da Casa da Cultura
agora se chama Peter Allan

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
Municipal inovará na iluminação da cidade com a instalação de mais de 2,1 mil
luminárias com tecnologia
de LED que trarão eficiência e economia na iluminação
pública. Num prazo de seis
meses todas as lâmpadas
serão substituídas e as ruas
ganharão mais segurança,
além de reduzir os custos de
manutenção a longo prazo.
O LED tem a característica
de emitir mais luz e consumir
menos energia e duram em
média mil horas, o que supera
em até três vezes a vida útil
das lâmpadas convencionais.
A economia de energia elétrica gerada chega até 60%.
O prefeito Osmar Blum
destacou que a nova ilumina-

Divulgação

Casa da Cultura homenageia grande incentivador das artes

Cidade de Carambeí ficará muito mais iluminada à noite

ção pública acompanha todas
as obras de infraestrutura
que estão transformando o
município. "Com ruas mais
iluminadas a cidade ganhará
segurança e ainda ficará mais
bonita", acrescenta. Blum
ressalta que os recursos para
viabilização do programa de
iluminação na ordem de R$

1,5 milhão são oriundos do
Governo do Estado.
Segundo o Secretário
Municipal
Administração,
José Alexandre Muller, a utilização da tecnologia de LED
garantirá mais economia e
durabilidade, possibilitando
que os recursos economizados possam ser direciona-

dos a outras prioridades do
município. Ele explica que
as lâmpadas de LED não
empregam em sua composição e no processo de geração de luz elementos nocivos
ao meio ambiente, sendo a
melhor opção em termos de
eficiência e economia para
iluminação publica.

UM ÓBITO NA CIDADE

Saúde de
Palmeira divulga
dados da Covid
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
divulgou nesta segunda-feira
(3) a atualização dos dados
referentes à Covid-19 em Palmeira.
O panorama atual dos casos
de Covid-19 em Palmeira está
da seguinte forma: são 69 casos
confirmados para Covid-19 em
residentes de Palmeira, sendo
52 recuperados, 15 em isolamento domiciliar, um internado
em UTI de hospital de Ponta
Grossa e um óbito confirmado
por Covid-19.
Dos 69 casos confirmados,
16 confirmações foram através
de testes não credenciados pelo
Ministério da Saúde. Contudo,
todos passaram pelos protocolos vigentes de saúde.
Também existem 17 casos
confirmados em moradores de
outros Estados e municípios
que residem temporariamente
em Palmeira devido ao trabalho, sendo que 15 estão recuperados e já receberam alta de
isolamento domiciliar e dois
seguem em isolamento domiciliar em Palmeira.
Monitoramento
Atualmente a SMS monitora
90 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 781 pacientes notificados,
sendo que 691 já estão recuperados. O teste foi realizado em
484 pessoas através do Sistema
Único de Saúde (SUS).
No momento, 18 casos
seguem em investigação. Todos
aguardando
resultados
de
exame. Além disso, 612 pacientes foram descartados de possível Covid-19.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO AGRUPARÁ SERVIÇOS

Palmeira recebe chave da CAC
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - O Município
de Palmeira recebeu simbolicamente nesta sexta-feira (31)
a chave da Central de Atendimento ao Cidadão (CAC),
nomeada de Cezar Miranda
Koslovski. A empresa PGC
Engenharia de Obras, responsável pela execução da obra,
entregou a chave ao prefeito
Edir Havrechaki e ao viceprefeito Marcos Levandoski,
como sinal de conclusão da
obra.
Na CAC se agruparão
diversos serviços da Prefeitura
de Palmeira para melhor atender os munícipes em apenas
um local, com o objetivo de
prestar atendimento pleno, de
forma rápida e eficiente, sem
precisar realizar deslocamentos entre diversos prédios de
secretarias municipais.
O prefeito destacou a
importância da CAC para os
munícipes. “O Município fez
um grande investimento para
a realização deste sonho. É
um local pensado para o bemestar do cidadão palmeirense,
que terá sua vida facilitada
para resolver seus assuntos,
com vários serviços em apenas
um espaço e com atendimento
qualificado. Palmeira e sua
população merecem esta nova
casa," disse Havrechaki.
O secretário de Finanças,
Eloir José Voichicoski, explicou como será o funcionamento da CAC. “Neste novo
espaço teremos um atendimento estruturado ao cidadão, com escalonamento para

Mais de 200 km de estradas
rurais receberam melhorias
Divulgação

Prefeito Edir Hvrechaki, ao centro

Atendimento em único local

solucionar a demanda que ele
tenha no momento. Basicamente, na recepção localizada
no primeiro andar, o cidadão
será atendido e, de acordo
com a necessidade, será encaminhado para o setor competente”, disse.
Voichicoski também enfatizou que “nas próximas semanas os servidores municipais
que irão realizar atendimento
na CAC receberão treinamento
específico, através de parceria
com o Sebrae, para familiarização aos novos sistemas e
modelo de atendimento adota-

dos na Central”, revelou.
O vereador Marcos Ribas,
que acompanhou a entrega da
chave, também destacou que
“um local como a nova Central é a realização de um sonho
para Palmeira. Essa era uma
necessidade de nosso município, um local centralizado para
atender bem as pessoas e trazer facilidade para a resolução
de suas demandas”, disse.
Funcionamento
A previsão para que todos
os serviços disponibilizados
na CAC estejam em funcionamento é para o final do mês de
setembro, porém a Secretária
de Finanças já estará atendendo no local a partir da próxima segunda-feira (3).
A Central de Atendimento
ao Cidadão Cezar Miranda
Koslovski fica localizada no
novo Centro Cívico, na esquina
das ruas Judith Sotta Malucelli
e Luiza T. Malucelli, próxima
ao Corpo de Bombeiros.

Espaços culturais ganham letreiros

Divulgação

Da Assessoria

Ilustração do vírus
atacando células

Tibagi - O prédio que abriga
o Departamento de Cultura e
todas as oficinas ofertadas agora
se chama Casa da Cultura Peter
Allan, ex-gerente de cultura da
Prefeitura de Tibagi que deu
grande contribuição para o setor.
A Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) já instalou o letreiro com o nome do
homenageado no local.
Idealizador da homenagem, o
prefeito Rildo Leonardi salienta
todo o legado deixado por Peter
Allan durante sua vida. "Tive o
prazer e a alegria de trabalhar
com o Peter. Ele sempre foi
muito bem articulado, sua voz
ecoava seja na Igreja ou em apresentações culturais da Prefeitura.
Ele sempre fez seu melhor e essa
é uma singela homenagem em
que tenho a alegria de deixar na
minha gestão", disse.
A secretária da Semec, Ana

Elis Gomes, destaca que Peter
Allan sempre será lembrado por
brilhante trabalho. "O Peter sempre foi uma pessoa que se dedicou
muito pela cultura de Tibagi, e se
destacava por amar o que fazia,
sempre muito alegre e amigos de
todos. Como falar em cultura sem
lembrar dele? Impossível. Acredito
que todos os tibagianos têm uma
boa lembrança dele. Essa homenagem é uma lembrança de quem
nunca será esquecido. Saudades
eternas", afirmou.
Peter Allan de Oliveira sempre se destacou por seu carisma e
empenho em suas funções. Durante
muitos anos, ele foi um dos organizadores do Carnaval de Tibagi.
Dono de uma voz marcante, foi
cerimonialista dos eventos oficiais de do município por muitos
anos. O ilustre tibagiano ainda foi
gerente de Cultura e assessor de
comunicação. Ele faleceu precocemente, aos 29 anos, em um grave
acidente na PR-340, em 2016.

EM UM ANO E MEIO

ALÉM DE ESCOLAS

Tibagi - A Secretaria Municipal de Educação e Cultura
(Semec), está instalando letreiros nos espaços históricos, culturais e escolas que passaram
por uma revitalização. Agora a
Casa da Cultura Peter Allan, o
Museu Histórico Desembarga-

Da Assessoria

Novos letreiros irão facilitar
a identificação dos prédios

dor Edmundo Mercer Júnior, o
Teatro Municipal Tia Inália, os
Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI's) São José
e Dona Inez e a Escola Municipal Telêmaco Borba já estão
com seus nomes estampados na
fachada.
Em breve, serão colocados os
letreiros no restante das escolas.

Investimentos alcançam o interior
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi tem feito importantes
investimentos na manutenção das
estradas rurais do município. Em
um levantamento realizado pela
Secretaria Municipal de Transportes, em apenas um ano, mais
de 200 quilômetros de vias receberam cascalhamento e outras
melhorias. Os investimentos têm
garantido estradas de qualidade
para o escoamento da produção
agrícola municipal, principalmente
dos pequenos produtores.
O prefeito Rildo Leonardi
ressalta que os números, mais
uma vez, comprovam a preocupação da gestão manter as estradas com qualidade. “Tibagi é um
município muito grande, somos
o segundo maior do estado em
extensão. Com isso, as estradas são um dos nossos grandes
desafios. Procuramos fazer da
melhor forma, e atender aos pontos possíveis, garantindo uma boa
mobilidade para toda a população
da zona rural, além de contribuir
para o escoamento da produção
agrícola que é muito importante
para nossa economia", disse.
Neste ano, até o mês de maio,
já foram utilizados mais de 7 mil
m³ de cascalho, que recuperaram
14 quilômetros de estradas. No

Cerrado, foram feitos quatro mil
metros de cascalhamento, dois mil
e trezentos na Estrada dos Poços,
e quase dois mil no Espigão. Também foram atendidos Marabá,
Capivari, Menino Jesus, Vila Rural,
Faxinal dos Mendes, a saída para o
Rincão, Assentamento Retiro, Vila
Rural e Barreiro.
Com corte, patrolamento e
saída de água, em 2020, já foram
feitos 97 quilômetros. 30 deles
na Estrada de Caetano Mendes,
20 na Estrada do Russo, e 12 no
Cerrado e Cachoeira.
Em 2019, foram cascalhados 51 quilômetros de estradas e
utilizados 18 mil m³ do material.
Os pontos que mais foram atendidos naquele ano foram Cerro
Azul e Rincão, com oito cada. No
desvio entre Tibagi e Telêmaco
Borba, enquanto a estrada principal estava interditada, foi realizada a manutenção de um trecho
de sete quilômetros. Na Estrada
do Índio e no Barreiro, o total de
vias melhoradas chegou a cinco
mil metros. Também receberam
manutenção a Vila dos Abel, Faxinal, Barreirinho, Socorro, Faxinalzinho e São Domingos. Em
outros serviços executados pela
Secretaria de Transportes, o total
foi de mais de 50 quilômetros.
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PARA O DIA DOS PAIS

Intenção de compra é maior em 2020
Sapatos e
roupas serão
escolhas de
56,5%

nejam gastar entre R$101,00
e R$150,00 somam 25,9%; os
que deverão comprar um presente na faixa de R$151,00
e R$200,00 correspondem a
13,2% e os que estão dispostos a gastar mais de R$200,00
são apenas 5,9%.

serão a opção para 24,7% dos
paranaenses. Os shoppings, por
conta das restrições trazidas
pela pandemia e o receio de
muitos consumidores em circular em locais mais fechados,
foram citados por apenas 7,1%
dos entrevistados.

Tipos de presente
Sapatos e roupas serão as
escolhas de 56,5% dos filhos.
Para os pais mais vaidosos,
13,2% pretendem comprar um
perfume ou cosmético. As cestas matinais correspondem a
6,5% das intenções de compra;
os eletrônicos a 5,3%; máquinas ou ferramentas a 4,1%;
livros e afins a 2,6%; artigos de
pesca, 2,1% e viagens a 0,3%.

Formas de pagamento
O pagamento à vista será a
preferência dos consumidores,
somando 45,5% das menções,
entre o uso do cartão de débito
e dinheiro. As compras para o
vencimento do cartão de crédito
devem corresponder a 30,9% e
o parcelamento no cartão de
crédito a 21,8%.

Da Assessoria

com problemas financeiros ou
desempregados.
A sondagem também revela
que para 59,0% dos entrevistados a pandemia impactou na
decisão de compra para o Dia
dos Pais, principalmente no
valor do presente (60,9%).
De acordo com a Fecomércio PR, acredita-se que o dis-

tanciamento dos últimos meses
será compensado com algum
tipo de presente, ainda que
com valores mais modestos. Os
dados mostram que o tíquete
médio baixou de R$116,89 em
2019 para R$111,47 este ano,
sendo que 55,0% dos entrevistados deverão gastar no máximo
R$100,00. Os filhos que pla-

SORTEIO DE R$ 15 MILHÕES

Nota Paraná comemora
cinco anos de existência
Importante instrumento de
cidadania fiscal, o programa Nota
Paraná comemora cinco anos de
existência nesta segunda-feira
(3). E, no mês do aniversário, vai
distribuir uma premiação recorde
no valor total de R$ 15 milhões.
O valor é resultado dos sorteios de agosto, e também os de
julho e junho, que haviam sido
adiados por conta da suspensão
da Loteria Federal devido à pandemia. A cada mês, R$ 5 milhões
são sorteados.
Para os cidadãos, o primeiro
prêmio é de R$ 1 milhão - este
mês, portanto, o Paraná terá três
novos milionários. Serão sorteados ainda seis prêmios de R$
200 mil, 300 prêmios de R$ 10
mil e 120 mil prêmios de R$ 10.
Para as instituições cadastradas,
o prêmio máximo é de R$ 20
mil.
Os sorteios serão no dia 11,
próxima terça-feira.

R$ 1,9 bilhão para consumidores
e entidades paranaenses (entre
valores sorteados e devolução de
créditos). O valor corresponde
a 30% do ICMS efetivamente
recolhido nestas transações.
São 3,2 milhões de paranaenses cadastrados, 181 mil
estabelecimentos
comerciais
cadastrados e 1.442 instituições
beneficiadas.
“O Nota Paraná tem obtido
grande sucesso junto à sociedade
paranaense, consolidando a cultura de exigência do documento
fiscal no ato da compra”, diz a
auditora fiscal Marta Gambini,
que coordena o programa desde
a sua criação. “Ao mesmo tempo
que estabelece um ambiente de
concorrência saudável no mercado, combate a sonegação e
fortalece o Estado para o cumprimento de suas ações em diferentes áreas, como saúde, educação
e segurança”, afirma.

Repasses
Além do sorteio, o programa
Nota Paraná devolve valores aos
contribuintes que colocam seu
CPF na nota ao fazer compras,
ou para as entidades sociais
cadastradas no programa e indicadas pelo cidadão.
O valor a ser devolvido em
agosto será conhecido na próxima semana. Em julho foram
devolvidos R$ 8 milhões; em
junho, R$ 8,5 milhões; em maio,
R$ 17 milhões; e em abril o valor
chegou a R$ 20 milhões.

Como se cadastrar
Para se cadastrar no Nota
Paraná é só acessar o site www.
notaparana.pr.gov.br clicar na
opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como
CPF, data de nascimento, nome
completo, CEP e endereço para
criação da senha pessoal. Para
participar dos sorteios é preciso
fazer adesão no site.
Toda primeira compra no mês
gera um bilhete ao participante
do programa para os sorteios
mensais, independentemente do
valor gasto nas compras. Depois,
cada R$ 200,00 em notas fiscais
dá direito a um novo bilhete, com
validade apenas para o sorteio
do seu respectivo período.

Números impressionam
Para se ter uma ideia do que
representa o programa nestes
cinco anos, já foram distribuídos

Local das compras
O comércio tradicional receberá 52,4% do movimento de
compras para o Dia dos Pais,
sendo 42,1% nas lojas do centro
da cidade e 10,3% nas lojas de
bairro. As compras pela internet

Pesquisa de compra
Ainda que a internet não seja
o local de compra mais utilizado,
ela é o principal canal de pesquisa de preços para 60,8% dos
consumidores. Outros 19,5%
pesquisam os valores pessoalmente e 19,7% não fazem verificação antecipada de preços.

PARA ESCOLAS DO FUTURO

Projeto vai trazer R$ 400 milhões
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte desenvolveu o projeto “Educação
para o Futuro”, uma ação que
pode trazer mais de R$ 400
milhões para o Paraná construir cinco novas escolas. São
as chamadas de “Escolas do
Futuro” por seu alto grau de
modernidade e conectividade.
A verba também será
usada para modernizar outras
150 instituições de ensino,
transformando-as também em
“Escolas do Futuro”. A população tem até o dia 16 de agosto
para participar de uma Consulta Pública on-line e opinar
sobre as obras.
O objetivo do projeto, que
conta com financiamento parcial do Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID), é
preparar os estudantes da rede
pública estadual para a sociedade e o mundo do trabalho do
século XXI. Por isso, as “Escolas do Futuro” passarão também por mudanças pedagógicas
e inserção de tecnologias educacionais de ponta no currículo.
Escolas do futuro
As “Escolas do Futuro”
terão alto grau de modernidade
e conectividade, com painéis
solares, sistemas sustentáveis
de iluminação e ventilação,
além de cisternas para armazenamento de água da chuva.
As novas escolas também
contarão com Laboratórios
de Educação Profissional, de
Biologia, Física, Química e

Divulgação

Aumentou o número de
filhos que deverão presentear
os pais este ano. Segundo
sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Paraná
(Fecomércio PR), a intenção
de compra dos paranaenses
para o próximo Dia dos Pais é
de 66,2% e é maior do que a
registrada no ano passado, que
era de 62,3%.
Entre os paranaenses que
não vão presentear no próximo
domingo, o principal motivo,
para 61,6%, é o pai falecido
ou ausente. Outros 8,0% disseram não comemorar a data
com presentes e 17,6% estão

Alto grau de modernidade e conectividade
Informática. As escolas também terão Espaços Makers e
de Robótica, além de salas de
projetos, teatro, biblioteca e
quadras poliesportivas.
As imagens do projeto
podem ser conferidas no site
da Consulta Pública.

definidos. São eles:

Consulta pública
O projeto está aberto para
Consulta Pública on-line até o
dia 16 de agosto. O objetivo
é recolher opiniões da população sobre as obras que devem
iniciar já nos próximos meses.
A participação da população
pode ser feita pelo site www.
educacao.pr.gov.br/consultapublica. No link os paranaenses
também encontram imagens
de como ficarão as escolas no
Estado.
As dúvidas da população
levantadas na Consulta Pública
serão respondidas em uma
transmissão ao vivo no dia 17
de agosto.

Ponta Grossa
Endereço: Rua Antônio
Olavo Branco Martins, s/n –
Bairro Contorno
Previsão de vagas: 2.000
estudantes.

Novas escolas
Ao todo serão cinco unidades, três delas com locais já

Cascavel
Endereço: Rua Fernando
de Noronha, nº 3.105 – Bairro
Florestal/Riviera
Previsão de vagas: 2.000 a
2.500 estudantes.

Fazenda Rio Grande
Endereço: Rua Paraná, s/n
– Bairro Estados.
Previsão de vagas: 2.000 a
2.500 estudantes.
Curitiba também deve receber uma unidade nova, assim
como São José dos Pinhais,
mas os locais ainda serão definidos.
As outras 150 escolas que
passarão por reformas e serão
modernizadas ainda serão definidas com base de uma série de
critérios definidos pela Secretaria da Educação e pelo BID.

PARA MICROCRÉDITO

Fomento Paraná
avança em
projeto digital
A Fomento Paraná, instituição
financeira do Governo do Estado,
deu mais um passo em direção à
criação de um modelo de concessão de crédito em modo digital,
mais rápido, seguro e simplificado. A partir desta segunda-feira
(03), entra em funcionamento
uma integração que permitirá à
instituição o uso automatizado da
base de dados da Junta Comercial do Paraná em operações de
microcrédito, para apoiar pequenos negócios formalizados.
O projeto tem participação da
Celepar e atende ao objetivo do
Governo do Paraná de desburocratizar a administração pública e
dar mais agilidade às atividades.
A partir do CNPJ do empreendedor, o acesso às informações
da Junta Comercial, como razão
social, atividade econômica, tempo
de atividade, endereço e dados dos
sócios, vai aumentar a confiabilidade e reduzir o tempo de coleta
e validação de dados pelos agentes
de crédito, que atuam nas prefeituras, na ponta do sistema.
Cooperação
O diretor-presidente da instituição, Heraldo Neves, afirma que
a parceria com a Junta Comercial é um primeiro passo em um
programa de integração que a
Fomento Paraná está desenvolvendo em cooperação com a Celepar e outros órgãos do Estado e
que em breve permitirá fazer a
análise automática do crédito.
“A urgência e a grande
demanda por crédito durante a
pandemia de coronavírus trouxe
muito aprendizado e acelerou a
implantação de melhorias para
facilitar a vida do empreendedor
paranaense, como os processos
de automatização”, avalia Neves.
“Isso é especialmente importante
nesse momento em que o Estado
planeja ações para retomada da
atividade econômica”, defende.
O microcrédito, explica Neves,
é um mecanismo importante para
impulsionar a economia local,
pois injeta novos recursos, que
proporcionam a realização de
milhares de pequenos negócios,
e isso ajuda a gerar e manter
empregos e renda.
Mais acesso
De acordo com o gerente
de Tecnologia da Informação da
Fomento Paraná, Robson Pascoal
Pereira, a integração de dados
com a Junta, em conjunto com
outras melhorias em desenvolvimento, permitirão que ainda no
mês de agosto a instituição possa
conceder microcrédito em todos
os municípios, inclusive aqueles
onde não há parcerias formais e
agentes de crédito atuantes, como
foi feito nesse período de pandemia com a linha Paraná Recupera,
de até R$ 6.000.
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UMA DAS MAIORES COOPERATIVAS DE PRODUÇÃO DO BRASIL ANIVERSARIOU

Frísia, 95 anos de cooperativismo
Divulgação

Faturamento de
R$ 2,9 bilhões,
cooperativa
atua no PR e
Tocantins
Da Assessoria
No dia 1º de agosto, a Frísia Cooperativa Agroindustrial
comemorou suas conquistas com
o olhar no futuro, principalmente
na geração de valor e tecnologia.
São 95 anos de inovação, se reinventando constantemente, mas
sem deixar de lado sua essência.
O diretor-presidente do Conselho de Administração da Frísia Cooperativa Agroindustrial,
Renato Greidanus, afirma que
a cooperativa tem uma história
muito rica. “No início, os presidentes que começaram a cooperativa tiveram muita dificuldade,
mas com muita luta e trabalho
conseguiram levar a cooperativa
adiante. Sabemos que, para conduzir a Frísia nesses 95 anos,
precisamos de um plano estratégico muito forte, que foi sempre pautado no compromisso, na
ética e no trabalho. Temos até
hoje o tripé que nos move sempre à frente que é a educação, a
fé e o cooperativismo. E isso fez
com que nós chegássemos aos
95 anos e continuássemos construindo essa história”.
A Frísia é a cooperativa de
produção mais antiga do Paraná,
Estado que, ao todo, tem 216
entidades do sistema. No Brasil,
é a segunda em existência. Em
2019, alcançou R$ 2,9 bilhões
em faturamento, com 857 cooperados localizados em mais de
30 municípios na região CentroSul do Paraná e 16 municípios
no Tocantins. Suas conquistas
têm como base os valores Fidelidade, Responsabilidade, Intercooperação, Sustentabilidade,
Integridade e Atitude (FRÍSIA).
Tradição
A história da cooperativa
se funde à chegada das primeiras famílias holandesas que se
estabeleceram na região paranaense dos Campos Gerais. Em
1925, 14 anos após o início do
movimento de imigração, esses
pioneiros desenvolveram o que
pode ser considerada a primeira
forma de inovação e empreendedorismo (de gestão e produção),
ou seja, a iniciativa em criar uma
cooperativa.
Na ocasião, sete sócios e uma
produção leiteira de 700 litros/
dia produziam manteiga e queijo
que eram comercializados em
Ponta Grossa, Castro, Curitiba
e, posteriormente, em São Paulo.
Foi a união de quatro fabriquetas
que originou a Sociedade Cooperativa Hollandeza de Lacticínios. Em 1928, essa sociedade
deu origem à marca Batavo, que,
em 1954, foi incorporada à Cooperativa Central de Laticínios do
Paraná Ltda. (CCLPL).
Em agosto de 2015, nos
seus 90 anos, a Batavo Cooperativa Agroindustrial decide mudar
sua denominação social para Frísia Cooperativa Agroindustrial,
desvinculando-se do antigo nome
em virtude de sua venda para o
mercado varejista nos segmentos
de carnes e lácteos. Sua história e essência permanecem as
mesmas, bem como as estruturas, colaboradores e famílias de
associados.
Inovação
Em 2019, a produção de
leite da cooperativa alcançou

Sede administrativa da Cooperativa Frísia, em Carambeí
253 milhões de litros. Somadas
a isso estão as 27.120 toneladas
de carne suína; área cultivada
de milho de 23.077 hectares na
safra 18/19; 121.701 hectares
de soja; 5.609 hectares de feijão; e 36.575 hectares de trigo.
A produtividade da Frísia, pela
média das últimas três safras, de
soja, milho e trigo é superior à
do Paraná e do Núcleo Regional
de Ponta Grossa (que engloba
18 municípios dos Campos
Gerais). Já a unidade em Paraíso do Tocantins, também em
2019, cresceu 22% em recepção
de grãos, com um total de mais
de 70 mil toneladas entre soja e
milho. No Tocantins, atualmente
são 30 mil hectares cultivados
por 64 cooperados.
Esses números só foram conquistados com planejamento e
atitude da cooperativa ao longo
dos anos. Cada passo dado foi
previamente pensado, analisado,
reunindo o que se tinha de melhor.
A inovação se deu em várias frentes, como: desenvolvimento de
um Planejamento Estratégico;
análise e aplicação da melhor
genética da bovinocultura leiteira; seleção e comercialização
de sementes, com alto nível de
germinação e adaptabilidade às
regiões produtoras; produção de
uma ração balanceadas e de qualidade; rastreabilidade de toda a
cadeia suinícola, respeitando o
bem-estar animal; equipes técnicas de alto nível; ser mantenedora da Fundação ABC, entidade
referência em pesquisa e desenvolvimento da produção agrícola,
fundada em 1984; e incentivo e
investimento constante com foco
na gestão das propriedades dos
cooperados.
A inovação sempre buscada
pela Frísia é reforçada com
movimentos e caminhos que
podem ser seguidos pelos associados e colaboradores. Mais
recentemente, a cooperativa deu
um salto representativo: o lançamento da Plataforma Digital
Agro. A marca Digital Agro surgiu há quatro anos inicialmente
com a feira. Nela, o que há de
mais tecnológico, inovador e
aplicável no agronegócio, digitalmente, é apresentado ao público,
aproximando ainda mais o produtor das novidades. Em 2021,
a feira acontecerá pela primeira
vez fora de Carambeí, agora em
Curitiba, chegando ainda mais
próximo do consumidor final. A
feira ocorrerá entre 13 e 15 de
julho.
A plataforma ainda conta com
outros três setores que impulsionam a busca por soluções
de alto nível, gerando conexão
entre uma série de movimentos.
Sendo eles: o Digital Agro News,
um site de notícias que levanta

temas e apresenta soluções para
os desafios do campo; o Digital
Agro Connection, que seleciona
startups para apresentarem respostas às demandas e sugestões
de melhorias dos processos; e
o Digital Agro Ideas, que reúne
sugestões e ideias de colaboradores, cooperados, fornecedores
e clientes.
A ExpoFrísia é outra marca
da cooperativa. A feira reúne
criadores e animais com alto
padrão genético, reprodutivo e
produtivo. Localizada no Parque de Exposições Frísia, em
Carambeí (PR), sede da cooperativa, conta com julgamentos de
animais, exposição de tecnologias para o segmento e a apresentação do Catálogo de Touros
da Intercooperação, que aponta
sugestões dos melhores animais.
Esse evento promove a mesma
evolução genética buscada historicamente pelos cooperados,
assim como na década de 1940,
que, com a chegada de novos
imigrantes, realizou, entre outros
processos, o aprimoramento
genético na atividade pecuária.
Na ocasião, houve a chegada dos
primeiros gados puros da raça
holandesa.
O diretor-presidente da Frísia
destaca a importância do cooperativismo e das novas gerações
para continuar esse trabalho.
“Muito se fala hoje sobre a agricultura 4.0, mas também pensamos como será o cooperativismo
4.0. É algo que a gente precisa ter
em mente, com novas gerações
chegando, nossos filhos e nossos
netos, que vêm com demandas e
interesses diferentes, e enxergam
o mundo de forma diferente do
que a gente enxerga. Essa digitalização vai ser mais utilizada
nas estruturas das cooperativas,
de uma forma ou de outra, ou
seja, na forma de você se conectar aos seus cooperados. Como
a gente mantém esses laços com
os nossos cooperados? Isso é um
desafio para nós como cooperativa, é um desafio para as novas
gerações. Manter a essência do
sistema, de que nós não podemos nos distanciar. Precisamos
nos manter próximos e pensar
de forma conjunta”.
Cooperação
A base da Frísia é o cooperativismo. O trabalho, a união
das forças e o compartilhamento
dos resultados impulsiona a cooperativa a se tornar uma das
maiores do Brasil. Ao longo dos
anos, a Frísia produziu marcas
próprias e do sistema de intercooperação Unium (que engloba
cooperativas coirmãs também de
origem holandesa). As marcas
próprias são a Sementes Batavo,
a Rações Batavo, a plataforma

Digital Agro, a feira ExpoFrísia, a plataforma SuperCampo
e o TRR Frísia, este voltado à
comercialização de combustível.
Como marcas da Unium estão
as voltadas ao Moinho de Trigo
(farinhas Herança Holandesa e
Precisa), a Unidade Industrial de
Carnes (da marca Alegra), das
Unidades de Beneficiamento de
Leite (com as marcas Colônia
Holandesa, Naturalle e Colaso)
e Energik (usina de bioenergia).
“Nós construímos esse legado
buscando uma intercooperação,
aonde a gente conseguiu retornar
à agroindustrialização, tanto nas

plantas de leite quanto na suinocultura; temos ainda o Moinho de
Trigo, além de semente e rações.
Temos várias unidades de negócio que dão suporte não apenas
a nós cooperados, mas também
ajudam a cooperativa a continuar
a crescer. Isso é extremamente
importante e estratégico para nós
darmos vazão à nossa produção
e também conseguirmos agregar
valor a ela”, explica Greidanus.
A Frísia e seus associados
carregam as premissas do cooperativismo em todas as ações.
É o que acontece nesse período
de pandemia da Covid-19, que
reduziu fortemente a renda das
famílias, sobrecarregou unidades
e profissionais da saúde e impactou a economia do País.
Desde o início do isolamento
social foram feitas doações para o
poder público e entidades sociais
no Paraná e no Tocantins, envolvendo máscaras respiradoras,
equipamentos de proteção individual (EPI), material para entubamento de pacientes, álcool líquido
e em gel, várias toneladas de alimentos para famílias em situação
de vulnerabilidade social e caminhoneiros, entre outros produtos.
Além disso, mulheres cooperativistas confeccionaram milhares
de máscaras, item que se tornou
fundamental para o combate à
propagação da doença.
Ao longo dessas décadas, a
cooperativa conquistou diversos
prêmios, seja pelas boas práticas e produtividade ou mesmo
pela sua história. Mas dois

deles representam a cooperação de todos por um resultado
de qualidade para a sociedade
e o meio ambiente. Em 2019,
a Frísia conquistou o Selo Sesi
ODS com o programa Coleta
Legal (de recolhimento e correta destinação de embalagens
de defensivos), que contribuiu
para o alcance dos objetivos
e metas da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas
(ONU), para o Desenvolvimento
Sustentável. Também ano passado a cooperativa foi premiada
como Embaixadora da América
Latina do Prêmio Mundo de
Respeito, reconhecimento que
aponta aquelas instituições que
promovem cuidados e projetos
em boas práticas agrícolas, meio
ambiente, sustentabilidade e
comunidade.
A Frísia chega aos 95 anos
sem esquecer todo o caminho
que a levou ao patamar atual,
valorizando o trabalho e dedicação dos associados, colaboradores e familiares, mas com
foco no futuro para continuar se
reinventando e produzindo mais
e melhor. “A cooperativa é uma
sociedade de pessoas para pessoas. Sempre, dentro do modelo
cooperativista, vamos ter pessoas
envolvidas. Sejam nossos colaboradores, sejam nossos cooperados, seus familiares e toda
a sociedade que está a nossa
volta. Isso é o que nós sempre
trabalhamos e continuará sendo
a essência da cooperativa”, conclui Greidanus.
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MAIS UMA PARA A CONTA DA PANDEMIA

Venda e aluguel de
imóveis comerciais
tem queda elevada
Luana Dias
Especial Página Um News
O setor imobiliário está
entre os que foram bastante
afetados pela pandemia do
novo coronavírus. No Estado
do Paraná, 2020 começou
promissor, e quem trabalha
com a venda e com o aluguel
de imóveis iniciou o ano otimista. Era para ser o período
de recuperação e retomada, já
que o ano passado deixou tudo
encaminhado para o aqueci-

mento do mercado, mas aí veio
a pandemia e os planos mudaram, tanto de quem pretendia
vender, como de quem se preparava para comprar.
De acordo com especialistas, os fatores que faziam
acreditar em um 2020 favorável para a venda de imóveis no
Estado, eram principalmente o
aumento nas ofertas de emprego
e aumento de renda, retomada
do crédito imobiliário e créditos a juros baixos, e expectativa
pelo controle da inflação.
Conforme o resultado de
estudos recentes aos quais a
reportagem teve acesso, as
vendas foram mais afetadas do
que os alugueis, quando se fala
em imóvel residencial, já que
as pessoas que moravam em
imóveis alugados, ainda precisam de um teto, sobretudo, se

ESTRADA DO CATANDUVAS

Trecho 3 recebe
primeira camada
de asfalto
Da Assessoria
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum Chinato (PSD)
acompanhou no sábado (1º) a
aplicação da primeira camada de
asfalto do trecho 3 das obras da
'Nova Estrada do Catanduvas',
interior de Carambeí.
O trecho contemplado nesta
etapa mede cerca de 1,5 quilômetro na região da Madeireira
Brandes. No ponto da obra o
tráfego está no sistema pare e
siga. A expectativa é que a aplicação da massa asfáltica fosse
concluída na segunda-feira (3).

PARA COMPRAS

Beneﬁciário
do Comida Boa
têm mais uma
semana
Os beneficiários do Cartão
Comida Boa têm prazo até 7
de agosto para usarem o saldo
remanescente dos vouchers.
A partir do dia 8, os valores
serão zerados, em razão de o
Decreto 5.069, publicado em
7 de julho, ter prorrogado o
benefício por um mês, a contar
daquela data.
O Comida Boa é uma ajuda
emergencial, criada a partir da
determinação do governador
Carlos Massa Ratinho Junior de
que fosse garantido o bem-estar da população. Durante três
meses, foi concedido o valor de
R$ 50,00 para pessoas economicamente vulneráveis comprarem gêneros alimentícios no
comércio previamente cadastrado. Os recursos vieram do
Fundo Estadual de Combate e
Erradicação da Pobreza.

estiverem trabalhando ou ocuparem o espaço junto a outros
familiares, é o caso de quem
saiu da casa dos pais para
formar uma família, por exemplo, ou de quem mudou-se de
cidade para trabalhar.
Mas, as pesquisas também apontam que o aluguel
de imóveis comerciais caiu
consideravelmente no primeiro
semestre deste ano. Além
de muitas empresas estarem
fechando as portas, alguns
micro e pequenos empresários também passaram a fazer
o chamado ‘home office’, ou
seja, estão trabalhando em
casa, ou ainda, mudando o
formato da atividade, para não
pagar mais aluguel. Ocorre,
por exemplo, com quem alugou espaço para a montagem
de uma loja e roupas e calça-

dos, e agora prefere vender de
porta em porta, e, para economizar, esses empreendedores
acabaram devolvendo o imóvel
locado. Segundo as pesquisas, em algumas cidades do
Estado, o cenário de aluguel
de imóveis comerciais voltou a
ser semelhante ao que ocorria
há três anos, quando o Brasil
dava passos para sair de uma
grande recessão.
Já no cenário de vendas, a
redução chega na casa dos 40%.
Foi o que explicou à reportagem
o delegado distrital do Conselho
Regional de Corretores de Imóveis (CRECI), Walter Hampf.
Conforme descreveu ele, “o
mercado está paralisado, e com
pouca procura”. E, o impacto
vem sendo sentido desde o início da pandemia, com medo do
que viria no pós-quarentena, as

Castro tem seu segundo óbito
Divulgação

Luana Dias
Especial Página Um News

a renda reduzida, assim, apertar a mão do vendedor, naquele
simbolismo clássico de quem
acaba de fechar um negócio, é
algo que vem sendo adiado por
tempo indeterminado.

Biblioteca municipal
está em nova sede
Divulgação

250 estão em isolamento domiciliar, três internados em leito
regular de hospital e um em
Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), além de dois óbitos. Os
exames realizados pelo laboratório contratado pela Pre-

feitura, para testar servidores
e parte da população, confirmaram sete casos positivos na
testagem desta segunda-feira.
Outros 178 casos ainda estão
sendo analisados e 26 foram
descartados.

MELHORES CONDIÇÕES

Prefeitura reforma e amplia
UBS do Jardim Bela Vista
Divulgação

Da Assessoria
A Prefeitura está reformando
a Unidade Básica de Saúde
(UBS) Dr. Domingos Faustino
de Carvalho, no Jardim Bela
Vista. A área de 205,24m² vai
ganhar outros 82,84m² passando a contar com 288,88m².
As obras incluem ampliação de
banheiros adaptados para pessoas com deficiência, salas para
administração, reunião, esterilização e expurgo conforme as
normas vigentes, enfermagem e
emergência.
O investimento na obra é de
R$ 328.590,60 com recursos
próprios e a previsão de término
dos serviços é de oito meses.
A secretária municipal de

pessoas congelaram o plano da
casa própria, algumas das que
estavam se preparando para
investir inclusive, agora estão
desempregadas ou na iminência
de sair do emprego, ou tiveram

ESPAÇO MAIOR E MAIS ATRAENTE

POR COVID-19

De acordo com o boletim
diário da Secretaria de Saúde
de Castro, a cidade chegou
nesta segunda-feira (3) aos
635 casos confirmados de coronavírus. Neste final de semana
também, o município registrou
o segundo óbito em decorrência da doença. Desta vez faleceu uma mulher, de 44 anos,
moradora do Distrito do Socavão. Segundo informações da
própria Secretaria, a paciente
estava internada em Guarapuava quando veio a óbito.
Do total de casos, 379
pacientes já se recuperaram,

Para Walter
Hampf, o
mercado está
paralisado e
com pouca
procura

Divulgação / Sandro Carrilho

Venda de
imóveis caiu
em até 40%
no primeiro
semestre

Agora na antiga Estação Ferroviária
Da Assessoria
A Biblioteca Pública Municipal está de casa nova. Instalada no
antigo prédio da Câmara Municipal, o espaço foi transferido para
a antiga Estação Ferroviária, onde
funcionava a Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura,
que passou a atender no Centro
Cultural Vicente Machado.
A mudança da biblioteca deve
estar concluída nos próximos dias
e a abertura está prevista para o

mês de agosto.
A diretora de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,
Gisele Coradassi, destaca que a
mudança é estratégica. “Eu precisava ficar mais próxima do pessoal da Indústria e Comércio e a
biblioteca aqui no Centro estava
um pouco escondida. O novo
espaço será maior e mais atraente
para os frequentadores. Dá para
pegar um livro e descer no Parque
Lacustre para aproveitar a leitura
e a paisagem”, disse.

FALECIMENTO EM PONTA GROSSA

Comel morre aos 90 anos

Obra quer oferecer mais qualidade no atendimento
Saúde, Maria Lidia Kravutschke,
destaca que essa é mais uma
obra para levar melhores condições para os usuários e profissionais da saúde. “É mais uma

unidade que será padronizada
para oferecer mais qualidade
no atendimento e mais estrutura
para o corpo técnico da unidade”, disse.

Ponta Grossa - Faleceu na
tarde desta segunda-feira (3),
na cidade de Ponta Grossa,
o advogado e escritor Wilson
Jerônymo Comel, aos 90 anos
de idade.
Wilson Comel nasceu em
Lagoa Vermelha em 20 de junho
de 1930, em Lagoa Vermelha RS. Foi professor de Economia
Política e Direito Civil na UEPG
entre 1960 e 2002, e um dos
fundadores do curso de Direito
da universidade. O advogado foi,
ainda cronista da Rádio Difu-

sora de Cruzeiro do Oeste e do
Jornal Diário dos Campos, onde
tinha uma coluna semanal, foi
membro do Instituto dos Advogados do Paraná e da Academia
de Letras dos Campos Gerais.
Deixa a esposa Nelsina Elizena Damo Comel, com quem
foi casado por mais de 60 anos
e os filhos: Neide Damo Comel,
Denise Damo Comel, Marcos
Damo Comel, Martha Damo
Comel Boschirolli, Paola Damo
Comel Gormanns, Lorena
Damo Comel.
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Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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 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) 99944-3153

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.

VENDO BICICLETA
FEMININA
Bicicleta feminina com cestinha,
usada, em bom estado de conservação. Valor R$ 500,00. Interessados
entrar em contato pelo telefone
(42) 9 9938-7680
COMPRO MOTO
Compro moto CB 300, Honda,
do ano de 2009 até 2015, em bom
estado de uso. Pago à vista. Tratar
pelo (42) 9 9972-0758 (WhatsApp).

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

CAPACETE R$ 80
Vendo capacete usado,
na cor preta, com viseira.
Apenas R$ 80. Somente
no dinheiro. Também
vendo uma impressora
Epson Expression XP 241,
com WI-FI, por R$ 500.
Tratar pelo (42) 9 99387680, com Willian.

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. pessoa jurídica de CNPJ-MF
sob n° 07.609.453/0001-69, torna público que recebeu, do IAP, a
Licença de Operação n° 34348 renovada, válida até 22/06/2026 para
explotação de pequena cascalheira de diabásio (cascalho) denominada mina Arrozal II, implantada na Fazenda São Nicolau , Município
de Arapoti, Estado do Paraná.
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3/let — son. 4/sant. 10/mapa da fome — vulcânicas. 11/sacerdotisa.
3/let — son. 4/sant. 10/mapa da fome — vulcânicas. 11/sacerdotisa.
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Angel,
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Direção
Ninfa
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(Mit.) por ciúmes
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Libra: Libra, o combo simpatia e bom humor vai facilitar todos
os seus relacionamentos nesta terça.
Use seu entusiasmo e sua determinação para motivar o grupo - isso trará
resultados ainda melhores. À tarde,
evite tretas com parentes.

Touro: A Lua brilha na sua Casa
das Realizações e indica que pode
ter boas oportunidades de sucesso
nesta terça. No trabalho, vai querer
impressionar os chefes, ainda mais
se sentir que pode conseguir uma
promoção.

Escorpião: Escorpião, o reizinho. Marte está todo pimpão na sua
Casa do Trabalho e promete te deixar ainda mais decidir e arrojar no
emprego. O astro dará sinal verde
para você assumir novos desafios ou
para colocar em prática um antigo.

Gêmeos: Você vai sentir uma
vontade enorme de se aventurar em
novas experiências e mostrará interesse por tudo que possa abrir a sua
mente ou trazer novas oportunidades
para o seu futuro. Tá de parabéns,
viu?! Lua e Marte trocam likes e vão
impulsionar seus planos.

Sagitário: Sagita, os astros
indicam que simpatia e boa lábia
ajudarão você a conseguir tudo que
quiser nesta terça. Seu poder de
comunicação continua acentuado, o
que tornará qualquer conversa bem
mais fácil e proveitosa. Isso, aliado
ao seu bom humor e entusiasmo.

Câncer: Se você quer dar uma
guinada na sua carreira, este pode
ser um dia perfeito sem defeitos
para iniciar as mudanças que deseja.
Marte na Casa das Realizações vai
reforçar a sua determinação e dará a
coragem necessária para correr atrás
das suas metas mais ambiciosas.

Capricórnio: Caprica, a Lua
é sua parça e favorece suas finanças!
Você pode descobrir boas maneiras
de reforçar o orçamento e uma das
possibilidades é faturar com algo
feito em casa ou em parceria. Também pode fazer um negócio vantajoso
envolvendo imóvel ou bens de família.

Leão: Leão, meu cristalzinho,
hoje você pode fazer boas parcerias
no trabalho ou ter bons resultados
em uma sociedade. Marte reina todo
pimpão na sua Casa do Aprendizado
deixa sua mente inquieta, despertando seu interesse pelos estudos.

Aquário: Marte na Casa 3
vai deixar a sua língua muito afiada.
Afrontosa que fala, né? Por um lado,
isso é ótimo, pois será mais fácil dizer
o que pensa, argumentar e defender
seus projetos. Porém, também correrá o risco de dizer algo sem pensar.

Virgem: Virgem, seu signo
adora o trabalho e a fada sensata Lua
dará incentivos extras para você cumprir suas tarefas. Você também pode
contar com toda a força guerreira de
Marte para mudar o que incomoda
e concluir qualquer coisas que esteja
pendente.

Peixes: A Lua na Casa 12 fará
você querer se isolar um pouco do
mundo. Respeite isso e procure ficar
mais quietinha, longe de barulho e agitação. Só não convém misturar dinheiro
com amizade, pois uma tensão no céu
sugere que pode ter dores de cabeça e
terminar fazendo papel de trouxa.

RESUMO DE NOVELAS

PALAVRAS CRUZADAS
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CRUZADAS DIRETAS
DIRETAS
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Áries: Você que lute, Áries! Mas
não vai lutar sozinha, não, viu, minha
consagrada?! Seu planeta regente
esta em seu signo e deixa você ainda
mais determinada. Em sextil com a
Lua, indica que você pode querer
mais liberdade.

MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Terça-Feira (04/08)
Benê e Guto reatam a
amizade e as aulas de piano.
Ellen aconselha Anderson
sobre seu relacionamento
com Tina. Dóris concorda
que Bóris ofereça uma bolsa
de estudos para Ellen no
colégio Grupo, e ele comemora. Tina confessa a Ellen
que está mal por causa de
Anderson. Tato sofre ao
ver Deco com Tonico. Guto
exige que Samantha respeite
Benê. Keyla se incomoda ao
ver Tato e K2 juntos. Lica
e Ellen organizam a Balada
Cultural. Luís confronta
Edgar. Tina alerta Lica sobre
Bóris.
NOVO MUNDO
Terça-Feira (04/08)
Domitila proíbe Rosa de
contar a Dom Pedro que
perdeu o bebê. Leopoldina
ironiza a gravidez de Benedita e Dom Pedro se irrita.
Sebastião investiga sobre
a mãe de Libério. Jacira
decide procurar Piatã e os
guerreiros. Greta provoca
uma briga entre Wolfgang e
Diara. Amália conta a Hugo
que perdeu o seu bebê no
parto. Thomas é hostil com
Amália e Anna o repreende.
Jacira encontra o que sobrou
do acampamento dos pistoleiros e recolhe as armas dos
guerreiros. Benedita ameaça
Domitila. Jacira organiza as
índias para salvarem os guerreiros da tribo. Leopoldina
invade a casa de Thomas e

exige ver Anna.
TOTALMENTE DEMAIS
Terça-Feira (04/08)
Germano diz a Eliza que
fez o teste de DNA para
comprovar sua paternidade e
pede à filha que o deixe cuidar dela. Gilda não acredita
em Arthur quando ele conta
que Dino colocou Eliza na
cadeia. Jojô ofende Gilda.
Peçanha revela a Dino que
Germano é pai de Eliza.
Lorena publica a prisão de
Eliza em seu site. Germano
agride Dino e discute com
a polícia. O empresário é
preso por desacato à autoridade. Wesley diz a Jonatas
que não sente suas pernas.
Gilda questiona Dino sobre
a prisão de Eliza.
FINA ESTAMPA
Terça-Feira (04/08)
Griselda se desespera por
notícias de Antenor. Pedro
Jorge implora que Danielle
o tire da casa de Celina.
Vilma comenta com Letícia
que acredita que Chiara será
desmascarada. Wallace elogia Dagmar para Leandro.
Danielle revela a Esther que
Beatriz e Guilherme são os
pais biológicos de Vitória.
Mônica avisa a Teodora que
Quinzinho pode dormir com
ela. Pedro Jorge fala para
Henrique que ele tem uma
irmã. Celina confronta Beatriz sobre sua relação com
Guilherme. Ferdinand e seus
comparsas libertam Antenor,
mas atiram em direção ao
rapaz.

Canal 1
Flavio Ricco
Colunista Canal 1
No SBT, com ou sem Datena, ideia do
novo "Aqui Agora" continua em pé
Até segunda ordem, ou ordem
em contrário de Silvio Santos, a
direção do SBT continua pensando
num novo “Aqui Agora”, para
estrear no mais curto espaço de
tempo possível.
Além da escolha de um apresentador, providências estão sendo
tomadas, entre técnica e pessoal,
para desenvolver este trabalho.
Por exemplo, o nome de Walter Santos, que em outros tempos
dirigiu o seu departamento de jornalismo, já se inclui entre os responsáveis.
Há o entendimento que um jornal, com as características do “Aqui
Agora”, poderá ser a solução para
os seus problemas de audiência no
final de tarde e começo de noite,
mesmo considerando a forte concorrência no horário.
José Luiz Datena chegou a ser
convidado para a sua apresentação
e a informação é que, até se decidir
pela permanência na Band, o acerto
esteve muito próximo de acontecer.
Se ainda existe a possibilidade
de uma reviravolta no caso ou a
busca por outras alternativas, só o
tempo dirá. Em se tratando de SBT,
sempre é bem complicado assegurar qualquer coisa.
TV Tudo
Redução
Dentro desse plano de emergência para a volta das gravações
de novelas na Globo, o autor Daniel
Ortiz precisou eliminar cerca de
40 capítulos de “Salve-se Quem
Puder”.
Só serão produzidos 53, para
exibição em 2021.
Tá dentro
Apesar das modificações em
“Salve-se Quem Puder”, a entrada
de Rodrigo Simas está confirmada.
Foi definida sua escalação para
ser o músico Alejandro, aquele que
disputará Juliana Paiva com Felipe
Simas, seu irmão na vida real.
Aprendizado
Malu Rodrigues integra o elenco
de “Tapas & Beijos”, que volta ao
ar nesta terça-feira na Globo. Ela
começou na série fazendo participação e logo conquistou um papel
fixo, como Bia, filha de Jorge (Fábio
Assunção).
"Foi um enorme aprendizado,
tive os melhores amigos e professores de cena, um elenco dos Deuses,
diretores e produção incríveis. Foi o
trabalho onde descobri que tenho
uma veia cômica", conta a atriz.
A verdade
Na semana passada, o piloto
definitivo do novo programa das
manhãs na Band, da Mariana Godoy
e do Zeca Camargo, não foi aprovado pela sua alta direção, entenda-se Johnny Saad, André Aguera
e Antonio Zimmerle. Nenhum dos
três gostou do que viu.
Daí a decisão de suspender a
estreia.
Corrida
Ainda em se tratando deste
novo programa, outros pilotos serão
gravados, com as correções solicitadas.
Por enquanto, no ar, seguem
as chamadas de um “vem aí”, sem
ainda cravar data nenhuma. E o problema não é só pensar no primeiro
programa. Tem o dia seguinte.
Artista do chocolate
A “chocolatier” Luisa Abram
participa do “Top Chef”, nesta
quarta, 22h30, na Record.
No “Teste de Fogo”, os competidores terão que mostrar suas

habilidades em confeitaria e preparar
uma sobremesa feita com chocolate e
especiarias. Abram é a convidada da
prova. Lembrando que na próxima
semana será a vez da Xuxa.
Confidencial
O diretor Daniel Filho e a autora
Ana Maria Moretzsohn seguem trabalhando juntos em uma nova série
da Netflix que deverá contar com
Lucélia Santos no elenco.
Como tudo o que envolve essa
plataforma de streaming, nada pode
ser antecipado.
Trabalho conjunto
Profissionais da Record e da parceira Casablanca estão trabalhando
em conjunto nos reajustes para a
volta das gravações de “Amor Sem
Igual” na próxima segunda-feira.
“Gênesis”, por sua vez, continua sem previsão de retorno aos
estúdios.
Tentativa
Em relação ao “The Voice
Kids”, a mensagem da Globo para
os técnicos é a seguinte: tudo será
feito para entregar o programa ainda
neste semestre.
Então devemos entender que
Carlinhos Brown vai aparecer nas
duas versões, e no mesmo período,
ou poderá ser substituído no “Kids”?
Integração
Depois da Band aberta e a rádio,
Cátia Fonseca ganhará um programa
no canal Terraviva. No projeto, previsto para estrear em setembro,
muita gastronomia e bate-papo com
CEOs, executivos e empresários das
principais empresas do agronegócio.
Será diário e com uma hora de duração.
Bate – Rebate
•Bahia e Ceará se enfrentam
nesta terça, 21h30, na decisão da
Copa do Nordeste...
•... Na aberta, para os estados
da região, transmissão do SBT...
•... Na TV paga, o Fox Sports
vai fazer o jogo em dois canais...
•... Um com João Guilherme,
Zinho, Oswaldo Paschoal e Carlos
Eugênio Simon...
•... No canal 2, repetindo o trabalho da Copa do Mundo, narração
de Renata Silveira, comentários de
Lívia Nepomuceno e Vanessa Riche,
e Fernanda Colombo com a arbitragem.
•Em se tratando de arbitragem, os que aposentaram o apito e
o pessoal na ativa, as transmissões
da Globo têm revelado que a classe
nunca esteve tão unida...
•... Em muito do que é assinalado e abençoado, há uma tentativa
em deixar o telespectador de bobo
na história.
•Bem interessante a live do
Ratinho, sexta-feira, com exibição no
horário do programa dele e as participações do Leonardo e Raça Negra...
•... Depois disso, a pergunta no
SBT é quando ele pretende voltar a
gravar normalmente?...
•... Ou na live não tinha coronavírus?
C´est fini
A advogada Olivia Fürst concluiu seu trabalho de consultoria
para a próxima temporada da série
“Sob Pressão” na Globo. Ela foi
contratada para auxiliar a equipe de
roteiristas nas questões ligadas ao
Direito de Família.
É possível que ainda volte a dar
algum apoio mais adiante, durante o
período de filmagens.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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ENGAVETAMENTO NA BR 277

Acidente deixou 8 mortos e 26 feridos
Divulgação

Tudo começou
com um
primeiro
acidente
Oito pessoas morreram
e 21 ficaram feridas em um
engavetamento entre 22 veículos por volta das 22h30 de
domingo (2), na BR-277, em
São José dos Pinhais, região
Metropolitana de Curitiba, no
sentido litoral do Paraná.
Sete vítimas morreram no
local e uma delas posteriormente, no Hospital Cajuru. A
informação da morte da oitava
vítima foi confirmada pelo IML.
O órgão confirmou ainda que
ao todo são cinco mulheres e
três homens perderam a vida
no acidente.
Acidente
De acordo com a Ecovia,
empresa concessionária que

Dezesseis carros, sendo um da PM, e cinco motocicletas se envolveram no acidente

administra o trecho, o engavetamento aconteceu no km 77,
perto da Avenida Rui Barbosa,
em São José dos Pinhais.
Para o Coronel Prestes,
que participou do atendimento
às vítimas, o acidente envolveu
cinco motocicletas, 16 carros,

NA VILA ROSÁRIO

Encontrado
morto em casa
Homem de 41 anos foi encontrado sem vida em sua residência
localizada na Rua Dr. Heraclio
Mendes de Carvalho, na Vila
Rosário. A informação chegou a
conhecimento da PM às 17h45
de sábado (1º). A equipe do Samu
confirmou o óbito no local, que foi
isolado pelos policiais mlitares.

NA RIO BRANCO

Faz menção
de estar armado
e rouba loja
Fazer menção de estar
armado, para subtrair pertences
das vítimas, já é uma constante
em Castro. E foi isso que aconteceu em um estabelecimento
comercial localizado na Rua Cruz
Machado, na Vila Rio Branco,
no sábado (1º), por volta das 18
horas. Dizendo estar portando
uma arma, indivíduo levou certa
quantia em dinheiro do caixa e
evadiu-se a pé. Policiais militares
realizaram buscas pelas redondezas, mas não o encontraram.

NO SÁBADO

Homem é
esfaqueado
Homem de 30 anos foi vítima
de ferimento por arma branca,
após discussão com autor na
noite de sábado (1º), por volta
das 21h30, na Vila Rio Branco,
em Castro. Logo após o crime,
o esfaqueador fugiu do local
enquanto que a vítima foi encaminhada para casa hospitalar onde
recebeu atendimento médico.

EM PONTA GROSSA

Falecimento
de coronel
Ponta Grossa - O falecimento
do coronel BM RR João Jorge dos
Santos, que atuou como comandante do 2° Grupamento de Bombeiros em Ponta Grossa, de 1983
a 1987, e também foi chefe de
gabinete do ex-prefeito Otto Santos
da Cunha, vereador e secretário de
Obras no mandato do ex-prefeito
Jocelito Canto, ocorrido em Ponta
Grossa na sexta-feira, 31 de julho,
consternou a todos.
O comando, oficiais e praças
do 1° Batalhão de Polícia Militar,
consternados, expressaram suas
condolências à esposa e filhos.

sendo um da Polícia Militar, e
um caminhão. Todos os feridos
foram encaminhados para hospitais da região.
Ainda conforme os bombeiros, tudo começou com um
primeiro acidente envolvendo
alguns carros, sem gravidade.

O caminhão, conforme os
socorristas, vinha atrás e tentou desviar dos veículos, mas
acabou atropelando quatro
ocupantes dos carros que estavam aguardando na lateral da
pista. Depois disso, os outros
veículos envolvidos também

POR MORTE DE MOTORISTA DE UBER

Militares do exército são presos
S ANDRO A. C ARRILHO
ESPECIAL P ÁGINA U M N EWS
Ponta Grossa - Cinco
dias após o desaparecimento
do motorista de Uber de
Ponta Grossa, Luiz André
Walilo, de 45 anos, o setor
de investigação da polícia
civil de Ponta Grossa chegou
nessa segunda-feira (3) ao
paradeiro dos três indivíduos
que, supostamente, estariam envolvidos no sumiço e
na sua morte, após irmã da
vítima, que é policial, passar informações ao Serviço
Reservado do 1º BPM. Com
o rastreio e encontrando
esses indivíduos, que são soldados recrutas do 13º BIB,
eles acabaram por indicar o
paradeiro do corpo do motorista no Rio Imbituvão, município de Imbituva. Com as
informações, policiais militares foram até o local onde o
corpo foi deixado, constataram o fato, acionaram a criminalística e posteriormente
o IML para recolhimento do
cadáver.
A ocorrência foi apresentada na 13ª SDP de Ponta
Grossa, plantão policial do

delegado Lucas Mariano
Mendes, da 43ª DRP de
Castro. Após as oitivas dos
policiais militares, bem como
dos envolvidos que estavam acompanhados pelos
seu advogados, foi deliberado pelo flagrante dos três
envolvidos por ocultação de
cadáver, sendo representado
no mesmo ato pela prisão
preventiva decretada pelo
judiciário.
Gravata
A narrativa dos três
autores, suspeitos da morte,
é de que a morte teria sido
proveniente de uma gravata, conforme descreveu o
delgado Fernando Maurício
Jasinski, da Delegacia de
Polícia de Imbituva. O horário que tudo aconteceu também é desconhecido, mas o
último contato que a vítima
teve com familiares foi em
29 de julho.
Investigações
A Polícia Civil continua
com as diligências para apurar de forma integral o ocorrido, ressalta o delegado
Lucas Mariano. Quanto

a ação da polícia civil em
crime praticado por militar,
o delegado castrense esclarece que “tais crimes não
foram cometidos conforme
o artigo nono do Código
Penal Militar, então, o homicídio seja de militar, ou não,
a atribuição da investigação
do crime é de competência da polícia civil e não há
nenhuma
irregularidade”.
Delegado informou, ainda,
que o flagrante seria finalizado ainda na segunda-feira
e o inquérito instaurado para
apuração da morte continuará sendo pela Seção de
Homicídios da subdivisão de
Ponta Grossa.
13º BIB se pronuncia
Em Nota à Imprensa,
o Comando do 13º Batalhão de Infantaria Blindado
(13ª BIB), através de seu
comandante Jauro Francisco
da Silva Filho, informou
que “está acompanhando as
investigações policiais (...)
e que lamenta pela conduta
inaceitável dos soldados e
compadece-se com os familiares da vítima pelo ocorrido”.

QUASE 80 MIL CASOS

PR registra mais de duas mil mortes
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta segundafeira (03) 1.233 novas confirmações e 45 mortes pela
infecção causada pelo novo
coronavírus. O Paraná acumula
79.984 diagnósticos positivos
e 2.028 mortos em decorrência
da doença. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao final
do texto.
Internados
1.251 pacientes com diagnóstico confirmado estão internados hoje (segunda-feira).
962 estão em leitos SUS (404
em UTI e 558 em leitos clínicos/enfermaria) e 289 em leitos da rede particular (110 em
UTI e 179 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 924 pacientes
internados, 482 em leitos UTI e

442 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles
estão em leitos das redes pública
e particular e são considerados
casos suspeitos.

45 mortes divulgadas
nessa segunda-feira
causada pela covid
Óbitos
A secretaria informa a morte
de 45 pacientes. Todos estavam
internados. São 12 mulheres
e 33 homens, com idades que
variam de 41 a 96 anos. As
mortes ocorreram entre os dias
21 de julho a 03 de agosto. Os
pacientes que faleceram residiam
em Curitiba (16), Londrina (4),
Arapongas (4), São José dos
Pinhais (4), Almirante Taman-

daré (2), Pinhais (2) e um caso
confirmado em cada município
a seguir: Apucarana, Araucária,
Ariranha do Ivaí, Campo Largo,
Capanema, Cascavel, Colombo,
Fazenda Rio Grande, Francisco
Beltrão, Mandirituba, Matinhos,
Santo Antônio da Platina e
Umuarama.
Fora do Paraná
O monitoramento da Secretaria registra 881 casos de
residentes de fora. 22 pessoas
foram a óbito.
Ajustes
Alteração de município. Um
caso confirmado no dia 25/7
em Mandaguari foi transferido
para Curitiba; um caso confirmado no dia 2/7 em Curitiba
foi transferido para Pinhais; um
óbito confirmado no dia 1/8 em
Piraquara foi transferido para
Curitiba.

colidiram atrás, ainda conforme
os bombeiros.
Fumaça e neblina
Testemunhas disseram que
havia uma queimada perto do
local atrapalhando a visão de
quem dirigia pela estrada. A
informação foi confirmada pelo
Corpo de Bombeiro e também
pela PRF, que também falou
sobre a intensidade da neblina
no trecho.
"Os focos de fogo à beira
das rodovias, eles podem gerar
esse tipo de situação em qualquer rodovia do estado do
Paraná e do Brasil. Estamos
em um período de estiagem,
temos alertado veementemente
isso todo dia para que a população nos ajude cuidando dessa
situação. Nossos atendimentos
de incêndio florestal aumentaram 78% em relação ao ano
passado", contou o coronel
Prestes.
Ele disse que se não houver uma cooperação, podem

acontecer outras tragédias nas
rodovias.
Ainda de acordo com a
PRF, a pista no sentido litoral
chegou a ficar totalmente interditada por várias horas, mas,
na manhã desta segunda (3), o
trecho já tinha sido liberado.
A Ecovia confirmou que a
visibilidade na rodovia ficou
prejudicada em função da
fumaça gerada por uma queimada fora da faixa de domínio,
próximo à BR-277.
De acordo com a concessionária, "isso gerou colisão entre
alguns veículos que, em seguida,
desocuparam os veículos e permaneceram na rodovia".
Ainda conforme a empresa,
"uma carreta não conseguiu
frear e atropelou algumas destas pessoas, colidindo também
com alguns veículos que estavam no local".
A concessionária informou
que lamenta o ocorrido e disse
que se solidariza com as vítimas
e familiares.

JARDIM ALVORADA

Ginásio de Esportes
é alvo de vandalismo
O Ginásio de Esportes do Jardim Alvorada, que está em obras,
foi alvo de vandalismo pela terceira vez consecutiva na semana
passada. O local foi arrombado
e na madrugada de sexta-feira
(31) foi retirada uma bancada de
granito de um dos banheiros. As
obras do ginásio estão em fase de
conclusão e em breve serão feitos o fechamento das paredes e a
colocação das portas.
A Secretaria Municipal de

Esporte e Juventude pede ajuda
da população para avisar se houver movimento no local, e também
para tentar recuperar o granito.
“Se alguém souber do paradeiro
da bancada de granito roubada,
pode informar a Guarda Municipal pelo telefone 153 ou a Secretaria de Esporte e Juventude pelo
número 2122-5082”, disse o
secretário municipal de Esporte
e Juventude, Marcos Vinicios de
Rocco.

NO DOM BOSCO

Guarda Municipal apreende
mais de 3 kg de maconha
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa,
órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania e
Segurança Pública (SMCSP),
apreendeu mais de 3 quilos de
maconha durante ação realizada
na região do Bairro Dom Bosco.
A ocorrência foi registrada na
Rua Praia da Armação.
De acordo com informações
da SMCSP, a situação teve início durante patrulhamento da
equipe Romu Bravo da GM, por
volta das 19h30, pelo Bairro
Dom Bosco, onde os agentes
avistaram um homem em atitude
suspeita e que, ao ver a viatura,
arremessou uma mochila dentro
do pátio de uma residência.
Em revista pessoal, foi constatado que não havia nada de
ilícito em poder do suspeito, no
entanto, foi constatado que o

homem fazia uso de tornozeleira
eletrônica.
Na sequência, a equipe responsável pelo patrulhamento conversou com a dona da residência
onde a mochila foi arremessada e
solicitou autorização para verificar o conteúdo, sendo encontrados vários tabletes de substância
análoga maconha - totalizando
aproximadamente 3,840 quilogramas -, uma balança de precisão, um rolo de papel-alumínio e
oito reais dinheiro.
Ao ser indagado pela equipe
sobre a posse da droga, o suspeito informou que havia acabado de receber as substâncias,
que seriam vendidas a terceiros.
Diante do exposto, a equipe
procedeu com prisão ao suspeito, a apreensão das drogas e
dos objetos encontrados, e realizou o encaminhamento para a
13º SDP para as providências
cabíveis.

ARAPOTI

Policiais abordam homem e
descobrem drogas e arma
Arapoti - Em patrulhamento,
uma equipe PM avistou um
homem que ao visualizar a presença policial tentou evadir-se.
Foi por volta das 15 horas de
sábado (1º), na Rua Joaquim
Antonio da Silva, Bairro Ceres,
em Arapoti.
Os policiais lograram êxito
na abordagem e após deligências
foram localizados uma balança de
precisão, 29 pinos para cocaína,
27 gramas de substância análoga

à cocaína, 2,3 gramas de substância análoga à maconha, certa
quantia em dinheiro, dois revólveres calibre.32, treze munições
e um veículo acabou apreendido.
O veículo, os objetos e os abordados, um homem de 32 anos,
dois adolescentes (de 14 e 17
anos) foram encaminhados até a
delegacia de polícia. Os menores
foram acompanhados por seus
representantes legais e o Conselho Tutelar foi acionado.
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'Se você quer ser bem-sucedido precisa de dedicação total,
buscar seu último limite e dar o melhor de si mesmo' – Ayrton Senna
Divulgação

A palestrante e
farmacêutica
Juliana
Ribeiro
soprando
velinhas dia
11. Votos de
felicidades!

Maribel

Divulgação

A querida e
charmosa
Maribel Reque
será alvo
de muitas
mensagens,
ligações e
carinho no dia
11 de agosto,
motivadas
pela idade
nova. Muitas
felicidades!

O casal Silvia Schafranski e Antônio Prestes.
Dia 10, o médico veterinário Antônio recebe
felicitações de aniversário, e dia 11 a
renomada profissional Silvia, pelo
dia do advogado. Parabéns!
Divulgação

Maria Luiza Oliveira festeja a vida no
dia 4 de agosto e recebe votos de
felicidades. Bênçãos infinitas!

Divulgação

Dia 8, muitos
vivas para
Rosangela
Justus.
Parabéns!

Divulgação

Dia 06, Eduardo Gusmão comemora
mais um ano de vida e será muito
cumprimentado. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

O fotógrafo José Aldinan de Oliveira em
ritmo de aniversário. A data será festejada
ao lado da família no dia 08 de agosto
Divulgação

Na segunda-feira (10), o empresário
Wilson Oliveira, do coirmão Diário
dos Campos, será alvo de muitas
felicitações de idade nova. Parabéns!
Divulgação

04/07

Paulo Henrique Solek
Tatiana Lopes Gabriel

Ainda em
tempo de
parabenizar
Vanessa
Ladwig,
que no
domingo (2)
comemorou
mais um ano
de vida

05/07

Anderson Luiz Neves
Isaias Ferreira dos Santos
Wagner Augusto Krelling

Lourival de Jesus Penna

Marcus Fabrizio Busato, secretário de Governo
de Ponta Grossa, recebe parabéns de
aniversário dia 08. Votos de felicidades!

Morando
há anos em
São Paulo,
o castrense
Hélio
Matosinho
comemorou
nesse 1º de
Agosto a
passagem
de seu
aniversário.
Parabéns!

Contando os
dias para a
chegada de
seus 28 anos,
destaque para
Douglas
Martins de
Oliveira
que recebe
parabéns
nesta
sexta-feira (7)
Divulgação

06/07

