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PRF apreende 220 gramas de haxixe na BR-277, região de Irati
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Divulgação / Daiane Taborna

vendas abaixo da média anual

Comerciantes
'com os
pés no chão'

461 já recuperados

Castro registra
3° óbito
por covid-19
Até na tarde de quinta-feira
(6), 743 casos de Covid-19 tinham sido confirmados em Castro, de acordo com o boletim
diário, emitido pela Secretaria
Municipal de Saúde. Destes,
461 pacientes já estão recuperados, 274 estão em isolamento
domiciliar, três estão internados
em leito regular de hospital e
dois estão na Unidade de Terapágina 9
pia Intensiva (UTI).

Mais um dia dos pais se aproxima, e desta vez, a data
especial vai acontecer em meio a um cenário atípico,
devido a pandemia do novo coronavírus. Mesmo sendo
uma grande oportunidade para o comércio, o dia dos pais
desse ano gera diferentes sentimentos nos empresários
locais, e, até mesmo os otimistas, estão com os pés no
página 7
chão ao falarem das expectativas.		
Divulgação

neste sábado

capacitação

Camponeses do
MST preparam
doações

Iluminação de led
inicia na Avenida
dos Pioneiros
A mudança da iluminação
pública para a tecnologia led em
Carambeí já apresenta mudanças. A avenida dos Pioneiros é a
primeira via a ter a substituição
das lâmpadas e a qualidade de
iluminação pode ser observada.
O cronograma de troca seguirá
para a Avenida do Ouro, onde há
maior concentração de pontos
página 4
comerciais.
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Previsão de vendas é feita com moderação

Divulgação

no socavão

Prefeitura instala
barreira sanitária

carambeí

Lotes de
cemitério serão
vendido através
de leilão

Divulgação

portátil
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Jovem de Tibagi
recebe dispositivo
para visão

Dia da votação não haverá identificação biométrica

Divulgação

Nesta quarta-feira (5), o
aluno da Escola Municipal Ida
Viana, Gabriel Carneiro, recebeu a doação de um dispositivo
portátil de visão artificial (OrCam MyEye) que possibilita que
deficientes visuais compreendam
página 4
textos e objetos.

Oficinas virtuais
de dança recebem
1.500 pessoas de
30 municípios
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Palmeira tem
13 casos ativos
de covid e 57
recuperados
página 4

Camila
Santanioni está
no P1 News

com a pandemia

Acesso ao Socavão tem barreira sanitária

Gabriel Carneiro
recebeu a doação de família

CANAL 1

A Prefeitura de Castro, em
combate à pandemia da Covid19, e devido ao resultado do
programa de testagem em
massa executado no município,
decretou medidas para o Distrito do Socavão e comunidades
rurais adjacentes. Desde quarta-feira (5), pelo período de 15
dias, serão instaladas barreiras

nos acessos da localidade
com aferição de temperatura
e encaminhamento à Unidade
de Saúde caso a temperatura
esteja acima dos 37,5º. A medida vale para a entrada e saída
dos moradores e visitantes do
Distrito. A circulação, entrada
e saída de pessoas, ficam condicionadas.
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encerrar

mais jovem

Governo faz
auditoria em
contratos

Paranaense
atravessa o Canal
da Mancha

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná
(DER/PR) iniciou na quartafeira (5) a publicação de editais de licitação para contratar
empresas que irão atuar na
fiscalização de todas as medidas, atividades e obrigações do
encerramento dos contratos dos
página 3
pedágios.

A atleta paranaense Mariana
Chevalier fez história e se tornou
a brasileira mais jovem a concluir
a travessia do Canal da Mancha.
Aos 16 anos, a nadadora iniciou
o trajeto de aproximadamente
33 quilômetros às 5h30 da
manhã quinta-feira (30/07) e
o completou em 11 horas e 55
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minutos.

Eleições deste ano
têm adaptaçãos
Dois mil e vinte é ano
de eleições municipais, mas,
assim como quase todos os
eventos marcados para este
ano, o processo eleitoral também sofreu mudanças, graças
a pandemia de covid-19, a
começar pela data. Em vez de
em outubro, como costumeiramente ocorria, as eleições
deste ano vão acontecer no
mês de novembro. O primeiro
turno está marcado para o dia
15 e o segundo para 29 de
novembro. Outras mudanças e
adaptações também irão fazer
parte das eleições municipais
deste ano, por exemplo, não
haverá identificação biométrica no dia da votação, e será
novamente necessário que
todos os eleitores estejam
portando um documento oficial com foto, como carteira
página 3
de identidade.

Divulgação

virtual

Castrolanda
realizou
assembleia
Guiada pelo diretor-presidente, Willem Berend Bouwman e pelo diretor-executivo,
Seung Hyun Lee, a Cooperativa
Castrolanda realizou mais uma
Pré-Assembleia Semestral de
Balanço. O tradicional encontro
página 6
foi virtual.
Divulgação
Divulgação

Willen Bouwman

camila é uma das novidades

Camila Santanioni será
uma das novidades de “Amor
Sem Igual”, que volta a ser
gravada segunda-feira. Lena,
sua personagem, é uma garota
de programa de luxo que seduz
os clientes do “Mademoiselle
Olympia Night Club” com
suas danças aéreas. A atriz
vem de trabalhos como “Os
Dez Mandamentos”, da própria Record e “O Negócio”,
página 8
na HBO.
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Loucos?
Informe Publicitário

Eu sou louco
Tu és louco
Eles são loucos!
E os políticos que nos enganam?
Ah! esses são loucos espertos.!
Roubaram a chave deste
grande hospício social...
Continuamos assim...
Loucos presos e felizes... Até
saltitando no bloco da loucura!
Isso é uma ofensa?
Oh! claro que não... Eu também sou louca!
Dizem que só há democracia
entre os iguais...
Então, já deu pra perceber que
"A democracia impera em
nosso país!"
É... isso mesmo!
Só pode ser conversa de
louco...

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

DIA DOS PAIS

Jacqueline Campos Rojas

EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

ELEIÇÕES 2020 SE APROXIMA MAIS
UMA OPORTUNIDADE
DE DECISÃO
Neste ano ocorrem as eleições municipais, quando
os eleitores têm a oportunidade de trocar prefeito
e vereadores de sua cidade, ou se for o caso, como
inclusive costuma acontecer bastante em Castro,
hora de reeleger os mesmos, as figuras carimbadas.
Antes disso, no entanto, dá pra estudar a vida dos
candidatos, procurar conhecer seus currículos,
quando estes o tem, investigar de fato a conduta
daqueles que pretendem representar os interesses do povo pelos próximos quatro anos, afinal,
as decisões que estes cidadãos irão tomar, terão
impacto direto na vida da população. Vale lembrar
ainda que, essa busca é gratuita e, uma obrigação
ética dos eleitores, mas cabe também ressaltar, já
que parece ainda não estar claro, trocar o voto
pela cesta básica, pela gasolina e pelo botijão de
gás é ação dolosa e ilícita. Ou seja, todos temos
obrigações para cumprir nesse ano.

ATAQUES
Não sei se foi a quinta ou
sexta entrevista do prefeito
Moacyr Fadel no programa #
Antena Sul, somente neste ano,
mas a de quarta-feira (5) ele foi
totalmente infeliz. Dizer que um
vereador da Castrolanda que
testou positivo tem somente um
pulmão, foi muito baixo. Além de
prefeito e outras coisas, agora é
também médico?
ATAQUES II
Único vereador que representa a Castrolanda é Rafael
Rabbers, e pelo que sei, ele
não tem 30% de pulmão. Não
tenho dúvidas que vai render
mais um processo na conta do
chefe do executivo.
KIT PARA POUCOS
Agora, médicos da rede
pública, em Castro, estão
receitando o kit para tratamento de suspeitos de
covid-19. Detalhe: o pobre
tem que comprar. Não está

Faz lembrar os primeiros
desafios da viagem biológica do espermatozóide na
exaustiva corrida “olímpica”
de trinta milhões de concor-

rentes onde somente o vencedor irá fecundar o óvulo e
formação do ovo, que desenvolverá o filho de uma nova
família.

Agora, num primeiro
momento é esperar a cegonha
trazer o seu filho, para começar o desafio mais difícil de

ser pai. Não copiar a imagem
clássica do pai autoritário,
mas conquistar sua autoridade por meio da afetividade.

Se não tem experiência de
cozinha ou gastronomia, ajude
a lavar e secar as louças. Além
de sustentar economicamente
a família e ensinar os filhos a

serem homens ou mulheres,
sem se afastar deles. Pois a
segurança dos filhos é o amor
paterno. O pai moderno é o
diálogo da família.

disponível na farmácia do
SUS. E aí, como fica?
30 EQUIPES
Confesso que fiquei surpreso com a quantidade de
equipes, de duas pessoas, que
estão fazendo a testagem para
covid-19 em moradores de Castro. São 30 equipes que entram
nas residências, aplicam o teste,
e aguardam quinze minutos até
sair o resultado.
DE FORA
As 60 pessoas vem de Curitiba diariamente, aplicam a testagem, e retornam para a capital.
Mesmo com toda a proteção,
será que elas não podem transmitir a doença com tanto vem e
vai? Perguntar não ofende!
E AQUI?
Se as de Curitiba contam
com EPIs, as daqui trabalham
nas barreiras sanitárias com
máscara e um aventalzinho de
neoprene. Vá entender.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais

Acredite: rápidas
a conexãoecom
o cérebro ativo e livre vai nos trazer a indulgência plenária!
Resenhas
radicais

Pense na última vez que levantou da poltrona e se exercitou. Com o tempo, controlar a televisão ou o celular se
tornou
rotina a
entediante.
sensação
bastante ativo
comume- livre
o tédiovai
– pode
depressão,
ansiedade eplenária!
adaptação
Acredite:
conexãoEssacom
o cérebro
noscausar
trazer
a indulgência
hedônica, ou tendência de se acostumar com coisas ruins que estão acontecendo ao longo do tempo. Você precisa
Pense na última vez que levantou da poltrona e se exercitou. Com o tempo, controlar a televisão ou o celular se tornou rotina entediante.
treinar
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O planejamento
mostrou
que
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ainda
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aqui
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Brasilis.
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nada
vai
adiantar
velhas
sas ruins que estão acontecendo ao longo do tempo. Você precisa treinar e estudar esta conexão para entender a situação. O planejamento
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e truques
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mirabolantes
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e livre,
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terramostrar
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ideologia.
os fonescom
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observe.
Veja eque
um supremos
Poder Maior
já refutavão
eleições
que foram
vada ideologia.
fones de ouvido
e observe.
que umque
Poder
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que foram
ganhas pelos
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nososcelulares
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de Veja
políticos
aconteceram.
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e
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de
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que
aconteceram.
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serão
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por
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Mas
não
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nada.
E
acredite: só
protocolares”. Mas não comente nada. E acredite: só haverá indulgência plenária para fiéis que cumprirem requisitos
haverá indulgência plenária para fiéis que cumprirem requisitos mínimos para a absolvição: a distância conveniente desses processos, o uso
mínimos
para a absolvição: a distância conveniente desses processos, o uso de máscaras protetoras e um sincero
de máscaras protetoras e um sincero pedido ou confissão de culpa. Não será necessário rezar o Terço ou usar o Crucifixo. Nem fazer o sinal
pedido
ou
confissão
culpa. Nãoopositores
será necessário
rezar
o Terço
usar odias,
Crucifixo.
Nem fazerque
o sinal
da cruz.
da cruz. Estes
costumes de
só identificam
que se valem
de uma
fé emou
melhores
uma possibilidade
não existe
mais. Estes
costumes só identificam opositores que se valem de uma fé em melhores dias, uma possibilidade que não existe mais.
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24

ºC

9 ºC

Umidade
82%
34%

23

ºC

10 ºC

78%
35%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
09/08

24

ºC

10 °C

79%
42%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

10/08

REDAÇÃO

Temperatura

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

07/08 - Dia Estadual da "Lei Maria da Penha"
Dia Nacional do Documentário Brasileiro
08/08 - Dia do Pároco / Dia Nacional do Elos
Internacional da Comunidade Lusíada
09/08 - Dia dos Pais / Dia Internacional dos Povos Indígenas
10/08 - Dia da Solidariedade Cristã
Dia Internacional do Biodiesel

23

ºC

10 ºC

74%
36%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 06/08/2020
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COM A PANDEMIA

Eleições municipais têm adaptações
Divulgação

Primeiro turno
será no dia
15 e segundo
turno em 29
de novembro
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Dois mil e vinte é ano de
eleições municipais, mas, assim
como quase todos os eventos
marcados para este ano, o processo eleitoral também sofreu
mudanças, graças a pandemia
de covid-19, a começar pela
data. Em vez de em outubro,
como costumeiramente ocorria, as eleições deste ano vão
acontecer no mês de novembro.
O primeiro turno está marcado
para o dia 15 e o segundo para
29 de novembro.
Outras mudanças e adaptações também irão fazer parte
das eleições municipais deste
ano, por exemplo, não haverá
identificação biométrica no dia
da votação, e será novamente
necessário que todos os eleitores
estejam portando um documento
oficial com foto, como carteira de
identidade, Carteira Nacional de
Habilitação (CNH), ou Carteira
Profissional para a identificação.
Para facilitar a localização de
local e seção de votação, tam-

Dia da votação não haverá identificação biométrica
bém é recomendado que todos
portem o título de eleitor.
Neste ano a justificativa de
ausência para o voto, ou seja,
a justificativa de quem não irá
votar, não será feita nas seções
eleitores, somente pelo aplicativo
e-título. E, em razão da redução nacional do parque de urnas
eletrônicas do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE), algumas seções
funcionarão juntas neste ano.
A chefe do Fórum Eleitoral
de Castro, Fernanda de Araújo,
conversou com a reportagem e
também explicou que para evitar aglomeração, está em estudo
a possibilidade de o horário da
votação ser estendido para até as
18 horas. Segundo ela, o Tribu-

nal Regional Eleitoral do Paraná
(TER/PR) também está estudando a melhor forma de montar a seção eleitoral e organizar
as filas, com o intuito de evitar
aglomerações nos corredores
dos locais de votação.
Mesários
Também foi lançado neste
ano, pelos Tribunais Superior
Eleitoral e Regional Eleitoral, o
programa Universidade Amiga
da Justiça Eleitoral. O objetivo
é angariar mesários voluntários
para o processo eleitoral, através
de parceria com as universidades. Os acadêmicos que participarem do processo, na função
de mesários, terão concessão

mínima de 60 horas extracurriculares, se contribuírem nos
dois turnos da eleição, e de 30
horas, quando a atuação for em
um turno somente.
Neste ano, porém, não haverá
treino presencial para os mesários, também devido à pandemia. As convocações serão feitas
por whatsapp ou por e-mail. De
acordo com Fernanda de Araújo,
o TER/PR está tomando todas as
medidas de segurança para proteger colaboradores e eleitores.
Pré-candidatos e propaganda
Conforme explicou a chefe
do Fórum, pretensos candidatos
para o processo eleitoral deste
ano, que já se declaram como
pré-candidatos, ainda terão que
passar pela convenção dos partidos e fazer o registrado da
candidatura na Justiça Eleitoral. “Eventual inelegibilidade ou
ausência de direitos políticos é
verificada no momento do julgamento do registro de candidaturas”, explicou ela.
Fernanda também esclareceu que ainda não estão liberadas as propagandas eleitorais, e
que elas só iniciarão no dia 27
de setembro. Como as eleições
foram adiadas para novembro,
também foi prorrogado o prazo
para registro de chapas e de
candidatos. O início das Convenções vai de 31 de agosto a 16 de
setembro, e o registro de candidaturas poderá ser feito até no
dia 26 de setembro.

TRABALHOS SERÃO REALIZADOS EM TRÊS ATIVIDADES PRINCIPAIS

Governo faz auditoria para encerrar contratos
Da Assessoria
O Departamento de Estradas
de Rodagem do Paraná (DER/
PR) iniciou nesta quarta-feira (5)
a publicação de editais de licitação para contratar empresas que
irão atuar na fiscalização de todas
as medidas, atividades e obrigações do encerramento dos contratos dos pedágios que compõem o
atual Anel de Integração.
Os trabalhos serão divididos
em três atividades principais:
recebimento dos bens das concessionárias, tanto os que foram cedidos no início do contrato quanto
os que foram adquiridos ao longo
das décadas; encerramento dos
contratos de concessão, incluindo
análise do reequilíbrio econômico-financeiro, passivos socioambientais e eventuais condições
contratuais não atingidas por
ambas as partes; encerramento
dos convênios de delegação, em
que o governo federal delegou a
administração de rodovias federais ao governo estadual para
serem concessionadas.
“Queremos especialistas de
altíssima qualidade, com muita
experiência, analisando cada
aspecto das concessões de pedágio vigentes, tudo o que foi feito
e deixou de ser feito nesses 24
anos”, disse o secretário estadual
de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. Segundo ele, o conjunto
desse trabalho dará a segurança
jurídica necessária para encerrar esses contratos e finalmente
fechar esse episódio da história
paranaense. “No novo Anel de
Integração vamos ter tarifas justas, serviços de conservação das
rodovias, e também investimentos
em infraestrutura que vão garantir que o Paraná continue crescendo”, acrescentou.
As licitações serão na modalidade pregão eletrônico, em que
as interessadas fazem lances com
ofertas cada vez menores. As sessões de disputa de lances estão
marcadas para o dia 19 de agosto,
às 14h 30 min para o edital de
gerenciamento e apoio à fiscalização; e para o dia 20 de agosto,
às 14h 30 min, para o edital de
auditoria e avaliação das faixas de
rolamento e acostamentos.

Será considerada vencedora
a empresa que oferecer o preço
mais vantajoso e atenda todos os
requisitos dos editais. Está previsto um investimento de R$ 19,6
milhões e R$ 14,8 milhões, respectivamente, para execução de
todos os serviços necessários.
Ainda serão publicados editais para auditoria e avaliação
dos bens móveis e imóveis que
integram o patrimônio das concessionárias; auditoria e inspeção
das condições das Obras de Arte
Especiais (como viadutos e trincheiras), Obras de Arte Correntes (como bueiros), estruturas de
contenção de taludes e dispositivos de drenagens nas rodovias do
Anel de Integração; e auditoria e
avaliação da sinalização horizontal, vertical e dispositivos de segurança existentes nessas rodovias.
Serviços
A empresa responsável pelo
gerenciamento e apoio à fiscalização, além de administrar os
serviços dos demais contratos,
prestará apoio, assessoramento e
suporte à Coordenadoria de Concessão e Pedágios Rodoviários do
DER/PR, setor responsável por
todos os procedimentos ligados
aos pedágios.
“O DER já conta com uma
equipe competente, que administra todas as questões relacionadas ao sistema de concessões
e pedágios. Mas para atender um
processo desse tamanho e complexidade, inédito no Paraná, analisamos e chegamos à conclusão
que contratar empresas especificamente para apoiar essa tarefa é
a melhor solução”, explica o diretor-geral do DER/PR, Fernando
Furiatti.
Além das auditorias, avaliações e inspeções dos elementos
rodoviários, também serão feitos serviços como a identificação das obrigações do DER/PR
em relação ao encerramento dos
convênios e contratos, bem como
o desenvolvimento de metodologias para garantir o cumprimento
destas; inventário e avaliação de
ações jurídicas em andamento,
incluindo processos administrativos e judiciais, e de passivos
socioambientais; definição de

valores de indenizações; elaboração de estudos e pareceres em
questões de engenharia, socioambientais, econômico-financeiras
e legais; levantamento e avaliação das possíveis alternativas de
acordos judiciais e extrajudiciais
e seus custos; levantamento e
avaliação das possíveis propostas
para o encerramento dos contratos, visando o melhor interesse
público, entre outros serviços.
Todos os levantamentos e estudos
serão organizados em relatórios
específicos, para cada lote de
concessão.
Enquanto o contrato de gerenciamento tem prazo de execução
de 30 meses, os demais contratos têm execução prevista de seis
meses, exceto no caso da auditoria e avaliação das faixas de rolamento e acostamentos, em que os
trabalhos serão desenvolvidos em
dois ciclos de seis meses.
Está previsto um investimento
total de R$ 39,8 milhões nos
cinco editais.
Concessões
Em 1996 foram firmados
convênios de delegação para
exploração de rodovias federais
entre o Governo do Paraná e o
Governo Federal, abrindo espaço
para a licitação e assinatura dos
contratos de concessões no ano
seguinte, divididos em 6 lotes
e com prazo de 24 anos. Os
contratos foram modificados ao
longo dos anos, com termos aditivos assinados em 1998, 2000,
2002, 2014, 2015, 2016, 2017
e 2018.
Atualmente 2.505,2 quilômetros de rodovias federais e estaduais compõem o atual Anel de
Integração, que será encerrado
em novembro de 2021. Grandes empresas vão apoiar 21 mil
pequenos comércios do Paraná
O Paraná será um dos estados
beneficiados pelas ações do Movimento Nós, uma iniciativa de oito
grandes empresas para apoiar os
pequenos varejos a superarem a
crise causada pela pandemia do
novo coronavírus. Nesta quintafeira (06), o governador Carlos
Massa Ratinho Junior participou
de uma videoconferência com executivos das companhias envolvidas

no projeto. A proposta do Movimento Nós é contribuir com a retomada de 21 mil estabelecimentos
comerciais do Estado, que empregam cerca de 65 mil pessoas.
Formado pela Ambev, Aurora
Alimentos, BRF, Coca-Cola Brasil, Grupo Heineken, MondelĐz
International, Nestlé e PepsiCo,
que figuram entre as principais
companhias de alimentos e bebidas do País, a iniciativa atua em
quatro eixos. A ideia é ajudar na
retomada das atividades e garantir a reabertura de comércios
locais, como bares, lanchonetes,
padarias, mercearias, empórios e
restaurantes.
Ratinho Junior ressaltou que
a proposta do movimento vem ao
encontro das medidas tomadas
pelo Estado para garantir a sobrevivência dos negócios paranaenses, principalmente das micro e
pequenas empresas. “Estamos
abertos a construir soluções com
a iniciativa privada e com grandes empresas preocupadas com
este momento e têm boa vontade
de adotar iniciativas que possam
contribuir com as pessoas afetadas”, afirmou.
“Temos um programa extenso
para diminuir os impactos da pandemia e planejar a retomada econômica, mas também aceitamos
novas sugestões”, disse o governador. “Desde o início da pandemia,
zeramos o pagamento de ICMS
de micro e pequenas empresas,
a Fomento Paraná destinou certa
R$ 480 milhões em créditos para
autônomos e pequenos empresários e também vamos lançar uma
série de iniciativas e pequenas
campanhas para reativar a economia, semelhantes às adotadas pelo
movimento”, salientou.
Presenças
Participaram da videoconferência o secretário de Estado da
Fazenda, Renê Garcia; e os diretores das áreas de Relações Institucionais e Governamentais da BRF,
Grazielle Parenti; da Heineken,
Renato Megda; da Ambev, Filipe
Barolo; Rodrigo Moccia, gerente
de Relações Governamentais da
Ambev; da Nestlé, Helga Franco;
da Pepsico, Cristiane Lopes; e da
Mondelz, Allan Grabarz.

PEQUENAS EMPRESAS

O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto de lei que
autoriza a extinção de créditos tributários devidos pelas micro
e pequenas empresas integrantes do Simples. A medida visa
garantir a preservação de empregos durante a pandemia do coronavírus. “Estamos fechando basicamente o leque para manutenção de empregos no Brasil”, disse Bolsonaro. A renegociação
de dívidas com a União será facilitada nos termos da Lei do
Contribuinte Legal.

PRÊMIO GESTOR
PÚBLICO
A 8ª edição do Prêmio
Gestor Público Paraná, do
Sindafep, listou 175 projetos
de 70 cidades. A premiação
reconhece as boas práticas
da gestão pública e é uma das
mais importantes do país.
"O prêmio reconhece que os
municípios estão trabalhando,
não só na saúde, mas também
no meio ambiente, segurança,
entre várias outras áreas”,
afirma Laerzio Chiesorin
Junior, do Sindafep.
UMA HORA A MAIS
O presidente do TSE,
Luís Roberto Barroso, disse
que o horário de votação das
eleições municipais deve ser
estendido em pelo menos uma
hora, das 8h às 18h, em razão
da pandemia da covid-19.
“Estamos igualmente definindo, com base em cálculos
estatísticos e demográficos,
a conveniência, ou não, de
recomendarmos, não seria
vinculante, que cada grupo
de faixa etária votasse em um
determinado horário”, disse.
VACINA COVID
O governo federal vai
garantir recursos para produção de 100 milhões de doses
da vacina contra a covid-19,
produzida pela Fiocruz em
parceria com a farmacêutica
AstraZeneca. O Ministério da
Saúde vai repassar R$ 522,1
milhões ao processamento da
vacina. Outro R$ 1,3 bilhão
à encomenda tecnológica,
que permitirá o recebimento
do princípio ativo e a transferência de tecnologia. Outros
R$ 95,6 milhões serão investidos adaptações necessárias às áreas produtivas e
de controle de qualidade do
Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos
AJUDA HUMANITÁRIA
A embaixada do Líbano no
Brasil está solicitando ajuda
humanitária para o atendimento às vítimas da explosão ocorrida em Beirute. A
explosão matou ao menos
135 pessoas. Outras cinco
mil estão feridas. O governo
libanês pede assistência
médica, inclusive suprimentos hospitalares; alimentos
básicos como trigo, farinha e
enlatados; materiais de construção e equipamentos para
a reconstrução do porto da
capital libanesa.
CASA FÁCIL
O Estado vai viabilizar a
construção de 4.163 novas
casas - investimento de R$
540 milhões - por meio de
uma modalidade do programa
Casa Fácil Paraná. As cidades atendidas serão Arapongas (1.479 casas), Londrina
(1.474) e Ponta Grossa
(1.210). “Londrina, Arapongas e Ponta Grossa são três
cidades importantes para o
desenvolvimento do Paraná.
Nos deixa muito motivados
poder anunciar um investimento deste porte de mais de
R$ 500 milhões”, destacou o
governador Ratinho Junior.
OPERAÇÃO ELEIÇÕES
Forças de segurança de

sete estados e os tribunais
regionais eleitorais, se reuniram, em Curitiba, com representantes do Ministério da
Justiça para definir a Operação Eleições 2020 do Sul e
Sudeste.
NOVOS LEITOS
O Governo do Paraná
entregou mais seis respiradores para o Hospital Santa
Pelizzari em Palmas. Os
equipamentos foram enviados pelo Ministério da Saúde
e vão reforçar o hospital que
vai contar com dez leitos de
UTI Adulto para atendimento
exclusivo aos pacientes com
covid-19. Além de Palmas, a
ampliação de leitos também
já contemplou as cidades de
Pato Branco e Chopinzinho,
que integram a 7ª Regional de
Saúde.
SETORES ESSENCIAIS
Em 2020, a Assembleia
Legislativa já destinou R$
203,7 milhões ao Estado para
que setores essenciais pudessem manter suas atividades e
dar o suporte necessário para
os paranaenses enfrentarem a
pandemia do coronavírus. A
prioridade foram a saúde, a
educação e a manutenção de
projetos importantes. “Esse
gesto é uma demonstração de
respeito ao momento que o
Paraná está vivendo de pandemia. É uma medida que visa
cuidar da vida dos paranaenses”, afirmou o presidente
da Assembleia Legislativa,
deputado Ademar Traiano
(PSDB).
ZONA DE CONFORTO
O secretário Beto Preto
(Saúde) voltou a reforçar que
no Paraná "não há nenhuma
zona de conforto". "Os números não estão baixando ainda.
Continuamos trabalhando com
certo equilíbrio, uma média
móvel que segura o número
de casos. Porém, ainda longe
do que gostaríamos", disse.
SELIC DESPENCA
O Copom (Comitê de
Política Monetária) Ecortou a
taxa básica de juros, a Selic,
para 2% ao ano e alcançou o
menor patamar da história. A
medida incentiva investimentos e acompanha a política
monetária adotada por diversos países diante da crise,
uma vez que juros baixos
evitam dinheiro parado em
renda fixa como poupança.
Por outro lado, especialistas
alertam para um aumento do
risco fiscal com o corte. O
ciclo de queda da Selic acontece desde 2016, quando a
taxa estava em 14,25%.
ELEITORES
O Paraná tem 8.152.710
de eleitores aptos a votar nas
eleições municipais deste
ano para prefeito e vereador,
segundo dados do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
Em Curitiba, o número de
eleitores nessa condição é de
1.349.888. Em todo o País,
que 147.918.483 eleitores brasileiros estão aptos a
votar, segundo o TSE.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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ATRAVÉS DE LEILÃO

Lotes de cemitério serão vendidos
Divulgação

90 lotes
deverão ser
comercializados
em 40 dias

EM CARAMBEÍ

Iluminação de led inicia
na Avenida dos Pioneiros

Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura de Carambeí, através da
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, fará leilão virtual
dos lotes de terreno no Cemitério Municipal Boqueirão.
As áreas localizadas na parte
antiga já estão marcadas para
visitação. A expectativa é de
que em 40 dias a data do leilão seja marcada.
O assessor especial da
secretaria, Rosney Ribeiro,
explica que serão disponibilizados aproximadamente 90
lotes para venda e os interessa-

Divulgação

Áreas localizadas na parte antiga já estão marcadas para visitação

dos poderão construir até três
gavetas. "No ato da aquisição
o comprador se comprometerá em construir obedecendo
às dimensões estabelecidas,

Carambeí - A secretaria
Municipal de Assistência Social
alerta os beneficiários do Cartão Comida Boa que 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 de três meses para
pessoas economicamente vulneráveis comprarem gêneros
alimentícios no comércio previamente cadastrado. Os recursos vieram do Fundo Estadual
de Combate e Erradicação da
Pobreza.

EM TIBAGI

Vacinação é
centralizada na
Clínica da Mulher

SMS orienta suspeitos de Covid-19
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) orienta
a pacientes com sintomas de
covid-19, ou de qualquer síndrome respiratória, para que
procurem atendimento médico,
na unidade de saúde mais próxima de sua residência, logo nos
primeiros indícios da doença.
O secretário municipal pasta,
Wilson Silva, detalha os principais sintomas e explica os benefícios do tratamento precoce. "A
gente vem orientar as pessoas
que tenham, principalmente,
febre, falta de ar, dor pelo corpo,
tosse, e diarreia para que procure atendimento para avaliação
médica, não deixando que esses
sintomas evoluam, podendo trazer um quadro mais grave da
doença", diz.
No atendimento médico será
avaliado o melhor tratamento e
as medidas necessárias a serem
cumpridas. O profissional também decidirá se é necessário
isolamento ou não, o tipo de
teste que deve ser realizado e
quando será realizado, tudo de
acordo com rigorosos protoco-

Troca sendo feita na Avenida dos Pioneiros
Da Assessoria
Carambeí - A mudança da
iluminação pública para a tecnologia led em Carambeí já apresenta mudanças. A avenida dos
Pioneiros é a primeira via a ter
a substituição das lâmpadas e a
qualidade de iluminação pode
ser observada. O cronograma
de troca seguirá para a Avenida
do Ouro, onde há maior concentração de pontos comerciais,
com previsão de término de 180
dias para que toda cidade esteja
com nova iluminação.
A tecnologia de LED representa grande avanço no setor de

iluminação e vem ao encontro
das necessidades atuais no que
se refere a recursos financeiros e energéticos, durabilidade
e até sustentabilidade.
Com as luminárias convencionais sendo deixados para
trás, a iluminação LED vai além
de somente iluminar os postes
das ruas e avenidas, ela transforma toda a importância da luz
em algo muito mais atraente e
sustentável.
As lâmpadas retiradas
seguirão para descarte correto,
sendo de responsabilidade da
empresa que faz o trabalho de
substituição.

PORTÁTIL
Material usado para exames
los de saúde.
As terapias medicamentosas e de diagnóstico seguem as
normas propostas pelo Ministério da Saúde.
Os exames do tipo RT-PCR
devem ser feito entre o terceiro
e sétimo dia de início dos sintomas, preferencialmente no
quinto dia. Já o teste rápido é
realizado a partir do sétimo dia
do início dos sintomas, preferencialmente no décimo.
A SMS também reforça
para que o paciente procure a

Exames de RT-PCR
deve ser feito
entre 3º e 7º dia

Jovem de Tibagi recebe
dispositivo para visão

Unidade de Saúde mais próxima de sua casa. Relembrando
que a Clínica da Mulher é a
única da rede pública municipal que não realiza atendimentos a pacientes suspeitos de
COVID-19 e outras síndromes
respiratórias.

57 RECUPERADOS

Da Assessoria
Tibagi - Como medida de
enfrentamento à pandemia do
novo Coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
centralizou a vacinação na Clínica da Mulher. Crianças que
eram vacinadas nas Unidades
Básicas de Saúde (UBS's) 18
de Março e São José, agora,
devem ir até o novo local. A
alternativa foi tomada porque a
Clínica da Mulher é a única unidade de saúde da rede pública
que não realiza atendimentos a pacientes suspeitos de
COVID-19 e outras síndromes
respiratórias.
Horário de funcionamento
da Clínica da Mulher é pela
manhã das 8 às 12 horas e no
período da tarde das 13 às 17
horas.

melhorias no próprio local,
como revitalização da capela
mortuária, construção de rampas e calçadas para a melhor
acessibilidade.

COM SINTOMAS

ALERTA

Cartão Comida
Boa tem até
7 de agosto
para usar saldo

pelo menos uma gaveta num
prazo máximo de 60 dias",
ressalta.
Rosney conta que a renda
do leilão será revertida em

Palmeira tem 13 casos ativos de Covid
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
divulgou nesta quinta-feira (6)
a atualização dos dados referentes à Covid-19 em Palmeira.
Nenhum novo caso foi confirmado no município nas últimas
24 horas.
O panorama atual dos casos
de Covid-19 em Palmeira está
da seguinte forma: 71 casos
confirmados para Covid-19 em
residentes de Palmeira, sendo
57 recuperados, 12 em isolamento domiciliar, um internado
em UTI de hospital de Ponta
Grossa e um óbito confirmado

Também existem 17 casos
confirmados em moradores de
outros Estados e municípios
que residem temporariamente
em Palmeira devido ao trabalho, sendo que os 17 estão
recuperados e já receberam alta
de isolamento domiciliar.

Imagem do vírus atacando célula

por Covid-19.
Dos 71 casos confirmados,
14 ainda não tiveram seus testes credenciados pelo Ministério da Saúde, porém, todos
passaram pelos protocolos
vigentes de saúde.

Monitoramento
Atualmente a SMS monitora 81 pessoas com síndrome
respiratória/gripal. Ao todo,
Palmeira tem 820 pacientes
notificados, sendo que 739 já
estão recuperados. O teste foi
realizado em 517 pessoas através do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Gabriel Carneiro recebeu a doação de uma família
Tibagi - Nesta quartafeira (5), o aluno da Escola
Municipal Ida Viana, Gabriel
Carneiro, recebeu a doação
de um dispositivo portátil
de visão artificial (OrCam
MyEye) que possibilita que
deficientes visuais compreendam textos e objetos. A
tecnologia foi doada por
uma família de São Paulo. A
entrega oficial aconteceu em
Curitiba com a presença da
vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, que participou
ativamente desta conquista.
A vice-prefeita reforça
o agradecimento do município e da educação pela
doação que mudará a vida
de Gabriel. "Quando tive
a primeira notícia do equipamento foi através da
minha prima Aloma, que me
mostrou a importância e o
quanto é benéfico esse equipamento. Fomos em busca
dessa conquista que se realizou através dessa família.
Então agradeço a Aloma
Taques da Costa, a família do seu Cláudio, todos
os seus filhos Célia, Eduardo e Sérgio, a empresa

Mais Autonomia e a todas
e todos que possibilitaram
este momento histórico
para o Gabriel", ressaltou
Helynez.
A coordenadora de educação especial de Tibagi,
Adélia Martins de Freitas,
conta que toda a equipe
que assiste o menino já
estavam organizando formas de arrecadar dinheiro
para adquirir o dispositivo.
"Ficamos sabendo por meio
da vice-prefeita Helynez
Santos Ribas do dispositivo
chamado OrCam MyEye
desenvolvido por cientistas
em Israel e ficamos encantados com os benefícios que
esse aparelho oferece a pessoa com deficiência visual.
A Educação Especial de
Tibagi está muito orgulhosa
e agradecida por essa doação que com certeza fará a
diferença na vida do aluno",
completou Adélia.
Atualmente, Gabriel é
assistido com Ensino de
Braille, Adaptação e Flexibilização Curricular, sempre
respeitando suas limitações,
série e nível escolar.
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Divulgação

POR 15 DIAS, NO ACESSO AO SOCAVÃO

Prefeitura instala
barreira sanitária
Medidas
começaram
a valer na
quarta-feira
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro,
em combate à pandemia da
Covid-19, e devido ao resultado
do programa de testagem em
massa executado no município,
decretou medidas para o Distrito do Socavão e comunidades
rurais adjacentes. Desde quarta-feira (5), pelo período de 15
dias, serão instaladas barrei-

ras nos acessos da localidade
com aferição de temperatura e
encaminhamento à Unidade de
Saúde caso a temperatura esteja
acima dos 37,5º. A medida vale
para a entrada e saída dos moradores e visitantes do Distrito. A
circulação, entrada e saída de
pessoas nessa localidade ficam
condicionadas, exclusivamente,
para fins de atendimento à
saúde ou trabalho. Fica proibida
a aglomeração de pessoas, em
qualquer número, exceto para a
execução de serviços autorizados e reunião do núcleo familiar,
desde que as pessoas morem na
mesma residência.
O funcionamento das atividades comerciais e de prestação de

serviços fica permitido até às 17
horas de segunda à sexta-feira e
até às 12 horas no sábado. Aos
domingos, comércio e serviços
ficarão fechados, exceto farmácias e postos de combustíveis.
Ficam suspensas as atividades
em igrejas e todas as denominações de qualquer culto, permitido somente o atendimento de
forma individual, com utilização
de máscaras e demais medidas
de prevenção. Também fica
restrita a circulação de veículos
automotores com mais de dois
ocupantes.
O decreto também determina toque de recolher para
todas as pessoas entre as 20
e 4 horas do dia seguinte,

Acesso ao Socavão tem barreira sanitária

sendo permitida a circulação
de pessoas nesse horário exclusivamente para situações de
emergência, conforme avaliação da fiscalização.
O descumprimento de qualquer das normas decretadas
sujeitará o infrator às penalidades e sanções aplicáveis, previstas no código de Posturas
Municipais, sem prejuízo de
outras medidas administrativas,
cíveis e penais, além de multa.

NESTE SÁBADO

Agricultores preparam
doações de alimentos
Divulgação / Vitor Shimomura

COVID-19

Número de infectados
coloca cidade em alerta
Divulgação

Acampamento Maria Rosa do Contestado
Da Assessoria

´
193 casos da doença e quatro óbitos
Da Assessoria
Carambeí - O município
de Carambeí, na primeira
semana do mês de agosto,
registra recorde no número
de casos confirmados de
Covid-19 que estão cumprindo quarentena em casa.
No total, são 193 casos da
doença e quatro óbitos. A
recomendação da Secretaria
Municipal de Saúde é não
sair de casa, usar máscara
quando estiver na rua e em
locais públicos e evitar aglomerações, inclusive entre
familiares. Para aqueles que
estão cumprindo quarentena
é obrigatório a total reclusão
e atenção aos cuidados com a
higienização do ambiente para
evitar a contaminação daqueles que dividem o mesmo
espaço.
A médica da atenção primária da secretaria Municipal de Saúde Monika Wada
explica que a Covid-19 tem
acometido no Paraná, e
especialmente na área da 3°
Regional de Saúde (RS), uma
população que difere daquela
da primeira onda na Europa,
onde países de habitantes
predominantemente idosos
apresentaram grande número
de óbitos e saturação do serviço de saúde. “Temos na
nossa região 52% dos casos
no sexo feminino, faixa etária
mais acometida de 21 a 40
anos, sendo que o coeficiente
de incidência em Carambeí
(casos confirmados/100mil
habitantes) é o mais alto da
3°RS, o que quer dizer grande
número de pessoas contaminadas na população”, alerta.
A médica comenta que
idosos, pessoas com histórico de doenças, crianças e
adolescentes estão em isolamento social, porém o adulto
jovem está trabalhando. “É
justamente essa parcela da
comunidade que circula pela
cidade, tendo contato com
pessoas de outras cidades que

vem trabalhar em Carambeí,
e muitas das vezes não mantém as medidas de proteção
e acabam se contaminando e
contaminando quem está em
casa. A nossa cidade já possui
4 óbitos por Covid, já tivemos
7 gestantes contaminadas e
3 crianças (de 1 ano, 3 anos
e 11 anos) positivas para a
doença”, esclarece Monika
Wada.
Ela relata que nos Campos
Gerais e em todo o Estado as
vagas de leitos de UTI exclusivas para Covid estão próximas ao limite, sendo muito
dos internados adultos jovens
com evolução para formas
graves da doença que deixam
sequelas, principalmente pulmonar. “É fundamental que a
população fique ciente de que
a doença evolui na maioria dos
casos bem, mas alguns casos
se tornam graves inclusive
com óbitos”, avisa a médica.
Monika reforça que hoje
a única certeza é de que o
distanciamento social, uso de
máscara e higiene das mãos
são as únicas formas eficazes
na prevenção. “Esperamos
que em breve possamos ter um
medicamento ou uma vacina
capaz de curar e/ou imunizar
a população poupando a perda
de vidas e evitando complicações pós doença que reduzam
a qualidade de vida”.
“Fique em casa, se precisar trabalhar use máscara,
mantenha distancia, deixe
sapato fora de casa, troque
a roupa para poder interagir
com os familiares que estão
em casa, roda de chimarrão
não é proibido, mas cada um
deve levar a sua própria cuia,
narguile jamais, compartilhar copos e talheres nunca,
almoço de final de semana em
família ou aquele churrasco
com os amigos ainda não é
hora. Cuide-se para nos ajudar a cuidar de você”, aconselha a médica da atenção
primária da secretaria Municipal de Saúde Monika Wada.

Neste sábado (8), famílias
em situação de vulnerabilidade
moradoras da cidade de Castro (PR) vão receber cestas de
alimentos in natura, produzidos
por camponeses integrantes do
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST). Os
alimentos serão partilhados com
famílias da associação do bairro
Operário e para pessoas cadastradas pelo Centro de Referência
em Assistência Social (CRAS)
da prefeitura municipal.
A estimativa do MST é arrecadar cerca de 10 toneladas de
alimentos, produzidos e colhidos
em lavouras, hortas e pomares de
assentamentos e acampamentos
de Castro e Ponta Grossa. Arroz,
leite, feijão, verduras, legumes e
frutas, pães e macarrão caseiro
farão parte das cestas entregues
às famílias urbanas.
Entre a diversidade de alimentos saudáveis entregues às
famílias estará a produção do
acampamento Maria Rosa do
Contestado, de Castro, que conquistou certificação de produção
100% agroecológica em março
deste ano. Junto ao acampamento Maria Rosa do Contestado, participam da ação outras
cinco comunidades de Castro:
assentamentos Três Pinheiros,
Três Lagoas, Conceição, acampamento Padre Roque Zimmermann, agricultores familiares da
comunidade Lagoa dos Ribas, e
Associação União, que integra
assentados e pequenos agricultores da região. O assentamento
Che Guevara e acampamento
Emiliano Zapata, de Ponta
Grossa, também fazem parte da
mobilização.
A montagem das cestas será
concentrada no acampamento
Maria Rosa do Contestado na
sexta-feira (7) a partir das 12h,
com a benção dos alimentos às
15h pelo Frei Franciscano Luiz
Antonio Frigo, de Ponta Grossa.
A coordenação da atividade
enfatiza a orientação para uso de
máscara, distanciamento social e
higienização das mãos em todos
os estágios da ação, desde a
arrecadação, organização das
cestas, até a entrega dos alimentos. No dia de distribuição das
doações, entidades parceiras do
MST também vão distribuir máscaras à população.

Joabe Mendes, integrante da
direção estadual do MST, explica
que a iniciativa integra a mobilização nacional de solidariedade
do Movimento em todo o Brasil,
e também as iniciativas do poder
público local, que tem feito o trabalho de prevenção.
“É uma satisfação muito
imensa a gente poder participar
dessa atividade de solidariedade,
nós que ainda estamos conseguindo trabalhar nesse momento
tão difícil, nada mais justo que
pode ajudar nossos irmãos, companheiros que moram na cidade
que estão impedidos de trabalhar
devido à pandemia”, diz o dirigente.
O acampamento Maria Rosa
do Contestado mantém uma
horta coletiva, criada em maio
para contribuir com a continuidade das doações de alimentos
neste período. Lá também será
produzido macarrão caseiro para
incluir nas cestas.

“

É uma satisfação
muito imensa a
gente participar
dessa atividade de
solidariedade

Campanha permanente
de solidariedade
Esta iniciativa faz parte da
campanha nacional do MST em
solidariedade a quem enfrenta a
fome neste período de pandemia
da Covid-19. Até agora, mais de
2.500 toneladas de alimentos já
foram partilhados em todo o país
desde o final de março.
No Paraná, as famílias da
Reforma Agrária doaram 390
toneladas de alimentos - incluindo
doações feitas por comunidades de Ponta Grossa e Castro.
Além da doação dos produtos in
natura, cerca de 9.500 marmitas
foram produzidas e distribuídas
pelo Movimento em parceria com
outras organizações em Curitiba,
e aproximadamente 600 máscaras de tecido, produzidas e
doadas por mulheres do MST,
também foram entregues até o
momento.
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'A COOPERAÇÃO É O QUE NOS MOVE' FOI O TEMA

Castrolanda realizou assembleia virtual
Divulgação

Tradicional
encontro
reuniu
diretores e
cooperados
Guiada pelo diretor-presidente, Willem Berend Bouwman e pelo diretor-executivo,
Seung Hyun Lee, a Cooperativa Castrolanda realizou
mais uma Pré-Assembleia
Semestral de Balanço. O
tradicional encontro entre
diretoria e cooperados teve
como tema 'A Cooperação é
o que nos move' e apresentou os resultados da primeira
metade do ano em cada um
dos negócios. Em quase 70
anos de história, esta foi a
primeira vez em que a cooperativa realizou a Pré-Assembleia totalmente on-line.
Pandemia
Devido à pandemia de
Covid-19 e a necessidade
de distanciamento social, o
evento ganhou novos moldes.
“No início estávamos preocupados se conseguiríamos, de
fato, atingir nossos associados. Agora estamos felizes
com o resultado, esta ideia

Divulgação

Willen
Bouwman
reforçou a
importância
de utilizar as
ferramentas
digitais

Jan Petter.

Evento ganhou novos moldes e foi realizado, pela primeira vez, todo virtual

facilitou para muitos. Do
modo como fizemos ajudou
no entendimento e acompanhamento. Ficou simples e
prático”, afirma o presidente
da
Castrolanda,
Willem
Berend Bouwman.
Possibilidade
O evento remoto trouxe
a possibilidade de alcançar
todos os cooperados, facilitando mesmo para aqueles
que não residem em Castro/PR, onde é localizada a

Matriz da Castrolanda. Apresentaram também os resultados o Controller, Pedro
Dekkers e o Coordenador de
Gestão Contábil, Junior Zub.
Para a realização da reunião,
a estrutura montada foi reduzida, em que estiveram presentes somente as pessoas
necessárias, sendo que as
equipes técnica, de limpeza
e os demais presentes tomaram todos os cuidados como
uso de máscara e distanciamento.

Ferramentas digitais
O presidente da Castrolanda, Willem Bouwman
reforça a importância de
utilizar as ferramentas digitais neste momento de pandemia. “Esta foi a primeira
Pré-Assembleia virtual, é um
aprendizado para todos, pode
ser um pouco estranho no
começo, mas o nosso objetivo
era informar ao cooperado
e não deixar de mostrar os
números, que são tão importantes”, conta o diretor vogal,

Disponibilização
Como primeira experiência on-line, a live foi disponibilizada apenas internamente,
para cooperados, gestores e
alguns colaboradores e teve
um alcance significativo. “Para
o futuro é uma questão a se
pensar. Não podemos eliminar o modo físico, mas esta
é a hora de trabalhar cada
vez mais as estratégias virtuais. Pouco a pouco vamos
nos adaptar completamente”,
comenta o diretor-executivo,
Seung Lee.
Sobre a Castrolanda
O compromisso com a
transformação faz parte do
DNA da Castrolanda. Uma
cooperativa que transforma

PARANÁ

PRODUTIVO
Mercado de energia
O Instituto de Tecnologia do
Paraná (Tecpar) passou a comprar energia no ambiente de
contratação livre. É a primeira
empresa estatal do Paraná a
migrar para o mercado livre
de energia. A mudança aconteceu no primeiro dia de julho,
quando o instituto passou a
comprar energia da Copel Mercado Livre. O principal argumento para a mudança foi a
economia com a fatura de luz.
No primeiro mês do contrato,
o Tecpar deixou de gastar R$
27 mil com a conta de energia, comparando com o valor
que pagaria se ainda estivesse
no mercado cativo. Além da
mudança para o mercado livre,
a empresa escolheu a modalidade de consumidor varejista
para simplificar todo o processo
no mercado. “Nossa gestão tem
buscado utilizar as ferramentas
disponíveis atualmente com o
objetivo de reduzir custos”, diz
o diretor-presidente do Tecpar,
Jorge Callado.
Meeting Brasil
O Paraná vai apresentar seus destinos turísticos
no Meeting Brasil Online
– Latin America 2020, primeiro grande evento virtual
do semestre, com transmissão
simultânea para doze países
da América Latina, que acontece de 10 a 13 de agosto. O
Estado mostrará seus atrativos,
com destaques para o Litoral,
Parque Vila Velha, cachoeiras
e turismo de negócios e eventos, que tem atraído visitantes
de várias partes do mundo.
Curitiba e Foz do Iguaçu, considerados portões de entrada
paranaenses, também participam com seus atrativos. O
evento reúne operadores e

agentes de viagens de doze
países da América Latina. A
meta é compor os portfólios
dos operadores internacionais
de turismo para o biênio 2021
e 2022. A edição do Meeting
Brasil deste ano acontecerá de
forma virtual.
Paraná Banco
O Paraná Banco informou
que retomou o processo para
uma oferta pública inicial de
ações (IPO, na sigla em inglês),
que havia sido suspenso em
março, em meio aos efeitos
da pandemia de covid-19,
de acordo com o jornal Valor
Econômico. “Serão oportunamente fixados pelo conselho
de administração a quantidade
de units a serem ofertadas e
o preço de venda, conforme
venha a ser acordado na data
de precificação”, diz o Paraná
Banco. A oferta deve ser primária - quando os recursos
vão para o caixa da empresa
- e secundária, quando um
acionista atual vende parte da
sua fatia. Em fevereiro, quando
o processo original do IPO
estava em andamento, o banco
buscava levantar R$ 1,5 bilhão
com a operação.
Colheita de milho
A Secretaria de Agricultura
e do Abastecimento do Paraná
divulgou, por meio do Departamento de Economia Rural
(Deral), seu o relatório de
plantio e das principais safras
do estado. O relatório semanal
apontou que 37% das lavouras estaduais foram colhidas
até a última segunda-feira (3).
As áreas restantes se dividem
com 83% já em maturação e
os 17% restantes ainda em
frutificação. Quanto à qualidade dessas áreas, 45% estão

vidas, negócios e a comunidade ao redor. Com 68 anos
de história, a Cooperativa
Castrolanda é formada por
mais de 1100 cooperados no
Estado do Paraná e interior de
São Paulo. Com 3,5 bilhões
de reais de faturamento e
aproximadamente 3500 colaboradores, possui unidades
de negócios divididas em operações agrícola, carnes, leite,
batata e administração e industrial - carnes, leite e batata. O
objetivo das áreas de negócio
é coordenar, desenvolver e
fomentar as atividades dos
cooperados, seguir presente
em todos os elos da cadeia
produtiva, agregar valor através das indústrias e crescer
com sustentabilidade.
* Imprensa Castrolanda

em boas condições, 38% em
médias e 17% em condições
ruins. A publicação destaca
que a colheita já se encerrou
em Guarapuava, Irati e União
da Vitória e se encaminha
para o final em Ponta Grossa
(85%), Pato Branco (75%) e
Campo Mourão (55%).
Saldo positivo
A chegada da época da
colheita em grande parte das
culturas agrícolas da safra de
verão, como o do café, soja,
cana, algodão e laranja, e o
plantio de lavouras de inverno,
como o trigo, aveia, centeio
e cevada, provocou um aquecimento nas contratações
de mão de obra no campo.
Segundo dados do Caged,
divulgado pelo Ministério da
Economia, o setor agropecuário, que envolve agricultura,
pecuária, produção florestal,
pesca e aquicultura, registrou
saldo positivo de 36,8 mil
vagas, enquanto que os demais
setores da economia tiveram
resultados negativos para o
emprego, como o de Serviços,
Comércio e Indústria em geral.
No acumulado de janeiro até
junho no setor agropecuário, as
admissões foram de 437.999,
os desligamentos de 375.366,
e o saldo foi de 62.633 postos
de trabalho.
Vendas de carne
Dados preliminares da
balança comercial de julho,
divulgados pelo Ministério da
Economia na segunda (3), mostram um aumento de 94,5%
nas vendas de carne bovina
para a Ásia, com exceção do
Oriente Médio. Nas vendas
feitas somente para a China, o
crescimento de arrecadação é
ainda maior: 143%. Em julho
de 2019, as vendas de carne
bovina para a China somaram
US$154 milhões. Já no mesmo
mês deste ano, a cifra chegou a
US$375 milhões.
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VENDAS ABAIXO DA MÉDIA ANUAL PARA O DIA DOS PAIS

Comerciantes 'com os pés no chão'
Divulgação / Daiane Taborda

Benefícios
como o auxílio
emergencial
podem ajudar
filhos a
presentearem
os pais
Luana Dias
Especial Página Um News
Mais um dia dos pais se aproxima, e desta vez, a data especial vai acontecer em meio a um
cenário atípico, devido a pandemia do novo coronavírus. Mesmo
sendo uma grande oportunidade
para o comércio, o dia dos pais
desse ano gera diferentes sentimentos nos empresários locais,
e, até mesmo os otimistas, estão
com os pés no chão ao falarem
das expectativas.
A lojista Eunice Terezinha
Lauber, por exemplo, cita o medo
de comprar e de gastar com o
qual os consumidores estão convivendo ultimamente. “Para falar
a verdade, a expectativa não é
boa. As pessoas estão com medo
de comprar, e com a crise ocasionada pelo vírus piorou. No
começo do ano já estava bem

Previsão de vendas é feita com moderação
ruim, depois ficamos parados
por um tempo, e cada vez mais
sentimos a situação complicar”,
descreveu ela.
A empresária também contou à reportagem que o dia das
mães, que é considerado por
muitos como o segundo Natal
do ano para o comércio, já não
teve vendas muito animadoras.
“Tenho vinte anos de experiência
no comércio, e esse com certeza
foi o pior. Eu não tenho nem feito

estoque de produtos, porque
está indo tudo muito devagar”,
destacou.
A previsão de vendas também foi feita com moderação
pelo gerente da loja de bolsas
e calçados, Orly Cardoso. Conforme explicou ele, o dia das
mães deste ano não teve vendas
tão volumosas, com base nisso,
o que se espera para o dia dos
pais é um movimento menor,
com vendas caindo até pela

metade. “Nesta época tínhamos
um bom movimento, mas agora
com a pandemia está bem difícil.
Assim, como no dia das mães,
que é sempre uma data muito
boa, mas neste ano teve vendas
bem fracas devido à pandemia,
acreditamos que iremos vender
cerca de 50% menos que no ano
anterior”, destacou.
Já o empresário Lino Lopes
está bem mais otimista, e acredita que benefícios como o auxílio emergencial, repassado para
grupos como o dos trabalhadores informais e cidadãos de baixa
renda, irão incentivar o consumo
e ajudar os clientes na compra do
presente para os pais. “É uma
data de grande significado para
as famílias, o dia dos pais representa muito da expectativa de
aumento de venda em comemoração à data. Ainda que seja um
ano atípico, devido a pandemia,
a expectativa de vendas é positiva, principalmente pelo auxílio
emergencial e linhas de crédito,
que têm se mostrado eficazes na
questão de manter as atividades
econômicas básicas aquecidas,
dando certo fôlego de liquidez
nesse momento de dificuldade
para todos”, destacou.
Lino também falou de como
a crise chegou de formas diferentes aos diversos setores da
economia, e lembrou que em
alguns, há expectativa de alta

na demanda, mas também ressaltou que o consumidor, nas
circunstâncias atuais, gasta de
forma comedida, e que isso
pode representar um investimento menor na compra do
presente para o papai. “A crise
econômica atingiu de forma
diferente alguns setores, sendo
que alguns foram até beneficiados. Há setores como o de
alimentação e tecnologia, onde
a expectativa é até de crescimento, enquanto em outros é de
redução, ou, de manter os índices de venda do ano anterior.
Acredito que o comportamento
do consumidor, de modo em
geral, está mais cauteloso que
nos anos anteriores, o que pode
refletir em um ticket médio, de
valor menor. Mas isso não quer
dizer que as vendas não possam
surpreender positivamente, visto
que há muitas alternativas de
crédito parcelado e as ações de
incentivo econômico, que estão
dando bom ânimo para o consumo das famílias”, finalizou.
Associação Comercial
incentiva consumo local
Sobretudo neste ano, a Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro) vem
incentivando, por meio de campanhas, das redes sociais e no
relacionamento do dia a dia com
seus associados, a valorização do

comércio local, principalmente
em datas como dia das mães e
dia dos pais, quando existe um
grande apelo emocional para a
compra de presentes.
De acordo com o presidente
da entidade, Rodrigo Rodrigues
da Luz, dar preferência para o
comércio local corresponde a
uma importante contribuição,
que vai além da compra de um
item presenteável. “Comprar
no comércio local é promover o
desenvolvimento do município,
contribuir para o aumento de
novos postos de trabalho, recolher impostos municipais e gerar
mais investimentos em diversas
áreas”, destacou ele.
Rodrigo defende a compra do presente para o dia dos
pais no município para a geração de um ciclo sustentável da
economia local. “Assim como
os empreendedores que acreditam no potencial da nossa
cidade, nós devemos fazer a
nossa parte, tendo consciência
de que o consumo em nossa
região só nos traz benefícios,
pois estamos investindo na valorização de nossos bens, é um
ciclo. É comprar pensando no
futuro, pois estamos vivendo um
momento extremamente difícil.
É muito importante valorizar
as empresas locais, que geram
renda e manutenção de empregos”, finalizou.

INFRAESTRUTURA
DE PRIMEIRO
MUNDO.
É ASSIM QUE O PARANÁ AVANÇA.

PARANÁ TRIFÁSICO

PONTE DA INTEGRAÇÃO BRASIL-PARAGUAI

ESTRADAS

Maior vão-livre da América Latina: 470m
Valorização do turismo em Foz do Iguaçu
Parceria com Governo Federal e Itaipu

1.880km de pavimentação
por todo o estado

25 mil km de modernização na rede elétrica no campo
Mais de R$ 2 bilhões investidos
Menos quedas para os produtores rurais

Apesar do coronavírus, o Governo do Estado
continua o projeto de transformar o Paraná
no hub logístico da América Latina.
Saiba mais em www.pr.gov.br
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Canal 1

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

3232-5148

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

A velha e boa televisão já
está deixando saudades

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).

Áries: Eita, Áries! A Lua em
quadratura com Vênus na Casa da
Comunicação alerta que você pode
ter problema com fofocas e mal-entendidos no início do dia, por isso, é
melhor ficar mais quieta no seu canto
e não comentar seus planos.

Libra: O dia começa favorável
para quem trabalha em casa ou com
parentes. Se não é o seu caso, aceita
que dói menos, porque os astros
anunciam que pode ter dificuldade
para se entender com com alguém
no início da manhã.

Touro: Misericórdia, Touro!
Hoje você pode se desentender com
amigos por causa de dinheiro, por
isso, é melhor não misturar as coisas
para não se aborrecer. Ainda bem
que Vênus ingressa hoje na sua Casa
3 e favorece a comunicação.

Escorpião: Simpatia e boa lábia
podem facilitar a sua vida no início da
manhã e devem ajudar você a vender
seu peixe ou fechar um acordo bem vantajoso. Mas Lua e Vênus em quadratura
alertam que pode perder dinheiro em
jogos ou investimentos errados.

Gêmeos: Sextou e mudanças ou
Sagitário: Você pode ganhar
imprevistos no trabalho devem agitar uma boa grana numa parceria com
seu dia logo pela manhã. Tensão entre parentes, mas vai precisar de muito
a Lua e Vênus sugere que não vai gostar jogo de cintura para trabalhar em
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
muito disso, mas respire fundo e aceita sociedade sem tretar, especialmente
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
que dói menos, minha
consagrada. AlémSisudo; emburrado
no início da manhã.
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Leste (?), esfera de
Direção
Ninfa
Delito gepoder da ex-URSS
da agulha amada
ralmente Aparelho
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disso, nada de pagarBairrodenobredoida
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Leste (?), esfera de
poder da ex-URSS
Bairro nobre da
capital paulista
As rochas
como o
basalto e
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Direção
Ninfa
Delito geda agulha amada
ralmente Aparelho
da bússola por Zeus motivado usado no
(Mit.) por ciúmes voo livre
(abrev.)

Sisudo; emburrado
(?) Niña, fenômeno
meteorológico

Câncer: Foco,
força
e café, meu
Eita, Caprica,
Banda
de
PronomeCapricórnio:
Gerar borock de
que indica
em um
cristalzinho! No "Envelheço
começo da manhã, osrepetição
astros tão lorambiente
querendo
te ferrar, viu?
de algo
na Cidade"
você pode ter alguma
dificuldade
Massa
Cidade dePor conta disso, podem rolar alguns
(?)
pois:
doce
Egberto
sendo
Gismonti desentendimentos no seu emprego
que nãonas tarefas ou
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assim
(RJ)
leva leite
para aprender algo novo. Persista, nas primeiras horas do dia. #Dicaque você consegue. Também pode doBidu: por mais que queira ajudar,
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ter alguma preocupação
com alguém
as suas opiniões
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incidente
sentação
bailarina neste período.
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de carros
Erguido
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"Desculpe
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na Cidade"
Massa
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que não
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Flavio Ricco
Colunista Canal 1

A forma mais barata de fazer negócio!

Pronome
que indica
repetição
de algo

o (?)",
Leão: Segura
o forninho,
sucesso de
Rita Lee
Acusado
Leão, porque seuCelebradodia começa
tenso
Local para
ra
de
cule com promessato pagão
de tretas,guardar
comR
cereais
risco de rompimento numa amizade,
associação ou parceria de trabalho.
"(?) It Be",
Encare as mudanças
com serenidade
álbum dos
Beatles
e maneire no bicarbonato
de ódio.

Gerar bolor em um
ambiente

Cidade de
Egberto
Gismonti
(RJ)

(?) pois:
sendo
assim

Construção subterrânea
de igrejas

Aquário: É bom ter cuidado
com os gastos
nesta manhã, Quarto
pois
Sensação
de
causada
dormir
E se U
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o (?)",
sucesso de
Rita Lee
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incidente
no valor
de carros
Construção subterrânea
de igrejas

Acusado
Local para
guardar
cereais

R

E
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Sensação
causada
pelo ópio

Quarto de
dormir
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interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como dos seus
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A Doutora LEILA APARECIDA MONTILHA, Juíza de Direito da Vara Cível da

A

Comarca de Castro, Estado do Paraná etc.

S

FAZ SABER,a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de
AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA, sob nº

0003187-02.2020

.8.16.0064, em que érequerente ALTAIR TAVARES, pela qual o autor
pretende adquirir o domínio sobre: “O lote de terreno urbano sob nº 27,
situado na quadra nº 76, de forma retangular, com a área de 406,25 m²
(quatrocentos e seis metros quadrados e vinte e cinco centímetros
quadrados), situado no bairro Lacustre, município de Castro, PR,
confrontando-se com o lote de Luciane Cristine Vasconcellos do Rosário e
Município de Castro; O lote de terreno urbano sob nº 29, situado na
quadra nº 76, de forma retangular, com a área de 390,00 m²(trezentos e
noventa metros quadrados), situado no bairro Lacustre, município de
Castro, PR, confrontando-se com o lote de Luciane Cristine Vasconcellos
do Rosário e Município de Castro”;
edital

CITA

os

possíveis

e sendo que mediante o presente

interessados,

ausentes,

incertos

e

desconhecidos, bem como dos seus cônjuges, se casados forem, para que
no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a ação, sob pena de revelia.
Ciente ainda de que, a falta de contestação implicará a presunção de
admissão da veracidade dos fatos afirmado na inicial. Consoante disposto
no Art. 344 do CPC:

“SE O RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO, SERÁ

CONSIDERADO REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS
ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR."

E, para que

chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, com o prazo de 30
dias, que será publicado na forma da lei, e afixado cópia no átrio do
Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca

M

T

cônjuges, se casados forem.

Licença Simplificada para SUÍNOCULTURA-TERMINAÇÃO a ser
implantada NA FAZ. CURRALINHO EM PIRAÍ DO SUL - PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
VILMAR BURTULI torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação para AVICULTURA instalada NA FAZ. REMANSO JAGUARIAIVA - PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
VILMAR BURTULI torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA instalada NA FAZ.
REMANSO - JAGUARIAIVA - PR.

RESUMO DE NOVELAS

MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Sexta-Feira (07/08)
Deco avisa a Keyla que viajará com sua ONG. Tato confessa a
Anderson que ainda gosta de Keyla.
Samantha provoca Guto por causa de
Clara. Nena conversa com Ellen sobre
a bolsa de estudos. Moqueca percebe
que Samantha se insinua para Anderson. Tato brinca com Tonico, e Keyla
afirma que gostaria de ser amiga do
rapaz. As meninas apoiam Tina, que
sofre por seu afastamento de Anderson. Felipe descobre que Guto e Clara
estão namorando. Tina decide terminar o namoro com Anderson.

de Castro, Estado do Paraná, aos vinte e oito (28) dias do mês de julho
(07) do ano de dois mil e vinte

(2020). Eu, (Cleuza Marlene Resseti

Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei por determinação da MM
ª. Juíza de Direito.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada
Autorizada pela Portaria nº 01/2019

NOVO MUNDO
Sexta-Feira (07/08)
Diara manda os empregados
expulsarem Greta e Schultz de sua
casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério e promete ajudar Cecília. Benedita
ouve Domitila mandar Rosa queimar
suas roupas sujas de sangue. Benedita
confidencia a Chalaça que Domitila
perdeu o bebê. Greta tenta fazer ami-

zade com Diara. Ferdinando afirma a
Peter que não pode se relacionar com
ninguém. Ubirajara apanha dos jagunços e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu
solta Elvira. Benedita conta para Dom
Pedro que Domitila perdeu o bebê.
Ferdinando volta à casa de Wolfgang
e solicita falar com Greta. Joaquim
entrega a Chalaça a carta de Thomas
que pegou com Anna.
FINA ESTAMPA
Sexta-Feira (07/08)
O comparsa de Ferdinand é impedido de invadir o quarto de Antenor.
Beatriz avisa a Esther que ficará com
Vitória. Griselda flagra o comparsa de
Ferdinand no hospital. Joana mostra a
foto da loura misteriosa para Tereza
Cristina. Vanessa deixa Paulo sozinho no Brasileiríssimo, e pede ajuda
a Patrícia para conseguir seu emprego
de volta com Renê. Danielle liga para
Esther. Celina leva Beatriz para falar
com Beto Junior e Gouveia. Jackeline
se oferece para trabalhar no Tupinambar. Guaracy constata que Esther foi
embora com Vitória.

Nesses tempos de pandemia, com os cuidados que devem
ser tomados, a televisão passou
a se valer do celular e de outros
meios, Skype e Zoom entre eles,
como ferramentas essenciais e
indispensáveis no dia a dia do
jornalismo e até no entretenimento.
Natural esperar que esses
recursos, mesmo depois que
tudo passar e de necessários
aprimoramentos, sejam ainda
mais incorporados no cotidiano
de todas as TVs.
Além da agilidade e facilidade oferecidas, há ainda a
questão dos custos, a redução
deles.
Avanços que serão assimilados, aperfeiçoados, mas que
devem ser utilizados com parcimônia e em situações bem específicas.
Mas nada que substitua a
imagem com responsabilidade,
qualidade e informação, como
exigências que tornam imprescindível o trabalho do repórter
cinematográfico.
Aliás, com as restrições que
ainda são impostas, está começando a bater saudades da boa e
velha televisão, aquela mais tradicional, com capricho na captação, luz bem feita, da operação
de câmeras e preciso corte de
imagens.
TV Tudo
Combinado assim
A Globo ainda não confirma
nada, mas a exibição do “Que
História é Essa, Porchat?”, do
Fábio Porchat já está programada para outubro.
Assim como acontece com o
“Lady Night”, em se tratando da
aberta, serão programas da temporada passada.
Compasso de espera
Era esperado para este mês
de agosto um posicionamento da
Disney sobre o futuro dos canais
ESPN e Fox Sports, na parte que
toca os seus contratados.
A informação de agora é
que essas decisões ficaram para
ser tomadas entre dezembro e
janeiro próximos.
Duração da “Fazenda”
A estreia da “Fazenda” deve
acontecer no dia 8 de setembro,
com a promessa de ser a sua edição com a maior duração.
De acordo com o planejado,
deve ficar no ar até uma semana
antes do Natal.
Cuidados
Até o confinamento, marcado inicialmente para o final de
semana dos dias 22 e 23 próximos, todos os participantes da
“Fazenda” e os reservas, além
da avaliação dos médicos, serão
testados para a Covid-19.
E também no período de isolamento no hotel, esses exames
serão repetidos.
Tudo certo
A pandemia acabou complicando um pouco, mas está tudo
certo para a segunda temporada

da série “As Five”, do Cao Hamburger, para o Globoplay.
Gravações no ano que vem,
com Fabrício Mamberti substituindo José Eduardo Belmonte na
direção.
Nova personagem
Camila Santanioni será uma
das novidades de “Amor Sem
Igual”, que volta a ser gravada
segunda-feira. Lena, sua personagem, é uma garota de programa
de luxo que seduz os clientes do
“Mademoiselle Olympia Night
Club” com suas danças aéreas.
A atriz vem de trabalhos como
“Os Dez Mandamentos”, da própria Record e “O Negócio”, na
HBO.
A propósito
A produtora Casablanca está
com tudo pronto para receber o
elenco de “Amor Sem Igual” a
partir de segunda-feira.
O pessoal de caracterização
retornou ao trabalho na terçafeira.
Alavanca
Na quarta-feira, no fim de
Corinthians e Palmeiras, Ulisses
Costa e Neto, que fizeram a transmissão na rádio Bandeirantes,
entraram de surpresa e ao vivo
na TV, anunciando uma cobertura
especial para o dia seguinte nos
programas “Jogo Aberto” e “Os
Donos da Bola”.
Ideia do diretor Antonio Zimmerle. Algo que deve prevalecer
em todo o período do futebol.
Bate – Rebate
·Globo ainda não tem título
definitivo para a novela do Mauro
Wilson...
·... “A Morte Pode Esperar”
foi definitivamente descartado...
·... Só que ainda não existe
um novo.
·E o novo coronavírus não
será abordado na trama...
·... Estava decidido que sim,
mas depois a equipe voltou atrás.
·A cantora Lexa será a primeira apresentadora fixa do
“TVZ”, anunciou o Multishow.
·Hoje, a partir das 15h, com
a volta da “Liga dos Campeões”,
a TNT transmite, diretamente de
Lisboa, o confronto entre Manchester City e Real Madrid...
·...Narração de André Henning e comentários de Vitor Sérgio Rodrigues...
·...Taynah Espinoza apresentará o pré-jogo e intervalo.
·Um editor do “Conexão
Repórter” testou positivo para a
Covid-19...
·...A equipe do programa
aguarda instruções do SBT sobre
bateria de testes.
C´est fini
Já está garantido na programação de fim de ano da Band um
especial do “MasterChef”.
Por enquanto, na grade, esse
reencontro da equipe do reality
show mais a tradicional retrospectiva do jornalismo.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!
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461 PACIENTES JÁ RECUPERADOS

Divulgação

Castro registra
3º óbito por covid
Terceira
morte foi de
uma mulher
de 71 anos
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Até na tarde de quintafeira (6), 743 casos de
Covid-19 tinham sido confirmados em Castro, de acordo
com o boletim diário, emitido

NO CENTRO

Preso homem
com regressão
de regime
de pena
A equipe PM, durante patrulhamento na manhã de quartafeira (9) pela Rua Dom Pedro
II, centro de Castro, abordou
um homem e identificou em seu
desfavor um mandado de prisão expedido por regressão de
regime de pena. O homem de
25 anos foi encaminhado à 13ª
SDP.

EM PATRULHAMENTO

Moto adulterada
é apreendida
pela militar
Durante patrulhamento pela
rua Theófilo Condessa Vilela,
no Jardim Arapongas, policiais
militares localizaram uma motocicleta, com seu piloto agindo
de forma suspeita. Foi realizada
a abordagem e verificado que
tratava-se de um veículo adulterado. Diante do fato, o homem
de 18 anos e a motocicleta
foram entregues na 43ª DRP,
em Castro. A ocorrência se deu
por volta das 16h55 de quartafeira (5).

pela Secretaria Municipal de
Saúde. Destes, 461 pacientes já estão recuperados, 274
estão em isolamento domiciliar, três estão internados em
leito regular de hospital e dois
estão na Unidade de Terapia
Intensiva (UTI).
Dos testes realizados na
quinta-feira, através do Sistema Único de Saúde (SUS)
de Castro, e pelo laboratório
contratado pela Prefeitura
para testar servidores públicos
do município e parte da população, 142 casos estão em

análise, 31 foram descartados,
ou seja, deram resultado negativo para a doença, e 15 foram
confirmados positivo.
Na terça-feira (4) também
ocorreu o terceiro óbito em
decorrência da doença, desta
vez, de uma castrense do
sexo feminino, de 71 anos de
idade. De acordo com informações da própria Secretaria
de Saúde, a paciente estava
internada em um hospital de
Ponta Grossa, onde também
fazia tratamento para outra
doença.

8 ANOS DE PRISÃO

Mulher é presa por tráfico
e associação ao tráfico
Da Assessoria
As ações de combate a criminalidade na cidade de Castro
iniciaram logo pela manhã de
quinta-feira (06), onde a equipe
operacional da Polícia Civil deu
cumprimento ao mandado de
prisão definitiva de uma mulher,
no centro da cidade.
A investigada foi condenada
pela prática dos crimes de tráfico
e associação ao tráfico (art. 33
e 35 da Lei 11343/06) a uma

pena de oito anos de prisão.
Ressaltamos que o cumprimento de mandados de prisão
em aberto é uma das prioridades
da Polícia Civil, visando dar efetividade as decisões judiciais e
tirar de circulação os envolvidos
em práticas criminosas.
A Polícia Civil destaca que
essas ações de repressão visam
o controle da criminalidade como
um todo, corroborando na queda
de tais índices em nosso município.

TIBAGI

Ladrão rouba parafuseira
por debaixo da blussa
Da Redação
Tibagi - Por volta das
16h10 de terça-feira (4), vítima
informou a PM que ao verificar
as câmeras de seu comércio,
constatou que uma pessoa havia
furtado uma parafusadeira. De
imediato a equipe formada pelos
soldados Martins e Daniel, deslocou-se ao mercado e em contato com o solicitante, o mesmo
passou a relatar que por volta das

15h30 o vendedor deu por falta
de um equipamento exposto na
prateleira. Após consultarem o
sistema de monitoramento, verificaram que por volta das 12h10
um indivíduo colocou a parafusadeira debaixo da sua blusa e saiu
da loja tomando rumo ignorado.
O solicitante foi orientado
quanto aos procedimentos e na
sequência iniciou-se patrulhamento por diversos locais, porém,
sem êxito em localizar o autor.

ARAPOTI

Apreendido
com 4 gramas
de maconha e
munições

'CASA DA ACOLHIDA' RECEBE AS DOAÇÕES

Polícia Civil arrecada peças
para atender necessitados
Divulgação

Arapoti - Policiais militares
abordaram um adolescente de
17 anos, em atitude suspeita,
por volta das 19h45 de terçafeira (4). Foi na Rua José de
Almeida Ceres, em Arapoti. Na
abordagem os policiais localizaram junto ao corpo do indivíduo,
quatro gramas de substância
análoga a maconha, três munições (calibre 22) e dinheiro. O
autor e o materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados
para a delegacia de polícia.

Célula sadia sendo atacada pelo coronavírus

60 ÓBITOS NA ÚLTIMA 24 HORAS

Boletim registra mais 1.924 casos
Da Assessoria
A Secretaria de Estado
da Saúde divulgou nesta
quinta-feira (6) mais 1.924
infecções e 60 mortes pela
Covid-19 no Paraná. O
Estado acumula 86.303
diagnósticos positivos e
2.200 óbitos em decorrência
da doença. Há ajustes nos
casos confirmados detalhados ao final do texto.
Internados
Conforme o relatório são
1.104 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19
estão internados, sendo 844
em leitos SUS (400 em UTI
e 444 em enfermaria) e 260
na rede particular (102 em
UTI e 158 em enfermaria).
Há outros 1.061 pacientes internados - 479 em UTI
e 582 em enfermaria- que
aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das
redes pública e particular e
são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus
Sars-CoV-2.

Telêmaco Borba - Por volta
das 2h45 dessa quarta-feira (5),
vítima relatou à PM que percebeu
que os seus cachorros começaram a latir e avistou um homem
levando uma bateria de veículo
que estava na sua garagem. O
indivíduo foi visto se evadindo do
local em um carro sedan. O furto
aconteceu na Rua Jacarandá, em
Telêmaco Borba.

Fora do Paraná
O monitoramento da
Secretaria da Saúde registra 966 casos de residentes
de fora. 24 pessoas foram a

óbito.
Alteração de município
Um caso confirmado no
dia 23/07 em Curitiba foi
transferido para Almirante
Tamandaré. Outro confirmado
no dia 31/07 em Rebouças foi
transferido para Curitiba.
Um caso confirmado no dia
30/07 em Curitiba foi transferido para Marialva. Um caso
confirmado no dia 02/08 em
Londrina foi transferido para
Arapongas.
Um óbito confirmado no dia
02/08 em Cascavel foi transferido para Maringá. O óbito,
de uma mulher de 70 anos,
confirmado no dia 190/7, em
Nova Esperança, foi transferido para São Paulo.
Exclusões
Foram excluídos por duplicidade de informação um caso
confirmado no dia 03/008 em
Curitiba; um confirmado no
dia 03/08 em Araucária; um
confirmado no dia 04/08 em
Curitiba, e outro confirmado
no dia 09/07 em Arapongas.

EM IRATI

PRF apreende haxixe na BR-277
Divulgação

Da Assessoria
Irati - Nesta quarta-feira
(05), a equipe PRF realizava
fiscalização de combate ao narcotráfico quando abordou no KM
254, da BR-277, região de Irati,
um veículo GM Prisma Maxx,
placas de Curitiba.
Durante a fiscalização desencadeada por volta das 21h25,
o condutor informou ser motorista contratado através de um
aplicativo e os três passageiros, clientes. Em meio a abordagem, um dos passageiros
apresentou-se inquieto, o que
despertou suspeita por parte da
equipe policial.
No decorrer da fiscalização,
foi encontrado no interior da
mochila de propriedade deste passageiro, duas embalagens envolvidas com filme plástico, contendo
droga semelhante a Haxixe, (que
totalizaram 220 gramas) e outro
pacote plástico contendo certa
quantidade de maconha, totalizando 5 gramas.
Em entrevista com o
portador do entorpecente, masculino de 20 anos, esse assumiu
a posse do material e afirmou
ter adquirido na cidade de

TELÊMACO BORBA

Rouba bateria e
foge em carro

Óbitos
Os 60 pacientes que faleceram, relatados neste informa,
estavam internados. São 25
mulheres e 35 homens, com
idades que variam de 18 a
91 anos. Os óbitos ocorreram
entre os dias 6 de julho e esta
quinta-feira, 06 de agosto.
Os pacientes que faleceram residiam em Curitiba
(17), Arapongas (5), Apucarana (4), Maringá (4), Campo
Mourão (3), Foz do Iguaçu
(3), Antonina (2), Colorado
(2), Fazenda Rio Grande (2),
Londrina (2), Paranaguá (2).
Há um caso de óbito em
cada um dos municípios de
Almirante Tamandaré, Barbosa
Ferraz, Campina da Lagoa,
Faxinal, Itambé, Mandirituba,
Marialva, Nova Esperança,
Paranavaí, Pinhais, Quinta do
Sol, Quitandinha, São José
dos Pinhais e Uniflor.

Haxixe e maconha apreendidos
Campo Mourão e seguia sentido
a capital do Estado. Os demais
ocupantes declararam não ter
conhecimento da droga.
Desta forma, todos os ocupantes do veículo, mais o material

apreendido e o carro, foram encaminhados à Delegacia de Polícia
Civil de Irati para os procedimentos
cabíveis.
*Informações e imagens: PRF

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Entrega teve presença do delegado chefe da 13ª SDP, Nagib Palma
Da Assessoria
Ponta Grossa - Durante o
mês de julho, servidores da 13ª
Subdivisão Policial de Ponta
Grossa se mobilizaram para
arrecadar agasalhos e contribuir
com a Campanha Aquece Paraná,
promovida pelo Departamento da
Polícia Civil do Paraná. As peças
arrecadadas foram doadas à Casa
da Acolhida de Ponta Grossa,

instituição que abriga temporariamente pessoas em situação
de risco, como moradores de
rua, andarilhos, migrantes, semteto, desempregados, pessoas
sem família, enfermos em tratamento não hospitalar, pessoas
que sofrem violência no lar, etc. O
trabalho de entrega foi acompanhado pela imprensa na manhã de
terça-feira (4), no saguão da 13ª
SDP, em Ponta Grossa.

Mãe e padrasto acabaram presos
Ponta Grossa - A Polícia Civil do Paraná, através do
NUCRIA Ponta Grossa, realizou
o cumprimento de dois mandados de prisões na tarde de quarta-feira (05).
As prisões ocorreram nos
bairros da Palmeirinha e Santa
Mônica, em Ponta Grossa,
como resultado de investigações
referente a um caso de estu-

pro de vulnerável, tendo como
vítima uma criança de 10 anos
de idade.
O trabalho foi coordenado
pela delegada Ana Paula Cunha
Carvalho que, além da equipe
do Nucria, contou com o apoio
de policiais civis da 13ª SDP.
Na ocasião foram presos preventivamente A.S.J (32 anos)
e M.A.R (25 anos). Segundo

a delegada Ana Paula, M.A.R,
que é mãe da vítima, mantinha
relacionamento amoroso com
A.S.J.
Durante o período em que o
casal esteve junto, por diversas
vezes o homem teria abusado
sexualmente da enteada, fato
que tinha o consentimento da
mãe da vítima, conforme apurado durante as investigações.
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por Sandro

A. Carrilho

Adriane
Para comemorar o aniversário de
39 anos no sábado, 1º de Agosto,
Adriane Milek Eurich realizou um super
ensaio, cheio de estilo e beleza, com
Christian Christóforo Fotografia
Divulgação / Fabiana Guedes

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

Divulgação / Christian Christóforo

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Em ritmo de idade nova, o empresário Irmo Schmitz
foi muito cumprimentado no último dia 4. No clique,
recebe o carinho da esposa, Reinildis da Aparecida
Svercoski Schmitz e dos filhos Bruna e Matheus
Svercoski Schmitz. Para o ensaio da família as
mulheres da família foram maquiadas por
Ana Luiza Lemos e fotos de Fabiana Guedes

Em contagem regressiva para comemorar seus 15 anos,
a bela Thais Kremer Morgan, em ensaio na Chácara
Morgan. Para o ensaio com Fabiana Guedes, ela teve
cabelo produzido por Emiliane Rabe (Salão Madame Liss)
e maquiagem, com acompanhamento e troca
durante os cliques by Ana Luiza Lemos

Homenagem de Fabiola Machado
por ocasião do Dia dos Pais

Divulgação / Edilson Luiz

Divulgação / Arquivo Pessoal

Ainda sendo muito cumprimentada pelos seus 28
anos, comemorados no último dia 4, a bela Marilia
Bugnotto Segatto, Sra Julio Cesar Beck Ivanoski

Maria Vilma
Rodrigues Nadal,
escritora integrante da
Academia de Letra
dos Campos Gerais.
Na segunda feira (03)
ela foi muito
cumprimentada pela
passagem
do seu aniversário.
Parabéns!

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação

Alyce Machado,
Heloisa Machado e
Wilson Machado

Deivid Fernando Betim
e Antony Gabriel
Machado Betim
Divulgação

Alessandra Ferreira e
Madelaine Fernandes
não esqueceram do
aniversário da amiga
Mariana Cristina Ribeiro,
comemorado na quintafeira (6), e fizeram questão
de parabenizá-la pelo
jornal. Ela reside em
Palmeira. Felicidades!

Divulgação
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Hildo Luiz
Douglas Martins Oliveira

Nesse dia 10 os parabéns irão para o ex-policial militar
e atual vereador por Carambeí, Antonio Joel Cosa
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Jocemar Maciel
Paulo César Heidmann
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Antônio Joel Cosa
Dirlei do Nascimento
Fabio Conci
Giovanna C.F.Bueno
Karla C. M. Kraemer
Leonor Franco Kuk
Rhuan Marcondes

Marcos Antônio de
Andrade Filho comemorou
na quarta-feira (05) a
passagem de seus 11 anos.
Filho do casal Adriana e
do DJ Marcos Andrade,
o garotão é destacado
aluno do Colégio Santo
Ângelo. Marquinhos é
neto do colunista social
Álvaro Andrade. Parabéns!

Paranaense atravessa
o Canal da Mancha
Da Assessoria
A atleta paranaense Mariana
Chevalier fez história e se tornou
a brasileira mais jovem a concluir
a travessia do Canal da Mancha.
Aos 16 anos, a nadadora iniciou
o trajeto de aproximadamente 33
quilômetros às 5h30 da manhã
quinta-feira (30/07), a (1h30
horário de Brasília) e o completou
em 11 horas e 55 minutos.
Mariana e Julio Wood Saldanha,
técnico da atleta, foram contemplados
na edição de 2020 do programa
Geração Olímpica, promovido pelo
Governo do Estado e com patrocínio
exclusivo da Copel.
A atleta conta que a preparação
não foi fácil, mas que continuou
motivada justamente por conta da
complexidade do desafio. “Quando
eu soube que era a travessia mais
difícil que tem, pensei que seria uma
ótima prova pessoal”, diz ela.
“Tínhamos todo um planejamento para fazer, mas ele teve que
ser modificado por conta da pandemia e por isso a minha preparação
não chegou a ser 100% para o
Canal”, conta.
O recorde anterior era da paraibana Kay France, que realizou
a prova com 17 anos em 1979.
A partida do desafio é realizada

em Dover, sul do Reino Unido, e a
chegada é no Cabo Gris-Nez, norte
da França.
Treinamento
“Por conta da pandemia, uma
coisa que deu muito certo foi o
treinamento na água gelada. Como
fui treinando em várias piscinas sem
aquecimento e a água do canal é
bem gelada, então fiquei 3 meses
sem cair em água quente. Isso foi
muito bom, pois a água gelada era
algo que me preocupava bastante”,
contou Mariana.
“Também levei queimaduras
de água-viva nos braços e rostos e
acabei presa em uma correnteza 2
horas sem conseguir sair do lugar.
No final deu tudo certo e estou
muito feliz”, finaliza a atleta.

Oficinas virtuais de dança
recebem 1.500 pessoas
Da Assessoria
O Balé Teatro Guaíra encerrou
na última semana o projeto que
oferecia oficinas virtuais de dança
para crianças, jovens e melhor
idade. Cerca de 1.500 pessoas, de
30 municípios paranaenses, participaram da iniciativa. A criação de
novas turmas no segundo semestre
já está em estudo.
No total, foram quase 100
horas de aulas de balé clássico
e contemporâneo, improvisação
e dança para a melhor idade. A
ação fez parte do Programa de
Capacitação de Formação em
Cultura da Secretaria de Estado
da Comunicação Social e da Cultura e também integrou o Pacote
de Medidas de Apoio e Fortalecimento do Setor Cultural.
Prosta pedagógica
Para realizar as oficinas, a
equipe do Balé Teatro Guaíra
criou uma proposta pedagógica
para ambientes pequenos e adaptou exercícios que agora podem
ser feitos apenas com o auxílio
de uma cadeira.

Divulgação
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Diego Nolasco
Marli Souza

A MAIS JOVEM BRASILEIRA

BALÉ TEATRO GUAÍRA

Mariana Chevalier e seu
técnico Julio Wood saldanha

Opção
O Balé Teatro Guaíra realiza
a transmissão de aulas virtuais

Divulgação

Pessoas de 30 municípios
paranaenses participaram
para profissionais e estudantes
de dança. A atividade é gratuita
e os interessados devem acessar
o link da transmissão nas redes
sociais do Teatro Guaíra e Balé
Teatro Guaíra. As aulas acontecem às segundas, quartas e
sextas pela manhã para até 100
pessoas.
A ação foi uma parceria do
Governo do Estado do Paraná,
Secretaria da Comunicação Social
e da Cultura, Centro Cultural Teatro Guaíra e PalcoParaná.
#Guaíraemcasa - O projeto
de oficinas do Balé Teatro Guaíra se insere dentro da iniciativa
#Guaíraemcasa. O projeto reúne
em uma área do site todas as
atividades virtuais disponíveis aos
paranaenses durante a pandemia
do coronavírus e é uma ferramenta para que os cidadãos possam
acessar as ações desenvolvidas
pela instituição

