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Turismo começa dar sinais de recuperação
Quando a pandemia do novo coronavírus começou, ninguém ainda poderia mensurar o tamanho do impacto nos diversos setores da economia brasileira.
Hoje, mais de quatro meses depois, já é possível calcular o prejuízo, por área e por região. Em Castro, assim como em quase todas as demais cidades do
país, o turismo está entre os ramos mais afetados. Porém, a flexibilização inédita ofertada por companhias aéreas e os pacotes, ofertas e condições ofertadas por hotéis e pelas próprias agências de viagens, também fazem desta, uma das melhores épocas para o planejamento de viagens futuras, e para o
investimento em pacotes, passeios avulsos, e demais produtos oferecidos pelo setor.
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fantasma lidera após vencer o figueirense na estreia

Operário pega o Náutico fora de casa
Divulgação

NESTA SEGUNDA-FEIRA

Castro
registra
4º óbito por
covid-19

O Operário Ferroviário
enfrenta o Náutico, na noite
desta terça-feira (11), pela
segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
O jogo acontece no Estádio
dos Aflitos, às 21h30.
O alvinegro é o líder da
competição, com três pon-

tos. Na primeira rodada, o
Fantasma venceu o Figueirense por 3 a 1, no Estádio
Germano Krüger, com gols
de Douglas Coutinho, Marcelo e um contra. O Náutico
perdeu para o Avaí, fora de
casa, por 3 a 1 e está na 19ª
posição.
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reunião com parlamentares

Mesmo após uma partida, Operário lidera competição após marcar três vezes

EM CASA

na alep

Traiano
reeleito para
novo mandato

Vai em cana por
cultivar maconha

área da saúde

Estado vai contratar
250 profissionais
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Divulgação

no aniversário de 166 anos da pm

Governo entrega 58 novos veículos
Divulgação

Para Ademar Traiano a
reeleição é resultado das inovações

O deputado Ademar Traiano (PSDB) foi reeleito na
segunda-feira (10) presidente
da Assembleia Legislativa do
Paraná. A chapa encabeçada
pelo deputado, denominada
Parlamento Forte, foi eleita
com 48 votos a favor, 6 abstenções e nenhum contra. Esta
é a quarta eleição consecutiva
de Traiano como presidente da
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Assembleia.

Proposta é renovar 80% da frota até o final do ano

O aniversário dos 166 anos
da Polícia Militar do Paraná, comemorado na segunda-feira (10),
foi marcado pelo recebimento de
novas viaturas, caminhões para o
Corpo de Bombeiros e ambulâncias para o Siate. Os 58 veículos
foram entregues pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior
aos comandantes das duas corporações, durante solenidade
da Academia Policial Militar do
Guatupê, em São José dos Pinhais, da Região Metropolitana
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de Curitiba.

Divulgação

Nesta segunda-feira (10)
a cidade de Castro registrou
o quarto óbito em função da
covid-19. De acordo com
informações da Secretaria
de Saúde do município, a
quarta vítima é um homem,
de 61 anos de idade, que
encontrava-se internado em
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Ponta Grossa.

Encontro do Aliança
pelo Brasil teve Aline

deputada Aline Sleutjes marcou presença

A deputada federal Aline
Sleutjes participou na sexta-feira
(7), de encontro de parlamentares e apoiadores do Aliança pelo
Brasil, realizado no edifício City
Offices, em Brasília. A reunião
teve por objetivo, apresentar
resultados e alinhar ações para

a continuidade dos trabalhos de
coleta das assinaturas necessárias para a criação do primeiro
partido conservador do país.
Para a deputada Aline, a
consolidação do Aliança marcará para sempre a política
página 3
nacional.
Divulgação

Plauto entrega Patrulha Rural em Tibagi
Na sexta-feira (6), o distrito
de Caetano Mendes, em Tibagi,
recebeu oficialmente os veículos
e equipamentos que irão compor
a Patrulha Rural que atenderá
especialmente a região do dis-

trito. A conquista foi adquirida
através de emenda de R$ 2,34
milhões, com contrapartida de
cerca do 200 mil, trabalho do
deputado estadual Plauto Miró
página 3
(DEM).
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EDITORIAL

TURISMO VÊ HORIZONTE
AZUL PELA FRENTE
Quando a pandemia do novo coronavírus começou, ninguém
ainda poderia mensurar o tamanho do impacto nos diversos setores da economia brasileira. Hoje, mais de quatro meses depois, já
é possível calcular o prejuízo, por área e por região. Em Castro,
assim como em quase todas as demais cidades do país, o turismo
está entre os ramos mais afetados. Porém, a flexibilização inédita
ofertada por companhias aéreas e os pacotes, ofertas e condições
ofertadas por hotéis e pelas próprias agências de viagens, também
fazem desta, uma das melhores épocas para o planejamento de viagens futuras, e para o investimento em pacotes, passeios avulsos, e
demais produtos oferecidos pelo setor.
A retomada é gradativa, mas para aquele que esperou e não quer
perder o momento, a chance é agora. Boa viagem!

A nova direita
Nasce e começa a ganhar
volume no Brasil a nova direita,
uma das estacas que compõem o
bloco bolsonarista. O que vem a
ser essa tendência, que perfis a
integram e qual é a possibilidade
de esse grupamento vir a se transformar em força decisiva no arco
partidário nacional? Para começo
de conversa, essa nova direita não
escolheu o país como seu principal
habitat. Designa um partido criado
em 1918 em Israel, expande-se
na Europa e finca raízes no seio
da maior democracia ocidental,
os Estados Unidos, e na América
Latina, sob uma imensa teia de
fenômenos, como o autoritarismo,
o nacionalismo, o conservadorismo, o populismo e a xenofobia,
principais eixos de sua identidade.
A nova direita, por aqui, é bem
diferente da direita clássica que
esteve por trás do golpe militar de
64, apesar de agregar parcela dos
remanescentes daquele período.
Mas não é uma direita comprometida com golpes, viradas bruscas
de mesa, reimplante de ditadura
militar. Pode até reunir uma ala
que ainda pensa nisso, mas a nova
direita elege o conservadorismo
como seu obelisco, a par de traços
de populismo e autoritarismo, que
podem ser adotados tanto por um
ex-integrante das Forças Armadas

* Gaudêncio Torquato

– Jair Bolsonaro – como por um
civil identificado com essas tendências. Portanto, o importante é
o Que, não o Quem.
Nos Estados Unidos e na
Europa, certamente contribuem
para consolidar o fenômeno a
defesa nacionalista, incorporada ao
pensamento dos produtores rurais
e de outros segmentos que se sentiram prejudicados pela invasão do
seu território por “alienígenas”,
outras culturas, outros centros
mundiais de produção barata, como
a China, imigrantes que desformam
culturas locais com suas novas formas de pensar e de viver. Nos EUA,
encontraram alguém que incorporou o ideário, Donald Trump, eleito
pelo voto conservador. Na Europa,
alguns países se retraem ante o fracasso de governantes de esquerda e
dos impactos da globalização, que
definiram novos posicionamentos,
como o Brexit no Reino Unido.
Na Hungria, Victor Orban é
um bastião contra migrantes e refugiados, defendendo, inclusive, uma
cerca de arame farpado para evitálos. A islamofobia ganha corpo na
esteira dos conflitos permanentes
no Oriente Médio. Na Alemanha,
três partidos de direita se formaram sob a lembrança da bandeira
que lembra o nazifascismo. A crise
econômica que se espraia pelas

Nações aponta para o caminho da
direita, como se este rumo fosse o
mais adequado para levantar o progresso. Ao mesmo tempo, desenvolve-se o ideário da alternância de
poder, que se apresenta como oxigênio para vitaminar regimes.
No Brasil, constata-se um
estado geral de insatisfação que
nasce no topo da pirâmide social
e se desdobra até as margens.
Mas essas continuam a eleger seus
governantes por meio da equação
custo/benefício. No meio, há contingentes que agem sob o império
da mudança: “não aguentamos
mais, não suportamos essa carga
de impostos, serviços precários,
corrupção deslavada, dinheiro para
alguns, escassez para outros”.
Os micros e pequenos produtores correm para a nova direita;
comércio e prestadores de serviços, também. Oprimidos por tributos e burocracia, a eles se juntam.
Representantes da velha direita,
saudosos dos tempos do autoritarismo, represados até então
em sua expressão, encontram no
capitão uma janela para vocalizar
anseios. Poucos defendem um
regime militar. Mas a maior fatia
desse núcleo se volta para a defesa
da ordem, da disciplina, do direito
de propriedade, contra a baderna
e a devastação.

Por aí se estende o território da
nova direita. No fundo, um posicionamento contra o “status quo”. Terá
sucesso? A depender das circunstâncias, que colocam na vanguarda
das preocupações a alavancagem
da economia, a melhoria dos serviços públicos – saúde e educação – e
a atenuação da violência na sociedade. Oportuno dizer que a índole
brasileira tende a se afastar dos
extremos e se guiar pela bússola
da conciliação, da harmonia, da paz
social. Por conseguinte, a vontade
de fazer uma jornada em direção ao
meio se apresenta como a melhor
solução. Não somos um país com
tanta beligerância como temos visto
ultimamente. In médium virtus, a
virtude está no meio.
Portanto, o amanhã será aberto
com um sol brilhante ou sob nuvens
plúmbeas. A escuridão abrigará a
continuidade da polarização e dos
extremos do arco ideológico. A claridade revitalizará nossa democracia e trará os ventos do bom senso.
Para fechar, a angústia trazida pela
pandemia precisa ser aliviada. Isso
vai ter efeito nas urnas de 15 de
novembro.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
VÁ ENTENDER
Não sei se é brincadeira de
mau gosto, fakenews, mas confesso que não entendi o artigo
3º, parágrafo 2º, do último
decreto publicado pela administração municipal de Castro.
"Ficam autorizadas as atividades
de esporte coletivo em quadras,
campos de futebol e parques
públicos ou privados para maiores de 12 (doze) anos, vedadas
confraternizações, festas, churrascos ou reuniões antes ou após
a prática esportiva". Nada contra os atletas de final de semana,
mas futebol coletivo em quadras,
campos de futebol e parques
públicos, se não é uma confraternização de amigos, não sei o
que é. Só aqui mesmo!
LAPSO
Falta de memória ou sei lá o
quê, mas o prefeito Moacyr Fadel
não deu os devidos créditos
para quem é de direito. No mês
de julho creditou a vinda para o
município, das duas retroesca-

vadeiras, ao governador [Carlos
Massa Ratinho Junior], ao secretário de Estado da Agricultura,
Norberto Ortigara; e ao deputado
Alexandre Curi. Só esqueceu de
mencionar que foi uma emenda
de bancada do então senador
Roberto Requião (MDB), e uma
das 'retro' teve trabalhos do deputado estadual Maurício Requião
(MDB) e da vereadora Fátima
Castro (MDB). Um lapso de
memória imperdoável.
EDUCAÇÃO NÃO TEM
Para a vereadora e atual presidente da Câmara de Castro,
Fátima Castro, "não agadecer
até passa, isso é uma questão
de educação... mas atribuir à
outra pessoa, daí já não dá para
aceitar".
ÚLTIMAS: Para os adesivos
colocados nas portas das casas,
identificando que a moradia
foi testada contra a covid-19,
só teria faltado a imagem de
alguém. O resto foi feito.

Convite para
Missa de Sétimo Dia
A família do saudoso José Nery Carneiro Napoli (in-memorian) e de Eunice
Lederer de Napoli, convida familiares,
amigos e amigas para a celebração
da Missa de Sétimo Dia pela alma de
sua querida filha, Jonice Napoli, falecida no dia 06 de Agosto de 2020.
A missa será realizada nesta quarta-feira (12 de agosto) às 19 horas na
Igreja Matriz de Sant'Ana, em Castro
(PR). Segundo a Paróquia Sant'Ana, não
há restrição no número de participantes. Todos serão bem vindos.

Resenhas rápidas e radicais
Discutindo
a lógica
do bem comum e a obsolescência de um produto!
Resenhas
rápidas
e radicais

A pandemia se alastrou e ensinou novos termos de conduta, um deles, bastante recente, é o da 'velhofobia', quando
idosos são considerados um peso para a sociedade. O coronavírus já não é um risco apenas para a saúde deles,
começou afetando a permanência dos sessentões no mercado de trabalho. Hoje, há preferência pela escolha dos mais
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muitos recursos. Esqueceram do valor e trabalho dos idosos na construção de um País que, aos poucos, foi dominado pela ignorância.
sabemos se vai ter vacina ou outros vírus mortais . Mas explodem discursos contra os mais velhos e eles discutem
apenas a obsolescência de um produto que não está programado para durar e vai consumir muitos recursos.
Esqueceram do valor e trabalho dos idosos na construção de um País que, aos poucos, foi dominado pela ignorância.

Discutindo a lógica do bem comum e a obsolescência de um produto!

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

ASSINATURA

OUTRAS LOCALIDADES
Mensal:
Semestral:
Anual:

NEWS

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

VENDA AVULSA
Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

R$ 3,00
R$ 3,00

Editora MML Ltda
CNPJ 13.656.146/0001-31

EXPEDIENTE

Mensal:
Semestral:
Anual:

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

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

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

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

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

Impressão
GRAFINORTE

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

REDAÇÃO
publicidade@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Clima

Terça
11/08

Temperatura

Umidade

25 ºC
10 ºC

68%
32%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
12/08

22

ºC

11 ºC

83%
33%

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

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

11/08 - Dia da Televisão / Dia do Advogado
Dia do Estudante / Dia do Garçom
Dia Internacional da Logosofia
12/08 - Dia Internacional da Juventude
Dia Nacional das Artes
13/08 - Dia do Economista

13/08

24 ºC
14 ºC

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

Fonte: ClimaTempo

55%
26%

*Consulta realizada em: 10/08/2020
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PRESIDÊNCIA DA ASSEMBLEIA LEGILATIVA DO PARANÁ

Traiano reeleito para novo mandato
Divulgação

Quarta eleição
consecutiva de
Traiano como
presidente
Da Assessoria
O deputado Ademar Traiano
(PSDB) foi reeleito na segundafeira (10) presidente da Assembleia Legislativa do Paraná. A
chapa encabeçada pelo deputado,
denominada Parlamento Forte,
foi eleita com 48 votos a favor, 6
abstenções e nenhum contra. Esta
é a quarta eleição consecutiva
de Traiano como presidente da
Assembleia. O deputado conduziu
o Parlamento em gestões reconhecidas como inovadoras e que colocaram a Assembleia paranaense
em uma posição de destaque no
cenário nacional.
Para Traiano, a reeleição é
resultado das inovações realizadas
pelo Poder Legislativo e “fruto da
unidade e construção de todo um
grupo que trabalha pelo bem do
Paraná. Estamos fazendo com que
a Assembleia Legislativa seja uma
das mais importantes da Federação com medidas que podem
avaliar nosso trabalho e fortalecer
cada parlamentar que aqui está. E
esse continua sendo nosso objetivo
e dar uma nova identidade para
que a população possa passar a
enxergar o Poder Legislativo com
mais respeito”.
O presidente destacou ainda
diversas medidas que foram adotadas pela Assembleia e contribuíram para o desenvolvimento do
Estado. “Prevalece nesse momento
as medidas que a Mesa vem implementando ao longo desse período
de pandemia e a experiência que
adquirimos ao longo de todo o

Para Ademar Traiano a reeleição é resultado das inovações
período que aqui na Assembleia
estamos, principalmente, como presidente da Casa a gente pode oferecer muito ao Paraná e a segurança
de todas as medidas administrativas e àquelas que são de interesse
do Estado”, declarou. “A condução
do processo legislativo, apesar de
sermos um órgão independe, é fundamental para que se dê celeridade
para ações”, completou.
Durante entrevista coletiva concedida antes da eleição, Traiano
enfatizou a experiência adquirida ao
longo dos últimos anos que esteve
à frente da Assembleia, e destacou a importância das medidas de
apoio ao Executivo no combate a
pandemia do coronavírus. Entre
elas a aprovação de leis visando
minorar o sofrimento da população
e até mesmo o repasse de recursos
do orçamento do Legislativo para
bancar leitos de UTIs e compra de
vacinas. O deputado recordou que
durante o período que comandou a
Assembleia, o Parlamento enfrentou turbulências, incluindo essa,
provocada pela pandemia. A posse
da Mesa eleita será em 2 de fevereiro de 2021.

A nova Mesa
A nova Mesa Diretora da
Assembleia, eleita nesta segundafeira, tem a seguinte composição:
presidente: deputado Ademar Luiz
Traiano (PSDB), 1º vice-presidente:
deputado Tercílio Turini (CDN),
2º vice-presidente: deputado Do
Carmo (PSL), 3º vice-presidente:
deputado Requião Filho (MDB),
1º secretário: deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB), 2º secretário:
deputado Gilson de Souza (PSC),
3º secretário: deputado Alexandre
Amaro (Republicanos), 4º secretário: deputado Nelson Luersen
(PDT), e 5º secretário: deputado
Gilberto Ribeiro (PP).
Liderança e vitórias
Ademar Traiano tem 38 anos de
vida pública e uma trajetória marcada pela capacidade articulação e
liderança. O deputado já ocupou
alguns dos cargos mais importantes do Estado do Paraná. Além de
presidente da Assembleia Legislativa, foi governador interino por três
vezes. Traiano, que cumpre o oitavo
mandato como deputado estadual,
foi o primeiro homem do Sudoeste

a ocupar o governo do Estado.
Advogado e empresário, Traiano
iniciou na vida pública como vereador em Santo Antônio do Sudoeste,
em 1982. Já no primeiro mandato
de vereador foi eleito presidente da
Câmara Municipal de Santo Antonio do Sudoeste.
Em 1985 foi o primeiro prefeito
eleito de Santo Antônio do Sudoeste (até aquele ano municípios de
fronteira, considerados “área de
segurança nacional” tinham o prefeito nomeado por Brasília). Como
prefeito, foi eleito presidente da
AMSOP (Associação dos Municípios do Sudoeste do Paraná). Em
1990 conquistou uma cadeira na
Assembleia Legislativa. No primeiro
mandato como deputado estadual
foi eleito para a Mesa Diretora,
como 2º secretário. Foi líder do
governo (2011-2014) e eleito presidente da Assembleia Legislativa
pela primeira vez, em 2015, cargo
que ocupará até 2022.
Deputado municipalista, Traiano
recebeu o reconhecimento pelo trabalho em defesa dos municípios.
Recebeu homenagens e títulos de
Cidadão Honorário em 10 cidades:
Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Francisco Beltrão,
Pinhal de São Bento, Santa Terezinha de Itaipu, Bela Vista da Caroba,
Marmeleiro, Pranchita, Bom Jesus
do Sul e Coronel Vivida.
Cumprindo o terceiro mandato
como presidente da Assembleia,
Traiano conduz uma gestão inovadora, com ênfase na transparência
e abertura das portas do Legislativo
à população. Programas desenvolvidos pela Assembleia nesse período,
como o Parlamento Universitário,
Geração Atitude e Assembleia no
Enem, foram premiados. O aplicativo, desenvolvido sem custos
pela equipe da Alep, “Agora É Lei
no Paraná”, foi o vencedor de dois
prêmios nacionais na categoria
governança eletrônica.

REUNIÃO COM PARLAMENTARES, AUTORIDADES E VOLUNTÁRIOS

Encontro do Aliança pelo Brasil teve Aline
Da Assessoria
A Deputada Federal Aline
Sleutjes participou na sexta-feira
(7), de encontro de parlamentares e apoiadores do Aliança pelo
Brasil, realizado no edifício City
Offices, em Brasília.
A reunião teve por objetivo,
apresentar resultados e alinhar
ações para a continuidade dos trabalhos de coleta das assinaturas
necessárias para a criação do primeiro partido conservador do país.
Para a deputada Aline, a consolidação do Aliança marcará para
sempre a política nacional e será
um reduto da soberania nacional,
da democracia e do empreendedorismo como mola propulsora da
economia.

“Um partido que já nascerá
gigante, que realmente vem consolidado e que tem um propósito. É um
orgulho estar junto com vocês nessa
caminhada e fazer do Brasil um
país melhor para todos, pois juntos
somos mais fortes”, declarou.
A deputada reforçou que o seu
trabalho no Paraná e nos eventos
pelo Brasil tem um propósito: "O
Aliança não é apenas um partido
e sim um sonho que realizaremos
até o final do ano, se Deus quiser.
Quero um país melhor para os
meus filhos e para todo cidadão
patriota que respeita as normas e
as leis”, concluiu Aline.
O segundo vice-presidente da
Aliança pelo Brasil, Luis Felipe
Belmonte, frisou que o
p a rtido será o “mais forte do país”

e defendeu o respeito a todos os
Poderes e Instituições, mas ressaltou que o presidente “também tem
que ser respeitado”. “Por mais que
a imprensa procure, não consegue
apontar qualquer ato de corrupção
no Governo”, disse.
A tesoureira do partido Karina
Kufa agradeceu o trabalho pela
formação do novo partido. “Quero
agradecer aos mandatários e em
especial aos voluntários, que têm
ajudado muito na execução do trabalho. A Aliança pelo Brasil é um
sonho da Direita.”
Os organizadores da Aliança
pelo Brasil esperam registrar
ainda este ano milhares de fichas,
considerando uma margem segura
para a formação do partido.
Discursaram no encontro depu-

tados federais e estaduais, a vicegovernadora de Santa Catarina
e organizadores do Aliança Pelo
Brasil: Carla Zambelli, Cabo Gilberto, Edson Romão, Daniel Silveira, Cabo Bebeto, Karina Kufa,
Soraya Manato, Daniel Freitas,
Hélio Lopes, Lucco, Éder Mauro,
Aline Sleutjes, André Fernandes,
Delegado Cavalcanti, Coronel
Armando, General Girão, Sanderson, Anderson Moraes, Coronel
Sandro, Cabo Junio Amaral, Delegado Péricles, Talita Oliveira, Dra.
Andreia Araújo, Bia Kicis, Felipe
Belmonte, Bruno Engler, Daniela
Reinehr, Gilson Machado, Alê
Silva, José Medeiros, Sérgio Lima
e Toninho Marcos.
* Com Redação

CAETANO MENDES, EM TIBAGI, RECEBEU OFICIALMENTE OS VEÍCULOS

Plauto entrega Patrulha Rural de R$ 2,3 mi
Tibagi - Na sexta-feira (6),
o distrito de Caetano Mendes
recebeu oficialmente os veículos e
equipamentos que irão compor a
Patrulha Rural que atenderá especialmente a região do distrito. A
conquista foi adquirida através de
uma emenda de R$ 2,34 milhões,
com contrapartida de cerca do
200 mil da Prefeitura. E emenda
parlamentar foi a fundo perdido
e destinada pelo deputado estadual Plauto Miró (DEM), que
veio especialmentre para entrega
do maquinário. Além dele, estiveram no distrito o prefeito Rildo
Leonardi, a vice-prefeita Helynez
Santos Ribas, o gerente regional
da Paraná Cidade, Rafael Gustavo
Mansani, o presidente da Câmara
João Paulo Ribas e dos vereadores,
Eduardo Torres, Enio Antunes,
Gilson Roberto e Tonico Quadra.
O prefeito celebrou mais essa

conquista e destacou que esse é
mais um investimento que beneficiará as estradas rurais e os pequenos produtores. "Estar recebendo
do deputado Plauto, do secretário
Ortega, do governador Ratinho,
uma emenda a fundo perdido que
fará com que a gente tenha condições de atender melhor nossos
produtores rurais é muito uma
grande conquista. Nosso município é rico em agricultura e com
mais essa patrulha rural, Tibagi
poderá dar uma assistência melhor
aos produtores rurais que fazem a
riqueza desse município tão importante para o Paraná", disse.
O deputado Plauto adiantou
que vai trabalhar para conseguir
mais uma patrulha rural para o
distrito de Alto do Amparo e destacou a parceria com o executivo.
"Assumimos o compromisso aqui,
temos mais dois anos e meio de

mandato, para que possamos destinar uma emenda orçamentária
para viabilizar uma patrulha para
São Bento (Alto do Amparo). O
prefeito Rildo sempre teve junto a
nós, no exercício do mandato, ele
que cativou e conquistou a simpatia do governador e dos secretários
do Estado. Ele está findando esse
mandato com chave de ouro. Muitos investimentos foram feitos em
todas as áreas e eu fico feliz, de
como parlamentar, ver um prefeito
dedicado como ele e que fez com
o que o município pudesse receber
inúmeros benefícios, como este
que estamos entregando", finalizou
o deputado estadual.
O ex-vice-prefeito, Silvio Bittencourt, líder político da comunidade, participou da entrega. "Para
nós é uma grande satisfação ter
uma patrulha agrícola como esta,
que atenderá nossos produtores e

toda a malha rodoviária. Agradeço
ao prefeito Rildo, ao deputado
Plauto, ao secretário Ortega, o
governador Ratinho Junior que nos
deu essa oportunidade", disse.
A Patrulha Rural é formada
por três caminhões, duas camionetes, uma motoniveladora e um
rolo compactador e retroescavadeira hidráulica que irão atender
exclusivamente as estradas rurais
da região do distrito de Caetano
Mendes.
Equipamentos Rodoviários
Nos últimos três anos e meio,
a Prefeitura conquistou quase
uma dezena de novos equipamentos rodoviários que já trabalham
para a população. Além da Patrulha Rural, nestes anos, foram
adquridas três escavadeiras, um
trator, uma pá carregadeira, um
rolo compactador e uma patrola.

PÓS-GUERRA
Manfred Dasenbrock, presidente do Sicredi, uma das
maiores cooperativas de crédito do Brasil e com atuação
em 319 cidades do Paraná,
disse que para grande parte
dos empresários a solução
pode passar pelas cooperativas. A Sicredi tem mais de
4,3 milhões de associados um milhão no Paraná. Dasenbrock disse que a capilaridade
das cooperativas e os preços
praticados na concessão do
crédito serão fundamentais no
que descreve como realidade
“pós-guerra”.
RETOMADA
ECONÔMICA
O Governo do Paraná
prevê a abertura de 16 mil
postos de emprego direto.
Empresas como a Klabin
(ampliação da fábrica em Ortigueira), Heineken (ampliação
da planta em Ponta Grossa) e
Prati-Donaduzzi (em Toledo)
apontam para fortes sinais de
retomada econômica. “É uma
conquista para o Estado. Criamos um ambiente favorável
para a atração de investimentos e geração de emprego",
afirmou o governador Ratinho
Junior.
PTB DE LUTO
Morreu o presidente do
PTB de Foz do Iguaçu, Eduardo Luiz Teixeira da Silva,
vítima de acidente com um
parapente. Eduardo Silva
estava internado em estado
grave no hospital municipal
e deixou a mulher e duas
filhas. O piloto do parapente,
também ficou ferido e está
internado no Hospital Costa
Cavalcanti e seu estado é
estável.
JUROS DE CARTÕES
O projeto do senador
Álvaro Dias (Pode) que trata
sobre a limitação em 30%
os juros de cartões e do cheque especial foi aprovado
por esmagadora maioria no
Senado: 56×14 votos. No
entanto a votação favorável
não está sendo suficiente
para convencer o presidente
da Câmara dos Deputados,
Rodrigo Maia (DEM-RJ),
em mexer nos juros. Segundo
alguns deputados, Maia não
vai colocar em votação o projeto aprovado no Senado, há
quem diga que por conta da
pandemia.
INTERNADO
O presidente do STF, Dias
Toffoli, foi internado em hospital do Distrito Federal com
uma pneumonite alérgica. O
ministro testou negativo para
covid-19. Embora internado,
passa bem e, a princípio, não
ficará de licença médica e continuará despachando.
FÔLEGO
O STF decidiu retirar a
delação do ex-ministro Antonio Palocci de uma ação penal
contra o ex-presidente Lula
(PT) no âmbito da Operação
Lava Jato. O processo envolvendo uma suposta propina de
R$ 13 milhões da Odebrecht
para o petista estava pronto
para sentença na mesa do juiz
da 13ª Vara Federal de Curitiba, Luiz Anonio Bonat. A
medida tomada pela Segunda
Turma do STF evita uma nova
condenação de Lula, pelo
menos por enquanto.
RENDA BRASIL
O presidente Jair Bolsonaro montou um cronograma
de inaugurações pelo país
com o objetivo de visitar até
dois estados por semana.
O presidente também informou que pretende, até o fim
do ano, lançar medidas de
impacto social. É um projeto
de lei que cria o Renda Brasil,

AI/Sicredi

uma reformulação do Bolsa
Família. O valor ainda não foi
informado, mas pretende ser
superior ao existente, entre R$
250 e R$ 300.
CAMPO DIVIDIDO
A disputa para a prefeitura
de Curitiba em 2020 está dividindo o campo da centro-direita, vencedor na maior parte
dos pleitos na capital paranaense. Entre os principais précandidatos, pelo menos quatro
são de partidos desse espectro
político, como o próprio prefeito, Rafael Greca (DEM),
que vai tentar a reeleição. A
pré-campanha tem alguns
temperos a mais, como brigas
intrapartidárias em torno da
definição de nomes e atrás do
cobiçado apoio do governador
Ratinho Jr. (PSD). No entanto,
ele já avisou que deve ficar
neutro.
ELEIÇÃO
Os deputados Ney Leprevost (PSD) e Delegado
Francischini (PSL) também
querem o apoio de Ratinho
Junior. Curitiba pode ter 18
candidatos no primeiro turno,
número que representa o
dobro dos nove concorrentes
de 2016, e cinco a mais dos
13 registrados em 2004, até
então o maior desde o início
dos anos 2000.
TE CUIDA, GRECA
O ex-prefeito Eduardo
Paes (Rio de Janeiro) e Bruno
Reis (Salvador) são as principais apostas do DEM nas
eleições nas capitais. Gean
Loureiro (Florianópolis) está
bem avaliado durante pandemia, segundo pesquisas
para uso interno. Já o prefeito
Rafael Greca (Curitiba) viu
sua avaliação cair nos últimos
dois meses pelo crescimento
da covid-19 e desperta desconfiança na cúpula demista
por seu histórico de infidelidade. Essa avaliação vai determinar a distribuição do fundo
eleitoral.
MINISTRO EM FOZ
O ministro Bento Albuquerque (Minas e Energia)
estará hoje em Foz do Iguaçu.
Albuquerque vai debater tendências do setor elétrico brasileiro, atualização tecnológica
da usina de Itaipu e os investimentos da empresa em projetos que, juntos, receberão R$
1 bilhão.
CONVIDADO
O presidente Jair Bolsonaro convidou o ex-presidente
Michel Temer (MDB) para
chefiar a missão humanitária
ao Líbano. Temer tem descendência libanesa.
MAIS EMPREGOS
A JBS está abrindo
mais de 5.200 novas vagas
de emprego, 500 delas no
Paraná, para postos de abate,
corte, desossa, centros de distribuição, incubadoras, fábricas de ração e outras áreas da
empresa em 16 estados e no
Distrito Federal.
*Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PELA SÉRIE B

Operário encara o Náutico fora de casa
Divulgação

Estreia do
Fantasma foi
com vitória
maiúscula

NOVA ESTRADA DO CATANDUVAS

Trecho 3 recebe primeira
camada de asfalto

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário enfrenta o Náutico, na noite desta terça-feira
(11), pela segunda rodada
do Campeonato Brasileiro
da Série B. O jogo acontece
no Estádio dos Aflitos, às
21h30.
O alvinegro é o líder da
competição, com três pontos.
Na primeira rodada, o Fantasma venceu o Figueirense
por 3 a 1, no Estádio Germano
Krüger, com gols de Douglas
Coutinho, Marcelo e um contra. O Náutico perdeu para o
Avaí, fora de casa, por 3 a 1 e
está na 19ª posição.
Estreia
O alvinegro criou as principais chances da primeira etapa
e abriu o placar com Douglas
Coutinho aos 37 minutos. Julinho fez cruzamento preciso e o
camisa 7 cabeceou para marcar o primeiro do Fantasma.
Na segunda etapa, o Ope-

Mesmo após uma partida, Operário lidera competição após marcar três vezes

rário ampliou logo aos dois
minutos. Tomas Bastos cobrou
falta na área e Pereira desviou
para o gol e marcou contra.
Aos nove minutos, Marcelo
marcou o terceiro do alvinegro.
Tomas Bastos cruzou para trás
e Marcelo chegou livre e chutou rasteiro para balançar as
redes. Aos 33 minutos, Diego
Gonçalves descontou para o
Figueirense.
O Fantasma iniciou o jogo
com Rodrigo Viana, Savio,
Rafael Bonfim, Sosa, Julinho,

EM TIBAGI

Incrições
estão abertas
para Prêmio
Biblioteca
Digital
Da Assessoria
Tibagi - Já estão abertas
as inscrições para a primeira
edição do Prêmio Biblioteca
Digital. Criado para fomentar
a produção e circulação de
livros inéditos no formato de
e-book, o novo concurso literário da Biblioteca Pública do
Paraná vai selecionar obras em
quatro categorias: Romance,
Conto, Poesia e Infantil.
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão prêmios em dinheiro: R$
10 mil (primeiro lugar), R$ 5
mil (segundo lugar) e R$ 3 mil
(terceiro lugar).
Os 12 livros vencedores
formarão uma coleção e serão
disponibilizados para download gratuito no site da Biblioteca Pública do Paraná.
As
obras
concorrentes serão avaliadas por uma
comissão julgadora formada
por oito membros (dois em
cada categoria). O resultado
do concurso será divulgado na
última semana de novembro.
As inscrições são totalmente
online e gratuitas, por meio de
um formulário, entre os dias
29 de julho e 13 de setembro.
"O Prêmio Biblioteca Digital é uma das iniciativas do
Governo do Paraná para movimentar o setor cultural, um
dos mais afetados pela pandemia da Covid-19. Com o novo
concurso, a Biblioteca Pública
também volta a editar e premiar a produção literária", diz
a diretora da BPP e presidente
do júri, Ilana Lerner.

Com novo concurso,
a Biblioteca Pública
volta a editar e
premiar produções

Pedro Ken, Tomas Bastos,
Marcelo, Thomaz, Douglas
Coutinho e Jefinho. No primeiro
tempo, Pedro Ken deu lugar a
Mazinho. E, na segunda etapa,
entraram Schumacher, Jardel,
Hector Bustamante e Lucas
Batatinha para a saída de Jefinho, Tomas Bastos, Douglas
Coutinho e Marcelo.
Em entrevista coletiva por
videoconferência, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre
a vitória na estreia. “A gente
montou uma estratégia e con-

seguiu neutralizar as jogadas
do Figueirense. O resultado foi
excelente, mas sabemos que
temos muito a evoluir. A gente
sabia que, com a chegada dos
reforços, todo mundo ia crescer e o nível de qualidade ia
se elevar. No futebol, as coisas tem que encaixar para ter
sucesso. Está todo mundo
de parabéns, foi uma vitória
merecida e justa. Estou muito
feliz não só pelo resultado,
mas pelas jogadas que conseguimos fazer.”

EM CARAMBEÍ

Troca Saúdavel é a garantia de
alimentação saudável na mesa
Divulgação / Renan Areias

Da Assessoria
Carambeí - Na semana
passada foi realizada a edição
mensal do Programa Troca
Saudável. Uma iniciativa da
prefeitura de Carambeí e
coordenação da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
que implantou no município
em 2016 esse programa que
já recolheu 670 toneladas de
materiais reciclados e distribuiu 168 toneladas de frutas e
verduras a população.
O programa tem beneficiado ainda mais a população nestes tempos de
enfrentamento a pandemia do
novo Coronavírus. Moradora
do Jardim Novo Horizonte, a
senhora Lurdes Marcondes
(55) relata que a ‘Troca’ ajuda

Alimento fresco e muita satisfação
a família a ter uma alimentação mais saudável. Ela separa
materiais reciclados todos os
meses, sendo o dia da troca
muito aguardado. “Esse é um
programa que nunca deve acabar. Ajuda as pessoas e man-

tém a cidade limpa”, relata.
Ao todo 16 bairros da
cidade da zona urbana e rural
recebem o programa mensalmente, com cerca de 14.190
beneficiados desde sua implantação.

APAE comemora 30 anos em Tibagi
Tibagi - No dia 2 de agosto,
a Escola Nilse Terezinha Brandalise Romel de Educação Infantil e
Ensino Fundamental na modalidade de Educação Especial, tradicionalmente chamada de APAE,
completou 30 anos de história em
Tibagi. Devido à pandemia do
Coronavírus, a celebração deste
aniversário tem sido de forma virtual. A equipe da instituição preparou conteúdos especiais para as
redes sociais da APAE de Tibagi,
que seguirão ao longo do mês.
O prefeito Rildo Leonardi destaca a importância da escola para
formação e desenvolvimento de
pessoas com deficiências. "Admiro
e parabenizo o trabalho desenvolvido por todos da APAE. Minha
filha, a Rafinha, por muitos anos
frequentou a escola e eu sou testemunha de todo o carinho e cuidado
que os profissionais tem com os

Divulgação / Renan Areias

Prefeito Blum acompanha
pessoalmente os trabalhos
pavimentação de um trecho de
mais de seis quilômetros, entre o
início da estrada e proximidades
do ‘Bar do Cabelo’, na região
da Campina de Carambeí e contempla a construção de sub-base,
base, drenagem e pavimentação
asfáltica, instalação e travessia de
bueiros e de sarjetas, suavização
de curvas, além de sinalização
horizontal e vertical.

COVID-19

Palmeira soma 10 casos
ativos e 61 recuperados
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta segunda-feira (10) a
atualização dos dados referentes
à Covid-19 em Palmeira sem
novos casos registrados.
O panorama atual do
Covid-19 em Palmeira está da
seguinte forma: são 73 casos
confirmados para Covid-19 em
residentes de Palmeira, sendo
61 recuperados, 10 em isolamento domiciliar, e dois óbitos
por Covid-19.
Dos 73 casos confirmados,
14 ainda não tiveram seus testes
credenciados pelo Ministério da
Saúde, porém, 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 todos estão recuperados e já receberam alta de isolamento domiciliar.
Monitoramento
Atualmente a SMS monitora
93 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 848 pacientes notificados,
sendo que 755 já estão recuperados. O teste foi realizado em
543 pessoas através do Sistema
Único de Saúde (SUS).
No momento, 36 casos
seguem em investigação, todos
aguardando
resultados
de
exame. Além disso, 658 pacientes foram descartados de possível Covid-19.

EM VULNERABILIDADE ECONÔMICA

ESCOLA NILSE TEREZINHA BANDALISE ROMEL

Da Assessoria

Carambeí - As obras de pavimentação da Nova Estrada do
Catanduvas seguem a todo vapor.
Nesta semana a empreiteira responsável pela execução do projeto
concluiu a aplicação da primeira
camada de asfalto no Trecho 3.
O prefeito Osmar Blum Chinato (PSD) acompanhou os trabalhos durante o sábado (1º)
e segunda-feira (03). O trecho
contemplado nesta etapa mede
cerca de 1,5 quilômetro na região
da Madeireira Brandes. Os trabalhos seguem em direção à região
da Serrinha com a colocação da
sub-base e base.
A obra é executada em
parceria com o Governo do
Paraná, por meio da SEIL e
DER-PR, com investimentos de
R$ 6.947.187,33, com contra partida do município R$
342.663,39. O projeto prevê a

alunos. É um orgulho para Tibagi
ter uma instituição tão importante
como a APAE", diz.
A atual diretora, Ana Lucia
Capote, ressalta a importância
pedagógica e a satisfação por dirigir a escola. "Tenho muito orgulho
de estar na direção na data dessa
comemoração, pois são 30 anos
de prestação de serviços no município de Tibagi", comenta.
História
Em 2 de agosto de 1990 aconteceu a assembléia geral que criou
Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE), após a luta
da então jovem assistente social,
Nilse Terezinha Brandalise Romel e
do médico Dante José Pirath Lago.
Nilse atualmente é presidente
da APAE e compartilhou um pouco
da emoção em fazer parte da instituição. "Oxalá não precisássemos
ter criado a Instituição em função
das deficiências existentes, mas

como elas são um fato, que bom
que pudemos colaborar para que,
em Tibagi, esta parcela da população tenha a oportunidade de um
bom atendimento, voltado para
o desenvolvimento máximo de
suas capacidades", descreve. Ela,
ainda, complementa e estende os
agradecimentos a todos que fazem
parte da história da APAE.
Atualmente, o espaço atende
84 alunos e conta com uma equipe
especializada com professores,
assistente social, fisioterapeuta,
fonoaudióloga, psicóloga, instrutora de informática, instrutora de
dança, um instrutor de música,
uma coordenadora pedagógica ,
uma secretária, quatro atendentes,
três auxiliares de serviços gerais
e uma cozinheira. Em 2019,
a instituição movimentou R$
1.703.261,29, recursos advindos das esferas Federal, Estadual
e Municipal, doações, promoções,
mensalidades e projetos próprios.

UEPG arrecada fundos
para estudantes
Ponta Grossa - A Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), por meio da Próreitoria de Assuntos Estudantis
(PRAE), lançou na semana passada campanha de financiamento
coletivo para apoiar estudantes
em situação de vulnerabilidade
econômica. A vaquinha tem como
meta arrecadar R$ 10 mil, sendo
que as comunidades acadêmica e
externa podem colaborar com
qualquer valor.
O objetivo é custear materiais
e equipamentos necessários para
as aulas remotas. “Este fundo
também será destinado à compra de equipamentos necessários

para alunos indígenas do curso
de odontologia, que custam R$4
mil por aluno”, complementa o
reitor Miguel Sanches Neto.
“Alguns cursos requerem
materiais caros e muitos estudantes de baixa ou nenhuma renda
dependem desse material para
as aulas remotas e as eventuais
aulas presenciais”, explica Ione
Jovino, pró-reitora de Assuntos
Estudantis (PRAE). Ela reforça
que, nos últimos meses, a UEPG
tem desenvolvido ações para ajudar a comunidade acadêmica,
como a distribuição de celulares,
notebooks, cestas básicas e auxílio emergencial.

REDE ELÉTRICA PARA INTERIOR

R$ 270 mil são investidos
em extensão de rede
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi tem feito importantes
investimentos na extensão de
rede elétrica nas comunidades
rurais do município. Em três anos
e meio, com recursos próprios,
foram investidos cerca de R$ 270
mil em projetos que estão levando
mais luz e segurança para a população das localidades de Pinheiro

Seco, Alto do Amparo, Faxinal
dos Mendes e Caetano Mendes.
Ao todo, foram realizados 4,7
quilômetros de melhorias.
A extensão da rede e instalação dos postes é executada pela
Copel. A Prefeitura é responsável
pela instalação das luminárias.
Ainda está prevista uma
ampliação da rede de iluminação pública na Avenida Godelipe
Horn, em Alto do Amparo.
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Ilustração

DEPOIS DE QUEDA DE QUASE 100%

Turismo começa a dar bons sinais

Condições ofertadas por agências estão mais interessantes do que nunca, se você deseja viajar

Segurança de
viagens mais
longas é
esperança
para depois
da vacina
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Quando a pandemia do
novo coronavírus começou,
ninguém ainda poderia mensurar o tamanho do impacto nos
diversos setores da economia
brasileira. Hoje, mais de quatro meses depois, já é possível
calcular o prejuízo, por área e
por região. Em Castro, assim
como em quase todas as demais
cidades do país, o turismo está
entre os ramos mais afetados.
Porém, a flexibilização inédita ofertada por companhias
aéreas e os pacotes, ofertas e
condições ofertadas por hotéis
e pelas próprias agências de
viagens, também fazem desta,
uma das melhores épocas para
o planejamento de viagens
futuras, e para o investimento
em pacotes, passeios avulsos,
e demais produtos oferecidos
pelo setor.
A reportagem do Página
Um News conversou com
empresárias da área, que
possuem agências em Castro. Entre elas, é unanime a
constatação do prejuízo e da
desaceleração nas vendas, no
entanto, elas também compartilham de um sentimento
otimista de que as pessoas
estarão ansiosas para ‘botar o
pé na estrada’, assim que as
coisas começarem a voltar ao
‘normal’, e, sobretudo, quando
já houver uma vacina devidamente testada e aprovada para
combater o vírus.
A primeira entrevistada é

Maria Claudia Rolim de Moura
Schultz, proprietária da agência
Caminhos da Terra. Ela contou
à reportagem que a queda mais
drástica na demanda pelos
serviços ocorreu nos primeiros meses da pandemia, e que
agora, mesmo ainda estando
longe da normalidade, a procura começou a aumentar. Na
maioria dos casos, no entanto,
a busca é por viagens que
podem ser programadas para
a partir de janeiro de 2021.
“Logo no começo da pandemia caiu bastante a demanda
em geral. Estava todo mundo
em isolamento e tudo foi sendo
cancelado, viagens nacionais e
internacionais. Até mais ou
menos em junho, o cenário
foi esse, mas de lá para cá, já
começou uma leve melhora,
aumentou principalmente a
procura por viagens mais próximas, dentro do Paraná, e para
Santa Catarina e Rio Grande
do Sul. As pessoas também já
estão começando a planejar
viagens para o réveillon, para
janeiro, para as férias e para
o longo dos meses do próximo ano. Ainda não dá pra
falar em normalidade, mas as
pessoas estão começando a se
planejar novamente para viajar.
O começo foi bastante assustador para todos, foi desgastante, não sabíamos para que
lado ir, e de fato, só vamos ter
segurança realmente quando
tivermos uma vacina, mas a
pandemia está aí, temos que
aprender a lidar com ela”, destacou a empresária.
De acordo com Maria
Claudia, a liberação de muitos
países, para a entrada de brasileiros, mesmo diante do cenário
da pandemia no país, também
contribuiu para que as pessoas se animassem novamente
para a aquisição das viagens
internacionais. Além disso, os
perfis dos viajantes passaram
por certas adaptações, eles

agora optam por locais onde a
movimentação é menos intensa,
estão à procura dos lugares
menos ‘badalados’, para sentirem-se mais seguros na viagem.
“O Brasil tinha muita restrição,
para onde os brasileiros não
podiam voar, mas muitas delas
já caíram, e são destinos bem
procurados, como Maldivas e
Caribe, por exemplo, a procura por essas viagens está
começando a voltar, mas os
clientes também estão procurando por locais com menos
aglomerações, mais tranquilos
mesmo, e querem saber de
todas as condições de higiene
dos hotéis, querem saber dos
procedimentos de segurança
que estão sendo adotados, e eu
posso dizer que estou impressionada com tudo o que a rede
hoteleira está fazendo para dar
mais segurança aos clientes”,
explicou ela.
Mas, a fase não é de adaptação apenas para clientes
e para os profissionais dos
hotéis, algumas das próprias
agências de viagens também
estão fazendo deste período,
um tempo de aprendizado e de
preparação, para melhor atender seus clientes no pós pandemia. “Eu sempre tive uma
preocupação muito grande na
hora de vender uma viagem,
além de atender ao perfil do
cliente, também tem que ser
com qualidade e com conhecimento, e com a pandemia esse
conhecimento teve que se aprimorar. O fator segurança, por
exemplo, se tornou ainda mais
importante, e agora olhamos
tudo sob uma nova perspectiva, acredito que a tendência
da exclusividade, como a dos
translados, que hoje são feitos
apenas com três pessoas no
carro, se não forem da mesma
família, será ainda mais atenuada. Além disso, eu e minha
equipe, por exemplo, aproveitamos o tempo em que fazíamos

home office para estudar, para
buscar mais conhecimento, e
acredito que depois da pandemia, vamos poder oferecer um
atendimento ainda melhor”,
explicou Maria Claudia.
E, se o atendimento foi
melhorado e as pessoas já
começaram a pensar em viagens
novamente, a melhor notícia
para os viajantes é que mesmo
diante das mazelas econômicas
que a pandemia vem causando,
este é um ótimo momento para
o investimento em viagens futuras, e nisto, ambas as entrevistas concordaram. A reportagem
também ouviu a sócia-proprietária da agência Carpe Diem,
Carolina Gandara. Tanto ela
quanto Maria Claudia relataram que, graças a pandemia, as
condições ofertadas por agências, companhias aéreas, redes
hoteleiras e demais empresas
do setor, estão mais interessantes do que nunca. Segundo
Maria Claudia, os hotéis estão
com tarifas bem mais baixas,
as companhias aéreas estão
fazendo muitas promoções, e
as agências estão pensando
em lugares e em condições
especiais para o período póspandemia. Já Carolina contou
sobre a flexibilização da maioria das companhias, e sobre as
promoções fabulosas do setor.
“Sem dúvida, este é um bom
momento para adquirir a viagem, mesmo que seja só para
o próximo ano, é o momento
em que o cliente vai achar preços mais atrativos, promoções
do tipo pague três, fique quatro dias, viagens internacionais
também tem opção de pagar
três diárias e ganha mais três.
As companhias estão facilitando de todas as formas também, estão fazendo promoções
que realmente chamam a atenção, algumas remarcam até três
vezes a mesma viagem, só falta
a coragem dos clientes para
viajar novamente”, destacou.

EM PONTA GROSSA

AMTT instala 875 novas placas de sinalização
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através
da Autarquia Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT), tem
reforçado os trabalhos de revitalização e adequação da sina-

lização viária em Ponta Grossa.
As medidas incluem adequações
em diversas vias, assim como a
renovação da pintura de faixas e
instalação de placas indicativas
pelas equipes da AMTT.
De acordo com o Departamento de Engenharia de Tráfego

(Det) da AMTT, de janeiro a
agosto deste ano já foram instaladas 875 novas placas de sinalização. Em relação a pintura de
faixas, o número chega a mais de
130 mil m².
“Nossas equipes estão trabalhando constantemente para

promover melhorias em toda a
cidade, implantando e renovando
a sinalização em diversas ruas,
além de trabalhar no levantamento
de eventuais demandas no trânsito e proceder com as medidas
necessárias”, declara o presidente
da AMTT, Roberto Pellissari.

560 PACIENTES JÁ SE RECUPERARAM

Castro registra quarto
óbito de Covid-19
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Nesta segunda-feira (10)
a cidade de Castro registrou o
quarto óbito em função do coronavírus. De acordo com informações da Secretaria de Saúde do
município, a quarta vítima é um
homem, de 61 anos de idade,
que encontrava-se internado em
Ponta Grossa.

Além deste caso, a cidade
também conta com outros 271
casos confirmados, de pacientes
que estão em isolamento domiciliar, três pacientes que estão
internados em leito regular, e dois
internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Outros 560
pacientes já se recuperaram da
doença, somando ao todo, 840
casos na cidade. Também existem
83 casos sendo analisados.

EM 399 MUNICÍPIOS

Comida Boa movimentou
R$ 113 mi no comércio
Divulgação

Cerca de 2,7 milhões de transações nos 399 municípios do Paraná
Da Assessoria
Com o prazo para as compras
encerrado na sexta-feira (07), o
programa Cartão Comida Boa
garantiu movimentação de R$ 113
milhões na economia paranaense
em 2,7 milhões de transações de
compras nos 399 municípios. No
total, 786,6 mil vouchers foram
utilizados pelos beneficiários.
Apenas em Curitiba foram
distribuídos 65.782 vouchers,
somando R$ 9,4 milhões em
compras. No dia 8, os valores dos
cartões foram zerados, conforme o
Decreto 5.069, que prorrogava o
benefício por um mês.
O Comida Boa foi uma ajuda
emergencial criado pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior
para que fosse garantido o bemestar 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 e a coordenação
envolveu vários órgãos, como as
Secretarias da Agricultura e do
Abastecimento, da Justiça, Família
e Trabalho e Fazenda.
Para o secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento,
Norberto Ortigara, o programa
foi um marco no auxílio à população economicamente vulnerável.
“Além de ajudar as famílias nesse
momento difícil da pandemia, o
Cartão Comida Boa garantiu renda
aos estabelecimentos comerciais”,
diz. Durante os três meses, 6.740
estabelecimentos comerciais foram
cadastrados para as vendas aos
beneficiários.

No total, 794 mil vouchers
foram distribuídos. Após 3 meses
do início da Ação Emergencial,
200 mil Cartões que estavam à disposição dos cidadãos que se enquadram como beneficiários não foram
retirados. Por isso, esses Cartões
foram devolvidos à Secretaria da
Justiça, responsável, juntamente
com as prefeituras, pela gestão da
entrega desses dos cartões.
Segundo o secretário estadual
da Justiça, Família e Trabalho,
Mauro Rockenbach, este foi mais
um esforço do Governo do Paraná
para garantir alimentação durante
a crise causada pela pandemia da
Covid-19, e dar instabilidade às
famílias que vivem em situação de
vulnerabilidade social. “Atingimos
a meta e contribuímos com todos
os 399 municípios do Estado,
levando mais dignidade aos paranaenses”, destacou.
União
O auxílio governamental foi
entregue a moradores do Paraná
inscritos no Cadastro Único
(CadÚnico) do governo federal
e que atendiam requisitos estabelecidos na regulamentação do
programa. Também foram contemplados autônomos e microempreendedores individuais que tiveram
a renda momentaneamente afetada
pela pandemia.
Além das entidades públicas
estaduais, contribuíram para o
sucesso do Comida Boa a cooperação de todas as prefeituras, da
Associação Paranaense de Supermercados, de centenas de empreendimentos comerciais espalhados
pelo Estado, várias entidades filantrópicas, movimentos sociais e igrejas que se dispuseram a ceder o
espaço para entrega dos cartões.
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PRODUTIVO
No lucro
A Sanepar registrou um
crescimento de 22,3% no lucro
líquido do segundo trimestre
de 2020. De acordo com os
dados divulgados pela companhia na última sexta-feira, 7, o
montante passou de R$ 232,6
milhões no mesmo período do
ano passado para R$ 284,4
milhões. Segundo a empresa, o
resultado foi impactado principalmente pelo avanço da receita
líquida, que subiu 4,6% e atingiu
R$ 1,1 bilhão, e pela redução
de 1,7% dos custos e das despesas operacionais. O Ebitda,
que representa o lucro antes de
juros, impostos, depreciação e
amortização, avançou 17,4% e
totalizou R$ 472,1 milhões. O
volume medido de água tratada
ficou próximo dos níveis registrados no ano passado, em 122
milhões de m³. O volume faturado foi de 128,1 milhões de
m³. O faturamento de esgoto
em volume foi de 96,8 milhões
de m³, alta de 0,8% no comparativo anual.
JSL compra Transmoreno
A JSL fechou na última sexta-feira, 7, contrato para a aquisição da paranaense Moreno
Holding, dona da Transmoreno
Transporte e Logística, por R$
310 milhões, dentro de sua
estratégia de crescimento e
diversificação de serviços logísticos no país. Do valor pago,
que será ajustado na data de
fechamento da transação, R$
100 milhões serão pagos em
dinheiro no fechamento da transação e o restante em parcelas
semestrais ao longo de 5 anos.
O acordo prevê que vendedores
receberão um prêmio de R$ 10
milhões em 2025 caso determinadas condições sejam atingidas
até o final de 2024. A Transmoreno Transporte e Logística foi
fundada em 1978 em São José
dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.
Semestre da Capal
A Capal apresentou um
desempenho financeiro acima
do esperado, mesmo com a
pandemia da Covid-19 e toda
a mudança em relação ao distanciamento social e cuidados
redobrados para preservação da
saúde. No período, houve crescimento de 40% no faturamento
em comparação ao primeiro
semestre de 2019. De acordo
com o presidente-executivo da
Capal, Adilson Fuga, o aumento
está bem acima do que se tinha
planejado. “Nós tivemos um
desempenho fantástico. A cooperativa conseguiu ultrapassar
todas as metas definidas para o
primeiro semestre”, destacou.
Esse período em que a pandemia assola o mundo fez com que
alguns produtos do agronegócio
tivessem uma valorização, o que
favoreceu a comercialização em
segmentos onde os associados
da Capal investem, como grãos.
Essas commodities apresentaram alta nos preços, o que auxiliou a cooperativa a aumentar o
seu faturamento.
Integrada em Floraí
Com o objetivo de criar
valor e atender os cooperados
e produtores rurais da região
de Floraí, noroeste do Paraná,
e em convergência com o seu
projeto de expansão, a Integrada abre a sua segunda
unidade de recebimento no
município. Com um investimento de R$ 13,5 milhões, a
nova unidade é uma das mais
modernas já construídas pela
cooperativa. Com uma capaci-

dade estática de 13.500 toneladas, a UR Floraí II conta com
duas linhas de recebimento de
120 toneladas/hora (t/hora),
um tombador de recebimento
para carreta bitrem, um secador de 125 t/hora, entre outras
tecnologias embarcadas que
tem como foco melhorar ainda
mais os serviços prestados pela
cooperativa.
Crédito positivo
O Tesouro Nacional manteve o Paraná no rol dos estados
com selo de “bom pagador”,
apesar das dificuldades de
arrecadação impostas pela
pandemia de covid-19. Nota
Técnica da Coordenação-Geral
de Relações e Análise Financeira dos Estados e Municípios (Corem/STN), enviada na
última sexta-feira, 7, à Secretaria de Estado da Fazenda,
traz a análise da capacidade
de pagamento (Capag) paranaense, que segue com nota B
- numa escala de A a D. Desta
forma, o Paraná pode continuar
a contrair empréstimos com a
garantia da União, possibilitando, assim, a contratação de
taxas de juros mais vantajosas
no mercado. A metodologia é
pautada em três indicadores:
endividamento, poupança corrente e índice de liquidez, e o
Paraná manteve sua nota em
todos os cenários projetados em liquidez, recebendo “A”.
Soja no Paraná
O indicador Cepea/Esalq
com base nos preços de cinco
praças do Paraná renovou o
recorde histórico pelo segundo
dia consecutivo e está cotado
a R$ 118,22 por saca, acumulando uma alta expressiva
de 6,05% na primeira semana
de agosto. O indicador da soja
Esalq/BM&FBovespa – Paranaguá encerrou uma sequência
de seis altas seguidas e teve um
recuo, cotado a R$ 123,20,
porém, com uma alta semanal
de 3,43%. A Agrifatto Consultoria registrou preços um pouco
diferentes no Porto de Paranaguá e já observa cotações superando os R$ 125 por saca. No
exterior, o mercado se prepara
para a divulgação do relatório
mensal de oferta e demanda que
o Departamento de Agricultura
dos Estados Unidos (USDA)
fará nesta quarta-feira, 12.
Exportações de ovos
Os embarques de ovos para
consumo in natura recuaram
novamente em julho, somando
dois meses consecutivos de
queda. De acordo com dados
da Secex, o setor exportou 68,1
toneladas em julho, a segunda
menor quantidade deste ano,
atrás somente da de março,
quando foram exportadas 63,3
toneladas do produto. Considerando-se apenas os meses de
julho, trata-se do volume mais
baixo desde 2006. De junho a
julho, o recuo nos embarques
foi de 41,2% e, na comparação
com julho de 2019, de expressivos 74,1%. O forte recuo
está atrelado principalmente à
diminuição dos embarques aos
Emirados Árabes Unidos, o
principal destino das vendas de
ovo brasileiro. De janeiro a julho,
os embarques ao país árabe
totalizaram 709 toneladas, significativa queda de 78,5% frente
ao mesmo período de 2019.
Produção de veículos
A produção de veículos no
país caiu 36,2% em julho na
comparação com o mesmo mês
de 2019, ao passar de 267 mil

unidades para 170,3 mil. Na
comparação com junho, quando
foram produzidos 98,4 mil,
houve aumento de 73%. No acumulado do ano, a produção de
novos veículos registrou queda
de 48,3%, com 899,6 mil unidades ante as 1.741,3 mil do
mesmo período do ano anterior.
De acordo com o presidente da
Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
(Anfavea), Luis Carlos Moraes,
que divulgou os dados na última
sexta-feira, 7, a produção das
fábricas que estavam paradas
devido à pandemia de covid-19
foi retomada no mês de julho e
praticamente todas as montadoras voltaram a produzir, mesmo
que em um ritmo diferente.
Hotéis seguem fechados
Cerca de 25% dos hotéis
brasileiros continuam fechados por causa da pandemia, de
acordo com levantamento do
Fórum dos Operadores Hoteleiros do Brasil (Fohb). A pesquisa
sinaliza para uma retomada da
atividade do setor, já que no final
de junho 51% dos hotéis estavam fechados. A pesquisa mostra também que entre os hotéis
com as operações suspensas,
41,67% pretendem reabrir as
portas ainda em agosto e 37,8%
até o final de setembro. Outros
4,8% citaram outubro, 0,7%
novembro, 0,3% dezembro e
14,8% seguem sem previsão
e retomada. O levantamento
mapeia 868 hotéis de 64 redes,
em 207 cidades e 26 estados,
que reúnem, juntos, uma disponibilidade de mais de 140 mil
quartos no país.
Exportação de carne
Em um ano com uma produção de carne em “franco
declínio”, a exportação de
carne bovina do Uruguai em
julho “surpreendeu em termos
dos volumes comercializados”,
afirmou Rafael Tardáguila, diretor da Consultoria Tardáguila
Agromercados. Os volumes
enviados aos mercados atingiram 25,5 mil toneladas, “esse
nível de carne nunca havia sido
exportado no sétimo mês do
ano”. No entanto, são números
levemente inferiores aos números de junho.
Boletim agropecuário
destaca colheita do milho
O Boletim Semanal de Conjuntura, referente à semana de
2 a 7 de agosto, destaca nesta
sexta-feira (07) a cultura do
milho, cuja colheita avança,
e traz informações de outros
produtos agropecuários do
Estado. O boletim é elaborado
por técnicos do Departamento
de Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento.
As boas condições climáticas dos últimos dias, com
predomínio do sol em todas as
regiões, contribuíram para um
avanço na colheita da segunda
safra de milho no Paraná. Os
dados mostram que mais de
850 mil hectares já foram colhidos, o que representa 37% da
área total estimada de plantio.
A previsão é de que haverá
mais alguns dias quentes e
com o sol brilhando, o que
deve favorecer a continuidade
da colheita. A estimativa de
produção permanece em 11,5
milhões de toneladas, uma
redução de 1,5 milhão em
relação ao prognóstico inicial.
As atenções voltam-se também
para o preço do produto, que
pode se tornar atraente no mercado atacadista.
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PARA A SAÚDE SERÃO 250 VAGAS E INCLUEM ESTUDANTES

Mais profissionais serão contratados
Divulgação

Inscrição deve
seguir conforme
município
escolhido
Da Assessoria
O Estado está com 250 vagas
para profissionais e estudantes
da área da saúde para atuarem
em atividades de combate e prevenção ao coronavírus. As inscrições devem ser feitas de acordo
com a universidade responsável
pelo município de atuação.
O investimento é resultado
da parceria entre a Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti); a
Secretaria de Estado da Saúde,
Fundação Araucária e da Itaipu
Binacional.
Desde o mês de março, início da pandemia no Brasil, o
Programa de Apoio Institucional
para Ações Extensionistas de
Prevenção, Cuidados e Combate
à Pandemia do Novo Coronavírus já investiu R$ 14,5 milhões.
As atividades envolvem professores e estudantes dos cursos

Estado vai contratar profissionais e estudantes da área de saúde

da área da saúde das Universidades Estaduais de Londrina
(UEL), Maringá (UEM), Ponta
Grossa (UEPG), do Oeste do
Paraná (Unioeste), do CentroOeste (Unicentro), do Norte
do Paraná (UENP), da Estadual do Paraná (Unespar) e da
Universidade Federal do Paraná
(UFPR), além de profissionais
recém-formados de diversas
áreas.
“A contratação dos profissionais é fundamental para

que o Estado do Paraná possa
enfrentar essa realidade com
profissionalismo, seriedade e
proteção a qualidade de vida e
ao bem-estar da população”,
destacou o superintendente da
Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior, Aldo Bona.
Áreas
O edital contempla vagas
para médicos, psicólogos,
enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, bió-

logos, biomédicos, bioquímicos,
educadores físicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, terapeutas
ocupacionais, fonoaudiólogos,
médicos veterinários, nutricionistas, dentistas e técnicos em
radiologia.
Atuação
Os bolsistas atuarão na plataforma de Telemedicina, nas
divisas rodoviárias do Estado do
Paraná, na Ceasa-Curitiba, nas
Regionais de Saúde, no Labora-

tório Central do Estado (Lacen),
no Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde
(CIEVS) e em unidades do
Departamento Penitenciário do
Estado do Paraná (Depen).
Mais informações sobre o
edital, acesse: www.fappr.pr.gov.
br – Programas – Programas
Abertos – CP 09/2020 – 4ª
demanda complementar de bolsista.
Inscrições
Os candidatos devem se inscrever de acordo com o município escolhido.
Para as cidades de Alvorada do Sul, Apucarana, Campo
Mourão, Bela Vista do Paraíso, Cambé, Curitiba e Região
Metropolitana, Florestópolis,
Guaraci, Ibiporã, Londrina,
Paranaguá, Paranavaí, Porecatu
e Rolândia as inscrições devem
ser feitas no link: setipr.net.br/
covid19
Nos municípios de Foz
do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Toledo, Pato Branco e Guaíra o
link para inscrições é o: https://
docs.google.com/forms/d/e/1F
AIpQLSdAaE4ge76iqIGbWZZ
4XpUNY1kulmSWW6Qp4odn

ASiToWWkUQ/viewform
Para se inscrever nas cidades de Cantagalo, Foz do Jordão, Laranjeiras do Sul, Nova
Laranjeiras, Pinhão, Pitanga,
Porto Barreiro, Reserva do
Iguaçu, Virmond e Guarapuava
os candidatos devem acessar:
https://evento.unicentro.br/
site/covidguarapuava/2020/3
Nas cidades de Santo Inácio
e Umuarama o link é o: http://
www.dex.uem.br/
Em Abatiá, Congonhinhas,
Cornélio Procópio, Santa Cecília do Pavão, Bandeirantes,
Santo Antônio do Paraíso, São
Sebastião da Amoreira, Conselheiro Mairinck, Guapirama,
Santo Antônio da Platina, Quatiguá, Salto do Itararé, Santana
do Itararé, São José da Boa
Vista, Ribeirão Claro, Carlópolis e Jacarezinho os candidatos
devem acessar: https://uenp.
edu.br/doc-proec/proec-editais/
editais-covid-19/16569-proecedital-034-2020-inscricao-bolsista-covid-uenp/file
Já nas cidades de Ponta
Grossa e Telêmaco Borba
o link para inscrições é o
https://www2.uepg.br/proex/
editais/#page-content

AQUI NA REGIÃO
DE CURITIBA,

AS OBRAS DO GOVERNO
DO ESTADO TAMBÉM AVANÇAM.
É assim, perto dos paranaenses,
que construímos um Paraná
mais humano.

PARANAGUÁ

ALMIRANTE TAMANDARÉ

PIRAQUARA

COLOMBO

Investimentos no porto
e revitalização na cidade.

R$ 90 milhões
na Nova Rodovia dos Minérios.

341 novas moradias
para famílias de baixa renda.

Duplicação da Rodovia da Uva.
Novos viadutos na PR-417.

SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
Pavimentação
Av. Rui Barbosa e Av. das Américas.
Retomada na ponte sobre o Rio Iguaçu.
Barragem do Miringuava.

Saiba mais em www.pr.gov.br

Novas trincheiras na BR-277:
mais de R$ 7 milhões.
Nova trincheira na Rua Arapongas
com a Av. das Torres.
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Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

3232-5148

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.

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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
A VALE DO CRISTO REI IND E COM DE MADEIRAS LTDA de
CNPJ 16.666.720/0001-20 torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para Fabricação de cavaco de
madeira, serraria, beneficiamento de madeira (serrada, resserrada,
etc) instalada na Avenida Souza Naves Km 10, Ponta Grossa/Paraná.

Canal 1
Flavio Ricco
Colunista Canal 1

Globo confirma volta do "The
Voice Brasil" e marca estreia

Alessandra Negrini também
Depois de anunciar que o
está no elenco, no papel de Inês,
“The Voice Kids”, interrompido
a dona de uma casa noturna.
em março, voltará ao ar em
setembro, a direção da Globo
Precisam conversar
agora também define a nova
Porque jogadores do Goiás
temporada do “The Voice BraVENDA DE IMÓVEL
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
testaram positivo para a Covid-19,
sil”.
Vendo casa na Rua Santa Cruz,
A RP RIBEIRO E CIA LTDA de CNPJ 03.275.058/0001-36 torna
o encontro com o São Paulo,
983, Jardim das Nações. 2 quartos,
Exibição entre 15 de outubro
público que recebeu do IAP, a Licença de Operação para Fabricação
sala, cozinha, lvandeira e banheiro.
domingo, foi adiado.
e 17 de dezembro, nas noites de
e reforma de pallets instalada na Estrada para Catanduvas Km 02,
Tratar: (42) 99944-3153
Menos para a Net/Claro.
terça e quinta-feira.
Carambeí/Paraná.
Na manhã de ontem, quase 24h
Apresentado por Tiago Leidepois, a faixa de informação da
fert, o “TVB” terá como noviVENDO BICICLETA
PROJUDI - Processo: 0002608-74.2008.8.16.0064 - Ref. mov. 135.1 - Assinado digitalmente por Cristina Lopes da Silva
operadora insistia com a “reprise”
dade
a
volta
de
Carlinhos
Brown
FEMININA
24/07/2020: LEITURA DE EDITAL/CITAÇÃO REALIZADA. Arq: Edital
de um jogo que não rolou.
ao júri, após Ivete Sangalo não
Bicicleta feminina com cestinha,
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO
chegar a um acordo com a Globo
usada, em bom estado de conservaDA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Não é por nada
para continuar no programa.
ção. Valor R$ 500,00. Interessados
INDUSTRIA,
COMERCIO
E TRANSPORTE DE MADEIRAS BRASIentrar em contato pelo telefone
A CBF, como organizadora
As duas versões, com mudanGUAIA LTDA , CNPJ 07.269.324/0001-79 torna público que rece(42) 9 9938-7680
desses campeonatos de futebol,
ças no formato e cuidados que
beu do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Serrarias com
deveria se preocupar um pouco
são indispensáveis, como distandesdobramento
de madeira, sob n. 117498, com vencimento em
mais com a eficiência dos exames.
ciamento e sem plateia.
Curitiba, 22 de Julho de 2020 - Edição nº 2782
COMPRO MOTO
Diário
do Tribunal de Justiça
do Paraná
25/10/2020 instalada R Nelson Mendes Neto,
s/n,Eletrônico
Distrito Industrial,
Cobrar resultados. Futebol é um
Assim como
outros tantos
Compro moto CB 300, Honda,
Jaguariaiva, Pr.
ANUNCIE AQUI!
esporte de contato.
setores,
na
espera
do
milagre
da
do ano de 2009 até 2015, em bom
Interior
O problema aconteceu com
vacina e diante de tantas dificulestado de uso. Pago à vista. Tratar
(42) 3232-5148
atletas de um clube da Série A. E
dades, a televisão vai aos poucos
pelo (42) 9 9972-0758 (WhatsApp).
ainda existem B, C e D. O caso só
tentando operar com certa nordeve reforçar a preocupação com
malidade.
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
VENDO IMPRESSORA
Estado do Paraná
os protocolos e a segurança.
= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO - 30 (TRINTA) DIAS = do(a) executado(a) LUIZ
EPSON EXPRESSION
TV
Tudo
CAPACETE R$ 80
OLIVIERI NETO inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 326.468.019-04.
XP241
Confidencial
Continua
A Doutora LEILA APARECIDA MONTILHA, Juíza de Direito da Vara Cível da
Vendo capacete usado,
Impressora epson xp 241,
Comarca de Castro, Estado do Paraná etc.
O roteirista e diretor João FalA Globo não vai trocar a
na cor preta, com viseira.
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento
wi-fi, com cartuchos indicão, responsável por vários trabaapresentadora de bastidores do
Apenas R$ 80. Somente
tiverem, que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE
viduais, nova, usada poucas
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, sob nº 0002608-74.2008.8.16.0064, em
lhos na Globo - “Nada Será Como
“The Voice Brasil”. Uma vez
no dinheiro. Também
vezes, completa, com cabo
que é exequente CASTROLANDA - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA. e
Antes” entre eles, está às voltas
mais,
o
trabalho
será
realizado
vendo uma impressora
executado(a) LUIZ OLIVIERI NETO, sendo que mediante o presente edital CITA o(a)
usb, tomada de energia, e
com um projeto para a Netflix.
pela atriz e cantora Jennifer Nasexecutado(a) LUIZ OLIVIERI NETO inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 326.468.019-04,
Epson Expression XP 241,
cd de instalação. Valor r$
para que no prazo de 03 (três) dias, contados da citação, sob pena de penhora,
Como sempre, muito segredo
cimento.
com WI-FI, por R$ 500.
efetue(m) o pagamento da dívida, na importância de R$ 90.075,95 (NOVENTA
500,00, interessados entrar
em
cima. Mas foi possível apuAlém
das
ações
comercias,
Tratar pelo (42) 9 9938MIL SETENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) - valor
em contato pelo telefone:
em maio/2016, devidamente atualizada à data do efetivo pagamento, acrescidas
rar que leva o título provisório
ela também fará entrevistas com
7680, com Willian.
(42) 99938-7680.
de custas e honorários advocatícios no valor de 10% do valor do débito. O(s)
de “Coração” e fala sobre uma
familiares dos participantes.
executado(s) deverá(ão) ser cientificado(s) de que, nos termos do art. 827, §1º,
banda musical.
do Código de Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado,
os honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. No prazo de 15
Irreversível
(quinze) dias, contados na forma do art. 231 do Código de Processo Civil, poderá(ão)
Bate – Rebate
Nada é colocado publicao(s) executado(s) oferecer embargos à execução, distribuídos por dependência e
instruídos com cópias das peças processuais relevantes. Alternativamente, no lugar
·Racismo, Tim Maia, BBB,
mente, mas nos interiores do
dos embargos, mediante o depósito de trinta por cento do valor total executado,
diabetes e Flamengo são alguns
SBT, especialmente no seu jorpoderá ser requerido o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais,
dos assuntos que Babu Santana
nalismo, já é dada como certa a
acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Fica(m) o(s)
executado(s) advertido(s) que a rejeição dos embargos, ou ainda, inadimplemento
aborda, a partir de hoje, no Yousaída de Rachel Sheherazade em
das parcelas, poderá acarretar na elevação dos honorários advocatícios, multa em
Tube do Junior Coimbra.
setembro, ao final de seu confavor da parte, além de outras penalidades previstas em lei. E, para que chegue
·Agora, o discurso na Band
trato.
ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém possa alegar ignorância,
mandou expedir o presente edital, a ser publicado na forma da lei, e afixado cópia
é de que não existe pressa para
E que Márcia Dantas será a
do átrio do Fórum, no lugar de costume. Observação: O processo (acima indicado)
a estreia de Mariana Godoy nas
sua substituta no “SBT Brasil”.
tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço na web é https://
portal.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os atos processuais ocorrerão, exclusivamente,
suas manhãs...
pelo sistema eletrônico (C.N. 2.21.3.1). O acesso ao sistema pelos advogados
·... A ordem, ainda, é corriProblema sério
depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
gir o que não ficou adequado nos
O fechamento do Ibope em
Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico (OAB). DADO E
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dezessete
pilotos já gravados...
julho, uma vez mais, não foi dos
INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTE DE MADEIRAS BRA(17) dias do mês de julho (07) do ano de dois e vinte (2020). Eu, (Cleuza Marlene
·... O primeiro pode ir ao ar
mais
auspiciosos
para
o
SBT.
Resseti
Guiloski),
Empregada
Juramentada,
que
o
digitei,
subscrevi
e
assino
por
SIGUAIA LTDA , CNPJ 07.269.324/0001-79 torna público que irá
determinação da MMª. Juíza de Direito.
no dia 17, mas também pode ficar
Pior que números ruins é a
requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
para 24. Ou depois...
nenhuma perspectiva de melhora
Renovação da Licença de Operação para Serrarias com desdobramento
Empregada Juramentada
·... O que se entende, após
nos
próximos
tempos.
Não
há
um
Autorizada
pela
Portaria
nº
01/2019
de madeira, sob n. 117498, com vencimento em 25/10/2020 instalada
tantos desencontros, é que o protrabalho de recuperação.
R Nelson Mendes Neto, s/n, Distrito Industrial, Jaguariaiva, Pr.
grama concebido não agradou
internamente...
Tabuada
·... E o pior é que, quanto
Repetindo os mesmos equímais demorar, maior será a expecvocos do passado, verifica-se no
tativa...
SBT dos dias atuais que não há
PALAVRAS
PALAVRAS CRUZADAS
CRUZADAS DIRETAS
·... Se correr o bicho pega, se
nenhum
investimento
na
sua
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Touro! Nesta terça, a Lua faz quadratura com Mercúrio e com o Sol. Isso
indica que seu dia deve começar tenso
em casa e os conflitos com parentes
podem aumentar ao longo da tarde.
Vai ser difícil chegarem a um acordo,
mas o diálogo será o único caminho.

que lute! Pois é, meus consagrados,
equilibrar razão e emoção não será
uma tarefa muito fácil para você hoje,
principalmente se precisar se desfazer
de algumas coisas importantes. Sol e
Mercúrio anunciam uma fase de transformações e algumas mudanças.

Leão: Leão, hoje você não
merece palmas, merece o Tocantins
inteiro, minha filha! Sol e Mercúrio
reinam no seu signo e vão deixar você
duplamente confiante e segura do que
quer. Você vai usar toda sua força
para alcançar os seus objetivos.

Aquário: Eita, Aquário, segura
o forninho porque o dia pode começar
tenso para você em família e o clima
deve ser ainda mais difícil para quem
tem uma sociedade com parentes.
Procure conversar numa boa para
resolver qualquer conflito sem tretar.

Virgem: 'E o que eu quero, é
sossego!' Pois é, meus consagrados,
a música do Tim Maia poderia muito
bem estar no topo da sua playlist
hoje, porque se depender do céu
você pode precisar de mais sossego e
silêncio para se concentrar nas tarefas e dar conta do recado.

Peixes: Você terá muita facilidade para se comunicar com as pessoas hoje. Deve, inclusive, ter cuidado
para não se distrair com as conversas
e deixar os compromissos de lado. A
Lua em quadratura com Sol e Mercúrio alerta que pode enfrentar conflitos
e mal-entendidos no trabalho.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJYDW ZLKA2 MQ8KJ KAQ7D
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NO ANIVERSÁRIO DE 166 ANOS DA PM

Divulgação

Governo entrega
58 novos veículos
Devido a
pandemia,
cerimônia foi
mais restrita
Da Assessoria
O aniversário dos 166 anos da
Polícia Militar do Paraná, comemorado na segunda-feira (10),
foi marcado pelo recebimento
de novas viaturas, caminhões
para o Corpo de Bombeiros e
ambulâncias para o Siate. Os
veículos foram entregues pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior aos comandantes
das duas corporações, durante
solenidade da Academia Policial
Militar do Guatupê, em São José
dos Pinhais, da Região Metropolitana de Curitiba.
Foram entregues 58 novos
veículos, incluindo caminhonetes, vans (ambulâncias) e caminhões, um investimento de R$
6,8 milhões. Esta foi a sétima
entrega de viaturas neste ano –
a terceira em menos de um mês
– pelo governador. A dinâmica
segue o planejamento da Secretaria de Estado da Segurança
Pública para renovar a frota das
forças de segurança paranaenses.
“Nesta data tão importante
para a Polícia Militar trazemos
mais investimentos da Secretaria

de Estado da Segurança Pública.
As viaturas serão utilizadas para
proteger a população, modernizando a frota da Polícia Militar
e do Corpo de Bombeiros”, afirmou Ratinho Junior.
Devido às orientações sanitárias por causa do novo coronavírus, a cerimônia foi mais restrita,
com a participação apenas de
algumas autoridades e dos 47
soldados da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros, graduados
na 1ª Turma de Formação de
Praças da PM. Na solenidade
foi entregue, ainda, após uma
reforma, o Bloco 3 da Academia
do Guatupê, voltado para os cursos de formação de oficiais.
“A mensagem é de gratidão, em nome de todo o povo
do Paraná, à Polícia Militar.
São 166 de história e milhares
de homens e mulheres que passaram pela corporação. Agradecemos pela dedicação desses
profissionais que, ao longo deste
tempo, protegeram as famílias
paranaenses”, salientou o governador.
“A Polícia Militar do Paraná
é reconhecida pela sociedade
graças à seriedade e profissionalismo de seus integrantes”,
afirmou o secretário estadual
da Segurança Pública, Romulo
Marinho Soares.
“Ao longo destes anos, a Polícia Militar se estabeleceu como
uma polícia cidadã, próxima dos
paranaenses e que atende aos
anseios de segurança da popu-

lação”, ressaltou o comandantegeral da PM, coronel Péricles de
Matos.
Viaturas
Neste ano, 629 novas viaturas foram incorporadas à frota,
totalizando R$ 95,6 milhões de
investimentos. De acordo com o
secretário Marinho, o Governo
do Estado planeja entregar, até o
final do ano, 1.450 novas viaturas às polícias e demais órgãos
de segurança pública.
“A proposta, até o final da
gestão, é renovar 80% da frota.
A ação é fruto de um planejamento que está se consolidando
neste ano e que inclui também a
aquisição de novos armamentos
e contratação de pessoal”, afirmou o secretário. “Temos que
proporcionar às forças de segurança as ferramentas adequadas
para uso no seu trabalho ostensivo”, destacou.
Veículos
A Polícia Militar recebeu 42
caminhonetes Mitsubishi modelo
L200, todas caracterizadas,
para atender unidades da Região
Metropolitana e Interior do
Estado, além de três vans Fiat,
modelo Ducato, um caminhão
cegonha e um guincho com capacidade para reboque de caminhões e veículos pesados. Os
investimentos nesses veículos,
de quase R$ 7 milhões, são dos
programas Paraná Mais Cidades
e Paraná Seguro.

ROUBADO PELA MANHÃ

Veículo abandonado foi
recuperado horas depois
Divulgação

Automóvel recuperado
Veículo Chevrolet Prisma,
ano 2011, placas ATL 9d55, de
cor vermelha, roubado na manhã
de domingo (9), foi localizado
abandonado na rua Adolfo Gus-

tavo Lesnau, na Vila Santa Cruz,
em Castro, pouco depois das
16h30 do mesmo dia.
O veículo foi entregue na 43ª
DRP.

Proposta é renovar 80% da frota até o final do ano
Para o Corpo de Bombeiros foram entregues dez ambulâncias, que serão usadas nos
atendimentos do Siate, e dois
caminhões Auto Bomba Tanque
Resgate (ABTR), para combate a incêndios e resgates, com
investimento de R$ 3,4 milhões.
O comandante-geral do
Corpo de Bombeiros, coronel
Samuel Prestes, explicou que
há um processo de renovação
dos veículos da corporação, que
inclui a aquisição de 47 caminhões de combate a incêndios e
salvamento. Destes, 37 já foram
entregues, incluindo os dois
desta segunda-feira.
“Mesmo com a Covid temos
prosseguido com este programa. Também já recebemos,
até o momento, 21 ambulâncias
para o Siate, por meio do programa Paraná Mais Cidade. As
entregues agora são de verbas
oriundas das taxas de vistoria
e de análise de projetos”, disseo coronel Prestes. “Teremos
ainda 29 ambulâncias que estão
em processo de montagem, que
serão entregues até o final do
ano. Com isso, conseguimos
renovar 75% da frota”, afirmou.

Formatura
A 1ª Turma de Formação de
Praças da PM formou 38 novos
soldados policiais militares e
nove soldados bombeiros militares, que já estão preparados
para as operações nas ruas.
“Esta é uma turma especial, de
transição. A lei de promoção
de praças institui este curso,
e esta é a primeira nestes moldes”, explicou o comandante da
Academia do Guatupê, coronel
Ronaldo de Abreu.
O curso teve duração de
pouco mais de um ano, entre a
formação acadêmica e estágios
operacionais nas unidades.
“Agora formados, os profissionais serão espalhados pelo
Paraná para se somarem ao
efetivo operacional no combate
à criminalidade, na prevenção
e, neste momento de pandemia,
também atuarão no combate à
Covid-19”, ressaltou.
Bloco 3
Inaugurado há quase 50
anos, o Bloco 3 da Academia
Policial Militar do Guatupê passou por uma reforma que custou
cerca de R$ 1,2 milhão. A nova

Homem é preso pela Polícia Civil
Divulgação

Da Assessoria

Adolescente de 17 anos foi
agredida por seu esposo de 28
anos, após discussão, em residência localizada na Avenida José de
Napoli, no Araucária, em Castro.

Foi por volta das 11h30 de domingo
(9).Ambos foram conduzidos para
a 43ª DRP, sendo que a mãe da
vítima e a conselheira tutelar também acompanharam os fatos.

Mais um mandado de prisão cumprido
drogas, violência domética e
maus-tratos a animais.
Após capturado, o indivíduo

foi encaminhado para a Cadeia
Pública local, onde permanece
à disposição da Justiça.

NA PERPETUO SOCORRO

Preso por embriaguez
Equipe policial foi acionada por
volta das 17 horas de sábado (8),
para dar atendimento a acidente
de trânsito, entre dois veículos, na
Rua Pacifico Júlio Conceição, na
Perpetuo Socorro. Um dos moto-

rista apresentava sinais visíveis de
embriaguez, foi realizado teste
etilométrico, confirmando o fato.
Os policiais deram voz de prisão
e conduziram o autor de 65 anos,
para a 43ª DRP.

NOITE DE SÁBADO

NA SEXTA-FEIRA

Ostensividade II agiu em 4 cidades
O 1º BPM deu continuidade
à 'Operação Ostensividade – fase
II', nesta sexta-feira (07), das
16 às 22 horas. Os objetivos
da operação incluiam promover
segurança através da presença
policial em locais estratégicos do
município de Castro, Carambeí,
Piraí do Sul e Sengés, mediante
policiamento ostensivo.
Os pontos de atuação contemplam locais com densa presença e circulação populacional,
combinados com as análises policiais da seção de planejamento do
1º BPM. A operação obteve os
seguintes resultados: 62 pessoas
abordadas, dois estabelecimentos

Atiram e atingem mulher
Dois Indivíduos evadiram-se
em uma motocicleta, após efetuarem disparos de arma de fogo
em via pública. Foi por volta das
18h40 de sábado (8), na região
da Vila Rio Branco.
Os disparos atingiram uma

mulher de 39 anos, causando lesão
na região tórax, sem gravidade, a
qual foi socorrida por familiares e
encaminhada a Unidade de Pronto
Atendimento de Castro. Foi realizado patrulhamento, porém, os
autores não foram localizados.

Civil prende
homem que
cultivava
maconha
Da Assessoria

NO ARAUCÁRIA

Adolescente de 17 anos é
agredida por namorado

Medalha
Ainda durante a solenidade, o secretário da Segurança Pública Romulo Marinho
recebeu a medalha Coronel
Sarmento, a maior honraria
da Polícia Militar. A insígnia,
conferida anualmente aos que
mais se destacaram em favor
da causa pública, homenageia
patrono da Polícia Militar do
Paraná.

EM CASA

MANHÃ DE DOMINGO

Na manhã de domingo
(09), após diligências realizada
no Bairro Canta Galo, investigadores da Delegacia Regional
de Castro conseguiram localizar e prender um homem, de
25 anos, que tem em seu desfavor mandado de prisão por
regressão na forma de execução da pena, a ser cumprida no
regime fechado, pelo prazo de
6 anos, relativo aos crimes de
roubo e furto.
Ele ainda é investigado pela
susposta prática de tráfico de

estrutura, toda adaptada para
garantir a acessibilidade de
pessoas com deficiência, permite melhores condições aos
militares estaduais que estão de
passagem pela unidade em cursos de aperfeiçoamento, especialização e de capacitação.
“O Bloco 3 sempre foi a casa
do Curso de Formação de Oficiais. Com a revitalização foram
reestruturados e reformados os
dormitórios, banheiros e a toda
a parte da coordenação”, explicou o coronel Abreu. “A partir
de agora, os cadetes retornam
à sua casa e terão mais qualidade na formação, contam com
uma estrutura adequada e mais
moderna”, disse.

Divulgação

Segurança foi reforçada com a presença policial
fechados por descumprir decreto
municipal, seis pessoas orientadas por estarem sem máscara.
Carambeí
Na segunda-feira (3), das 21

a zero hora, policiais militares, em
apoio aos fiscais da prefeitura de
Carambeí, deram cumprimento a
Operação Sossego. Esta operação visou a fiscalização do cumprimento de decreto municipal.

Jaguariaíva - A Polícia Civil
de Jaguariaíva recebeu informações de que um homem estaria
cultivando pés de maconha em sua
residência, situada no bairro São
Luiz, próximo ao Colégio Estadual Rodrigues Alves (CERA). De
posse destas informações a equipe
de investigações desta unidade
policial passou a realizar o monitoramento da residência, sendo
que nesta segunda-feira (10), por
volta das 15 horas, foi verificado
que o mencionado homem havia
colocado um engradado plástico
contendo quatro pés de maconha
com cerca de cinquenta centímetros cada na área externa da
residência, atrás de uma motocicleta, para tomar sol. Assim, os
policiais da Delegacia local realizaram a prisão em flagrante do
homem de 28 (vinte e oito) anos
de idade pela prática do crime de
tráfico de drogas majorado pela
proximidade a estabelecimento
de ensino, previsto no artigo 33,
§1º, inciso II c/c artigo 40, inciso
III, ambos da Lei nº 11.343/06.
O homem, que alegou que as drogas eram para consumo pessoal,
foi encaminhado à Cadeia Pública
local, onde permanece à disposição do Poder Judiciário.
Divulgação

COM REVÓLVER

Homem armado rouba comércio
Um homem portando arma
de fogo, após darem voz de
assalto em um estabelecimento
comercial localizado na Rua

Cruz machado, em Castro,
subtraiu produtos e dinheiro
do caixa. Foi por volta das
20h48 de sábado (8), sendo

que policias militares realizaram patrulhamento na egião,
mas não conseguiram localizar
o autor.

Quatro pés de maconha
mediam 50 centímetros cada
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Divulgação

O empresário
Carlos Arnt
Ramos, leia-se
Hotel Fazenda
Itáytyba em
Tibagi, será alvo
de muitas
mensagens,
ligações e
carinho no dia
11 de agosto,
motivadas pela
idade nova.
Muitas
felicidades!

cleucimara@hotmail.com
Saber encontrar a alegria na alegria dos outros, é o segredo da felicidade!

Divulgação

Amanda

Aniversário

Divulgação / Arquivo pessoal

O conceituado médico otorrinolaringologista,
Luis Eduardo Wambier recebe felicitações
de aniversário no dia 12 de agosto. No
registro com o netinho Pedro. Parabéns!
Divulgação

Beleza pouca é bobagem para a digital influence Amanda de Lima
Carrilho, que na quinta-feira (13) recebe cumprimentos de amigos e
parentes pela chegada de seus 17 anos. Residindo em Curitiba, ela é
filha de nosso diretor, o jornalista Sandro Adriano Carrilho e da técnica
da Justiça Federal, Silvana das Graças de Lima. Parabéns!

Divulgação

Mário José
Avais de Mello
Filho, précandidato a
prefeito por
Carambeí,
não deixou de
homenagear o
seu pai nesse
domingo (9),
Dia dos Pais. O
pai Mário José
Avais de Mello
foi só sorrisos!

Café da Manhã

Divulgação

Divulgação / Facebook

Ainda em tempo de cumprimentar,
Edilson Roth que ao lado da esposa Sonia
e dos netos Pedro e Maria Luiza festejou
aniversário e o dia dos pais, neste
domingo, dia 09 de agosto. Parabéns!

Felicidade
em dobro para
Augusto Beck,
diretor do
Departamento
de Indústria,
Comércio,
Turismo e Cultura
de Castro. A comemoração de
seu aniversário na
quinta-feira (13), e
o nascimento do
filhão Vicente,
em 27 de julho

A brilhante equipe da Delegacia da Mulher (DM),
encabeçada pela competentíssima e incansável
Dra Cláudia Kruger, recebeu um café da manhã,
oferecido pela deputada Mabel Canto, em alusão aos
14 anos da Lei Maria da Penha. Em audiência pública
na Assembleia, a deputada também elogiou o
trabalho promovido pela DM de Ponta Grossa

Divulgação

Divulgação

11/08

Divulgação

Luciane Scheneider
Matheus Ortiz
Alle Martins

Dia 11 de
agosto,
Gilmar Pavesi
recebe
felicitações
de aniversário
e cumprimentos pelo dia
do advogado.
Parabéns!

12/08

Julia Morandi Stumpf
Julio César dos Santos

13/08

Amanda de Lima Carrilho
Marina Rodrigues Mennitti
Alessandra Maya
Augusto I. Beck
Camila M. Ramos Schulz
Carolina Rabbers
Felipe Augusto Sutil
Karin Bresky Kaliz
Patricia Langendyck

Leontina Mendes Stadler recebe parabéns
de aniversário dia 15. Votos de felicidades!
Divulgação

O renomado colunista social,
Ovadia Saadia em ritmo de
aniversário. A data será festejada
no dia 14 de agosto em intimidade
familiar. Felicidades!

Divulgação

Divulgação

Silvia Sgarbi ao
lado do marido
José Artur Sgarbi. Ela soprando
velinhas dia 12.
Felicidades!
Dia 17, muitos
vivas para
Hasmin Ferreira
pelo aniversário

Ao lado do
marido
Hércules
Dias, a
querida
e doce
colunista
Fátima
Fernandes
será alvo
de muitas
felicitações
de idade
nova, no dia
12. Parabéns!

