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Divulgação

referente a 2016

Blum tem
suas contas
aprovadas

Divulgação

padre Martinho Luiz Hartmann

em castro

Padre Martinho
celebra 10 anos

prefeito Osmar Blum

O plenário da Câmara Municipal de Carambeí aprovou
parecer do Tribunal de Contas
do Estado do Paraná (TCEPR) pela aprovação das contas
da Prefeitura de Carambeí de
2016, na sessão de terça-feira
(11), por 9 votos favoráveis e
apenas um contrário. Os vereadores seguiram o acórdão do
Parecer Prévio n° 33/2020 da
Segunda Câmara do Tribunal de
Contas do Paraná, que considerou aprovadas com ressalvas, as
contas do prefeito Osmar Blum
Chinato, no exercício de 2016,
adotando-se a fundamentação do
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próprio TCE.

Guarda Municipal
ganha novo espaço
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rodoviária de castro permanece fechada. ponta grossa abriu

NADA DE ABRIR

Após decreto assinado pelo prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, a rodoviária da
cidade foi reaberta para a operação das empresas de transportes na quarta-feira (12). Já a
abertura do local para passageiros está prevista para a próxima segunda-feira (17). O Terminal
Rodoviário Municipal Vereador Oldemar Andrade estava fechado desde o mês de março, graças
a pandemia do novo coronavírus. Já na região, as realidades diferem conforme a cidade. Em
Castro, em Piraí do Sul e em Carambeí, por exemplo, as rodoviárias permanecem fechadas
para evitar aglomeração e circulação de pessoas, ou pelo menos, estão mantendo restrições
página 6
à circulação de ônibus e de passageiros.

Divulgação

prefeito José Carlos Sandrini

O prefeito de Piraí do Sul,
José Carlos Sandrini decidiu
não concorrer a reeleição, e
fez o comunicado em reunião
com seus secretários, diretores e apoiadores. Segundo o
prefeito, a decisão também é
reflexo do desejo de sua família.
“Hoje reuni minha equipe de
trabalho e grupo político e fiz
o comunicado da minha decisão
de não concorrer a reeleição".
Decisão com a família teria
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pesado.
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Divulgação

no paraná

Estado ultrapassa
100 mil casos
A Secretaria de Estado da
Saúde informou que o Paraná
tem 100.716 casos confirmados
de Covid-19 e 2.583 mortes em
consequência da infecção até
esta sexta-feira (14). O aumento
de um dia para o outro foi de
2.250 diagnósticos positivos e
página 5
36 óbitos.

EM GIRO PELO PARANÁ

eleições 2020

Sandrini desiste de tentar
reeleição em Piraí do Sul

Na sexta-feira (14) o padre
Martinho Luis Hartmann, que
é pároco da Igreja Matriz da
Senhora Sant’Ana, celebrou seus
primeiros dez anos de sacerdócio. Antes da celebração da missa
em ação de graças, presidida
pelo padre, na noite de sextafeira, o sacerdote conversou com
página 7
a reportagem.

Parques estaduais podem reabrir
Divulgação

O Instituto Água e Terra (IAT),
vinculado à Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, emitiu a portaria número
223/2020, liberando a reabertura,
para uso público e turismo, de 18
Unidades de Conservação do Paraná, entre eles o Parque Estadual do
Guartelá, em Tibagi. Esses parques
estaduais, que estavam fechados por
causa da pandemia do novo coronavírus, irão reabrir neste sábado (15),
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mas com restrições.

Candidatos de TB
debatem turismo

canal 1

Divulgação

parque Estadual do Guartelá reabre neste sábado (18)

COUBE À DEPUTADA FEDERAL ALINE FAZER A MeDIAÇÃO

câmara de Castro

a todo vapor

Fórum do leite trouxe ministros

Já começou em Castro a construção do novo viaduto da Rodovia PR-151. A obra, que deve
ser concluída até em novembro
de 2021, conforme afirmou o
secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, está na fase de preparação
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dos canteiros.

A vice-líder do Governo, deputada federal Aline
Sleutjes, mediou na segundafeira (4), em nome da Frente
Parlamentar da Agropecuária
– FPA, a sexta e última reunião do Fórum Nacional de
Incentivo a Cadeia Leiteira.
Na ocasião estiveram presentes a Ministra da Agricultura,
Tereza Cristina, o Ministro da
Economia Paulo Guedes e a
equipe técnica do Ministério
da Economia. Esta última

Sirlei pede volta Obra do novo
presencial dos
viaduto da PR 151
cinco vereadores já começou

Ao final da sessão ordinária da segunda-feira (10), o
vereador Antonio Sirlei Alves
da Silva (DEM) sugeriu à presidente da Câmara Municipal
de Castro, vereadora Fatima
Castro (MDB), que reveja a
participação presencial dos
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cinco vereadores.

Divulgação

deputada Aline Sleutjes

audiência teve como objetivo
discutir as políticas públicas
para a cadeia leiteira.
O Brasil é o 3° maior produtor do mundo e o leite é o 6°
produto de maior importância
na cadeia do agro brasileiro.
Produzido em 99% dos municípios brasileiros com 4,5
postos de trabalho direto na
produção por propriedade,
são 1,171 milhão de estabelecimentos de produtores de
página 3
leite.

Sophia Abrahão já está se preparando para “Salve-se Quem Puder”,
no papel de Julia, uma advogada, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco).
página 10
Leia no CANAL 1.
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EDITORIAL

PENSANDO NO POVO?
SÓ QUE NÃO
As obras de construção do novo viaduto na PR 151 já começaram. Com
certeza o empreendimento vai trazer mais segurança para todos que trafegam
pelo local, pedestres, motoristas, enfim, infraestrutura para melhorar a vida dos
cidadãos. O que nem todos sabem é que o investimento nesta obra é resultado
de um acordo de leniência, que a CCR Rodonorte fez com o Ministério Público
Federal, comprometendo-se a devolver à sociedade, em forma de obras e baixando o preço dos pedágios nas praças que administra, o dinheiro que saiu dos
cofres públicos. Isso porque, a concessionária estava no meio de um dos maiores escândalos de corrupção desta década. É uma pena que tenha sido necessário todo esse circo se armar para que o dinheiro retornasse em melhorias, além
disso, seria bem legal se essa fosse uma preocupação do governo para com os
cidadãos, sem a necessidade de esquemas de corrupção. Não é mesmo?

leitos de UTI".

Sandro A.
Carrilho

Divulgação

SEM O RÁDIO

Como de costume, o
prefeito Moacyr Fadel voltou
a usar o prgrama #Antena
Sul na manhã de quinta-feira
(13), desta vez para prestar
contas de seus três anos e
meio de administração. Seria
a sua última aparição no rádio
antes das eleições, caso venha
a ser candidato a reeleição,
isso se resolver suas pendências com a Justiça.

Um leitor atento não deixou
barato e fez a sua observação
quanto aos milhares de adesivos gastos pela administração
Moacyr Fadel Junior, colocados
nas portas das casas castrenses que receberam a visita de
profissionais para testagem de
covid-19. Ele escreveu assim:
"Prefeitura de Castro coloca
esses adesivos em casas. Confesso que é a primeira vez que
vejo dedetização de rsidências
contra o vírus".

E A JUSTIÇA?

Moacyr
disse
nesse
mesmo programa que se for
a vontade da população e de
Deus, ele fica mais quatro
anos. Esqueceu de mencionar
a justiça, onde, por lá, as coisas não vão tão bem.
ENXUTO COM PARENTE

O prefeito voltou a creditar

o dito sucesso de sua administração, ao enxugamento das
secretarias, que em governos
anteriores, inclusive o seu,
chegaram a mais de 13 ou
14, e que agora seriam apenas 9. Nove secretarias onde
seis são comandadas por
parentes, ou com algum grau
de parentesco com o chefe do
executivo. Tem irmão, sogro,
primo, sobrinha e etc.
DUVIDO
Repetindo a mesma ladainha de quatro anos atrás, o
chefe do executivo municipal
voltou a afirmar que não era sua
intenção concorrer novamente.
Mas, disse que "entra pelos
amigos e não sai pelos inimigos. Me cutucaram muito. Só
tinha o compromisso de abrir
o hospital. Dei um peitaço e
abri em nove meses, com nove

Informe Publicitário

TROCA NO GABINETE
Como o prazo de desincompatibilização foi sexta-feira (14), muitos que
ocupavam cargos políticos
deixaram seus postos. Em
Carambeí, o chefe de gabinete Márcio Taques passou a
bola para o ex-vereador Inácio
Povaz, e disputará a Câmara
Municipal pelo DEM.
IMPLODINDO?
O apoio do ex-vereador
Pestana à pré-candidatura de
Elisângela Pedroso, está causando uma enorme ciumeira
no grupo. Tudo porque ele
estaria dando as cartas a contragosto dos demais.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Silêncio no futebol
Boca fechada não entra vírus
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ladrão

Ladrão

Juiz
ladrão

Juiz
ladrão
Juiz
ladrão

Juiz
ladrão

Juiz
ladrão

Ladrão

Ladrão

Ladrão
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PEIXE MORRE
PELA BOCA

Diz o velho e sábio ditado
que o peixe morre pela boca,
e os homens pela língua. Cuidar com o que se diz muitas
vezes evita dissabores. Como
foi o caso das duas retroescavadeiras, emenda de bancada
do então senador Roberto
Requião, creditada a outro.

Futebol é um esporte no
qual dois times de onze jogadores se esforçam para fazer
entrar uma bola de couro no
gol da equipe contraria, sem
intervenção das mãos. Uma
atividade esportiva milionária que consegue reunir as
maiores torcidas. Depois de
quatro meses de paralisação mundial, em decorrência
da turbulência causada pelo
covid- 19. A curva de conta-

minação da pandemia começa
abaixar e o futebol volta a
campo. O protocolo da Vigilância de Saúde exige que os
portões sejam fechados e sem
torcidas nas arquibancadas.
Os clubes disputarão o campeonato no sistema “matamata”. Uma tragédia sem
paralela na história do futebol
mundial. Quando será dado o
apito final, no jogo contra o
coronavirus?

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais

Entre debandadas
no teto, eu estou colaborando: Digam ao povo que fico!
Resenhas
rápidas ee furos
radicais

As debandadas tem um efeito multimodal! Jornalistas e torcedores do campeão agora estão gritando: “Jesus se foi!
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e nosso
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admirável
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novo?
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colaborando! Sigo aquele conselho que diz.., Muita calma! Isso logo vai passar! Fique em casa! E a marmita que
ganhei não estava envenenada...Não é um admirável mundo novo? Chega de debandadas, digam ao povo que eu fico!
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24

ºC

12 ºC

Umidade
74%
28%

20

ºC

13 ºC

69%
33%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Domingo
16/08

18

ºC

10 °C

96%
74%

Chuvoso durante o dia e à noite.

17/08

REDAÇÃO

Temperatura

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

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

14/08 - Dia do Cardiologista
15/08 - Assunção de Nossa Senhora / Dia da Informática

26

ºC

10 ºC

100%
83%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/08/2020
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PIRAÍ DO SUL

Sandrini desiste de tentar a reeleição
Divulgação

Decisão
amadureceu
no seio
da família
Da Assessoria
Piraí do Sul - O prefeito
de Piraí do Sul, José Carlos
Sandrini decidiu não concorrer
a reeleição, e fez o comunicado
em reunião com seus secretários,
diretores e apoiadores. Segundo
o prefeito, a decisão também é
reflexo do desejo de sua família. “Hoje reuni minha equipe de
trabalho e grupo político e fiz o
comunicado da minha decisão de
não concorrer a reeleição. Em
primeiro lugar, fiz uma avaliação
com minha família e decidimos
que a minha contribuição como
gestor deve se encerrar neste
mandato”, explica o prefeito.
Sandrini disse, também, que
nunca entrou no cargo pensando
em uma reeleição, mas sim, em
trabalhar e dar a sua contribuição ao município de Piraí do Sul.
“Quando concorri em 2017, não

Prefeito Sandrini conseguiu reverter as contas da prefeitura
pensei em reeleição, mas sim,
oferecer ao município uma administração focada na transparência, eficiência e comprometida
com o dinheiro público. O nosso
único compromisso foi sempre
com o povo de Piraí do Sul. Tanto
que em meu mandato, tivemos o
menor número de cargo comissionados em relação às últimas
três gestões”, salienta o prefeito.

A sua equipe segundo ele sempre
foi reduzida, mas comprometida,
tanto que conseguiu reverter a
situação financeira do município. “Tínhamos um déficit muito
grande nas contas do município,
não tínhamos nenhuma certidão,
mas de vagar fomos colocando
a casa em ordem e conseguimos
reverter o déficit em superavit e
conseguimos as certidões neces-

sárias para conseguirmos convênios importantes para Piraí do
Sul”, recorda o prefeito.
A decisão de não concorrer
foi sendo amadurecida com sua
família, amigos e seu grupo. "Discutimos muito sobre isso. A nossa
avaliação foi que a minha contribuição é deixar uma Prefeitura em dia
e mostrar que quando quer, isso
é possível. Quem ganha com isso
é a população piraiense. Temos
que pensar em uma continuidade
de crescimento da nossa cidade.
Como diz a palavra, 'Aquele que
ceifa recebe o seu salário e colhe
fruto para a vida eterna, e assim
se alegram juntos o semeador e
o ceifeiro. Dessa forma, é verdadeiro o ditado: Um semeia, e o
outro colhe’. Piraí é uma grande
obra e com o trabalho de todos,
até mesmo aquele que parece
pequeno é importante para o final
do resultado”, avalia.
Em relação ao apoio a um
candidato ele explica que irá analisar com seu grupo, se irá ou não
dar apoio para alguém. “Quanto
ao meu apoio a algum candidato,
isso deverá passar pela análise
do meu grupo e faremos isso no
momento oportuno”, frisa o prefeito Sandrini.

FÓRUM NACIONAL DE INCENTIVO A CADEIA LEITEIRA

Ministros participam de Fórum mediado por Aline
Divulgação

Da Assessoria
A Vice-Líder do Governo,
Deputada Federal Aline Sleutjes,
mediou na segunda-feira (4), em
nome da Frente Parlamentar da
Agropecuária – FPA, a sexta e
última reunião do Fórum Nacional de Incentivo a Cadeia Leiteira.
Na ocasião estiveram presentes a
Ministra da Agricultura, Tereza
Cristina, o Ministro da Economia
Paulo Guedes e a equipe técnica
do Ministério da Economia. Esta
última audiência teve como objetivo discutir as políticas públicas
para a cadeia leiteira.
O Brasil é o 3° maior produtor do mundo e o leite é o 6°
produto de maior importância na
cadeia do agro brasileiro. Produzido em 99% dos municípios
brasileiros com 4,5 postos de trabalho direto na produção por propriedade, são 1,171 milhão de
estabelecimentos de produtores
de leite, desde o pequeno da agricultura familiar, passando médios
e grandes produtores. Mais de 5
milhões e 200 mil famílias vivem
da produção (no setor primário)
e cerca de 20 milhões de pessoas
vivem da cadeia produtiva do leite
no transporte, industrialização e
comercialização.
O Ministro da Economia
Paulo Guedes introduziu a reunião ressaltando a importância
do agronegócio na participação
do PIB do Brasil, principalmente
no período da pandemia, em que
o ritmo das exportações até cres-

Deputada Federal Aline Sleutjes esteve à frente da sexta reunião
ceu no primeiro trimestre apesar
da crise mundial. “O Brasil tem o
domínio da tecnologia da agricultura tropical, com até três safras
no ano, e nos coloca como uma
potência agrícola não só do presente, mas também do futuro”,
afirmou Guedes.
A Ministra da Agricultura
Tereza Cristina colocou que desde
o início deste governo a cadeia
leiteira tem uma atenção especial
e que o Mapa está trabalhando na
abertura de novos mercados para
exportação, apoio ao processo de
industrialização, citando o leite
em pó e queijo como exemplos,
além de outras questões que estão
sendo trabalhadas para reduzir o
custo de produção, investimento
em infraestrutura, melhoramento
do escoamento do produto, assistência técnica, programas de
compra etc.
Com intuito de expor situ-

ações e propor ao governo um
plano de apoio ao setor leiteiro, a
Deputada Aline, ouviu durante os
seis encontros o pequeno, médio e
o grande produtor, além das Cooperativas, lacticínios, instituições
que representam o setor, diversos
segmentos dos Ministérios da Economia, Cidadania, da Agricultura,
Embrapa , Emater, Abraleite.
A Deputada destacou o
atual cenário do setor, apontado
durante o Fórum, a importância de um olhar direcionado: “A
cadeia leiteira vem enfrentando
sérias dificuldades por conta dos
altos custos na produção em consonância com a falta de políticas
públicas que atendam o segmento,
o que vem gerando inviabilidade
na atividade leiteira, colocando
em risco - além do sustento de
milhares de produtores - o fornecimento de um produto de tamanha importância na alimentação

dos brasileiros."
Durante as seis semanas do
Fórum, foram discutidos temas
como: Novas políticas de consumo
de produtos lácteos, os desafios
da indústria leiteira e cooperativas, políticas de garantia de
renda para o setor, os principais
entraves do comércio, o acesso à
tecnologia e custo de produção,
garantias de competitividade à
pequena produção, exportação e
reforma tributária.
Sleutjes descreveu como positivo, o panorama geral do fórum,
em especial a última reunião:
“Tivemos um fechamento com
chave de ouro, foi um momento
importantíssimo e que ficará
marcado na história do setor.
Pudemos fazer um levantamento
de todas as etapas e destacamos
dezoito pontos importantes e significativos para a cadeia produtiva
do leite. Discutimos ponto a ponto
com os Ministros, assuntos como:
preço justo, previsibilidade, a
criação do Conseleites para todos
os estados, alternativas para
baratear a energia elétrica, possibilidade para reduzir o custo de
produção, reforma tributária entre
outros, com um parecer positivo
e resolutivo para todos os assuntos.” ressaltou Aline Sleutjes.
Hoje a deputada Aline Sleutjes, se torna no Brasil a porta
voz da cadeia leiteira, com acesso
forte no Governo Federal, certamente este setor terá só a ganhar,
minimizando possíveis riscos a
cadeia produtiva do leite.

VEREADORES EM SITUAÇÃO DE ISOLAMENTO SOCIAL

Sirlei pede o retorno presencial dos vereadores
Da Assessoria
Durante a Palavra Livre, já
ao final da sessão ordinária da
última segunda-feira (10), o vereador Antonio Sirlei Alves da Silva
(DEM) sugeriu à presidente da
Câmara Municipal de Castro,
vereadora Fatima Castro (MDB),
que reveja a possibilidade de participação presencial das sessões, no
Plenário, dos cinco vereadores que
se encontram em confinamento
social por terem mais de 60 anos
e, por isso, fazerem parte do grupo
de risco em função da pandemia do
novo coronavírus. Além de Sirlei,
fazem parte desse grupo os vereadores Herculano da Silva (DEM),
vice-presidente da Casa, Jovenil
Rodrigues de Freitas (Podemos),

José Otávio Nocera (Patriota) e
Joel Elias Fadel (Patriota).
“Eu gostaria de sugerir, solicitar, pedir se não há jeito de nós
voltarmos para a Câmara, para a
senhora analisar com muito carinho para que nós voltemos”, disse
Sirlei. “Eu tenho certeza de que
meus companheiros Jovenil, José
Nocera, Herculano e o Joel jovem
gostariam também de voltar”,
completou.
Em resposta, Fatima lembrou
da reunião que foi feita entre os
vereadores, no Plenário, em 29
de julho, mesmo dia em que foram
realizados testes rápidos “imunocromatográficos” (IgM/IgG) para
detecção da covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Os 13
vereadores e 35 servidores públi-

cos da Câmara fizeram esses testes, que foram aplicados por uma
equipe da Secretaria Municipal de
Saúde, na Sala das Comissões da
Câmara.
”Vocês lembram que a gente
fez a reunião e, na pauta, o primeiro assunto era esse pedido
de retornar presencialmente [às
sessões]. Inclusive, a gente tinha
olhado a forma jurídica de fazer
isso. Só que, como naquele dia nós
tivemos três pessoas que testaram
positivo, os itens que eu tinha na
pauta mudaram naquele momento,
porque eu, sinceramente, não
esperava que tivéssemos três
positivos, nem queria que isso
acontecesse”, disse Fatima. “Por
conta disso que a gente decidiu, na
coletividade, aquele dia, continuar

dessa forma”, continuou.
Fatima garantiu a Sirlei que
se vai reunir-se, novamente, com
os advogados da Câmara para
analisar o pedido do vereador.
Mas lembrou do Decreto Estadual
4.230, de 16 de março deste ano,
assinado pelo governador Carlos
Massa Ratinho Jr. (PSD), publicado no Diário Oficial do Estado
na mesma data, que “dispõe sobre
as medidas para enfrentamento da
emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do Coronavírus - Covid-19”.
“Vocês são [do] grupo de risco,
tanto que, na pauta [da reunião
de 29 de julho], já tinha uma ata
prévia [...], onde vocês teriam que
assinar e assumir o compromisso”,
disse Fatima.

COMO VENCER...
O ex-deputado Alex Canziani (PTB), candidato ao Senado nas
últimas eleições, vai lançar um guia on-line de como vencer uma eleição. A proposta do curso é orientar os candidatos de como funciona
a corrida pelo pleito. Canziani, 30 anos de vida pública, disse que é
possível orientar pessoas comuns a vencer eleições de forma íntegra.
Os principais pontos do seu curso ensina como ir de encontro com
demandas realmente importantes para a população.
Rodrigo Batista Jr./Agência Câmara

AGRADECIDO
“Agradeço ao presidente Jair
Bolsonaro pela confiança do convite para assumir a liderança do
governo na Câmara dos Deputados com a responsabilidade
de continuar o bom trabalho do
líder Vitor Hugo, de quem certamente terei colaboração. Deus
me ilumine nesta missão” - do
deputado Ricardo Barros (PP)
que já participa hoje de reunião
com ministros e líderes no Palácio do Planalto.
FÔLEGO EXTRA
O deputado Fernando Giacobo (PL) confirmou a liberação
de emenda de R$ 7 milhões para
Foz do Iguaçu. "Neste momento
de crise, atendemos o pleito da
nossa bancada do PL na Câmara
dos Vereadores e garantimos
os recursos, fundamentais para
assegurar o fôlego necessário ao
setor da saúde do município no
enfrentamento ao coronavírus".
VIGIA
O Programa Nacional de
Segurança nas Fronteiras apreendeu 256 toneladas de drogas nas
fronteiras - 251 toneladas são de
maconha. Criado em 2019 pelo
Ministério da Justiça, o programa
atua nos estados nove estados,
entre eles, o Paraná, e nas divisas
do Goiás e Tocantins. Só no ano
passado, proporcionou um prejuízo de mais de R$ 750 milhões às
organizações criminosas.
INCUBADORA
TECNOLÓGICA
A implantação do Parque
Científico e Tecnológico da
UTFPR em Cornélio Procópio,
em ritmo acelerado, deve gerar
mais de 750 empregos de alta
qualificação. Com uma área de
120.000 metros quadrados o
parque será uma incubadora de
inovações nas áreas de tecnologia da informação, automação,
elétrica, eletrônica e mecânica.
A expectativa é de lançar, em
menos de dois anos, o primeiro
edital de oportunidades", confirma diretor da prefeitura, Felipe
Haddad Manfio.
VACINAS COVID
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB) destacou a
parceria do legislativo com o
Estado no combate ao coronavírus no Paraná. “Nos colocamos
recursos na ordem de R$ 100
milhões, da economia do poder
legislativo, e de todos os deputados, para auxiliar o governo
nesse momento de extrema dificuldade, e buscando uma solução
capaz de atender os interesses
da população, com a compra de
vacinas contra a covid-19”.
INDENIZAÇÕES
O deputado Luciano Ducci
(PSB) afirmou que vai votar
contra o veto ao projeto de lei
que prevê indenização aos profissionais da saúde incapacitados
devido a atuação de combate à
pandemia do coronavírus. As
indenizações teriam o valor de
R$ 50 mil, pagos pela União,
para o profissional ou os seus
dependentes no caso de morte. “

É triste ver o descaso com a vida
de quem atua na linha de frente
de combate à pandemia”.
ARAUCÁRIAS
Os deputados Luiz Claudio
Romanelli (PSB) e Emerson
Bacil (PSL) pediram apoio ao
presidente da Fundação Araucária, Ramiro Wahrhaftig, em
que solicitam apoio do Estado
para pesquisas acerca da floresta
com araucárias. “Sem o manejo
adequado mesmo com a preservação, a floresta de araucárias,
está condenada a extinção”, justificam. Romanelli e Bacil são
autores da lei que regulamenta o
plantio de araucárias no Paraná.
PEDÁGIO
A Assembleia Legislativa vai
instalar a Frente Parlamentar de
Encerramento dos Contratos de
Pedágio e a proposta central é o
debate o modelo das novas concessões previstas para 2022. A
criação foi requerida pelo deputado Arilson Chiorato (PT).
PRÊMIO SAÚDE
A Opas e o Ministério da
Saúde vão premiar as melhores
iniciativas de atenção primária
à saúde durante a pandemia.
Estudos indicam que uma atenção primária à saúde bem estruturada faz toda a diferença no
controle da pandemia de coronavírus nos municípios brasileiros.
Especialistas afirmam que localidades com uma boa organização
dos serviços conseguem detectar
precocemente os casos mais graves, encaminhar para tratamento
e acompanhar o isolamento.
DEVOLUÇÃO
O doleiro Dário Messer assinou acordo de delação premiada
com a força tarefa da Lava-Jato
que prevê o cumprimento de 18
anos e 9 meses de prisão e também a entrega aos cofres públicos de 99% do seu patrimônio,
R$ 1 bilhão. Messer era líder de
um banco paralelo que movimentou o equivalente a cerca de R$
5,3 bilhões.
EFEITO PANDEMIA
Após cinco meses de pandemia coronavírus, a situação dos
empresários de gastronomia e
entretenimento é preocupante
com as contas vencidas. Mais
de 70% da categoria está com
problemas de contas em atrasos
e risco de ficar sem fornecimento
de energia elétrica, informou o
presidente da Abrabar, Fábio
Aguayo. A Abrabar negocia com
a Copel os parcelamentos e evitar cortes do serviço no setor.
SEM AUMENTO
A Câmara de Vereadores de
Terra Boa aprovou a proposta de
que o futuro prefeito e vereadores
que iniciam mandato em janeiro
de 2021 vão receber os mesmos
salários dos atuais. Não haverá
reajuste no começo dos novos
mandatos. Vereadores receberão R$ 5.474 e o presidente da
Câmara R$ 6.849. O prefeito
receberá R$ 22.592.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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SEGUINDO PARECER DO TRIBUNAL DE CONTAS DO PARANÁ

Blum tem suas contas aprovadas
Divulgação

Vereador
Sheik foi o
único que
votou contrário
Da Redação
Carambeí - O plenário da
Câmara Municipal de Carambeí
aprovou parecer do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR) pela aprovação das
contas da Prefeitura de Carambeí
de 2016, na sessão de terça-feira
(11), por 09 votos favoráveis e
apenas um contrário.
Os vereadores seguiram o
acórdão do Parecer Prévio n°
33/2020 da Segunda Câmara
do Tribunal de Contas do
Paraná, que considerou aprovadas com ressalvas, as contas do
prefeito Osmar Blum Chinato,
no exercício de 2016, adotando-se a fundamentação do pró-

Aprovação é comemorada pelo prefeito Osmar Blum
prio TCE.
Único vereador a votar contrário, Emerson Plovas, apresentou como principal argumento
para seu voto desfavorável que
faltou planejamento na gestão de
Blum.

AGRICULTURA FAMILIAR

Agricultura
de Tibagi
recebe trator

Conta
O prefeito Osmar Blum Chinato conclui em 2020 o segundo
mandato a frente da Prefeitura.
As contas do primeiro mandato,
nos anos de 2013, 2014, 2015
e 2016 foram todas aprovadas

pelo Tribunal de Contas do Estado
do Paraná e referendadas pela
Câmara Municipal.
Em relação ao segundo mandato, as contas de 2017 ainda não
foram votadas pelo TCE-PR, mas
já obtiveram parecer favorável pelo
Ministério Público de Contas para
aprovação. Já as contas de 2018
foram aprovadas e as referentes
a 2019 foram enviadas ao TCE
para análise.
Para o prefeito, a aprovação das contas, tanto pelo TCE,
quanto pela Câmara de Vereadores, ao longo dos anos, comprova
o trabalho organizado e incansável
de todas as secretarias municipais
em dar transparência a todos os
atos públicos. “O bom trato dos
recursos é uma obrigação do gestor público, nós levamos a sério
essa questão desde o início do
mandato e vamos concluir dessa
forma. A transparência de todas as
nossas ações é uma constante no
nosso dia a dia e isso se consegue
com o comprometimento de toda a
nossa equipe de trabalho”, frisa.

POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO

Parque Guartelá reabre sábado
Da Assessoria

Tibagi - Na quarta-feira
(12), a Secretaria Municipal
de Agricultura recebeu um novo
trator agrícola 4x4 que trabalharará no atendimento à agricultura familiar, no valor de R$
129 mil, oriundo da Secretaria
de Estado da Agricultura e do
Abastecimento (Seab), através
de um programa federal. Participaram da entrega a chefe de
gabinete, Christiane Leonardi;
o secretário municipal de Agricultura, Walmar Eidam; o secretário municipal de Indústria e
Comércio, Luan Nayn Coutinho
e o representante da SEAB,
Cláudio Bittencourt.
De acordo com Walmar
Eidam, o trator reforçará a frota
da secretaria que dá suporte,
principalmente aos pequenos
produtores. "Ele atuará no
desenvolvimento atividades de
mecanização agrícola auxiliando
no desenvolvimento da produção
agrícola e pecuária de pequenos
e médios agricultores", disse.
Divulgação

Máquina irá ajudar
na Agricultura Familiar

EM 30 DIAS

Centro de Atenção
ao Turista terá
nova unidade
Tibagi - O Centro de Atenção ao Turista (CAT), localizado
no Complexo Turístico da Orla
do Rio Tibagi, contará em breve
com mais uma unidade de atendimento. O segundo CAT ficará
estrategicamente posicionado na
Praça Leopoldo Mercer e funcionará todos os dias, inclusive
finais de semana e feriados.
De acordo com a secretária
municipal de Turismo, Kellin
Ramos, serão implantados
diversos materiais de divulgação para complementar as
ações da pasta. “Muitas vezes
os turistas chegam até a praça
e não sabem para onde seguir,
por isso montaremos essa outra
base, para melhor atendê-los”,
completou.
O prazo para início do funcionamento da nova sede é de,
no máximo, 30 dias.

Tibagi - O Instituto Água
e Terra (IAT), vinculado à
Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, emitiu a portaria
número 223/2020, liberando
a reabertura, para uso público
e turismo, de 18 Unidades de
Conservação do Paraná, entre
eles o Parque Estadual do
Guartelá, em Tibagi. Esses
parques estaduais, que estavam fechados por causa da
pandemia do novo coronavírus, irão reabrir neste sábado
(15), mas com restrições.
Será obrigatório o uso de
máscara, haverá álcool em gel
e medição da temperatura dos
visitantes na entrada, além de
outras medidas de prevenção
à Covid-19. A recomendação
do IAT é que as visitas sejam
agendadas para evitar maiores
transtornos, já que as unidades deverão operar com 50%
da capacidade. As visitas ao
Parque Estadual do Guartelá
podem ser agendadas pelo
telefone (42)98873-8568.
Técnicos vistoriaram os
locais para avaliar a possibilidade de reabertura. “As
unidades têm suporte para

aplicar as novas normas e
receber os visitantes com
segurança”, ressalta o diretor
de Patrimônio Natural do IAT,
Rafael Andreguetto.
Unidades
Irão reabrir o Parque
Estadual Pico do Marumbi,
Parque Estadual do Palmito,
Parque Estadual Pico Paraná,
Parque Estadual Rio da Onça,
Parque Estadual Serra da
Baitaca, Parque Estadual do
Monge, Parque Estadual do
Cerrado, Parque Estadual do
Guartelá, Parque Estadual do
Lago Azul, Parque Estadual
Vila Rica do Espírito Santo,
Parque Estadual Mata dos
Godoy, Parque Estadual de
Ibicatu, Parque Estadual de
São Camilo, Parque Estadual
Cabeça do Cachorro, Parque
Estadual Rio Guarani, Monumento Natural Salto São João,
Parque Estadual João Paulo
II e Parque Estadual Vitório
Piassa.
Proibido
Para evitar aglomerações, a portaria determina a
proibição de acampamentos,
práticas esportivas coletivas
e eventos dentro dos locais.

Outra decisão é a proibição
de fogueiras como medida
de prevenção de queimadas
ilegais. “Estamos passando
por um momento de seca e
muitos incêndios na serra
são provocados por focos de
fogueiras que não são apagadas adequadamente ou que
perdem o seu controle”, diz
Andreguetto.
Não irão reabrir
A Ilha do Mel e o Parque
de Vila Velha, considerados
principais cartões-postais do
Paraná, não estão incluídos
na reabertura do dia 15. A
Ilha do Mel, além de ser um
parque de visitação turística,
é uma área de vila, portanto,
sua reabertura depende de
aprovação dos protocolos de
segurança pela Secretaria
Municipal de Saúde.
Vila Velha irá esperar
mais um pouco. O parque foi
concedido recentemente para
iniciativa privada e encontra-se em fase de finalização
de alguns procedimentos de
melhorias para recebimento
de visitantes e aplicação da
identidade visual reformulada.
A previsão de reabertura é
para setembro.

NA CIDADE E EM PRÉDIOS PÚBLICOS

Tibagi investe em mais câmeras
Tibagi - A Prefeitura, através
do Departamento de Tecnologia
da Informação (TI), está finalizando a instalação de câmeras de
segurança e da sala de monitoramento, que será de responsabilidade da Guarda Patrimonial
Municipal (GPM), recém ativada
para dar o suporte necessário à
ação. Os equipamentos já foram
colocados nos prédios públicos,
nas entradas da cidade e em
pontos estratégicos da sede do
município. O executivo ainda está
acertando os últimos detalhes da
sala de controle, que será ocupada pelo efetivo da GPM.
O prefeito Rildo Leonardi
garante que o investimento beneficiará a população. “Estamos
levando mais segurança para
toda a população. Teremos nossa
própria central, que além de proteger nossos prédios públicos,
também monitorará alguns pontos estratégicos em nosso município. Esta é mais um conquista
nossa, em que contamos com o
apoio da Câmara Municipal”,

disse.
Duas, das três principais
entradas do município, já estão
com as câmeras com sistema
LPR, capaz de identificar placas de veículos, colocadas. Em
breve, a terceira será instalada.
A Prefeitura ainda fará um convênio com o Governo do Estado
para a identificação de placas de
veículos roubados.
Os prédios públicos da sede
já contam com o monitoramento
por câmeras. Em breve, serão
instaladas 35 novas câmeras nos
distritos.
Além das câmeras de ponta,
cerca de 100 unidades, ainda
foram adquiridas mesas de monitoramento e um novo sistema,
com um sofware de qualidade
internacional, que auxiliará nas
atividades.
Tecnologia
Além dos investimentos em
segurança, o departamento de
tecnologia da Prefeitura também
reestruturou os equipamentos

digitais da Prefeitura. Cerca de
85% dos computadores foram
substituídos por novos, modernos e que auxiliam no desempenho do trabalho dos servidores.
Também foi realizada melhoria no tráfego de internet entre a
sede e os distritos. Novas ligações foram feitas entre a Sede e
o Morro do Jacaré, que é o ponto
responsável pela distribuição do
sinal para o interior do município.
Na sede, foram instalados
dois quilômetros de fibra ótica,
interligando
as
Secretarias
Municipais de Saúde e Finanças
à rede da Prefeitura, melhorando
em 90% a qualidade.
Tibagi Digital
Nos últimos três anos o programa cresceu cerca de 30%,
conquistando uma cobertura
maior em todo o município. Além
da ampliação da rede, a equipe
técnica da Prefeitura tem realizado obras para aumentar a velocidade da internet nos distritos.

NA CAPITAL

Prefeito se reúne com
secretário Micheletto
Divulgação

Osmar Blum e secretário Marcel Micheletto, em Curitiba
Da Assessoria
Carambeí - O prefeito de
Carambeí e presidente do Ciedepar (Consórcio Intermunicipal de
Educação e Ensino do Paraná),
Osmar Blum Chinato (PSD),
esteve reunido, nesta terça-feira
(11), em Curitiba com o secretário de Estado da Administração
e da Previdência no Governo do
Paraná, Marcel Micheletto. O
objetivo do encontro foi apresentar demandas dos municípios
paranaenses na área da Educação
e também apresentar propostas para futuras parcerias para
Carambeí. Também participou
da reunião Joarez Lima Henrichs, consultor da Confederação
Nacional dos Municípios (CNM).
O prefeito de Carambeí assu-

miu recentemente a presidência
do Ciedepar, uma organização
de direito público, vinculada à
CNM e à AMP - Associação
dos Municípios do Paraná, que
atende prefeitos, secretários,
equipes técnicas e pedagógicas
na gestão da Educação. Suas
áreas de atuação: Prestação de
contas dos programas do FNDE,
Transferências de recursos públicos automáticos e voluntários,
Planejamento e monitoramento
do PAR, Financiamento da Educação, Plano de Carreira do
Magistério, Princípios constitucionais e administrativos aplicáveis aos gestores; e Organização
e implantação do sistema municipal de ensino; e noções básicas de contabilidade pública. @
Curitiba, PR, Brasil

APÓS INCÊNDIO

Escola Municipal do Campo
Ida Albach é reinaugurada
Divulgação

Novo prédio foi entregue pelo prefeito Edir havrechaki
Da Assessoria
Palmeira - Na manhã desta
sexta-feira (14) a Prefeitura
Municipal de Palmeira, através
da Secretaria de Educação, realizou a reinauguração da Escola
Municipal do Campo Ida Albach,
localizada na comunidade de
Quero-Quero. O prédio antigo
sofreu um incêndio no final do
ano de 2018 e em seu período
de reconstrução os alunos foram
transferidos ao prédio do Polo
da Universidade Aberta do Brasil (UAB).
A nova estrutura tem área
total de 514,39 m2 e é bastante ampla, contendo cozinha,
sanitários, salas de aula, secretaria, depósito de alimentos e,
atendendo a legislação vigente,
garante o direito da criança em
participar nos espaços e processos comuns de ensino e aprendizagem realizados pela escola e
também presta apoio as demandas da comunidade escolar.
Na ocasião o Prefeito Municipal de Palmeira, Edir Havrechaki, destacou que foram
investidos mais de R$ 600 mil
na reconstrução da escola, através do esforço conjunto da
administração pública. “Hoje é
dia de festa e alegria. Só faltam
os atores principais, que são as
nossas crianças, mas esse sonho

está concretizado em um prédio
novo, bonito e agradável, pronto
para os professores e funcionários praticarem a arte da educação”, disse Havrechaki.
Segundo a Secretária de
Educação, Andrieni Caldas de
Paula, a administração olhou
para a escola e sua comunidade
com muita dedicação e investimento. “É gratificante vivenciar
a inauguração da Escola Ida
Albach. Por ela nos preocupamos, sofremos, nos revoltamos
quando a vimos em cinzas. Mas
não ficamos apenas nisso, pois
podemos decidir em reclamar do
vento ou em soltar pipas. Neste
caso aproveitamos o momento e
fizemos dele o melhor”, comentou.
A diretora da escola, Simone
do Rocio Bauer, agradeceu
ao Prefeito Edir, a secretária
Andrieni e a ex-secretária Carla
Albuquerque pela realização da
obra. “O sonho de uma escola
nova está realizado, ela está linda
e pronta para futuramente receber os alunos com muito conforto
e qualidade. Gostaria de agradecer a todos que de alguma forma
contribuíram para que tudo se
concretizasse, professores, funcionários, e por fim quero compartilhar que me sinto muito feliz
e tenho orgulho em fazer parte
dessa história”, disse.
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CRIME ACONTECEU EM CARAMBEÍ

Presa mulher suspeita de tentar matar
Divulgação

Crime teria
sido motivado
por suposta
dívida de droga

PARA AGILIZAR ATENDIMENTO

Guarda Municipal ganha
espaço anexo à sede da 13ª

Da Assessoria

Divulgação

Ponta Grossa - Na quarta-feira (12), durante cumprimento de buscas, policiais civis
localizaram suspeita pela prática de tentativa de homicídio
a uma mulher, ocorrida em 22
de maio de 2020, em Carambeí. Foi cumprido mandado
de prisão preventiva, sendo,
ainda, localizado com a detida
doze gramas de substância com
características de cocaína.

Polícia prendeu suspeita e segue em diligência para captura do segundo

Entenda o caso
Na noite de 22 de maio,
vítima estava no veículo com
um conhecido, na região central de Ponta Grossa, quando
um segundo carro parou logo
atrás, tendo a suspeita descido e arrancado a vítima à
força. A suspeita armada com
um revólver, acompanhada de
outro indivíduo já identificado
pela Polícia Civil, teriam res-

tringido a liberdade da vítima
por mais de uma hora, tendo
a levado até um bar, ocasião
em que ela tentou escapar,
mas foi agarrada e, então,
colocada novamente no veículo
dos suspeitos, ocasião em que,
os autores do crime a levaram
até Carambeí, tiraram-na do
automóvel e mandaram esta
se virar, tendo, então, a vítima
sofrido um disparo de arma

DURANTE A MADRUGADA

Comércio foi
furtado na
Vila Rio Branco
Da Redação
Na Rua Jerônimo Cabral
Pereira do Amaral, na Vila Rio
Branco, em Castro, um comércio
foi furtado durante a madruga da
quarta-feira (12), sendo subtraído vários objetos. Equipes policiais realizaram patrulhamento,
mas não obtiveram êxito na localização dos autores.

VILA RIO BRANCO

Homem é preso
após agredir
mulher em casa
Mulher de 45 anos, sofreu
agressões físicas e ameaça de
morte de seu convivente na quarta-feira (12), em residência localizada na Rua Jerônimo Cabral,
Vila Rio Branco, em Castro. Os
policias lograram êxito na localização do autor de 47 anos, que
recebeu voz de prisão e foi conduzido à 43ª DRP.

VÍTIMA TENTOU SE DEFENDER

Presos por
tentativa de roubo
e portar armas
Três Homens foram presos
pela PM, às 11h30 de quintafeira (13), após tentativa de
roubo a um estabelecimento
comercial. Foi pela manhã, na
Rua Aarão Marques, Vila Operária, em Castro.
Armados com um revólver
e uma espingarda, eles deram
voz de assalto. A vítima reagiu e
ao defender-se golpeou um dos
autores que evadiu-se em um veículo. Policiais militares realizaram patrulhamento e localizaram
o veículo, que ao ser abordado,
confirmou-se serem os mesmo
envolvidos, três homens com idades de 22, 24 e 32 anos. também foi localizada a espingarda
utilizada durante e uma faca.
O veículo e demais objetos
foram encaminhados com os
autores para a 43ª DRP.

de fogo na região da nuca. A
vítima, já caída, fingiu-se de
morta. Após perceber que
os autores já tinham saído
do local, levantou-se e andou
até um posto de combustível,
local em que pediu socorro, foi
hospitalizada, recebendo alta
médica dias depois.
Após a identificação dos
suspeitos pela Polícia Civil,
identificando-se, inclusive, que

a motivação do crime seria uma
suposta dívida de droga que ela
tinha com a suspeita, que seria
traficante, representou-se pela
prisão preventiva dos envolvidos, assim como pela busca
e apreensão nos respectivos
endereços.
A Polícia Civil segue em
diligências com a finalidade de
cumprir a prisão do segundo
envolvido.

COM A MORTE DE MOTORISTA

Civil conclui investigações e
indicia suspeitos envolvidos
Da Assessoria
Os três soldados do exército, presos em flagrante no
sábado (1º), foram indiciados pelos crimes de homicídio
qualificado, furto qualificado,
associação criminosa e ocultação de cadáver.
A vítima, supostamente,
foi agredida no interior da
residência pelos suspeitos e,
posteriormente, já sem vida,
levada, com o seu próprio

veículo, até o Município de
Imbituva, ocasião em que os
suspeitos ocultaram o corpo
da vítima no leito de Rio Imbituvão.
No curso das investigações, constatou-se que os suspeitos estariam a algum tempo
frequentando a casa da vítima,
em churrascos promovidos
pela própria vítima.
Após o homicídio, os suspeitos, aproveitaram-se da
situação para realizar a sub-

tração de pertences da vítima,
entre eles seu aparelho celular, bateria e rádio do veículo
e dinheiro que estariam de
posse da vítima.
O aparelho celular da
vítima, inclusive, foi recuperado em posse de um dos suspeitos por ocasião da prisão
em flagrante.
A soma das penas dos crimes praticados pelos suspeitos pode chegar a até 46 anos
de prisão.

Iniciativa foi do delegado Nagib Nassif Palma, chefe da unidade
Da Assessoria
Na terça-feira (11),
foi
realizada cerimônia de entrega
das salas da Polícia Militar e da
Guarda Municipal na sede da
13ª Subdivisão Policial de Ponta
Grossa.
O projeto de iniciativa do Delegado-Chefe da unidade, Nagib
Nassif Palma, busca integrar ainda
mais o trabalho das forças policiais
do município, priorizando o bom

atendimento ao cidadão.
No local, os policiais militares e guardas municipais poderão
registrar boletins de ocorrência,
agilizando os atendimentos do
plantão e a lavratura de autos de
prisões em flagrante, com isso
aumentando o conforto, segurança e agilidade dos trabalhos,
quer para os servidores, quer
para os usuários, tudo visando
prestar, cada vez mais, serviço de
excelência à Comunidade.

NO JARDIM COLONIAL

Mulher assaltada com faca
Às 14h20 de terça-feira (11),
na Avenida Vicente Fiorillo, Jardim Colonial, dois homens, um
deles portando uma faca, sub-

traíram celular de uma mulher de
18 anos. Policiais militares realizaram patrulhamento, mas sem
êxito na localização dos autores.

NA SANTA CRUZ

Rouba celular com simulacro
Por volta das 1940 da terçafeira (11), um homem portando
simulacro, subtraiu da vítima um
celular e se evadiu do local, nas
proximidades da Rua Doutor

Sizenando Bourguignon, Bairro
Santa Cruz, em Castro. Equipes
policiais realizaram patrulhamento, sem êxito na localização
do autor.

NA PRAÇA DO ROSÁRIO

Assaltam a mão armada
NO PARANÁ

Estado ultrapassa 100 mil casos
e 2,5 mil mortos pela covid-19
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde informou que o Paraná
tem 100.716 casos confirmados
de Covid-19 e 2.583 mortes em
consequência da infecção até
esta sexta-feira (14). O aumento
de um dia para o outro foi de
2.250 diagnósticos positivos e
36 óbitos. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao final
do texto.
Internados
Nesta sexta-feira, há 1.105
pacientes com diagnóstico confirmado internados. Destes, 859
ocupam leitos SUS (413 em UTI
e 446 em enfermaria) e 246 leitos da rede particular (103 em
UTI e 143 em enfermaria).
Há outros 1.148 pacientes

internados, sendo 505 em leitos
UTI e 643 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.
Óbitos
Os 36 pacientes que foram
a óbito, relatados neste informe,
estavam internados. São 18
mulheres e 18 homens com
idades que variam de 40 a 99
anos. Quatro óbitos ocorreram
em julho e os demais no mês de
agosto.
Os pacientes residiam em
Curitiba (9), Cascavel (3), Bandeirantes (2), Colombo (2),
Maringá (2), Ortigueira (2) e
São José dos Pinhais (2). Além
destes, foi registrada uma morte

em cada um dos municípios de
Almirante Tamandaré, Campina
Grande do Sul, Capanema, Dois
Vizinhos, Fazenda Rio Grande,
Guarapuava, Ibaiti, Palotina,
Ponta Grossa, Rio Branco do
Sul, Sabáudia, Sarandi, Telêmaco Borba e Toledo.
Fora do Paraná
O monitoramento da secretaria estadual registra 1.128 casos
de pessoas que não moram no
Estado. Destas, 29 morreram.
Ajustes
Um caso confirmado no dia
9/07 em Tibagi foi transferido
para São José dos Pinhais
Um óbito confirmado no dia
31/07 em Rio Negro foi transferido para Piraquara (paciente do
sexo masculino, 67 anos).

PRÓXIMO AO RIZOLAR

Três carros colidem na Rio Branco
Bombeiros do 2º GB, de
Castro, deram atendimento a
colisão envolvendo três carros,
sendo dois Gol e um Hyundai.
Foi por volta das 17h40 dessa

quinta-feira (13), na Rua Sete
de Setembro, nº 315, Vila Rio
Branco. O motivo do acidente não
foi passado pelas autoridades,
por outro lado, acabaram feridos

levemente uma mulher identificada pelas iniciais J.A.D.O.R, de
34 anos; um rapaz de 29 anos
com as iniciais J.R.D.S, e sem
ferimentos A.D.S.L, de 52 anos.

Na Praça do Rosário, centro de Castro, dois homens, um
deles portando arma de fogo,
subtraíram um celular e dinheiro
de uma mulher. Isso aconteceu

às 14h20 de terça-feira (11).
Equipes policiais realizaram
patrulhamento pela região, sem
êxito na localização dos autores.

NO DOUTOR JORGE

Homem armado rouba
Homem de posse de arma
de fogo roubou um estabelecimento comercial na Rua Doutor Jorge Xavier, por volta das
21h45 de segunda-feira (10).

Ele subtraiu todo o dinheiro
do caixa e evadiu-se tomando
rumo ignorado. A equipe realizou patrulhamento, porém, não
localizou o autor.

CARAMBEÍ

Policias prendem homem
com mandado de prisão
Por volta de 18 horas de terça-feira (11), policiais militares
abordaram indivíduo em atitude
suspeita na Rua das Camélias,
Bairro Novo Horizonte, em
Carambeí. Feita averiguação de

documentos, constatou-se que em
seu desfavor havia mandado de
prisão por homicídio em aberto.
O autor de 53 anos recebeu voz
de prisão e foi conduzido até a
delegacia de polícia da cidade.

NA ARAPONGAS

Preso com celular roubado
Um homem foi abordado em
via pública e ciom ele foi localizado
um aparelho celular proveniente
de roubo, praticado há poucos
dias. Foi por volta do meio-dia de

quinta-feira (13), na Rua Silvio
Afonso Martins de Souza, Jardim
Arapongas, em Castro. O celular e o homem de 19 anos foram
para a 43ª DRP.
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PONTA GROSSA REABRE SUA RODOVIÁRIA

Rodoviárias da região ainda
permanecem fechadas
Em Castro,
algumas linhas
ainda passam
pela rodoviária
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Após decreto assinado
pelo prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, a rodoviária
da cidade foi reaberta para
a operação das empresas de
transportes na quarta-feira
(12). Já a abertura do local
para passageiros está prevista
para a próxima segunda-feira
(17). O Terminal Rodoviário
Municipal Vereador Oldemar
Andrade estava fechado desde
o mês de março, graças a pandemia do novo coronavírus.
De acordo com o decreto
que autorizou a reabertura
do espaço, serão permitidos
novamente os embarques e
desembarques de passageiro
no local, assim como a venda
de bilhetes e a movimentação
de encomendas. No entanto,

as empresas que têm concessão de espaços para comercialização de bilhetes, embarque
e desembarque de passageiros terão algumas responsabilidades extras, como o
fornecimento de dados dos
passageiros que desembarcarem no local, para a autoridade sanitária do município,
a aferição de temperatura dos
passageiros e a higienização
dos veículos. Conforme o novo
decreto, os pontos comerciais que ficam na rodoviária
também poderão atender ao
público novamente.
Já na região, as realidades
diferem conforme a cidade.
Em Castro, em Piraí do Sul e
em Carambeí, por exemplo, as
rodoviárias permanecem fechadas para evitar aglomeração e
circulação de pessoas, ou pelo
menos, estão mantendo restrições à circulação de ônibus e
de passageiros.
Na cidade de Palmeira o
Terminal Rodoviário Municipal
também permanece fechado
desde o final do mês de março,
e por tempo indeterminado. No
local, nenhum tipo de serviço

ou de atendimento está sendo
prestado, porém, algumas
empresas de transporte coletivo
realizam embarques e desembarques nas proximidades.
Já na cidade de Ventania, o
terminal rodoviário municipal
está funcionando normalmente,
assim como ocorre em Arapoti, onde o local nem chegou
a fechar, porém, a circulação
de ônibus foi temporariamente
suspensa por iniciativa das
próprias empresas que operam por lá, mas agora o fluxo
desses veículos já normalizou.
Na cidade de Jaguariaíva a
rodoviária municipal também
está funcionando novamente, e
já recebe a maioria das operações, porém, no início da pandemia o local também ficou
fechado por semanas.
No município de Tibagi a
rodoviária também está aberta
e em operação, mas por decisão das empresas que detêm
a concessão das linhas, não
estão ocorrendo itinerários dos
ônibus. As empresas não estão
executando as linhas pelo fato
de outros terminais rodoviários
estarem fechados.

Rodoviária de Castro continua fechada

FALECEU NA ÚTIMA QUINTA-FEIRA

Manoel José Gomes Carneiro
morre em Castro aos 69 anos
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Faleceu na manhã de
quinta-feira (13), o castrense
Manoel José Gomes Carneiro.
Ele tinha 69 anos de idade,
e de acordo com o relato de
pessoas que eram próximas,
Manoel faleceu em decorrência de um câncer. O velório
ocorreu durante a manhã da
quinta-feira e seu corpo foi
cremado na cidade de Ponta
Grossa.
Manoel José era médico
veterinário por formação e
produtor rural. Ele também
foi membro do Rotary Clube
do Município, integrava a
diretoria do Observatório de
Castro desde o início da entidade, e fez parte do Conselho

Administrativo da Cooperativa Castrolanda entre os anos
de 1990 e 1999. O castrense
deixou esposa, um filho e uma
neta.
No dia de seu falecimento
a reportagem ouviu o amigo e
também companheiro de atividades de Manoel, tanto no
Observatório como na Cooperativa Castrolanda, Jan Petter. O empresário lamentou a
morte do castrense, afirmando
tratar-se de uma grande perda
para o Município. “Eu o reconheço e o conheço há muitos
anos, ele foi companheiro na
diretoria da Castrolanda, fizemos antes disso, viagens juntos
representando a Castrolanda
para a Argentina, Uruguai,
região das comitivas na América do Sul. É uma pessoa que

eu preso muito, sempre teve os
pontos de vista corretos, defendeu eles, entrou no Observatório desde que foi iniciado, e
sempre foi uma pessoas dedicada à entidade, e para fazer a
coisa certa. Ele pensava, tudo
tem que ser certo, defendeu o
Observatório perante a Prefeitura e outras entidades e
sempre prestativo, muito dedicado, gostava de visitar obras
da Prefeitura, gostava de
acompanhar, realmente é uma
grande perda, principalmente
para a família, mas também
para a comunidade de Castro.
Ultimamente ele não estava
tão atuante devido a doença,
mas Castro perdeu mais um
sonhador, uma pessoa ativa
para o bem de nosso município”, declarou Jan.

INVESTIMENTO DE R$ 120 MIL

Muxirão tem academia de musculação
Divulgação

Da Assessoria
O Espaço Muxirão, na Vila
Rio Branco, ganhou uma academia de musculação. A entrega foi
feita na terça-feira (11). São 28
equipamentos incluindo esteira,
bicicleta, crossover, mesa flexoextensora, entre outros.
O secretário municipal de
Esporte e Juventude, Marcos
Vinicios de Rocco, destacou a
importância da academia para a
comunidade. “É uma conquista
da comunidade para melhoria da
qualidade de vida e uma oportunidade para aqueles que não têm
condições de frequentar academia particular, e ainda uma forma
de melhorar a condição física dos
atletas castrenses que representam nossa cidade em diversas

Comunidade passa a ter um espaço para a prática de exercícios
competições. Assim que for possível, estaremos disponibilizando
mais esta novidade à população”,
disse.
O investimento na academia
é de R$ 120 mil com recursos

federais, e futuramente, os equipamentos serão transferidos para
o Centro de Esportes Individuais,
o novo espaço do Muxirão, que
está sendo construído na Vila Rio
Branco.

PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS

Vila Rosário ganhou um Ecoponto
Divulgação

Da Redação
Uma iniciativa que nasceu na
gestão de Reinaldo Cardoso, o
Ecoponto deu tão certo que agora
foi implantado na Vila Rosário.
Entregue esta semana servirá para
armazenamento gratuito de resíduos como restos de construção,
madeiras e móveis velhos, podas
de árvores, restos de jardim, eletrônicos e materiais recicláveis.
Este material pode ser levado até
o local pela população, sendo que
os recicláveis serão encaminhados

Ecoponto da Vila Rosário
para a Associação de Catadores
de Materiais Recicláveis de Cas-

tro e o restante é destinado para
locais apropriados.
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INFRAESTRUTURA

Novo viaduto da PR 151 já começou
Divulgação

Obra deve
ser concluída
até novembro
de 2021
Luana Dias
Especial Página Um News
Já começou em Castro a
construção do novo viaduto
da Rodovia PR 151. A obra,
que deve ser concluída até em
novembro de 2021, conforme
afirmou o secretário estadual
de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex de Oliveira, está
na fase de preparação dos
canteiros e desvios necessá-

Fase agora é de preparação dos canteiros

rios. “A empresa contratada
já está iniciando os trabalhos
neste que é um dos viadutos

mais importantes da nossa
região”, disse o secretário.
De acordo com Sandro

Alex, a execução da obra conta
com trabalho conjunto da Polícia Rodoviária, Prefeitura de

Castro e setor de Segurança
Pública do Município, que ajudam a controlar e organizar
o trânsito no local. “Trata-se
de um acesso importante à
cidade”, destacou.
O novo viaduto está sendo
construído no quilometro
289, mais 60 metros, na PR
151, no local onde há interseção com a PR 340 e que dá
acesso à cidade, e ao Distrito
Industrial onde estão empresas como a Cargill e a Evonik.
Com a obra serão extintos os
cruzamentos e o acesso principal do viaduto ficará sobre
as rodovias. No local também
será construída uma rotatória,
que facilitará o fluxo dos veículos, e calçadas para o trân-

sito de pedestres.
O investimento na obra é
de cerca de R$ 30 milhões,
resultados de um dos investimentos em rodovias do
Estado, com os quais a CCR
Rodonorte se comprometeu,
no acordo de leniência feito
com o Ministério Público
Federal (MPF), na força-tarefa da Lava Jato. O acordo
foi fechado no ano passado,
prevendo que a concessionária invista R$ 365 milhões na
execução de obras nas rodovias concedidas à Rodonorte.
No acordo, ficou a cargo do
governo do Estado indicar as
obras a serem executadas e
fazer a fiscalização das mesmas.

Divulgação

PÁROCO DA MATRIZ DE SANT'ANA

Padre Martinho celebrou em
Castro 10 anos de sacerdócio
Na sexta-feira (14) o padre
Martinho Luis Hartmann, que
é pároco da Igreja Matriz da
Senhora Sant’Ana, celebrou
seus primeiros dez anos de
sacerdócio. Antes da celebração da missa em ação de graças, presidida pelo padre, na
noite de sexta-feira, o sacerdote
conversou com a reportagem
e contou um pouco sobre sua
trajetória, sobre os desafios da
sua missão e sobre a convivência com os paroquianos de sua
comunidade. “Enquanto padre
a gente aprende muitas coisas,
e muitas coisas bonitas também
acontecem na nossa vida e na
vida do povo. Um dos maiores
aprendizados desse tempo foi
entender o povo, compreender,
aproximar-se e conhecer, para
depois poder caminhar junto”,
destacou o pároco na entrevista.
Padre Martinho explicou
que desde cedo conviveu com
costumes religiosos e que cresceu em uma família de religião
ativamente católica. Ainda
jovem, ele sentiu o chamado
para a vocação do sacerdócio,
e o início de sua missão foi aqui
em Castro, onde hoje ele é um
estimado membro da comunidade. “Eu nasci numa família
católica, meus pais são devotos
e fervorosos na fé, sempre me
ensinaram, desde criança, a
viver e a conviver em comunidade na igreja. Nós rezávamos
todas as noites o santo terço, e
participávamos das celebrações
dominicais. Com o passar dos
anos eu também fui buscando
cada vez mais, conhecer a
Deus, mergulhar nos mistérios
da fé e me inserir na comunidade. Entre 1996 e 1997 eu
resolvi conhecer o seminário,
fiz um acompanhamento vocacional e busquei um discernimento da minha vocação, a que
Deus me chama? Foi quando,
no início de 1998, entrei para
o seminário e até no final de
2009 fiz toda minha caminhada
de formação e discernimento
vocacional. Depois, no início
de 2010 vim para a Matriz

Divulgação / Claudia Bueno

L UANA D IAS
ESPECIAL P ÁGINA U M N EWS

Padre Martinho celebrando missa na matriz Sant' Ana
Sant’Ana como seminarista,
fui ordenado como diácono no
dia 11 de abril, e como padre
no dia 14 de agosto, minha
ordenação foi na comunidade
da Imaculada Conceição, em
Ipiranga. Fiquei aqui em Castro, na Paróquia Sant’Ana,
até o final de 2011, no início
de 2012 fui designado para a
cidade de Reserva, onde fiquei
pouco menos de um ano trabalhando como padre, depois fui
designado para o Seminário
Mãe de Deus, em Irati. Esse
seminário estava desativado, e
eu fui lá para reativar e acolher
os vocacionados, permaneci
lá até início de 2017, quando
vim para cá novamente, retornando para a matriz”, contou o
padre.
De acordo com o sacerdote, os desafios atuais de sua
caminhada não são muito diferentes dos que enfrentava no
início dos trabalhos, mudou no
entanto, a forma de lidar com
eles, já que os anos à frente
dessa missão vão também proporcionando aprendizado e
possibilitando o fortalecimento
da fé individual. “Ser padre
hoje não é diferente de como
era há dez anos. Obviamente
muitas coisas mudaram e passaram por transformação, mas
ser padre hoje é tão belo, tão
rico e tão precioso quanto era
dez anos atrás. Não é mais
desafiador que antes porque com o passar do tempo
eu aprendi muito mais sobre
ser padre, aliás, ainda estou
aprendendo, é uma formação
permanente, nós não paramos,

sempre estamos aprendendo,
cada vez mais amadurecendo,
e dessa forma, vamos aprendendo a lidar. Os meus desafios
enquanto padre se manifestam
no dia a dia, no cotidiano, e
eles podem até vir, mas com a
graça de Deus eles são superados, as vezes podem até ser
desafios pesados, e para quais
humanamente é impossível dar
uma resposta, mas quando eu
entrego nas mãos de Deus,
ofereço aos pés da Cruz, Deus
vai agindo, vai transformando,
vai mostrando o caminho e
dando uma luz. E, eu não
paro no desafio, mas o ofereço
como um sacrifício agradável a
Deus, para que Ele transforme
em graças abundantes para a
minha vida e para a vida da
comunidade”, destacou.
Amizade e oração
Padre Martinho Luis Hartmann falou à reportagem sobre
sua relação com os paroquianos da comunidade, e a descreveu como fraterna. Ele também
destacou a importância da
oração, dele pelos fiéis, e dos
fiéis por ele. “Quero crer que
a minha convivência com os
meus paroquianos seja sempre
muito tranquila e serena. Eu
rezo todos os dias e peço ao
Senhor que eu tenha um coração amoroso e seja capaz de
acolher a todos, que eu possa
amar e santificar com doçura
o coração das pessoas, também suplico a Deus que Ele
purifique o meu coração, para
que possa suprir com a infinita graça e a misericórdia de

Deus, todas as minhas necessidade e as necessidades do
povo de Deus, e que Ele possa
também a cada dia, afastar de
mim o pecado, do meu ministério, e que eu consiga afastar
do coração do povo também,
formando uma comunidade
cada vez mais santa, que eu
possa ser um bom pastor, que
não apascenta a si mesmo,
mas que oferece livremente a
sua vida em favor dos meus
irmãos, e que eu possa viver
com muita seriedade o meu
ministério, mas ao mesmo
tempo, com piedade e devoção
[...] Eu os cuido, os amo e os
defendo, mas também peço
muitas orações, rezem por
mim, apesar das nossas atuais limitações, eu desejo estar
com o povo, faz muita falta a
presença deles, e eu pude testemunhar isso agora durante
a pandemia, nas celebrações
sem a presença física dos
fiéis”, descreveu o padre.
É preciso cuidar de si
para cuidar dos outros
O sacerdote também contou sobre a rotina de cuidados
e sobre a prática de formação
contínua que faz parte da vida
dos padres. Ele afirmou que
para acolher e oferecer a devida
orientação, e para zelar da
comunidade onde está inserido,

Castro

Padre Martinho falou sobre os desafios de sua missão

É preciso cuidar
de si, para cuidar
dos outros
é necessário antes, estar bem.
“É preciso cuidar de si para
cuidar dos outros, é importante
cuidar de si, e é necessário
ter zelo, cuidado e discernimento consigo mesmo, por isso
enquanto padres, nós estamos
num processo permanente de
formação, estamos sempre na
busca da formação e dos cuidados de si mesmo, para poder
bem conduzir o povo de Deus.
É uma experiência que nos faz
perceber que, ser discípulo de

estamosndo
chega

Jesus é caminhar com Ele, ser
itinerante constante, seja na
fé e na oração, assim como no
aprendizado e no aprofundamento do conhecimento de si e
do povo”, explicou.
Padre Martinho concluiu
fazendo um convite para jovens
que sentem a possível vocação
para o sacerdócio, e os incentivando à experiência. “Vale
a pena ser padre, não tenha
medo de dar o seu sim e de
buscar conhecer o quanto vale
a pena e o quanto é bom ser
padre. Jesus disse que quem
deixasse a sua família, deixasse
tudo para segui-lo, receberia
cem vezes mais, e eu enquanto
padre posso afirmar que recebo
todos os dias o cêntuplo pela
graça de Deus”, finalizou.

LOCAÇÃO DE
MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
EM BREVE NOVA
UNIDADE EM CASTRO!

www.mestredaobralocacoes.com.br
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Classificados a partir de R$ 2,00
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.

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

A forma mais barata de fazer negócio!

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

VENDO BICICLETA
FEMININA
Bicicleta feminina com cestinha,
usada, em bom estado de conservação. Valor R$ 500. 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).

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
.
Estado do Paraná
= EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = dos réus em
lugar incerto, e dos possíveis interessados, ausentes, incertos ou desconhecidos, e seus
respectivos cônjuges, se casados forem.
A Doutora MICHELLE DELEZUK, Juíza de Direito da Vara Cível da
Comarca de Castro, Estado do Paraná, etc...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIO, sob nº 4320-21.2016.8.16.0064, em que são requerentes
HUGO RENTZ e VANI RENTZ, pela qual os autores pretendem adquirir o domínio
sobre: “área de 6,8182 Ha. – Perímetro: 1.271,27m., situada no Bairro Rio Abaixo,
município de Castro/PR, confrontando-se com terras dos próprios autores, Estrada
Municipal, córrego e terras de Carmano Valenga e sua esposa Zilda Valenga
córrego”; “área de 0,9626 Ha., Perímetro: 422,97m, situada na localidade de Rio
Abaixo, município de Castro/PR, confrontando com Estrada Municipal e Paulo
Roberto Trentin”. Mediante o presente edital, ficam CITADOS os possíveis
interessados, ausentes, incertos ou desconhecidos e seus respectivos cônjuges, se
casados forem, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, contestem a ação,
sob pena de revelia. Consoante disposto no Art. 344 do NCPC: “SE O RÉU NÃO
CONTESTAR A AÇÃO SERÁ CONSIDERADO REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO
VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR” .
E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e futuramente ninguém possa
alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, que será publicado na forma da
lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO
nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos dois (02) dias do mês de
dezembro (12) do ano de dois mil e dezesseis (2016). Eu, _________ (Cleuza
Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino
por determinação do MM. Juiz.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Emp. Juramentada– Portaria nº 02/2016

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
Medida restritiva do
Reduto Argamassa pronta pacrescimento demo- Passado, eleitoral ra receber a pintura
gráfico chinês, tem em inglês de Collor
Insultado; ultrajado
pontos polêmicos
(sigla)
Torneio
sediado no
Chile em
2015 (fut.)

Rio que Receita árabe aprecibanha ada por vegetarianos
Roterdã e Abrigo de ladrões
Basileia
(fig.)

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

Que
não
Torneio
sabem no
sediado
Chile
ler
nemem
2015 (fut.)
escrever

Que não
Cirurgia
sabem
para
lerlesões
nem
nas
arescrever
ticulações

RESUMO DE NOVELAS

(?)
Corbusier,
arquiteto
francês
Cirurgia

verificar se a filha aparece na
imagem. Lili tenta convencer Germano de que Sofia
pode estar viva. Hugo decide
comprar o apartamento de
Carolina. Hugo aluga o Flor
do Lácio e o seu apartamento
para Eliza e Gilda. Rafael e
Lili se beijam, observados por
uma mulher jovem com uma
tatuagem de estrela, igual à
de Sofia.

para lesões
nas articulações

Forma não
perecível

de com
leite
Jogo
bolinhas
de vidro
Cerveja
escura
Jogocom
com
Bolsa
bolinhas
líquido
no
de vidro
ovário

FINA ESTAMPA
Sábado (15/08)
O delegado Paredes
garante a Joana que não descansará enquanto não provar
que Tereza Cristina é a assassina de Marcela. Patrícia descobre que Alexandre e Ellen
estão namorando. Amália se
preocupa com Esther. Guaracy acredita que Paulo fugiu
para não se envolver com
o caso de Vitória. Quinzé
busca Quinzinho na escola, e
Teodora reclama. Paulo fica
orgulhoso por conseguir cuidar de Vitória. Danielle conta
sua versão para os jornalistas,
mas Celina a confronta. Beto
Junior pergunta a Beatriz se
ela foi induzida por Danielle a
doar seus óvulos.

Cerveja
escura
Bolsa com
líquido no
ovário

Registre
em papel
Matéria da
ampulheta
(?)Registre
de darpapel
do,emmodalidade
doda
Matéria
ampulheta
atletismo

Sigla de
Porto
Alegre

Ajuste automático
de canais
na TV

A protagoQuinto
nista do
(?), poeta processo
épico
penal
romano
Errar, em
inglês
Moeda
Quinto japonesa

Velho, em
inglês

(?), poeta
épico
romano

Pintor francês de "O
Tocador de
Pífaro"
Velho, em Miligrama
inglês (símbolo)

Filhas
da filha

São despejados na
água da
banheira

Operação
bancária

Mercador
ambulante
(bras.)

Exceto
InstaContinente bilidade
de origem
da banana
Operação
bancária
Instabilidade

A moda jovem (ing.) Mercador

ambulante
(bras.)

(?) Lanka,
país
Estação
(abrev.)

"Erva", em
"caatinga"

A moda jovem (ing.)

Psiu!
Ernesto
Nazaré,
pianista

"(?) o Pano", obra
de Agatha "Erva", em
Christie "caatinga"
"(?) o Pano", obra
de Agatha
Christie

Pintor francês de "O
Tocador de
Pífaro"

Miligrama
(símbolo)
Filhas
da filha

Exceto
Continente
de origem
da banana

Não, em
francês
Hábil;
perita
Não, em
francês
Hábil;
perita

Sigla de
Porto
Alegre

São despejados na
água da
banheira

Errar, em
inglês
Moeda
japonesa

Forma não
perecível
Médico
de leiteespecialista
em idosos
Prevalecer

Ajuste automático
de canais
na TV

A protagonista do
processo
penal

(?)
Corbusier,
Médico
esarquiteto
pecialista
francês

em idosos
Prevalecer

Rio que Receita árabe aprecibanha ada por vegetarianos
Roterdã e Abrigo de ladrões
Basileia
(fig.)

Instituição
para o comerciário
(sigla)

(?) Lanka,
país
Estação
(abrev.)

Psiu!
Ernesto
Nazaré,
pianista

Instituição
para o comerciário
(sigla)

(?) de dar-

BANCO
do, moda-

2/le. 3/ale — err — non — old — poa. 4/ênio — iene — past — teen. 5/manet.

BANCO

73

Solução

2/le. 3/ale — err — non — old — poa. 4/ênio — iene — past — teen. 5/manet.

lidade do
atletismo

73
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S E S C
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Solução

R
P
P A A M E R I C A

TOTALMENTE DEMAIS
Sábado (15/08)
Lili pede a Rafael que veja
a foto que tirou no momento
em que ela viu Sofia, para

© Revistas COQUETEL

Medida restritiva do
Reduto Argamassa pronta pacrescimento demo- Passado, eleitoral ra receber a pintura
gráfico chinês, tem em inglês de Collor
Insultado; ultrajado
pontos polêmicos
(sigla)

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

NOVO MUNDO
Sábado (15/08)
Leopoldina,
Bonifácio,
Anna e Joaquim analisam a
relação entre Portugal e as províncias do Brasil. Dom Pedro
declara seu amor por Domitila,
e Chalaça fica incomodado.
Hugo e Elvira se beijam. Dom
Pedro consegue o apoio político da província de São Paulo.
Schultz decide não dar o chá
preparado por Greta para
Wolfgang e percebe a melhora
do patrão. Após uma votação,
Leopoldina declara aprovada a
separação do Brasil de Portugal. Leopoldina escreve uma
carta a Dom Pedro, e Joaquim
decide entregá-la ao príncipe.
Greta planeja seu casamento
com Ferdinando. Thomas
e Joaquim se enfrentam na
estrada. Joaquim encontra a
comitiva de Dom Pedro e lhe
entrega as cartas de Leopoldina e Bonifácio. Dom Pedro
proclama a Independência do
Brasil.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Canal 1

Li Lemos

10

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

Audiência das reprises só
comprovam a força das novelas

Divulgação

Divulgação

Parabéns
para a bela
Ana Carolina
Rodrigues
que completou seus 15
anos no dia
13 de agosto

Sempre de alto astral, Li Lemos comemorou na
quinta-feira (13) mais um aniversário. Empresária
de sucesso, ela administra com brilhantismo,
há 4 anos, a sua Ótica Carambeí. Por isso
ela é a Garota D+ da Semana. Sucesso!

Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda festejando a troca de idade, pela qual
foi muito parabenizada no último dia 11,
a bela Giovana Okubo. Felididades!
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes
Divulgação

Jucimara Carneiro
Virginia Rabbers

15/08

Kauana Ribeiro
Zilda Silva
Fabíola Machado

16/08

Celia Carneiro

Eduardo Vasquez Estevam, à frente do sucesso dos
Drinks Dumô, foi muito cumprimentado no último
dia 13 pela passagem de seu aniversário
Divulgação / Fabiana Guedes

A competente cerimonialista
Guta Milléo
será muito
cumprimentada neste
sábado (15),
pela passagem de seu
aniversário.
Parabéns!

Silmara de Mello
Késia Marques Priotto
Divanir Gruber
Caio Henrique

17/08

Marcella Christoforo
Marcus Daniel de Oliveira
Copacheski
Keila Cristina A. da Silva
Marilda Kaiut Kirchof
Vinicius Valenga

Divulgação

Divulgação

14/08

TV Tudo
Mídias
O “Simples Assim”, novo
programa da Angélica, que estreia na Globo em 10 de outubro,
também fará um forte aposta em
outras plataformas com conteúdos exclusivos.
E isso incluiu site e até podcast.
Número certo
“Amor de Mãe”, retomada
no começo da semana, terá exatos 23 capítulos para fechar a sua
produção.
A decisão de só exibir no ano
que vem tem muito a ver com a
imprecisão do tempo que será
necessário para as essas gravações, diante das medidas quer
estão sendo impostas.

Semana festiva para a Família Souza: as irmãs
Fabianne Aparecida de Souza e Viviane Maria Souza
comemoram mais um ano de vida em datas bem
próximas. No domingo (16) é o dia de Fabianne, já Vivi
recebe felicitações no dia 10. Parabéns!

Líder de
audiência
nas tardes da
Rádio Itay,
em Tibagi,
destaque
para o
nosso amigo
Claudinho.
Humor de
sobra e
música boa!

Agora também, nesses tempos de pandemia, foi comprovada a importância das novelas na
vida das principais emissoras de
televisão.
Mesmo com as suas produções paralisadas e a obrigação de
Globo e Record, em intensiﬁcar
a programação de reprises, os
resultados seguem em números
dos mais aceitáveis.
Na faixa da tarde, como
exemplos de uma e de outra,
“Êta Mundo Bom!” e “A Escrava
Isaura” continuam surpreendendo com as suas audiências, assim
como, à noite, são bem satisfatórios os desempenhos de “Novo
Mundo”, “Totalmente Demais”,
“Fina Estampa”, “Apocalipse” e
“Jesus”. Em linhas gerais, houve
uma queda em relação às inéditas, mas quase nada consideradas as circunstâncias.
E porque a gravação antecipada de “Poliana” permitiu, só
mais recentemente o SBT passou
a se valer da reapresentação de
“Chiquititas” e sem se alterar em
nada também.
Mesmo considerando as tantas outras opções hoje oferecidas, o lugar das novelas na lista
de preferências do telespectador
brasileiro em nada foi abalado ou
chega a correr qualquer risco.

Marisa Pacheco de
Bortoli (sra. José de
Bortoli Filho / ASMIRE).
Nesta sexta-feira (14) será
muito cumprimentada por
amigos e família, pela
passagem de seu
aniversário. Parabéns!

Parabenizo o 1° Tenente
da PM de Maringá, Caio
Henrique, que neste domingo (16) está comemorando a chegada de seu
aniversário. Muitos vivas e
felicidades! A homengam
é de sua mãe Nilce, família, em especial de sua
namorada Nataly Berger

Falta de cuidado
Em se tratando de reprise,
mas com o nome de “Você Torceu Aqui”, a Band escolheu um
Corinthians e Santos para exibição no domingo passado. Isso,
no dia seguinte da derrota do
mesmo Corinthians para o Palmeiras pelo título paulista.
Foi um desastre. Deu 1,6 de
média.
Muito melhor
Com os campeonatos novamente em disputa, não faz mais
sentido ﬁcar repetindo jogos do
passado. Na situação de emergência, tudo bem, agora não
mais.
Aliás, o que a Band poderia
muito bem fazer, graças ao seu
milionário arquivo, era voltar
com o “Gol, O Grande Momento
do Futebol”. Aí sim. Ninguém
tem o que ela tem.
Olha essa
Em se tratando de arquivo,
alguém com uma história importante na TV, Roberto Oliveira,
usando material de arquivo da
Band, está produzindo um ﬁlme e um especial da viagem de
Elis Regina e Tom Jobim, “Elis
& Tom”, em 1974, aos Estados
Unidos.
Lançamento nos cinemas e
exibição no Arte 1 no começo do
ano que vem.

Nova série
O Canal Brasil estreia dia 18,
às 21h, “Nós”, série criada por
David França Mendes e Rodrigo
Ferrari e dirigida por Anne Pinheiro Guimarães com dois episódios em sequência.
Protagonizada por Fernando
Eiras, Fabia Mirassos e Maria
Léo Araruna, a partir da rotina de
uma família, aborda a discussão
de questões universais aos relacionamentos humanos.
Depois do “Vídeo Show”
Sophia Abrahão já está se
preparando para “Salve-se Quem
Puder”, no papel de Julia, uma
advogada, sobrinha de Hugo (Leopoldo Pacheco).
Começa a gravar no mês que
vem.
Segundo passo
Na quinta, por aqui, foi dito
que Luis Ernesto Lacombe esteve
na Rede TV!, passeou pela emissora e se reuniu com Franz Vacek.
Já no começo da semana que
vem, como parte principal do
processo, o Lacombe deve receber uma proposta.
Novo horário
A partir da próxima segunda-feira, o “Fala Brasil”, da Record, que até agora começava às
8h45, passará a entrar a partir das
8h25.
Mais 20 minutos de arte.
Apresentação continua com Roberta Piza e Salcy Lima.
Bate – Rebate
·Na quinta que vem, Eriberto
Leão estreia “O Astronauta”, projeto idealizado e dirigido por José
Luiz Jr...
·... E que envolve peça teatral,
streaming e presencial, websérie,
minissérie em realidade virtual e
entrevistas.
·O Telecine programou para
este sábado a “Maratona Blumhouse”...
·... Que a partir das 23h55 estará disponível no Action, dedicada aos fãs de ﬁlmes de terror.
·Na Globo, as ordens continuam sendo as mesmas...
·... Todas as produções do entretenimento continuam em home
ofﬁce.
·A ABERT – Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e
Televisão – está preparando um
trabalho para os 70 anos de televisão no Brasil...
·... Donos de algumas das
principais emissoras já gravaram
os seus depoimentos.
“Aprendiz” adiado
Por causa da pandemia, a
Bandeirantes e Roberto Justus
decidiram adiar para 2021 o próximo “O Aprendiz”.
“O formato tem muitas provas externas e por mais que todas
as normas de segurança e protocolos sejam tomados, acabam
envolvendo muitas pessoas que
não fazem parte diretamente da
produção e, consequentemente,
os riscos inviabilizam o bom andamento do programa”, justiﬁcou
a emissora em comunicado.
C´est ﬁni
Está sem data o lançamento
do SBT News, novo projeto digital do SBT.
Seria em agosto, depois setembro, mas a pandemia e os casos registrados na redação de Brasília provocaram novos atrasos no
processo. Agora, sem previsão.
Ficamos assim. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

