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Governo do PR aumenta leitos no HU de PG

Idosos acolhidos ficam ainda mais isolados
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Sindicastro
coloca
ferramentas
à disposição
do comércio

www.paginaum.com

decreto autoriza

Divulgação

Marioli Simão

Divulgação / Daiane Taborda

A pandemia do novo coronavírus exigiu adaptações,
postura e ações, em quase
todos os setores. Com o Sindicato do Comércio Varejista
de Castro (Sindicastro), que
atua junto ao comércio do
município há 61 anos e representa 2.300 empresas, não
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foi diferente.

RODOVIÁRIA já está aberta

Através do Decreto 418/2020, publicado no Diário Oficial do dia 18 de
agosto, a Prefeitura de Castro autorizou a retomada de atividades e o funcionamento da rodoviária de Castro. As operações no local, no entanto, estão
condicionadas à normas especificas e as do Decreto 357/2020. As empresas
e comerciantes que exercem atividades no local, serão responsáveis pela exigência e orientações dos usuários, para que tais normas sejam respeitas, sob
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pena de responsabilização.

Detran retorna
atendimento
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Rodoviária
de Castro
reabre,
mas com
normas

por doações irregulares de imóveis

Justiça bloqueia bens de ex-prefeito
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Sede da Evonik em Castro

Atendendo pedido do Ministério Público do Paraná, a Vara
Cível de Castro, concedeu liminar determinando a indisponibilidade de bens do ex-prefeito de
Carambeí, Alci Pedroso de Oliveira, na gestão 2001-2004,
e de um empresário da cidade
que teria sido beneficiado por
doações irregulares de imóveis
públicos. Segundo a decisão, o
limite do bloqueio é de R$ R$
728.507,73 para cada um dos
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dois requeridos.

ÚLTIMAS HORAS

vestibular 2020-2021
Universidades
divulgam
calendários

brasileirão DA SÉRIE B
Operário vence
o CSA no
Germano Kruger

página 4

página 4

Civil prende em
Castro suspeito
de estupro

84 óbitos nas últimas 24 horas
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ex-prefeito Alci Pedroso de Oliveira

Após intensas buscas e diligência em lugares de difício
acesso, investigadores da 43ª
DRP localizaram e prenderam
na área rural de Castro, homem
investigado pela prática de crime de estupro de vulnerável de
sobrinha de 12 anos, na época
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dos fatos.

Igreja inundou
com as últimas
chuvas

Divulgação
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CANAL 1 DESTACA
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EDITORIAL

SOLIDÃO NECESSÁRIA
Há quem reclame da necessidade de ficar isolado, já que nestes tempos a pandemia não deixa muitas opções. Porém, em alguns casos a
privação é não frequentar festas, não visitar familiares, não viajar, no
entanto, nada se compara a estar acolhido em um lar para idosos, onde
o convívio com a sociedade já é absolutamente limitado. Neste caso, é,
sobretudo, para o bem dos próprios idosos, mas é difícil compreender
este sacrifício, para quem já esteve no seio de uma família, já esteve
ativo no mercado de trabalho ou em qualquer outro grupo social. Mas, a
pandemia vai passar, e depois que ela não for mais uma realidade entre
nós, dá pra compensar esse tempo de solidão necessária. Uma visita,
um ombro amigo, uma conversa fiada, ou, para os corações mais solidários, o apadrinhamento, farão uma incomparável diferença na vida
dos senhores e senhoras que hoje estão em locais como o Serviço de
Acolhimento São Vicente de Paulo.

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho
FARDO PESADO
Parece que o fardo que
a pré-candidata a prefeita
por Carambeí, Elisângela
Pedroso (PSB), vai carregar
até as eleições de novembro
será mais pesado do que se
imaginava. A nova condenação de seu pai, o ex-prefeito
Alci Pedroso de Oliveira,
que governou o município de
Carambeí por dois mandatos e agora tem novamente
os seus bens bloqueados,
com certeza vai lhe tirar o
sono e alguns votos.
FARDO PESADO II
A história política de
Alci Perdoso poderia ser
linda. Assumiu como o primeiro prefeito eleito da
então emancipada Carambeí
de Castro, reelegeu-se por
mais um mandato, mas em

DE

Elmiro Ferrari

vez disso, após tantos desmandos, acabou acumulando
condenações e por fim, chegou a ser preso em cela
na carceragem de Castro.
Cumpriu pena em regime
fechado por oito meses e
depois em casa, com tornozeleira eletrônica.
DOIS PROCESSOS
Em Castro o prefeito
Moacyr Elias Fadel Junior
também não terá vida fácil.
Segundo o que a reportagem do Página Um News
apurou, o chefe do executivo municipal receberá, nos
próximos dias, mais dois
processos na sua longa lista.
Um de um cidadão que foi
ameaçado por telefone e o
outro, do vereador Rafael
Rabbers. Seria tanto na Vara
Criminal, quanto na Cível.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Lembra Cora Carolina: “O
que vale na vida não é o ponto
de partida, e sim a sua caminhada e semeando, no fim terás
o que colher”. “Miro” Ferrari
escreveu uma parte da história
da sua arte, com cimento, na
Prainha, hoje Parque Balneário Dr. Libânio E. Cardoso,
onde se destaca o sapo como
representante dos anfíbios,
mostra uma serpente após ter
ingerido uma presa e um peixe
para lembrar a piracema, gran-

des migrações de peixes para
desova, no sentido das nascentes do Rio Iapó, rio que alaga
e a maior “maternidade” para
peixes da Região dos Campos
Gerais. Elmiro Ferrari ficou
mais conhecido como artista
do pincel que deixou imagens
de figuras religiosas no alto
do interior da Igreja Matriz de
Castro. Conservar este acervo
é uma homenagem a Elmiro
Ferrari, uma referência e motivação para novos artistas.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

Resenhas rápidas e radicais

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Um manual
de e
sobrevivência
Resenhas
rápidas
radicais para ignorar cenários negros e pouco realistas!

Estou computando e achei um manual de sobrevivência que me ensina a Viver na Pandemia sem Exageros! Nas
primeiras paginas já entendi que nem tudo agora é meu problema, que somos vulneráveis, ansiosos e sem controle
emocional. Mas que é possível nos adaptar aos novos tempos, mesmo sem aquelas rotinas habituais. E o manual é
claro:
temos
que seguir
regularque
a ansiedade
e o medo
exagerado
do coronavírus…e
nunca já
perder
Estou
computando
e achei estratégias
um manual depara
sobrevivência
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sem Exageros!
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quedia
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controle
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Mas que
nosas
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calma,
que um
tudo
vai passar!
Mas
o que
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Será que
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aparecer
boasaos
noticias
tempos,
mesmo
sem
aquelas
rotinas
habituais.
E
o
manual
é
claro:
temos
que
seguir
estratégias
para
regular
a
ansiedade
e
o
medo
exagerado
também? Sem cinema, supermercado e shoppping center? Ele nos ensina que devemos ficar com os filmes do Rei
do coronavírus…e nunca perder a calma, apenas acreditar que um dia tudo vai passar! Mas o que fazer? Será que vão aparecer as boas noticias
Leão no Drive-In e com as boas ofertas digitais! Nada de antecipar cenários negros e pouco realistas…que o nosso
também? Sem cinema, supermercado e shoppping center? Ele nos ensina que devemos ficar com os filmes do Rei Leão no Drive-In e com as
emprego
vai Nada
voltar,
os preços
estão
subindo!
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asemprego
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até
dos
problemas
econômicos,
pois
todos
estão
aí
para
nos
ajudar!
Vou
me
concentrar
só
naquilo
eu
Vou seguir as últimas dicas: sempre usar máscara e lavar as mãos, até dos problemas econômicos, pois todos estão aí para nos ajudar! que
Vou me
posso controlar…e
encarar
tudo
como oportunidade
de crescimento
se aMas,
qualquer
momento,
eu me
concentrar
só naquilo que
eu posso
controlar…e
encarar tudo como
oportunidade deindividual!
crescimentoMas,
individual!
se a qualquer
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me
sentir
tristeou
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o CPF,
o número
do do
cartão
deVou
crédito
e a senha
domeu
Banco.
logo no meu grupo este link!

Manual de sobrevivência para ignorar cenários negros e pouco realistas!

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Temperatura
11

Umidade

ºC

5 ºC

100%
58%

11

ºC

3 ºC

88%
44%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Domingo
16/08

12

ºC

4 °C

93%
68%

Tempo ensolarado, com geada ao amanhecer. Noite de céu limpo.

17/08

REDAÇÃO

Clima

Nublado com chuva de manhã. Á tarde e à noite pode garoar.

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

21/08 - Dia do Início da Semana Nacional da
Criança Excepcional / Dia Nacional da Habitação
22/08 - Dia do Folclore / Dia do Supervisor Escolar
23/08 - Dia da Injustiça
24/08 - Dia da Infância / Dia de São Bartolomeu
Dia dos Artistas

18

ºC

5 ºC

91%
60%

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de tempo aberto ainda sem nuvens.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 20/08/2020
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NOS CAMPOS GERAIS

Governo do PR aumenta leitos no HU
Divulgação

HU ganha
26 leitos
clínicos e
passa a ter 50

LIVE
Os dois senadores paranaenses do Podemos, Álvaro Dias e
Oriovisto Guimarães, participam no próximo dia 27, de uma “live”
dentro da programação de aniversário do Tribunal de Contas do
Paraná. Em pauta, o futuro político do país, pós-pandemia, projetos polêmicos em trâmite no Congresso Nacional e a gestão do
presidente Jair Bolsonaro, dentre outros temas. O evento será online e aberto ao público.

Da Assessoria
A ala neonatal, materno e
infantil do Hospital Universitário
Regional dos Campos Gerais,
em Ponta Grossa, será transferida ao Hospital da Criança João
Vargas de Oliveira, para dar
lugar a novos leitos exclusivos
para pacientes com Covid-19.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior esteve nesta
quarta-feira (19) na cidade e
formalizou a migração para a
nova unidade.
Ratinho Junior percorreu as
alas do Hospital da Criança, que
passou por reforma e foi entregue recentemente à população.
A unidade passa a contar com
mais 32 leitos de maternidade e
mais cinco de observação e procedimentos. Dentro de alguns
dias, começam a funcionar também os 30 leitos pediátricos
e 10 leitos de UTI neonatal e
pediátrica.
Com isso, a o HU ganhará
mais 26 leitos clínicos, chegando a 50. O HU já tem 30
leitos de UTI adulto exclusivos
para pacientes com coronavírus,
dentro da estratégia de enfrentamento à doença adotada pela
Secretaria de Estado da Saúde.
Atualmente, dos 30 leitos de
UTI adulto do Hospital Regional dos Campos Gerais, 28
estão ocupados (93%). Dos 24
leitos de enfermaria, 18 estão
ocupados (75%). “A ampliação
da estrutura é para dar segurança no atendimento da Covid
no município.
“A Saúde também estuda a
ampliação dos leitos de UTI,
mas os pacientes da região também podem ser encaminhados
ao Hospital Regional de Telêmaco Borba, que conta com 20
leitos de UTI, ou para o Rocio,
em Campo Largo, que ficam a
uma hora daqui”, ressaltou o
governador.
Ratinho Junior explicou que o

Presidente da
Criai quer
detalhes do caso
de recém-nascida

Gregório Marcondes/Agência Senado

Governador Carlos Massa Ratinho Junior com secretário Sandro Alex e prefeito Marcelo Rangel
Estado habilitou cerca de 1.100
UTIs desde o início da pandemia, quase a mesma quantidade
dos leitos intensivos criados ao
longo dos últimos 30 anos. “Em
algumas regiões, houve semanas
com muitos casos de Covid-19,
chegando próximo à lotação dos
hospitais, sem nunca deixarmos
faltar leitos”, salientou.
“Neste momento, Ponta
Grossa tem um crescimento
nos casos. Pensamos em uma
estratégia regional, com a retaguarda em diferentes unidades,
além da possibilidade de remanejar equipamentos de outras
cidades, onde os casos estão
mais controlados, aqui para a
região”, explicou. “Temos hoje
equipamentos à disposição e
uma boa rede de equipes médicas e de enfermagem”.
Estratégia
O município de Ponta Grossa
tem 1.979 casos confirmados
da Covid-19 e 27 óbitos pela
doença. De acordo com diretorgeral da Secretaria de Estado
da Saúde, Nestor Werner Júnior,
houve uma ampla discussão com
as equipes da prefeitura e da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), que administra o Hospital Universitário,
para fazer o remanejamento da
ala materno-infantil.
“Na prática, ampliamos a
oferta de serviços para termos

Três hospitais
Ele lembrou que o Governo
do Estado adiantou as obras de
três hospitais regionais — além
de Telêmaco Borba, passaram
atender os pacientes com coronavírus os de Ivaiporã, no Vale
do Ivaí, e de Guarapuava, na
região Central.
“A abertura dos leitos segue
a dinâmica da pandemia. Não
tivemos a necessidade de instalar hospitais de campanha, contamos sempre com a estrutura
médico-hospitalar já disponível
no Estado”, ressaltou Werner.
“A abertura dos leitos em Ponta
Grossa e Telêmaco Borba faz
parte do plano de contingência
que está sendo levado a cabo,
com muito planejamento, desde
o início da pandemia. Nenhum
paciente de Covid ficou sem
atendimento”, disse.
R$ 13 milhões
O custeio para o funcio-

namento dessas novas alas do
Hospital da Criança será assumido pelo Estado, totalizando
R$ 13 milhões por seis meses,
com recursos da Secretaria da
Saúde e da Superintendência
Geral de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior
Também está prevista a
implantação de consultórios
médicos e de enfermagem e
duas salas de parto cirúrgico,
chegando a 30 leitos de pediatria clínica e cirúrgica e dez leitos de UTI neonatal e pediátrica,
totalizando uma estrutura de 75
leitos de atendimento maternoinfantil.
UPA
O governador também vistoriou as futuras instalações
da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) de Santana, que
deve começar a funcionar em
novembro. O Estado cedeu ao
município o prédio de mais de
2 mil metros quadrados. A previsão é atender até 400 pessoas
por dia.
A prefeitura realiza agora a
reforma e adequações necessárias para a instalação de nova
UPA, a segunda da cidade. Além
de recursos próprios, o município também recebeu repasses da
Justiça Federal e do Ministério
Público Federal. A reforma está
sendo administrada pelo Rotary
Lagoa Dourada.

EM PONTA GROSSA

Plauto Miró propõe criação de
Hospital Regional do Câncer

Da Assessoria

Da Assessoria

“Eu fiquei chocado com a
cena que vi. Câmeras de segurança registraram o momento
em que uma recém-nascida é
abandonada dentro de uma caixa
de papelão em uma calçada de
Cidade Gaúcha, no noroeste do
Paraná”, disse o deputado Cobra
Repórter (PSD), presidente da
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente,
do Idoso e da Pessoa com Deficiência (Criai) da Assembleia
Legislativa do Paraná.
A Polícia Civil abriu um
inquérito para investigar as
causas do ocorrido e identificar
quem abandonou a criança. O
Conselho Tutelar e a Secretaria
Municipal de Assistência Social
também estão acompanhando.

Em audiência com o secretário-chefe da Casa Civil, Guto
Silva, na tarde desta quarta-feira
(19), o deputado Plauto Miró
Guimarães Filho apresentou o
projeto para a criação do Hospital
do Câncer dos Campos Gerais. A
intenção é fazer em Ponta Grossa
um hospital seguindo o modelo do
que foi inaugurado recentemente
em Guarapuava.
Plauto foi um dos apoiadores
para tornar o Hospital de Caridade
São Vicente de Paulo, de Guarapuava, num centro regional de
atendimento especializado, a partir de uma parceria com o Hospital
Erasto Gaertner de Curitiba. Inclusive, o deputado destinou emendas
parlamentares para contribuir com

Abandono
A criança foi encontrada por
um morador que ouviu o choro
da menina, enrolada em um
cobertor e toda molhada devido
às chuvas na cidade. O caso foi
registrado na terça-feira (18).
A Polícia Militar foi acionada
juntamente com uma equipe do
Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu) que fez os
primeiros atendimentos e encaminhou a recém-nascida para o
Hospital.

uma robustez no sistema de
saúde de Ponta Grossa, tendo a
estratégia da Covid-19 concentrada no Hospital Universitário,
o atendimento materno-infantil
no Hospital da Criança”, explicou Werner. “Isso vai render
mais leitos, possibilitando mais
consultas e cirurgias e um
melhor atendimento à população, com as especialidades divididas em cada lugar”, disse.

Divulgação

Deputado Plauto com o secretário Guto Silva
a estruturação da unidade.
“Acredito que podemos fazer
o mesmo aqui em Ponta Grossa.
Temos, inclusive, estrutura física
para isso. Da minha parte, farei o
que for possível para tornar esse
projeto uma realidade”, afirmou.
Guto Silva garantiu que vai dar
andamento ao pedido para que,
já no próximo ano, possa ser ini-

ciado o processo de implantação
do hospital.
Plauto argumentou que o novo
hospital vai agilizar o atendimento e
trazer mais conforto aos pacientes
que hoje precisam deslocar a Curitiba para fazer tratamento. “Estou
confiante que em breve teremos
mais esse serviço sendo oferecido
para a população”, finalizou.

200 AO TODO NO PARANÁ

Pandemia impede posse de escrivães
O
deputado
Delegado
Recalcatti (PSD), membro da
Comissão de Segurança Pública
da Assembleia Legislativa do
Paraná, apresentou na terçafeira (18), requerimento ao
governo estadual com pedido de
providências para a convocação
imediata dos escrivães que foram

aprovados em concurso público
da Polícia Civil do Paraná, realizado em 2018. Apesar do ato
de convocação de 200 aprovados ter sido publicado em 12
de março, eles efetivamente não
tomaram posse por conta das
restrições impostas pela pandemia da covid-19.

"É compreensível que o Estado
venha suspendendo a convocação
dos 200 primeiros colocados por
causa da pandemia, mas é preciso
começarmos a nos preparar para
um retorno às atividades e a falta
de pessoal na Polícia Civil deve
ser tratada como prioridade",
afirmou o deputado.

POSITIVADO
O prefeito de Francisco
Beltrão,
Cleber
Fontana
(PSDB), testou positivo para a
Covid-19. O prefeito está bem
e se recupera no isolamento em
casa. Cleber Fontana espera
retornar ao trabalho na próxima semana, após o período
de isolamento.
TUDO ERRADO!
O deputado Ricardo Barros
(PP), criticou a atuação do exministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta na condução do
enfrentamento da pandemia do
coronavírus no Brasil. Segundo
ele, Mandetta errou ao seguir
recomendações da Organização
Mundial da Saúde. "Nós começamos tudo errado, começamos
com essa história de ficar em
casa, se tiver tosse, febre, dor
de cabeça, fica em casa, só vai
para o hospital se tiver falta de
ar, e aí já era tarde. Foi um erro
grave do ministro Mandetta”
ressaltou.
IMUNIDADE DE
REBANHO
Ricardo Barros defendeu a
tese da imunidade de rebanho
ao afirmar que no retorno às
atividade normais e com 70%
da população tendo adquirido
o coronavírus, a pandemia acabaria, pois as pessoas estariam
imunes a doença. Essa teoria
é contestada pela Organização Mundial da Saúde. Para a
OMS, a imunidade de rebanho
está descartada como forma de
superar a pandemia.
FUNDO ELEITORAL
O TSE informou que 1/3
dos partidos políticos já estão
aptos a receber os repasse do
fundo eleitoral referente às
eleições de novembro. Para as
11 legendas já regularizadas,
o montante separado soma R$
797,6 milhões. Para confirmar
o acesso ao fundo, os partidos
devem definir os critérios para a
sua distribuição. Eles devem ser
aprovados pela maioria absoluta
dos membros dos diretórios
nacionais de cada agremiação
e, posteriormente, informados
e certificados pelo Tribunal.
VACINA RUSSA
O governador Ratinho
Junior disse ao jornalista Luiz
Datena que o governo russo
poderá mandar doses de vacina
para seus cidadãos residentes
no Brasil já a partir de outubro. “Tenho uma vizinha russa
que mora aqui há alguns anos.
O governo russo já entrou em
contato com ela dizendo que, a
partir de outubro vão mandar
vacina para todos os cidadãos
russos que moram no Brasil.
O governo russo não faria isso
se a vacina não estivesse bem
avançada”.
TURISMO DE EVENTOS
Eventos com até 50 pessoas já podem ser realizados em

Foz do Iguaçu. A medida busca
movimentar o turismo diante da
crise causada pela pandemia. Os
locais, exclusivos ou não para
eventos, devem seguir medidas
sanitárias para a prevenção do
novo coronavírus.
SANEAMENTO
O principal investimento da
Sanepar em Toledo nos últimos
quatro anos foi na ampliação
do sistema de esgoto sanitário, chegam a um total de R$
52 milhões, incluindo a área de
abastecimento de água. Entre
as obras destacam-se a implantação da ETE Rio Toledo e a
execução de mais de 37,7 quilômetros de rede coletora.
VERBAS
O TSE julga uma proposta
que compatibiliza o número
de candidaturas negras com o
volume de recursos do fundo
eleitoral destinado aos partidos.
Ou seja, a verba que cada partido dará aos candidatos deverá
ser proporcional ao número de
candidatos negros apresentados pela legenda.
AUXÍLIO EMERGENCIAL
O presidente Jair Bolsonaro
afirmou que o auxílio emergencial deve ser prorrogado por
mais alguns meses, podendo
ser estendido até o final do ano.
O valor do benefício aos informais pesa nos cofres públicos e,
por isso, deverá ser reduzido.
O valor desembolsado pelo
governo até agora foi de R$
161 bilhões, segundo balanço
da Caixa Econômica Federal.
CORTES
A Volkswagen conversa com
o sindicato dos metalúrgicos do
ABC e da grande Curitiba para
reduzir o seu quadro de funcionário. Segundo os sindicalistas,
a montadora propõe a redução
de 35% da mão de obra, o que
representará a demissão de
5 mil trabalhadores em diferentes setores. A Volkswagen
afirma que decisões sobre cortes dependem da evolução do
mercado automotivo no Brasil.
A previsão é de queda de 40%
nas vendas de automóveis e de
45% na produção.
PERDAS
Trinta e três dos cem
maiores municípios do Brasil perdem, em um primeiro
momento, com a reforma tributária defendida pelo governo
porque a tributação passará a
ser feita no consumo do bem
e não onde ele é produzido.
Por esse motivo, o presidente
da Confederação Nacional dos
Municípios, Glademir Aroldi,
defende que é importante manter a proposta de criação de um
fundo de compensação, para
que essa perda seja diluída ao
longo de um certo período.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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POR DOAÇÕES IRREGULARES DE IMÓVEIS

Justiça bloqueia bens de ex-prefeito
Divulgação

Empresário
também teve
determinado
indisponibilidade
de seus bens
* Da Redação
Carambeí - Atendendo
pedido do Ministério Público do
Paraná, a Vara Cível de Castro,
concedeu liminar determinando
a indisponibilidade de bens do
ex-prefeito de Carambeí, Alci
Pedroso de Oliveira, na gestão
2001-2004, município que integra a comarca, e de um empresário da cidade que teria sido
beneficiado por doações irregulares de imóveis públicos. Segundo
a decisão, o limite do bloqueio é
de R$ R$ 728.507,73 para
cada um dos dois requeridos.
A ação civil pública de ressarcimento ao erário foi ajuizada pela 3ª Promotoria de
Justiça de Castro. Segundo as
investigações, as doações ocorreram sem avaliação preliminar
e procedimento licitatório ou de

Alci Pedroso de Oliveira com bens bloqeados

dispensa/inexigibilidade e sem
formalização de contrato administrativo e fixação de encargos,
beneficiando
indevidamente
o empresário, em detrimento
de outras pessoas. Na ação, a

Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta quinta-feira (20) a atualização dos dados referentes à
Covid-19 em Palmeira. Nenhum
caso novo foi registrado.
O panorama atual dos casos
de Covid-19 em Palmeira está da
seguinte forma: 79 casos confirmados para Covid-19 em residentes
de Palmeira, sendo 66 recuperados, 11 em isolamento domiciliar,
e dois óbitos por Covid-19.
Dos 79 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
153 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 961 pacientes notificados,
sendo que 808 já estão recuperados. O teste foi realizado em 613
pessoas através do Sistema Único
de Saúde (SUS).
No momento, 16 casos seguem
em investigação, todos aguardando
resultados de exame. Além disso,
768 pacientes foram descartados
de possível Covid-19.
Em cumprimento da Nota
Técnica 41/2020 da Secretaria
de Estado da Saúde (SESA-PR),
também foram realizados 74 testes em idosos que estão em instituições de longa permanência e
funcionários que trabalham nestes
locais. Todos aguardam resultados.

* Com Assessoria MPPR

PRÓXIMO JOGO SERÁ NO DOMINGO

Operário vence o CSA
no Germano Kruger
Da Redação
Ponta Grossa - O Operário volta a campo neste domingo
(23) para enfrentar o Paraná,
na Vila Capanema, às 11 horas,
após vencer o CSA por 3 a 0, na
noite desta terça-feira (18), no
Estádio Germano Krüger, pela
quarta rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. Com o
resultado positivo, o Fantasma
alcançou os oito pontos e segue
invicto na competição.
Os gols foram marcados
na segunda etapa da partida.
Aos 10 minutos, Sávio cruzou e
Schumacher, de letra, finalizou
para o fundo do gol. O Operário
continuou no campo de ataque
e ampliou com Mazinho aos 19
minutos. Em cobrança de escanteio de Tomas Bastos, o volante
marcou de cabeça. O terceiro gol
alvinegro saiu aos 38 minutos,
quando Lucas Batatinha aproveitou erro da defesa adversária e
balançou as redes.

O alvinegro iniciou o jogo
com Rodrigo Viana, Reniê. Rafael
Bonfim, Ricardo Silva, Savio,
Mazinho, Tomas Bastos, Thomaz, Julinho, Douglas Coutinho e
Schumacher. No segundo tempo,
entraram Lucas Batatinha, Marcelo, Jimenez, Jefinho e Sosa para
saída de Ricardo Silva, Thomaz,
Tomas Bastos, Schumacher e
Douglas Coutinho.
Em entrevista coletiva por
videoconferência, o treinador
Gerson Gusmão falou sobre a
vitória. “O jogo seria decidido nos
detalhes para a equipe que estivesse mais atenta. Era importante
que a gente dobrasse a marcação
pelo lado dos campos e os atletas
entenderam isso. Fizemos o dever
de casa e vencemos as duas partidas aqui. O essencial é somar
pontos e se manter na parte de
cima da tabela. Importante resultado e importante a participação
dos atletas que entraram. Temos
que manter essa competitividade
e esse espírito de equipe”.

VESTIBULAR 2020-2021

EM PALMEIRA

Saúde divulga
novo panorama
da covid-19

Promotoria de Justiça sustenta
também que, embora os imóveis
“integrassem o erário, sequer
estavam disponíveis para alienação – seja gratuita ou onerosa –,
porquanto ingressaram ao patri-

mônio público, respectivamente,
mediante doação com encargo,
e por meio de desapropriação.
E tanto num caso quanto no
outro, em virtude do descumprimento pela municipalidade
das finalidades estabelecidas,
deveriam ter retornado aos seus
proprietários originários”.
Para reforçar as irregularidades, o MPPR destaca
que as duas doações já foram
questionadas
judicialmente.
Como resultado, em uma delas
foi determinada a revogação
da doação, com o Município
sendo condenado ao pagamento de custas e honorários
advocatícios, o que acarretou
um prejuízo de R$ 16.447,73
aos cofres de Carambeí. No
segundo caso, o Município foi
condenado ao pagamento de
indenização no montante da
diferença entre a quantia já
recebida a título de indenização
pela desapropriação do imóvel e
seu valor atual, sem as benfeitorias implantadas, o que totaliza R$712.060,00, conforme
laudo pericial. Autos: 000379330.2020.8.16.0064.

Universidades estaduais
divulgam calendários

EM TODO O PARANÁ

Detran retorna atendimento
presencial nesta segunda
Divulgação

Da Assessoria
O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR)
retoma a partir de segundafeira (24) os atendimentos
presenciais nas unidades do
Estado. Os serviços já disponibilizados pelo portal do
órgão e no aplicativo Detran
Inteligente
permanecerão
disponíveis apenas por estes
meios. Os demais serão oferecidos presencialmente apenas com agendamento.
“Após quatro meses sem
atendimento presencial, retomamos com algumas restrições e tomando todas as
medidas necessárias e recomendadas pela Secretaria
de Estado da Saúde e Organização Mundial da Saúde
para segurança dos cidadãos
e colaboradores”, disse o
diretor-geral do Detran-PR,
Wagner Mesquita.
Ele acrescenta que os
agendamentos são uma forma
de impedir a aglomeração,
evitando a propagação da
Covid-19. Os horários disponibilizados para agendamento
estarão bem mais restritos.
Para manter o menor número
de pessoas dentro da unidade
e a limpeza e assepsia do
local serem feitas de maneira
constante, os horários serão
espaçados.
“Pedimos para que os
cidadãos tenham consciência e só agendem um serviço
que necessitam com urgência.
Até porque os prazos permanecerão prorrogados, então,
não há pressa para agendar”,
explica Mesquita.
Os postos avançados de
atendimento de Londrina
(Guaporé) e Curitiba (Central e Vila Hauer) não vão
reabrir. Nestas localidades
funcionarão apenas os serviços de foto, biometria e prova
teórica, como já vinha acontecendo.
Para atendimentos referentes aos serviços que não
estão disponíveis online, o

Da Assessoria

Atendimento retorna nesta segunda-feira (24)
cidadão poderá fazer o agendamento no site http://www.
detran.pr.gov.br ou pelo telefone 0800 643 73 73.
Serviços Online
No portal do Detran os
usuários podem acessar a
maioria dos serviços.
- Renovação da CNH: a
solicitação pode ser feita pela
internet. A biometria e a foto
– obrigatórias no processo de
renovação – não serão exigidas. Como medida emergencial o Detran vai usar as
informações já existentes no
banco de dados.
- Emissão do licenciamento (CRLV): o documento
do veículo também pode ser
solicitado on-line. O motorista
deve apresentar o CRLV-e
(versão digital no celular) ou
imprimir o documento em
uma impressora comum. O
documento está disponível
no site do Detran, no portal
PIA e, ainda, pelos aplicativos
Detran Inteligente e Carteira
Digital de Trânsito (CDT).
- Serviços de infrações,
como identificação de condutor, recurso de infrações para
todas as instâncias, recurso
para suspensão ou cassação
da CNH podem ser feitos digitalmente, direto no portal.
- Permissão Internacional
para Dirigir;
- Carteira Definitiva;
- Segunda via da CNH;
- Consulta informações do

IPVA;
- Consulta Situação e
Débitos do Veículo;
- Consulta Envio da
CNH;
- Certidões de veículos;
- Reemissão de guias de
CNH;
- Consultar status e pontuação na CNH.
Prazos
Os prazos referentes a
transferências de veículos,
processos para primeira habilitação, renovação da Carteira
Nacional de Trânsito (CNH),
e recursos de multas, suspensão e cassação permanecem
prorrogados conforme a Resolução 782/2020 do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), não sendo necessária a
presença imediata nas unidades para regularização.
- Carteira Nacional de
Habilitação vencida desde 19
de fevereiro de 2020 fica com
prazo indeterminado para
renovação;
- Processos de primeira
habilitação terão prazos
estendidos para conclusão de
12 meses para 18 meses;
- Prazos para transferência de propriedade de veículos estão suspensos;
- Prazos para apresentar
defesa, indicação de condutor
e recurso de multa, suspensão e cassação de CNH ficam
interrompidos por tempo
indeterminado.

Os estudantes que queiram
ingressar em uma das sete universidades estaduais do Paraná no
próximo ano precisam ficar atentos
às novas datas dos vestibulares. Os
concursos foram alterados em função da pandemia do novo coronavírus. As datas dos vestibulares foram
definidas levando em conta o calendário de outros processos seletivos,
como o do Enem, por exemplo.
Além disso, a adaptação das provas
para 2021 é essencial para garantir
a segurança dos vestibulandos e de
quem irá aplicar as provas.
Considerado o maior sistema
de ensino superior do Brasil em
número de instituições, as sete
universidades estaduais do Paraná
abrigam 94.584 estudantes, sendo
72.264 de graduação, 11.040 de
mestrado e doutorado e 11.270
de especialização. São 350 cursos
de graduação e 7.685 docentes.
Confira o que foi alterado no
calendário de vestibulares de
cada uma das instituições.
Universidade Estadual
de Maringá (UEM)
Quem pretende estudar na
UEM fará as provas no dia 21 e
22 de março de 2021. As inscrições abrem no dia 7 de outubro e
vão até 11 de novembro de 2020.
Os candidatos concorrerão a
2.989 vagas distribuídas em mais
de 40 cursos de graduação. Já as
provas do Processo de Avaliação
Seriada (PAS) 2020 permanecem
no dia 28 de fevereiro de 2021,
com inscrições entre 7 de outubro
a 11 de novembro de 2020.
Universidade Estadual
de Londrina (UEL)
A nova data do vestibular da
UEL foi aprovada no dia 30 de
julho pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão (CEPE). Para
evitar aglomerações, a universidade
adotou uma medida excepcional
que permite a realização da prova
em fase única. A data escolhida foi
14 de março de 2021. As inscrições iniciam no dia 14 de setembro
e seguem até 30 de outubro.
Universidade Estadual
do Centro-Oeste (Unicentro)
A Unicentro também divulgou
recentemente as novas datas para

os vestibulandos. De acordo com
o cronograma, a prova será realizada nos dias 21 e 22 de março.
As inscrições abrem no dia 04 de
janeiro e vão até 04 de fevereiro
de 2021. É importante ficar atento
ao site da instituição e acompanhar
todos os editais para não perder
nenhuma atualização. Já as provas
do PAC foram remarcadas para
21 de fevereiro de 2021, com inscrições entre 15 de outubro e 15
de novembro de 2020.
Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG)
Na UEPG, as provas que
seriam realizadas em dezembro
deste ano foram remarcadas para
os dias 07 e 08 de março de 2021.
Quem quiser se candidatar a uma
vaga pode realizar a inscrição entre
1º de setembro a 29 de outubro
de 2020. Na seleção, serão ofertadas 1.453 vagas em 39 cursos
de graduação. O PSS da instituição
também foi adiado para o dia 31 de
janeiro de 2021. O período para
novas inscrições já está aberto e
segue até o dia 30 de setembro.
Universidade Estadual do Oeste
do Paraná (Unioeste)
Na Unioeste, a aplicação das
provas será realizada no dia 30
de maio de 2021. A expectativa
é de que tenha uma ampliação na
quantidade de dias em que os candidatos terão para se inscrever. As
inscrições devem iniciar no mês de
fevereiro e seguir até abril. Fique
atento ao site da universidade para
acompanhar todas as novidades.
Universidade Estadual
do Paraná (Unespar)
Em abril, a Unespar anunciou
a suspensão do calendário do
vestibular. As provas seguem sem
data definida para a realização,
mas a expectativa é que ocorram
no inicio de 2021. Enquanto o
novo calendário é elaborado, é
possível baixar o Manual do Candidato do ano passado e conferir
todas as informações para ir bem
no processo seletivo.
Universidade Estadual do Norte
do Paraná (UENP)
Assim como a Unespar, a
UENP estuda uma nova data para
a realização da prova, a previsão é
de que o vestibular seja realizado
no início do próximo ano.
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NORMAS DEVERÃO SER SEGUIDAS

Também está
aberto o
terminal
rodoviário da
Vila Rio Branco
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Através
do
Decreto
418/2020, publicado no Diário
Oficial do dia 18 de agosto, a
Prefeitura Municipal de Castro
autorizou a retomada de atividades e o funcionamento da rodoviária do município. As operações

no local, no entanto, estão condicionadas à normas especificas
e as do Decreto 357/2020. As
empresas e comerciantes que
exercem atividades no local,
serão responsáveis pela exigência
e orientações dos usuários, para
que tais normas sejam respeitas,
sob pena de responsabilização.
Está previsto no Decreto
(357), por exemplo, que o funcionamento de restaurantes, lanchonetes, cafés e congêneres com
presença de público e venda de
bebidas alcoólicas pode ocorrer
somente até as 22 horas, e atendimento presencial até as 23 horas.
Profissionais liberais e autônomos
em geral devem trabalhar com

agendamento, em domicílio ou
em sua sede, para evitar o acúmulo de pessoas no ambiente e a
permanência em salas de espera.
Segundo o documento, cabe
à concessionária de serviços
de transporte público coletivo
manter os horários e linhas de
ônibus do transporte público
municipal, conforme estabelecido em contrato. E, é proibida
a circulação dos veículos com
passageiros além do número de
assentos disponíveis. A concessionária também deverá fornecer,
em cada veículo, álcool em gel
(70%) para os usuários e manter
as janelas abertas em sua totalidade. Os veículos de transporte

POR COVID-19 NO PARANÁ

84 óbitos nas últimas 24 horas
Da Assessoria
A Secretaria de Estado
da Saúde confirmou nesta
quinta-feira (20) mais 2.338
diagnósticos e 84 óbitos pela
infecção causada pelo novo
coronavírus. O Paraná soma
agora 111.014 casos e 2.861
mortos em decorrência da
doença. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao
final do texto.
Internados
Nesta quinta-feira, 913
pacientes com diagnóstico
confirmado de Covid-19 estão
internados. São 752 em leitos
SUS (380 em UTI e 372 em
leitos clínicos/enfermaria) e
173 em leitos da rede particular (71 em UTI e 102 em
leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 1.158 pacientes internados, 532 em leitos
UTI e 626 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
As 84 pessoas que tiveram
óbitos relatados neste informe
estavam internadas. São 36
mulheres e 49 homens, com
idades que variam de 37 a
92 anos. Os óbitos ocorreram

entre os dias 01 de julho a 20
de agosto.
Os pacientes que faleceram
residiam em Curitiba (38),
São José dos Pinhais (4),
Piraquara (4), Colombo (3),
Foz do Iguaçu (3), Maringá
(3), São Pedro do Ivaí (3),
Londrina (2), Pinhais (2),
Ponta grossa (2), São José da
Boa Vista (2).
Além disso, houve uma
ocorrência em cada dos municípios de Ângulo, Apucarana,
Arapongas, Araucária, Bandeirantes, Campo Largo,
Colorado, General Carneiro,
Itaperuçu, Jandaia do Sul,
Mauá da Serra, Nova Prata do
Iguaçu, Quatro Barras, Rebouças, Ribeirão do Pinhal, Rio
Bom, Santa Cecília do Pavão
e União da Vitória.
Fora do Paraná
O monitoramento da
Secretaria da Saúde registra
1.231 casos de residentes de
fora, sendo que 30 pessoas
foram a óbito.
Ajustes
17 casos confirmados
como residentes de fora do
Paraná foram transferidos para
Itapejara D'Oeste nos dias 21
e 22 de julho (1 caso em cada
dia) e no mês de agosto houve
transferências no dia 3 (3
casos), dia 6 (1 caso), dia 9
(2), dia 13 (1 caso), dia 12

(2 casos), dia 15 (2), dia 16
(1 caso) e 17 (3).
Dois casos confirmados no
dia 30 de junho, em Maringá,
foram transferidos para Cianorte, e um caso confirmado
no dia 16 de agosto, em Abatiá, foi transferido para Bandeirantes. Um caso confirmado
no dia 26 de julho, em Irati foi
transferido para Rebouças; um
caso confirmado no dia 15 de
julho, em Curitiba, foi transferido para Colombo.
Um óbito confirmado
no dia 29/7 em Curitiba foi
transferido para Fazenda Rio
Grande; masculino, 36 anos.
Um óbito confirmado no dia
15 de agosto em Francisco
Beltrão foi transferido para
Marmeleiro (masculino, 74
anos) e outro óbito confirmado
no dia 18 de agosto, em Lages
(SC) foi transferido para Curitiba (feminino, 83 anos).
Exclusões:
Um caso confirmado no
dia 7 de agosto em Francisco
Beltrão foi excluído por duplicidade de notificação.
Um óbito confirmado no
dia 17 de agosto, em Rio
Branco do Sul, foi excluído
por duplicidade de notificação
(masculino, 54 anos).
Um óbito confirmado no
dia 22/7 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação (masculino, 59 anos).

Divulgação / Daiane Taborda

Abertura de
rodoviária está
condicionada
Rodoviária abre, mas ônibus só poderão transportar passageiros dentro do número de assentos

de passageiros, coletivos, táxis,
carros de motoristas de aplicativo e congêneres somente poderão transportar passageiros que
estejam utilizando máscara ou

similar que funcione como barreira mecânica.
O uso de máscara de proteção facial, aliás é obrigatoriedade para todas as pessoas que

estiverem fora de sua residência,
em espaços de uso público ou
de uso coletivo, enquanto durar
o estado de calamidade pública
decorrente da pandemia.

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

Igreja inundou com chuvas recentes
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A igreja matriz Nossa Senhora
do Rosário vem sendo penalizada
com dias chuvosos como os desta
e da semana passada. Frei Osmar
Paulo, que é pároco da matriz,
explicou à reportagem que diferentes fatores são responsáveis
pela entrada da água da chuva na
igreja, a principal delas é a idade
da forração. A última reforma, responsável pela ampliação da Paróquia, é do início dos anos 2000,
e com o tempo foram se abrindo
pequenos buracos nas telhas, além
disso, como caem folhas e galhos
das árvores, da Praça do Rosário,
nas calhas da igreja, elas ficam
obstruídas fazendo com que a
água entre pelas laterais e escorram livremente pelas paredes da
igreja. Desta vez até as salas de
atendimento ficaram cheias de
água. Como a cobertura é antiga,
as últimas chuvas também fizeram
com que parte do telhado das salas
de catequese cedesse.
“Sempre que chove, desde
que eu assumi a Paróquia, ocorrem esses alagamentos. As calhas
enchem com as folhas das árvores, e não aguentam, mas com a
chuva de agora o forro também
não aguentou e cedeu na sala de
catequese, porém, também tem
um agravante que são as telhas
velhas, com furos e que precisam
ser trocadas com urgência. Depois
da reforma da Paróquia, que foi
há cerca de 20 anos, a igreja só
recebeu pinturas, mas não foram
feitas mais reformas e nem trocas,
segundo o próprio pessoal que
trabalhou na ampliação, naquela
época, já é tempo de substituir a
estrutura”, explicou o sacerdote.

Para preservar o mobiliário, é
preciso mudar de lugar todos os
bancos, por exemplo, toda vez que
a chuva é um pouco mais volumosa.
Mas não é só a igreja que vem
sofrendo as consequências das chuvas intensas, até no Posto de Saúde
vizinho à igreja, a água da chuva já
está causando problemas, devido
ao entupimento das calhas.
Ação para arrecadar dinheiro
em prol da obra de melhoria
Segundo frei Osmar, o plano
para a troca do telhado da igreja
já existe desde o ano passado,
mas acabou sendo interrompido
pela pandemia do novo coronavírus, e agora, para dar sequência
ao projeto o pároco e os membros
da Paróquia estão trabalhando em
diversas ações, com a finalidade
de arrecadar dinheiro suficiente
para investir na obra. “Desde o
ano passado, quando assumi a
Paróquia, coloquei esse propósito
no coração e na cabeça. Só vou
sair daqui quando fizer a reforma
da igreja, enquanto isso não se
realizar eu não estarei bem e nem
feliz. Além destes problemas que
já mencionamos, também tem o
comprometimento da madeira do
altar, que sofre com a presença de
cupins e também vai precisar ser
substituída”, explicou o frei.
Uma das ações foi a criação de
um carnê para contribuição voluntária, através do qual paroquianos
e demais membros da comunidade
poderão repassar à igreja mensalmente, durante um ano, um valor
em espécie, de acordo com suas
possibilidades. Para contribuir a
partir do carnê basta ir até a secretaria da igreja e retira-lo ou pega-lo
com a equipe do dízimo, durante as
missas. O valor pode ser entregue

na própria secretaria ou através de
depósito ou transferência bancária.
Os dados bancários da igreja também estão disponíveis na secretaria da Paróquia. “Nós entendemos
que nem todos podem contribuir
dessa forma, mas a quantia a ser
doada é de acordo com o que cada
um puder, assim, pedimos muitos
que os paroquianos e demais pessoas da comunidade tenham esse
coração contrito e voluntário, e
percebam a necessidade de contribuir para com a casa mãe, que é a
matriz. Esse convite é para todos,
inclusive pessoas que freqüentam
as capelas, que também fazem
parte da Paróquia”
Para este sábado (22) também está programado um feijão
mexicano, cujos bilhetes já estão
sendo comercializados, na secretaria da igreja, à R$ 25 cada. O
prato será acompanhado por batata
palha e ‘arroz do frei’, e a retirada
deve ser feita no sábado, entre 11
e 13 horas no Salão Paroquial da
matriz. “Esperamos pela providência divina e pela contribuição
da comunidade, paroquianos e
empresários locais. Pedimos que
essas ações sejam analisadas com
carinho, mas também aceitamos
outras contribuições voluntárias, de
qualquer valor. Quem quiser conhecer a igreja inclusive, quem quiser
passar por lá nesses dias para ver
a situação da qual estamos falando,
está convidado. Todos serão sempre muito bem recebidos na nossa
Paróquia. Nós sabemos que muitos estão passando por momentos
difíceis, que as receitas diminuíram
graças a pandemia, mas toda colaboração, de um mínimo valor, será
bem-vinda. Tudo o que a gente dá
para Deus volta pra nós, para nossa
família”, finalizou o frei.
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SINDICASTRO COLOCA

Ferramentas a disposição do comércio
Sindicastro prepara
profissionais do
comércio para
o pós-pandemia
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A pandemia do novo coronavírus
exigiu adaptações, postura e ações, em
quase todos os setores. Com o Sindicato
do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro), que atua junto ao comércio do
município há 61 anos e representa 2.300
empresas, não foi diferente. Mesmo tendo
visto e trabalhado nas mais diversas situações, inclusive em outras crises e em cenários adversos, o presidente da entidade,
José Marioli Simão, disse à reportagem
que as consequências trazidas pela pandemia são algo nunca visto antes, e com
as quais ninguém estava preparado para
lidar. “No início inclusive, gerou até certo
pavor, até mesmo nos governantes, porque
ninguém estava preparado para essa situ-

ação, ninguém sabia enfrentar uma pandemia”, destacou ele.
E, quando a pandemia se tornou uma
realidade por aqui, o Sindicastro passou
a atuar, assim como outras entidades do
município, junto à Prefeitura no Comitê
de Operações de Emergência (COE).
Conforme explicou Marioli, foram necessários vários encontros e até algumas reuniões exaustivas para que se tomassem
as decisões cabíveis à situação. “Tivemos
uma participação efetiva, representando
o comércio e os empresários de nossa
cidade, levando informações e subsídios
necessários para as tomadas de decisão e
para o retorno do comércio. Nesse sentido
não só o Sindicato, como também outras
entidades, tiveram um importante papel,
ficamos fechados por um tempo, por precaução, e enquanto isso tivemos vários
diálogos buscando a melhor solução, aos
poucos fomos mostrando que o comércio tinha condições de voltar a trabalhar,
para manter os empregos, e depois provamos que tínhamos razão, porque ficamos
quase dois meses com o comércio aberto
e sem aumento significativo no número
de casos. Nesta fase tivemos até debates

acalorados, tivemos que manter um posicionamento firme, mas o lado bom é que
havia boas intenções de ambos os lados,
ninguém sabia direito como lidar com as
conseqüências da pandemia, mas o poder
público se mostrou disposto a ouvir aos
representantes de cada setor, e todos, em
parceria, se empenharam para tomar a
decisão certa. Talvez nem tudo tenha sido
acerto, o fechamento do comércio talvez
tenha sido cedo, mas sempre tentamos
tomar decisões pensando no melhor para
o município”, ressaltou o presidente.
Para ajudar o comércio da cidade a se
preparar para o período pós-pandemia, o
Sindicastro também vem buscando ferramentas que podem ser usadas por todos.
Por exemplo, em parceria com a Fecomércio e com o Senac, trouxe para o município
cursos gratuitos, à distância, para profissionais de venda nos setores de joalheira, vestuário e qualidade no atendimento. A ideia
é preparar os colaboradores do comércio
local, para oferecerem um atendimento
melhor e mais profissional, cativando o
cliente para dar preferência ao comércio
da cidade. “Se queremos que o consumidor gaste aqui, temos que oferecer atendi-

Divulgação

Marioli Simão, presidente do Sindicastro

mento de qualidade”, defende José Marioli.
As primeiras turmas dos cursos já estão se
formando, mas ainda existem vagas disponíveis, no link https://bit.ly/Sindicastro
E, como a crise chegou em todos os
estabelecimentos comerciais, só que para
alguns com mais potência do que para
outros, o Sindicastro também está atu-

EU APÓIO O COMÉRCIO LOCAL

ando para ajudar os pedidos de aporte de
seus associados chegarem até a Fomento
Paraná. De acordo com o presidente, os
funcionários da entidade passaram por treinamento e se preparam cada vez mais para
dar esse atendimento, recebendo documentos e pedidos de financiamento dos empresários e os encaminhando para a Fomento.
Além disso, também faz as orientações à
empresas, repassando materiais e informações para dar suporte em casos como os
de acordos de trabalho, compensação de
horas e outras situações que passaram a
fazer parte da rotina empresarial desde que
a pandemia começou.
De acordo com o presidente, para
darem resultados positivos, essas iniciativas devem ser aliadas à escolha do consumidor local, pelo comércio da cidade. “O
comércio local está preparado para receber os consumidores, tem variedade de
produtos à disposição, mas é importante
que estes consumidores deem preferência
para Castro, investindo na cidade principalmente neste momento que exige essa
parceria, isso é de suma importância para
preservar empregos e negócios no município”, finalizou.
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EM TEMPOS DE PANDEMIA

Idosos acolhidos
ficam ainda
mais isolados
Apadrinhamento
dos idodos
continua, porém,
visitas só após
a pandemia
controlada
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Todos, ou pelo menos a
grande maioria das pessoas
vive mais isolada depois que a
pandemia começou. O chamado
distanciamento social aumentou, dando mais espaço para
os relacionamentos virtuais, e
aqueles que já viviam afastados de grande parte sociedade,
agora estão ainda mais distantes
de qualquer convívio externo. É

o caso, por exemplo, dos idosos
acolhidos no Serviço de Acolhimento São Vicente de Paulo.
Para ajudar estes senhores e
senhoras, para os quais o lugar
hoje é o próprio lar, os profissionais da unidade tiveram que
ajustar a rotina de trabalhos e
reinventar o dia a dia.
As visitas no local foram suspensas em março, desde então
familiares e amigos não podem
mais ir até seus velhinhos, e o
impacto dessa medida necessária para proteger os acolhidos, abalou significativamente
o estado emocional deles. Para
tentar amenizar as consequências dessa falta de contato mais
próximo, algumas visitas foram
agendadas no mês de junho,
antes, porém, os funcionários
do Acolhimento fizeram um trabalho minucioso de triagem com
os visitantes, e apenas liberaram

a entrada dos mesmos devidamente paramentados, com
todos os Equipamento de Proteção possíveis. “Essas visitas
foram das pessoas mais próximas, com quem eles têm maior
vínculo, para ajudar a regular o
sistema emocional dos idosos,
mas só a partir de triagem e
de muitas orientações sobre as
medidas de prevenção que todos
deveriam adotar. Também foi
respeitado um distanciamento
mínimo de dois metros”, explicou a psicóloga do Acolhimento,
Aline Copacheski.
De acordo com a profissional, a medida ajudou bastante a
aliviar o estado emocional dos
acolhidos, porém, com o avanço
da pandemia no município foi
necessário interromper novamente as visitas, assim, a redução do distanciamento entre
famílias e pessoas próximas,

Fachada do Asilo São Vicente de Paulo

dos idosos, tem de ser feita
pelas ligações telefônicas, através de áudio e de vídeo também,
quando o familiar tem o recurso,
e quando a condição cognitiva
do idoso permite. Alguns familiares também vão até o local e
deixam presentes, que depois
de serem devidamente higienizados, chegam até os acolhidos.
Contudo, nem todos entendem,
sobretudo, o tempo que está
levando para que a situação
volte a normalizar. “Os contatos
continuam acontecendo, mas
eles demonstram sentir muita
falta dessa proximidade física,
alguns não entendem a demora
de solução para esta situação”,
destacou a psicóloga.
Quando começou a pandemia também foram suspensas
as saídas dos idosos e todas
as atividades coletivos, porém,
passados alguns meses e devido
à necessidade de manter a interação, para o bem da condição
emocional dos idosos, as atividades foram voltando aos poucos. Todas a partir de muita
orientação e adaptadas à nova

realidade, isso, aliado a recursos, como as visitas organizadas
no mês de junho, vem ajudando
a reduzir sintomas como as crises de ansiedade que os acolhidos começaram a ter. Segundo
Aline, eles passaram a apresentar melhoras como maior estabilidade emocional.
Mas, se a pandemia do novo
coronavírus afetou a condição
emocional dos acolhidos, as
medidas adotadas depois que
ela começou também foram
responsáveis por uma condição
melhor da saúde física dos idosos. É o que explica a psicóloga.
“Nós tivemos que começar a
usar toda uma paramentação,
como o uso contínuo de máscara, higienização do ambiente e
dos próprios idosos muito mais
rigorosa e essa contingência das
visitas e dos contatos externos,
e tivemos redução significativa
de problemas que ocorriam com
frequência, como o surgimento
de viroses, por exemplo. Acreditamos que todas essas práticas
ajudaram a melhorar a saúde
física deles”, ressaltou.

Voluntariado fez a diferença
Segundo Aline Copacheski,
as doações recebidas pela entidade, vindas de muitos castrenses solidários, ajudaram e vêm
ajudando o Serviços de Acolhimento a passar pela pandemia.
“Nós só temos que agradecer a
comunidade em geral, a instituição recebeu muitas doações de
materiais de higiene e limpeza,
e de alimentação. Os castrenses
acolheram essa demanda e essa
necessidade, e nos ajudaram
muito a cuidar melhor dos idosos”, relatou.
A psicóloga também explicou
que doações em dinheiro, e de
qualquer valor, são sempre aceitas pela entidades, porque foram
necessárias várias adaptações
estruturais, e o investimento em
diversos materiais novos e em
Equipamentos de Proteção Individual (EPI), para o bem-estar e
cuidado com os acolhidos, com
isso ocorreram gastos significativos. Porém, toda e qualquer
doação é bem-vinda, sobretudo
de alimentos e de materiais de
higiene e limpeza.

50% DO PROJETO EXECUTADO

Obras do Samu avançam em Carambeí
Divulgação

Da Redação
Carambeí - As obras da
base do Serviço de Atendimento
Móvel (SAMU) que tiveram início no mês de junho já alcançam
mais de 50% do projeto executado com previsão de entrega
para os próximos meses.
A base localizada junto ao
Detransede e Bombeiro Comunitário contará com área de 115
m² para ofertar suporte básico,
uma ambulância e equipes com
técnico de enfermagem e motorista socorrista 24 horas.
A estrutura do SAMU de
Carambeí contará com almoxarifado, depósito de material de
limpeza, garagem e lavagem da

Castro

Estrutura ocupará 115 m² de área construída
ambulância e sala de higienização
de macas. A instalação da base
do SAMU na cidade, de acordo
com o prefeito Osmar Blum, é
um reforço importante no atendimento de urgência e emergência,

estamosndo
chega

conduzindo pacientes ao Centro
Municipal de Saúde e quando
necessário deslocamento a cidades vizinhas sem a necessidade
do deslocamento de profissionais
do município.

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

www.mestredaobralocacoes.com.br
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(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.
VENDA DE IMÓVEL
Vendo casa na Rua Santa Cruz,
983, Jardim das Nações. 2 quartos,
sala, cozinha, lvandeira e banheiro.
Tratar: (42) 99944-3153.

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.

FORD KA 1.0
Vendo Ka 1.0, completo, 2018, R$
32.900,00, abaixo da FIP. Contato:
(42) 9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.

UNO MILLE FIRE
Vendo Uno Mile Fire, Flex - Repasse
- de R$ 17.000,00 por 13.490,00.
Contato: (42) 9 9903-4300, (42) 9
9976-2818.
MONTANA LS
2016/16, 1.4 completa, único dono.
R$ 29.900,00, abaixo da FIP. Contato:
(42) 9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

A forma mais barata de fazer negócio!

EDSON VEÍCULOS
Venda, compra, troca, financiamento, consignação, contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
Confira os veículos disponíveis:

DUSTER DAKAR 4X2
Vendo, automática, 2017/17, oferta,
R$ 51.900,00, abaixo da FIP. Contato:
(42) 9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.

Canal 1

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).

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.

SENTRA LS
Vento Sectra LS, 2014, 2.0, automático. R$ 44.500,00. Contato: (42) 9
9903-4300, (42) 9 9976-2818.
GOL 99
Vendo Gol, ano 99, 2 portas, 1.0,
R$ 7.500,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.
GOL 1.8
Vendo Gol 1.8, 4 portas, com direção
hidráulica. R$ 9.900,00. Contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO Estado do Paraná = EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO - 30
(TRINTA) DIAS = da requerida CENTRO EDUCACIONAL DE CASTRO/CEDUC S/C LTDA. (CNPJ nº 04.024.498/0001-83). O Doutor
FREDERICO ALENCAR MONTEIRO BORGES, Juiz Substituto 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 Escrivania do Cível tramitam os autos de
AÇÃO DE COBRANÇA, sob nº 0005150-84.2016.8.16.0064, em que
é requerente SOCIEDADE EDUCACIONAL PROFESSOR ALTAIR
MONGRUEL LTDA. - SEPAM e requerido(a) CENTRO EDUCACIONAL DE CASTRO/CEDUC S/C LTDA., sendo que mediante o
presente edital, CITA o(a) requerido(a) CENTRO EDUCACIONAL
DE CASTRO/ CEDUC S/C LTDA., pessoa jurídica de direito privado,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 04.024.498/0001-83, na pessoa de seu
representante legal, atualmente em lugar incerto e não sabido, para
que tome conhecimento dos termos da ação, bem como, para que
no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a ação, sob pena de revelia. Na
inicial, a parte autora alega, em resumo, que: "em data de 01 de fevereiro de 2002 locou a ré um imóvel de sua propriedade, localizado na
Praça Getúlio Vargas, n.º 15, objeto da matrícula 15.748, pertencente
Circunscrição Imobiliária de Castro - PR, ante o decurso do tempo,
o Contrato passou a ter caráter indeterminado, tendo como último
valor reajustado/contratado do aluguel, o montante de R$ 10.488,00
(dez mil e quarenta reais). A ré desocupou o imóvel em junho de
2014, não sabendo a autora precisar a data exata, pois a ré desocupou o imóvel sem prévio aviso. Ocorre, que deixou a ré de adimplir
aluguéis, IPTU, água, luz e internet, cujo montante devido soma o
valor R$ 248.202,93 (duzentos e quarenta e oito mil, duzentos e dois
reais e noventa e três centavos). Demais dados deverão ser consultados nos autos. Consoante disposto no Art. 344 do CPC/2015: "SE O
RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO, SERÁ CONSIDERADO REVEL E
PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO FORMULADAS PELO AUTOR."Observação:O processo (acima indicado)
tramita através do sistema computacional PROJUDI, cujo endereço
na web é https://portal.tjpr.jus.br/projudi/. Todos os atos processuais
ocorrerão, exclusivamente, pelo sistema eletrônico (C.N. 2.21.3.1).
O acesso ao sistema pelos advogados depende de prévio cadastramento, o qual é obrigatório, devendo comparecer à Sede da Unidade Jurisdicional que já utilize o sistema eletrônico (OAB).DADO
E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná,
aos vinte e sete (27) dias do mês de do mês de junho (06) do ano de
dois mil e vinte (2020). Eu, (CleuzaMarlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino por determinação
do MM. Juiz Substituto. Cleuza Marlene Resseti Guiloski Empregada
Juramentada - Portaria 01/2019

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Evonik Degussa Brasil Ltda,, CNPJ 62.695.036/0054-04), LICENÇA
DE OPERAÇÃO N° 188335-R1 VALIDADE 11/08/2026 torna público
que recebeu do IAP, a Licença de Operação para para o empreendimento de fabricação de insumo para ração animal instalada na Rodovia PR 090, Km 115, Estrada do Cerne, Município de Castro, Paraná.

NIKON D 40
Vendo um câmera fotoso: 0002021-32.2020.8.16.0064
- Ref. mov.
22.1 - Assinado digitalmente por Carlos Eduardo Zago Udenal:16713
CITROEN C3 XTR
gráfica da marca Nikon, D
DIÇÃO Vendo
DE EDITAL.
Arq:
Citroen C3
XTRedital
1.4, 8 válvu40, semiprofissional, com
SUMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
las - repasse - R$ 14.500,00. Contato:
alça da mesma marca. Em
DE LICENÇA SIMPLIFICADA
(42) 9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
perfeito estado. Valor de
Luiz Octavio Bannach Rolim Filho torna público que irá requerer ao
R$ 1.200. Encontra-se
IAT a renovação da Licença Simplificada para a atividade de avicultura
na redação do jornal.
– Frango de Corte, instalada na Fazenda Tamanduá, Castro/Pr.
CRUZE LTZ
PROJUDI - Processo: 0004631-12.2016.8.16.0064 - Ref. mov. 209.1 - Assinado digitalmente por Carla Camila Resseti
Contato
pelo
telefone:
2014, completo, R$ 54.900,00,
05/08/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: citação por edital
(42) 9 9972-0758.
baixa quilometragem. Contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Luiz OctavioPODER
Bannach
Rolim FilhoDO
torna
públicoDO
que
recebeu do IAT a
JUDICIÁRIO
ESTADO
PARANÁ
Licença Simplificada para
a atividadeDE
deCASTRO
avicultura – Frango de Corte,
COMARCA
VARA
CÍVEL DECastro/Pr.
CASTRO - PROJUDI
instalada na Fazenda
Tamanduá,

SBT ainda não consegue
contonrnar os efeitos da pandemia
Nesses tempos de agora, com
as tantas restrições impostas,
também para a televisão diversas
alternativas ainda terão que ser
buscadas para que as grades de
programação operem com certa
normalidade.
Por exemplo, o “Zorra”, da
Globo, voltou ao ar com episódios
inéditos no sábado passado, mesclando o que já tinha em estoque
com cenas gravadas na casa dos
atores e em cidades cenográficas,
seguindo o protocolo de segurança.
Quer dizer, deu um jeito.
Mesma coisa a Record com o
“Top Chef”. Para a sua realização
foi necessário usar de criatividade
e superar as mais diferentes dificuldades. Andou tudo bem também.
Não existem, por enquanto,
outros caminhos possíveis, daí se
estranhar o motivo de o SBT não
conseguir fazer o mesmo com “A
Praça”, um programa importante
para os seus resultados, mas que
há meses vem exibindo reprises de
reprises.
Neste momento, se acomodar
ou dizer que o formato é engessado, não vale! Basta acompanhar
os muitos exemplos em prática,
incluindo internet. Tem como, sim,
e vontade conta muito.
TV Tudo
Coincidência?
A Globo lançou recentemente
no “Fantástico” o quadro “Projeto
Inocência”, que analisa casos que
deixaram dúvidas sobre a culpa ou
inocência dos réus.
O curioso é que o tema é o
mesmo do “Em Nome da Justiça”,
produzido pela JPO e exibido na
Record e no canal AXN, já prestes
a gravar a sua segunda temporada.

Edital de intimação, com prazo de 30
dias.
Autos de Ação Declaratória de Alteração
de Regime de Bens entre os cônjuges
0002021-32.2020.8.16.0064.
Requerentes: F.B.B. e M.D.
O
Dr.
CARLOS
EDUARDO
ZAGO
UDENAL, MM. Juiz de Direito da Vara de
Família da Comarca de Castro (PR), FAZ
SABER a todos quantos o presente
edital virem ou dele conhecimento
tiverem, que por este Juízo e Vara de
Família
tramitam
os
autos
supramencionados, sendo que mediante
o presente edital, torna público o pedido
de alteração de regime de bens,
formulado pelos requerentes, para que
seja alterado de comunhão parcial de
bens para o regime da separação total
de bens, nos termos do item 4.1.1.4, do
Código de Normas da Corregedoria
Geral da Justiça do Paraná, aplicável por
analogia ao caso em apreço. Castro, 23
de junho de 2020. Eu,______ Suzane
Sampaio Nocera, Técnica judiciária,
matrícula 52.690, que o digitei e
subscrevi.
CARLOS EDUARDO ZAGO UDENAL
Juiz de Direito

= EDITAL DE CITAÇÃO = PRAZO – 30 (TRINTA) DIAS = da requerida
Refrigeração Parapuâ Ltda. - ME (CNPJ. 13.477.498/0001-20)
O Doutor FREDERICO ALENCAR MONTEIRO BORGES, Juiz Substituto 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 REPARAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS, autuado sob o n.º 4631-12.2016.8.16.0064”, em que é requerente
CASTROLANDA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76 108 349/0001-03, com sede na Praça dos
Imigrantes, nº 03, na Colônia Castrolanda, município de Castro - Paraná; sendo que mediante
o presente edital CITA a requerida REFRIGERAÇÃO PARAPUA LTDA - ME., empresa
inscrita no CNPJ sob o nº. 13.477.498/0001-20, atualmente, em lugar incerto e não sabido,
para que no prazo de 15 (quinze) dias, conteste a ação, sob pena de revelia, devendo, na
mesma oportunidade, indicar eventuais provas que pretende produzir e manifestar-se sobre a
possibilidade de conciliação a respeito dos fatos, formulando sua proposta. Para tanto, segue o
resumo da petição inicial: “Ação de Reparação por Danos Materiais, autos nº.
4631-12.2016.8.16.0064, em trâmite pela Vara Cível da Comarca de Castro, Estado do
Paraná, onde figura como Requerente a Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda., e como
Requerida Refrigeração Parapuã Ltda. - ME, em razão dos seguintes fatos: Em 08 de julho de
2015 a requerente comprou da requerida uma Câmara Frigorífica nº 2049, no valor de R$
33.000,00 (trinta e três mil reais), pago em três parcelas. Quando da instalação da câmara
frigorífica, a requerida deixou de entregar determinados itens necessários para o bom
funcionamento do equipamento. Comprometendo-se, contudo, e efetuar a entrega das peças
faltantes dentro de alguns dias. Todavia, a requerida nunca cumpriu com a sua obrigação.
Dessa forma, para substituir os materiais que a requerida deixou de entregar, bem como para
instalá-los, a requerente se viu obrigada a comprar, de outras empresas, tudo o que havia
faltado, bem como, contratá-las para instalar tais peças. Por essa via, a requerente sofreu um
prejuízo de R$ 18.857,16 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e dezesseis
centavos). No caso em tela, a requerida recebeu R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) por uma
câmara frigorífica completa, que devia ter sido entregue em perfeitas condições de uso.
Todavia, apenas parte do serviço fora prestado, bem como, apenas parte da mercadoria fora
entregue à requerente. Por assim ser, para que pudesse fazer uso da câmara frigorífica, há
meses adquirida, a requerente se viu obrigada a contratar os serviços de outras empresas. O
que lhe causou um prejuízo de R$ 18.857,16 (dezoito mil oitocentos e cinquenta e sete reais e
dezesseis centavos), importância que deve ser restituída à requerente.” Consoante disposto no
Artigo 344 do CPC: “SE O RÉU NÃO CONTESTAR A AÇÃO, SERÁ CONSIDERADO
REVEL E PRESUMIR-SE-ÃO VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE FATO
FORMULADAS PELO AUTOR.” E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, e
futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital, com o prazo
de 30 dias, que será publicado na forma da lei, e afixado cópia no átrio do Fórum, no lugar de
costume. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Castro, Estado do Paraná, aos
cinco (05) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte (2020). Eu, _________
(Cleuza Marlene Resseti Guiloski), Empregada Juramentada, que o digitei, subscrevi e assino
por determinação do MM. Juiz Substituto.
Cleuza Marlene Resseti Guiloski
Empregada Juramentada – Aut.Portaria 01/2019

Desacelerando
Letícia Colin, uma das protagonistas de “Um Lugar ao Sol”,
novela de Lícia Manzo que substituirá “Amor de Mãe”, na Globo,
faixa das 21h, vai desacelerar um
pouco, em função do primeiro filho.
Sempre habituada a emendar
um trabalho no outro, ela não fará a
segunda temporada de “Cine Holliúdy”. Daí o convite para Bianca
Bin.
Cinema
Enquanto não volta às produções da Globo, o diretor Rogério
Gomes, o Papinha, acompanha o
processo de finalização do filme de
suspense sobrenatural “A cerca”,
rodado no interior do Rio Grande
do Sul.
O arremate, porém, acontecerá
no Rio, quando a pandemia permitir.
Elenco
“A cerca” tem Leona Cavalli
como a protagonista Elisa, uma jornalista em busca de vingança.
Também no elenco, José Loreto,
Jorge Pontual, Jonas Bloch e Marcello Novaes.

Curva perigosa
Do jeito que vai, a televisão
brasileira vai ficar sem Fórmula 1
no ano que vem.
A Globo desistiu e nenhuma
outra emissora se interessou até
agora. A conta, dizem, não fecha
de jeito nenhum.
Outro ponto
Ficou para a semana que vem
uma nova rodada de negociações
da Conmebol com as emissoras
interessadas na “Libertadores” e
“Sul-Americana”.
E como a questão existe uma
certa urgência, a decisão deve sair
entre 15 e 20 dias.

C´est fini
No final da próxima semana,
a Band encerra as gravações desta
atual temporada do reality “MasterChef” que, por causa da pandemia, decidiu apostar em formato
diferente, com um vencedor por
episódio.
No ar, vai até dezembro.

Data hoje
Sobre a negociação da Rede
TV! com Luis Ernesto Lacombe,
a informação é que ele está analisando o contrato.
Há, de parte a parte, o entendimento que o negócio, meio que
um pouco arrastado, tem boas
chances de sair.
Pré-agenda
Está planejado para setembro,
na primeira semana, o reinício das
gravações do “The Voice Kids”,
com André Marques, técnicos e os
participantes.
No dia 13, irá ao ar uma edição especial, relembrando os programas do início da temporada,
interrompida pela pandemia.

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE
Esquema diferente
CASTRO-PR
Rua Coronel Jorge Marcondes, S/N - Fórum - Castro/PR - CEP: 84.172-020 - Fone: (42) 3233-3608 E essa volta do “The Voice
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
Kids”, vale acrescentar, se dará
VARA de Família e Anexos
Estado do Paraná

Pé atrás
O que se percebe é que, entre
alguns dirigentes das TVs procuradas pela Conmebol, existe o receio
de um jogo de cena.
As competições foram oferecidas a todas, mas a proposta da
Globo, que rescindiu o antigo contrato, continuará sendo a melhor
em se tratando de “Libertadores”.
Todos já assistiram a esse filme.

Bate – Rebate
·Globo já está se esquematizando para a transmissão dos jogos
do Brasil, em novembro e janeiro,
pelas eliminatórias da Copa do
Qatar.
·Para o pessoal que cobre os
jogos do São Paulo, a assessoria
de imprensa do clube está pedindo
que tirem o apelido “Boia” do Paulinho...
·... Aí o técnico, na beira do
campo, no presta atenção ao jogador, só chama de “Boia”...
·... É de se imaginar essa mesma
cabecinha, em outros tempos, querendo trocar Pelé por Edson...
·... Ou Zico por Arthur.
·Fausto Silva volta hoje aos
estúdios da Globo para gravar o seu
próximo “Domingão”...
·... E como se antecipou por
aqui, com equipe e grupo de bailarinas em menor número, plateia
virtual e uma série de outros cuidados.
·Que ninguém se surpreenda
caso aconteça uma reviravolta no
caso Edu Guedes-Rede TV!-Band...
·... O apresentador tomou uma
decisão, mas a área de Programação da emissora de Amilcare Dallevo ainda não jogou a toalha...
·... E está muito empenhada em
segurá-lo na casa...
·... Todo esse problema com o
Edu se deu por falta de habilidade
da direção da Rede TV! e também
tem muito a ver com as reduções de
salários impostas.

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: PJLBF QYSMG 4TVKK JF5AR

Classificados a partir de R$ 2,00

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: PJX56 5WA39 4NK36 Y9QQR
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com uma série de cuidados.
Nos programas ao vivo, dias
20 e 27, os candidatos irão se
apresentar direto de suas casas.
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DURANTE OPERAÇÃO

Civil de Jaguariaíva prende cinco
Divulgação

Policiais
utilizaram
até cão
farejador

EM CASTRO

Civil prende acusado
por crime de estupro

Da Assessoria
Jaguariaíva - Na manhã de
quinta-feira (20), a Polícia Civil
de Jaguariaíva realizou operação visando dar cumprimento
a diversos mandados de busca
e apreensão e prisão preventiva
expedidos pelo Poder Judiciário
da comarca, baseados em investigações levadas a efeito pela
unidade policial.
A operação, que contou com
policiais das delegacias de Arapoti, Sengés e da 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa,
teve ainda apoio de cães farejadores e resultou na prisão de
cinco pessoas.
A primeira prisão, realizada
no bairro Primavera, foi de um
rapaz de 20 anos de idade reconhecido como sendo o autor de,
pelo menos, três crimes patrimoniais ocorridos no município
nos últimos 12 dias. Tal indivíduo é apontado como sendo
o autor de um furto mediante
arrombamento, ocorrido no
dia 30 de julho de 2020, onde
foram subtraídas diversas joias
da residência da vítima.
Inclusive, ele foi reconhecido

EM CASTRO

Mulher vai para
delegacia por
maus tratos a
animais
Mulher, de 31 anos, foi encaminhada para a 43ª DRP, em
Castro, após ser constatado que
ela mantinha em seu terreno animais em situação de maus tratos.
O caso chegou a conhecimento das autoridades, às
14h05 de terça-feira (18), na
Rua das Esmeraldas, no Bairro
Novo Horizonte.

INTERIOR DE CASTRO

PM recupera
na Terra Nova
caminhão
roubado
Policiais militares recuperaram por volta das 16h30 de
terça-feira (18) e entregaram ao
seu devido dono, o veículo caminhão Scania R 124 360, placas
ALC 3475, de Ribeirão Claro
(PR), e o semi-reboque placas
AMB 1786 e AMB 1382, roubados na mesma data.
Ele estava abandonado em
entrada rural da Colônia Terra
Nova.

NA PR 151

Homem se fere
após seu carro
deslizar na pista
Policiais rodoviários deram
atendimento a acidente rodoviário ocorrido às18h40 de
quarta-feira (18), do tipo deslizamento. Foi na PR151, km 303
mais 700 metros, em Carambeí.
Envolveu-se no acidente o automóvel Renault Logan, com placas de Ponta Grossa, conduzido
por A.L.M.O, de 38 Anos. O
acidente resultou com o condutor do automóvel apresentando
ferimentos leves. A vítima foi
conduzida ao Hospital Geral da
Unimed, de Ponta Grossa.

Em uma das prisões, mulher tentou se livrar da droga pela janela
como sendo o autor de outro
roubo, praticado mediante o
emprego de grave ameaça com
arma de fogo e faca, em estabelecimento comercial da cidade
também no dia 30, e e um terceiro ocorrido no dia 11 de
agosto, na zona rural do município, ondecom o uso de arma
de fogo, subtraiu a motocicleta,
dinheiro e celulares das vítimas.
Diante das informações apuradas pelo setor de investigações
da delegacia de Jaguariaíva foi
representado pela prisão preventiva de tal rapaz, a qual foi deferida e cumprida na quinta-feira.
Segunda prisão
A segunda prisão foi realizada no bairro Bela Vista,
onde uma mulher de 23 anos
de idade foi presa em flagrante
pela prática do crime de tráfico
de drogas, eis que durante o
cumprimento do devido mandado de busca e apreensão esta

tentou jogar pela janela de sua
residência uma sacola contendo
certa quantia de maconha. Tais
drogas estavam tanto em porções grandes quanto em pequenas embalagens já fracionadas
para venda.
Terceira prisão
A terceira prisão, realizada
no bairro Santa Cecília, foi de
um rapaz de 23 anos de idade,
o qual foi preso em flagrante
pela prática do crime de receptação, uma vez que durante o
cumprimento do devido mandado de busca e apreensão foi
localizada no interior da sua
residência mais de 40 quilos de
fios de cobre de origem desconhecida.
Quarta prisão
A quarta prisão ocorreu no
bairro Samambaia, onde estava
escondido um homem de 40 anos
de idade contra o qual pendia de

cumprimento um mandado de
prisão pela prática do crime de
associação criminosa. O indivíduo que tentou fugir por cima do
telhado da casa e foi preso após
perseguição pelos policiais, é
indicado como sendo integrante
da 'Quadrilha do Maçarico', responsável pela prática de crimes
patrimoniais contra agências
bancárias do Estado.
Quinta Prisão
A quinta prisão foi realizada
no bairro Remonta e teve como
alvo um homem de 27 anos,
o qual foi preso pela prática
do crime de tráfico de drogas,
tendo em seu desfavor cumprimento de mandado de prisão.
Com exceção do rapaz preso
pelo crime de receptação, liberado após o pagamento de
fiança, os demais foram encaminhados à Cadeia Pública local,
onde permanecem à disposição
do Poder Judiciário.

VÍTIMA FOI UM DONO DE MERCADO

Suspeito de matar vai em cana

Após intensas buscas e diligências em lugares de difícil
acesso, investigadores da 43ª
DRP localizaram e prenderam na
área rural do município, a 70 km
da zona urbana, homem investigado pela prática de crime de
Estupro de Vulnerável contra sua
sobrinha, com 12 anos na época
dos fatos.
A Polícia Civil representou a
prisão preventiva do investigado,
cujo mandado deferido pelo
Poder Judiciário foi cumprido na
tarde dessa quarta-feira (19).
O indivíduo foi escoltado para
a Cadeia Pública, onde permanecerá à disposição da Justiça.
Nesse período de pandemia,
cresce a preocupação com o

público infantojuvenil, e a Delegacia de Castro está atenta e
agindo sempre com prioridade
máxima nestes casos. O cumprimento imediato das ordens de
prisão é compromisso de celeridade e eficiência da 43ª DRP
perante o Judiciário e a sociedade, a quem se destinam todos
os atos de Polícia Judiciária.
Ajude as autoridades a combater este tipo de violência,
prevenindo vidas, zelando pelo
desenvolvimento e proteção das
crianças e adolescentes, e responsabilizando os autores da
violência.
Denuncie de maneira anônima por meio do fone (42)
99840-1110.

FURTOS EM CASTRO

Civil prende homem e
recupera ferramentas
Da Assessoria
Após a ocorrência de diversos furtos de ferramentas de
trabalho em Castro, o setor de
investigação da Polícia Civil, na
tarde de segunda-feira (17),
recuperou grande quantidade
de utensílios de construção
civil. Objetos avaliados em
aproximadamente R$ 2 mil,
alguns deles já reconhecidos

pelas vítimas.
Uma pessoa foi presa,
na região do Araucária, pela
suposta prática do crime de
receptação, sendo liberada
após pagamento de termo de
fiança; outras pessoas também
estão sendo investigadas pelos
furtos, os quais ocorreram, em
sua grande maioria, em obras
ou construções espalhados por
diversos bairros do município.

Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Na manhã
de quarta-feira (20), a Polícia
Civil de Ponta Grossa deflagrou
operação e prendeu suspeito
de tentativa de latrocínio registrada em um mercado, no bairro
Neves.
O crime ocorreu em 4 de
junho deste ano, oportunidade em que o autor entrou no
estabelecimento, anunciou um
assalto e, na sequência, quando
a vítima já estava no chão, efetuou quatro disparos de arma
de fogo, sendo um nas costas e
três na cabeça do proprietário.
Iniciadas as investigações, foi
identificado e apreendido o veículo utilizado no crime, sendo
decretada a prisão temporária
do suspeito, de 22 anos.
Tratando-se
de
crime
hediondo, a prisão tem prazo de
trinta dias, podendo ser prorrogada por igual período e depois
convertida em preventiva.
Além do mandado de prisão
do suspeito, foram cumpridos
seis mandados de busca e apreensão relacionados ao mesmo
caso.
Em um dos endereços foi
localizado outro foragido, de

TIBAGI

Micro-ondas furtado é
achado em terreno baldio
Tibagi - Equipe da PM foi
informada por volta das 16h20
de segunda-feira (17), que
havia um forno micro-ondas, de
cor branca, abandonado para o
lado de dentro do muro de um
terreno baldio localizado na Rua
Fabio Fanucci, em Tibagi. Foi
deslocado ao local a PM, que
confirmou o objeto da marca
LG, abandonado. Diante dos
fatos, o objeto foi recolhido e
entregue na delegacia de polícia

Seis mandados foram cumpridos

NA VILA OPERÁRIA

Veículo utilizado no crime foi apreendido
24 anos, o qual tinha contra si
mandado de prisão pela prática
dos crimes de roubo e corrupção de menores. A ação se deu
na região do Costa Rica, Jardim
Panamá e Explanada, em Ponta
Grossa.

Foram apreendidos elementos de convicção que auxiliarão
na instrução do inquérito policial.
As investigações prosseguem para a identificação de
outros possíveis envolvidos.

DROGAS E ARMAS APREENDIDAS

Tenta fugir da PM mas acaba pego
Policiais militares em patrulhamento avistaram um homem
em atitude suspeita que, ao se
deparar com a presença policial,
tentou evadir-se. Foi por volta
das 18 horas de terça-feira
(17), em estabelecimento localizado na Rua Vereador Lauro
Correia, na Vila Rio Branco.
Não demorou, e o cidadão foi
abordado em local que apresentava sinais de ser comércio de
entorpecentes.
Seguindo as deligências, os
mesmos policiais localizaram
02 balanças de precisão, 01 tv
e 01 relógio sem nota fiscal, 01
revólver cal .38, 06 Munições,

de Tibagi.
Por volta das 19 horas,
entrou em contato com o celular
do plantão da PM o gerente de
Cultura da Prefeitura Municipal de Tibagi, o qual informou
que havia reconhecido o microondas, encontrado pela equipe,
como sendo o mesmo furtado no
final de semana do Ginásio de
Esportes Quirão, porém, ainda
não haviam realizado boletim de
ocorrência.

Divulgação

Polícia Civil encontra
automóvel roubado
Da Redação
Na manhã de quarta-feira (19),
o Setor Operacional da Polícia Civil
de Castro, após tomar conhecimento do roubo de um veículo na
noite de segunda-feira (17), iniciou
as diligências logrando êxito em

recuperar o veículo Fiat Palio, de
cor branca, na Vila Operária, próximo a uma cancha de areia.
O Palio havia sido roubado
enquanto a vítima aguardava em
via pública. A ação foi praticada por
dois homens, armado de revólver,
que deram voz de assalto.

ARAPOTI

Encontrado morto em pátio
Arapoti - Homem de 72 anos
foi encontrado em óbito no pátio
de uma de uma propriedade de
empresa estatal. Foi por volta
das 11h40 de quarta-feira (19),
na Avenida Nossa Senhora do

Carmo, área rural de Arapoti.
A vítima não apresentava
lesões graves. Além da polícia militar, esteve no local uma
equipe da criminalística. A vítima
foi encaminhada ao IML.

CASTRO
Droga, armas e dinheiro apreendidos

Rouba comércio na Dr. Jorge

01 revólver cal .32 E mais 04
munições, 150 gramas de substância análoga à maconha, 172
gramas de substância análoga ao
crack, fracionado em 02 pedras

Homem portando arma de
fogo, roubou um estabelecimento
comercial na Rua Dr. Jorge Xavier
da Silva. Foi por volta das 22h05
de terça-feira (18). Ele subtraiu

maiores e 33 pequenas. Os
entorpecentes e os abordados,
mulher de 21 anos e homens de
22 e 24 anos foram encaminhados até a delegacia.

todo o dinheiro do caixa e evadiu-se tomando rumo ignorado.
A equipe da PM realizou patrulhamento, porém, não localizou
o autor.
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Divulgação / Fabiana Guedes

Giane Santos Carneiro Lobo, Sra. Jeferson Carneiro Lobo,
recebe muitos cumprimentos neste domingo (23), pela
passagem de mais um aniversário. Parabéns!
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

por Sandro

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

Giane
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Quem também será muito
cumprimentada neste domingo (23),
pela troca de idade, é Christianne
Kotleski Goltz. Felicidades!

Comemoração em dose dupla
na família Guedes. Alexandre,
o pai, é aniversariante do
dia 21 e Barbara, a filha caçula,
comemora mais um ano de
vida no próximo dia 28. Com
os aniversariantes, na foto,
Priscila Ribeiro Guedes
e Bruna Guedes

Muito cumprimentada no último dia 20, pela
passagem de mais um aniversário, Suely Aparecida
Adacheski comemorou a troca de idade em família.
No clique, a aniversariante com sua sobrinha e
afilhada, Maria Luiza Kayano
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Tabata Jonker
de Quadros
recebe muitos
cumprimentos
no próximo
dia 25 pela
passagem de
mais um
aniversário.
Felicidades!

Família
Kugler
Agosto festivo para a Família Halat
Kugler. A mãe, Adriana Halat Kugler,
aniversaria nesse sábado, 22.
Os irmãos Bernardo e Samuel
aniversariaram ao longo do
mês, sendo Bernardo do
dia 4 e Samuel, o caçula,
do dia 20. No clique, a
família reunida também
com o pai, Len Wernher
Kugler e a primogênita, Beatriz
Divulgação

Rute Yumi Onnoda,
artista plástica,
professora de desenho,
pós-graduada em
poéticas visuais pela
EMBAP/PR e ilustradora.
É integrante da
Academia Pontagrossense de Letras e Artes
- APLA. Na sexta-feira
(21) ela recebe inúmeras
felicitações de carinho
pela passagem de seu
aniversário. Parabéns!

Divulgação

'CRIANÇA FAZ ARTE? QUE ARTE FAZ A CRIANÇA?'

Divulgação

Patrícia Werneck Wambier (arquiteta) e o Dr. Guilherme
Eduardo Wambier (otorrinolaringologista). Felizes com
a comemoração na sexta feira (21/08) do seu primeiro
aninho de Pedro Werneck Wambier. Parabéns!

Fã de Now United, a gatinha Rafa estreia nessa
segunda-feira (24) seus lindos 11 anos. Ela é filha
de Lúcio e Adriane (Drika) Martins Vieira,
e residem em Umuarama. Sucesso!

21/08

Leandro da Silva
Osni Gomes
Zilda Iank
Mychael E. Lazarini
Alexandre Guedes
Fabíola R. Goeldner
Flávio José Domingues
Kleberson Pickler

22/08

Júlia Menarim

Lourdes J. M. Ferreira
Diogo Tomadon
Márcia Mª Sleutjes Bosmuller
Marcos Roberto Machado
Mauro Rocha da Silva
Milton Mascarenhas
Waldomiro V. Schereder
Júnior

24/08

Rodrigo César
Simone R.Rozemberg
Roseli Doin Roberto

Centro de Artes Guido
Viaro oferta curso online
Da Assessoria

Curitiba - O Centro Estadual
de Capacitação em Artes Guido
Viaro abriu as inscrições na quinta-feira (20) para o curso 'Criança
faz arte? Que arte faz a criança?',
na modalidade não presencial para
as escolas de todo o Paraná com
apoio e divulgação do Departamento de Educação Profissional.
O Centro atende desde 1990 cursos de Arte para os estudantes do
Curso de Formação de Docentes
da Rede Estadual presencialmente
em sua sede escolas de Curitiba e
Região Metropolitana. Nesse período de isolamento social passou
a oferecer o curso online.
A primeira oferta deste curso
superou as expectativas, recebendo inscrições de alunos dos
municípios de Capanema, Chopinzinho, Colombo, Cornélio
Procópio, Curitiba, Fazenda Rio

Grande, Laranjeiras do Sul,
Paranavaí, Pinhais, Santa Izabel
do Oeste, São Jorge d’Oeste,
São José dos Pinhais, São Tomé,
Siqueira Campos e União da
Vitória.
O curso
O curso com um olhar dialógico sugere uma incursão no
universo da Arte, transitando
pelas visualidades, sonoridades
e corporalidades a fim de refletir
sobre as diferentes infâncias e o
ensino da Arte.
Serviço
Para acompanhar as ações do
Centro Estadual de Capacitação
em Artes Guido Viaro, siga o
perfil no Instagram @cecaguidoviaro, fanpage no Facebook web.
facebook.com/centrodeartesguidoviaro e o site www.centrodeartesguidoviaro.com.br.

