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demanda de frete cresce 8%

Divulgação

Segundo o Índice de Fretes e Pedágios Repom (IFPR), a demanda por frete rodoviário no agronegócio, mesmo com os impactos da
pandemia, cresceu 8,6% em julho na comparação com o mesmo mês
do ano passado. Ao considerar os primeiros sete meses do ano, é
possível notar um aumento de 10,3% na quantidade de operações
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de frete realizados para este setor da economia.

Acampamento completa 5 anos

Divulgação

No último dia 24 o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), hoje chamado Maria Rosa do Contestado e que ocupa parte da Fazenda Capão do Cipó, completou cinco
anos. Ao longo desse período, a área passou por transformação, o
terreno antes dedicado aos canteiros experimentais e de pesquisas da
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Fundação ABC, hoje é ocupado por comunidade.

Mulher saca dinheiro para bandidos

Ilustração

Até onde vai a ousadia dos ladrões. Por volta das 10h30 de
quarta-feira (26), uma cidadã de bem, moradora em Castro, foi
abordada por um casal que a colocou em um veículo Polo Sedan com
placas do Mercosul e armados de revólver fizeram graves ameaças,
exigindo a quantia de R$ 5.000,00. A vítima entrou na agência do
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Banco do Brasil,e sacou o dinheiro.

deputada federal aline sleutjes marcou presença

Bolsonaro reforça parceria com PR
Divulgação

O presidente Jair Bolsonaro e o governador
Carlos Massa Ratinho
Junior assinaram nesta
quinta-feira (27), em Foz
do Iguaçu, o documento
que oficializa o começo
do processo de duplicação
da Rodovia das Cataratas (BR-469), do trevo
de acesso à Argentina
até a entrada do Parque
Nacional do Iguaçu. Eles
também lançaram a pedra
fundamental da obra de
8,7 quilômetros.

A intervenção será financiada quase integralmente pela Itaipu Binacional
(R$ 136,3 milhões dos R$
139,4 milhões necessários).
O restante será bancado
pelo Governo do Estado. Os
termos assinados foram a
delegação de gestão do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes
(Dnit) para o Departamento
de Estradas de Rodagem
do Paraná (DER-PR), e
o convênio entre Itaipu e
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DER-PR.

CANAL 1

Reprise 'Novo Mundo'
chega ao fim hoje
Presidente
da Cacicpar
destaca
estudo

Presidente Bolsonaro com o governador Ratinho Junior

PRÉ-CANDIDATO PELO DEM, EM PIRAÍ DO SUL

Divulgação

Aline declara apoio a Henrique
Divulgação

Lino Lopes, empresário
e presidente da Cacicpar

Presidente da Cacicpar,
empresário Lino Lopes, fala
ao Página Um News sobre
o trabalho da Coordenadoria
em tempos de pandemia de
coronavirus, e o contato direto
com presidentes, diretores e
colaboradores de Associações
Comerciais das cidades. página 6

Henrique de Oliveira Carneiro é pré-candidato à prefeito

O contador Henrique de Oliveira Carneiro é o pré-candidato
à prefeito apoiado pela deputada
federal Aline Sleutjes, em Piraí do
Sul. Ele tem 32 anos de idade, é
formado em Contabilidade e em
Administração e trabalha como
servidor concursado na Prefeitura
de Piraí há 14 anos. Filiado DEM
desde março, Henrique faz chapa
com o pré-candidato a viceprefeito Wagner Zadra (PTC), e,
esta é a primeira vez que ele irá
concorrer num processo eleitoral. De acordo com a deputada,
Henrique é sua aposta para o
cargo em Piraí do Sul, porque
além representa ‘sangue novo’
para a política local. página 4

concurso para
pm e bombeiro tem
prazo reaberto
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A reprise de “Novo Mundo”, novela das 18 horas na
Globo, chega ao fim nesta
sexta-feira. Isabella Dragão,
intérprete de Cecília na trama, paralelamente aos trabalhos de seu canal no YouTube,
Sua Arte em Presença, ainda
prepara um livro, “Rumo ao
Sim”, que também vai virar
um projeto musical com as
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poesias da obra.

Divulgação

Divulgação

Castro chega a oito
óbitos de covid-19
Castro perdeu mais quatro
cidadãos para a Covid-19 entre
a quarta-feira (26) e a quintafeira (27). Foram dois óbitos em
cada dia, somando no total oito
página 5
mortes na cidade.

Apreendido 50 kg
da supermaconha
Após quase quatro quilômetros de perseguição na BR-277,
policiais rodoviários federais
encontraram cinco sacos de
skunk dentro do porta-malas de
página 9
um veículo.
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INVERNO...

EDITORIAL

Este Agosto,ficou bem
aqui dentro de mim,
armazenado para
sempre no meu Terraço...
Abraçados,
O Sol esquentando por
fora o que nos queimava
para dentro...
Calor bom,
Aquece,
Protege,
Anima,
Pulsa o pulso dentro
da Vida,
N'Alma e Coração...,
enfim me reconheço em Ti,
Olhos Caramelos,
Olhos de Outono,...
Sorrindo,contemplo
o Sol feliz.
Prenúncio alegre
da Primavera...

E O ADVERSÁRIO?
A eleição municipal em Castro traz uma
realidade bastante diferente de outros pleitos.
Enquanto a 'situação' sonha com a possibilidade do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
disputar o seu quarto mandato, apesar de possuir uma dezena de processos, a oposição não
consegue definir um nome à prefeito. Estaria
esperando o ex-prefeito Reinaldo Cardoso
retornar de sua pescaria, para decidir o que
fazer. Nesse cenário que se vislumbra, apenas Samir Chuery estaria no páreo, isso até
saber o que a 'grande família' pretende fazer.
Se Moacyr conseguir ir para as urnas, diz a
maioria que ninguém tira dele mais quatro
anos; ao contrário, qualquer um teria chance,
e a prefeitura de Castro estaria em aberto.
Façam suas apostas!

Adriane Déa

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho
INDEFINIÇÃO
A indefinição quanto
ao nome que fará frente ao
candidato do governo em
Castro, nas eleições municipais de novembro, está
fazendo com que alguns
caciques da política castrense reavaliem sua candidatura majoritária. Seria
o caso da presidente da
Câmara Municipal, Fátima
Castro, que deve mesmo
sair à vereadora.

Divulgação / Leonilson PG1

Com a mudança de endereço da Agência do Trabalhador para a
Rua Benjamin Constant, também vieram os problemas. Em frente à
sede do jornal Página Um, motoristas despreocupados não se incomodaram em estacionar seus carros em local permitido somente para
paradas rápidas.

BOCA PEQUENA
Correu na boca pequena
que a falta de entendimento
no grupo teria feito a atual
presidente da Casa de Leis
adiar o seu desejo de concorrer para a prefeitura, e
disputar nesse pleito a reeleição para o legislativo.

DE

BOCA PEQUENA II
Também correu na boca
pequena que o grupo de
oposição estaria esperando
o retorno do ex-prefeito
Reinaldo Cardoso, para
saber o que fazer. Detalhe:
o ex-chefe do executivo, de
três mandatos, estaria numa
pescaria.
ÚLTIMAS: *Vereador
castrense propondo requerimento para que bombeiros
possam tirar enxames é o 'ó
do borogodó'. *Ex-prefeito
de Ponta Grossa, Jocelito Canto, deixou de ser o
âncora da Rede Massa em
programa líder de audiência. Tomou as dores da filha
deputada Mabel Canto, e
mandou os irmãos políticos
as favas.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Pandemônio da pandemia
Vinho Francês

Uma molécula que nasceu no outro lado
do mundo, sem perna, se espalhou pelo
Planeta Terra de carona e lamentavelmente
começa a provocar mudanças na conduta
do “Homem Sábio”, proibindo abraços
e beijos, e com álcool gel 70% lavar as
mãos, se isolar da sociedade, quando o ser
humano foi feito para viver
em grupos e sem distância
física. Este “bandido viral”
desembarcou nas grandes
e pequenas cidades, entrou
nas indústrias, fechou as
portas do comércio, proibiu
a entrada das torcidas nos
jogos de futebol. Na Europa,
foi para França, com sua taça
para sentir o buquê do vinho
Francês, e ordenar a transfor-

mação desse vinho em álcool
gel 70%, para higienização
das mãos e superfície em
tempo de covid-19. A Biotecnologia foi pega de surpresa por esse demônio da
humanidade e pediu auxilio
às “vacinas” e sem esquecer
as palavras de Hanneke: “O
remédio salva vidas, vacinas
salvam populações.” Disse a
grande mídia”.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Resenhas rápidas e radicais

Precisamos
aprender
e internalizar a dimensão pública dos ambientes virtuais!
Resenhas
rápidas
e radicais

Como professor, tenho lido muitos sobre protocolos educacionais e artigos que explicam a nova filosofia de ensino em
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mortes. Só assim, vamos mudar um cenário que já desconsidera muitas de nossas crenças humanitárias e religiosas!
Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Temperatura
25

Umidade

ºC

12 ºC

74%
37%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
29/08

26

ºC

13 ºC

71%
35%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
30/08

27

ºC

14 °C

70%
34%

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

31/08

REDAÇÃO

Clima

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

28/08 - Dia da Avicultura / Dia dos Bancários
29/08 - Dia Nacional do Combate do Fumo
30/08 - Dia Nacional de Conscientização

28

ºC

15 ºC

66%
30%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 27/08/2020
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PARA RETOMADA DA ECONOMIA

Bolsonaro reforça parceria com PR
SANGUE PARANAENSE
Durante o lançamento da pedra fundamental para a duplicação da
BR-469 em Foz do Iguaçu, o presidente Bolsonaro revelou ter sido
vizinho do Paraná.“A título de curiosidade, Já fui vizinho de vocês por
muito tempo, morei na cidade de Ribeira, cortada pelo Rio Ribeira de
Iguape, atualmente Adrianópolis. Então tenho um pouco do sangue e
costume paranaense em minhas veias. Além de mineiro, como renasci
lá em 2018, também sou um pouco paranaense".
Rubens Fraulini/Itaipu

Divulgação

Autoridades paranaenses, ministros de Estado, com o presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro
Divulgação

Divulgação

Deputada
Aline destaca
Bolsonaro em
Foz do Iguaçu
Da Redação
O presidente Jair Bolsonaro
e o governador Carlos Massa
Ratinho Junior assinaram nesta
quinta-feira (27), em Foz do
Iguaçu, o documento que oficializa o começo do processo
de duplicação da Rodovia das
Cataratas (BR-469), do trevo de
acesso à Argentina até a entrada
do Parque Nacional do Iguaçu.
Eles também lançaram a pedra
fundamental da obra de 8,7 quilômetros.
A intervenção será financiada
quase integralmente pela Itaipu
Binacional (R$ 136,3 milhões
dos R$ 139,4 milhões necessários). O restante será bancado
pelo Governo do Estado. Os
termos assinados foram a delegação de gestão do Departamento
Nacional de Infraestrutura de
Transportes (Dnit) para o Departamento de Estradas de Rodagem
do Paraná (DER-PR), e o convênio entre Itaipu e DER-PR.
O presidente Jair Bolsonaro
destacou o potencial turístico
da região e disse que a obra se
insere no contexto de grandes
investimentos da Itaipu Binacional em infraestrutura, que somam
perto de R$ 1 bilhão na região.
“A gestão da Itaipu tem sido bem
administrada e estão sobrando
recursos para investir em obras
nesse canto maravilhoso do
Estado e do País, onde estão
as Cataratas do Iguaçu, uma
das maiores belezas naturais do
mundo”, disse o presidente.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior destacou que as
obras da Rodovia das Cataratas
vão potencializar o turismo na
região e ajudar a recuperação
do setor depois da pandemia.
“É mais um reconhecimento do
governo federal à importância do
Paraná e de Foz do Iguaçu para o
País. Estamos modernizando juntos a infraestrutura do Estado”,

Deputada federal Aline com
Bolsonaro, em Foz do Iguaçu

Presidente Bolsonaro com o governador Ratinho Junior
afirmou. Ele citou, ainda, as parcerias na segunda ponte entre
Brasil e Paraguai e na ampliação
da pista do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu.
A BR-469 é a única via de
acesso às Cataratas do Iguaçu e
ao aeroporto e o mais importante
corredor turístico da cidade. O
projeto executivo foi financiado
pelo Fundo Iguaçu, gestão integrada das taxas espontâneas
de visitação dos turistas que
passeiam na Itaipu Binacional,
Parque Nacional do Iguaçu e
Marcos das Três Fronteiras. Ele
está sendo revisado por uma
empresa contratada por Itaipu.
Esse trabalho será encerrado
em outubro. O Dnit também fará
uma nova revisão antes de liberar
o certame.
A expectativa é de licitação
ainda em 2020, começo das
obras no primeiro semestre de
2021 e 36 meses até a conclusão.
Segundo o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de
Freitas, a duplicação encerra
uma demanda de 20 anos dos
moradores de Foz do Iguaçu
e do setor turístico. “Estamos
utilizando recursos de Itaipu
em ações estruturantes, que vão
ficar como legado para a população do Paraná. Essa obra vai
aumentar o potencial turístico de
Foz do Iguaçu”, afirmou.
O ministro disse que a
duplicação se alinha aos outros
investimentos planejados para
remodelar a infraestrutura do
Paraná. “Juntamente com Estado
estamos desenvolvendo o maior

programa de concessão rodoviária da história do País. Serão
R$ 75 bilhões investidos nos
próximos 30 anos, 2,4 mil quilômetros de novas duplicações e
menos tarifas de pedagio. Vamos
curar a ferida do Anel de Integração. E ainda tem o ramal ferroviário da Ferroeste que vai de
Maracaju, no Mato Grosso do
Sul, até Paranaguá”, disse. “É
um Estado de grandes cooperativas e trabalhadora”.
Segunda ponte
Outra obra emblemática na
cidade é a segunda ponte entre
Brasil e Paraguai, também financiada pela Itaipu. São 760 metros
de distância entre uma cabeceira
e outra, um novo marco arquitetônico e logístico do Paraná. Os
trabalhos já ultrapassaram 30%.
A segunda ponte internacional
sobre o Rio Paraná e a nova
perimetral até a BR-277, que
acompanha a obra, terão investimentos de R$ 463 milhões.
A nova ponte terá vão-livre
de 470 metros, o maior da América Latina. Serão duas pistas
simples com 3,6 metros de largura, acostamento de 3 metros
e calçada de 1,70 metro nas
laterais. A previsão é que a obra
seja entregue em 2022. Ela será
maior que a Ponte Internacional
da Amizade e está localizada
cerca de 10 quilômetros abaixo
dela, em direção ao Rio Iguaçu.
A perimetral que faz parte da
obra vai permitir que caminhões
procedentes da Argentina e do
Paraguai acessem diretamente a
BR-277 na altura do Posto Para-

dão, reduzindo o fluxo de veículos pesados na área urbana de
Foz do Iguaçu. A ponte também
terá acesso facultado a veículos
menores e turistas. A perimetral
do lado brasileiro está prevista
para começar em outubro e inclui
toda a estrutura necessária para
a aduana na chamada zona primária.
Deputada Aline destaca
Para a deputada federal Aline
Sleutjes, a recepção foi uma
acolhida maravilhosa. "Pessoal
de Foz, tanto na solenidade de
lançamento da pedra fundamental, gritou muito, valorizando as
ações, em especial a vinda da
pessoa do presidente". Entende
a parlamentar parananese que
essas obras vão ajudar muito a
reorganizar a economia de Foz
do Iguaçu e com isso ajudar o
Paraná. "O ministro Tarcisio foi
aplaudido muitas vezes pois realmente é um ministro diferenciado
que está realizando grandes
obras no Brasil e no Paraná. Ele
também registrou o novo modelo
de concessão no Paraná, que
resultará na redução de custos
e melhoramento de muitas vias",
continuou a deputada federal
Aline. Ao Página Um News, ela
disse que "estamos muito felizes
e eu muito mais ainda, por poder
estar junto nesse momento de
visita do presidente ao estado do
Paraná. Eu como vice-líder do
governo, como deputada da base,
tenho certeza que o Paraná está
sendo muito bem assistido pelo
governo federal. Muitos recursos, muitas melhorias e a gente
está junto para construção de um
país muito melhor", concluiu.
* Com Assessoria

PARA SERVIDORES ESTADUAIS

Congelamento de salários fora da LDO
Da Assessoria
O congelamento do salário
dos servidores estaduais até
dezembro de 2021, proposta
enviada pelo Executivo no início de julho, na forma de uma
emenda ao projeto original da
Lei de Diretrizes Orçamentárias
para 2021, não será acatado pelo
deputado Tiago Amaral (PSB),
relator da proposta na Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Paraná. A
decisão foi tomada essa semana,
em reuniões entre a Casa Civil,
secretaria da Fazenda e deputados que fazem parte da Comissão de Orçamento, para alinhar

Divulgação

Deputado Tiago Amaral
(PSB), relator da LDO
os últimos detalhes do texto. O
reajuste será objeto de avaliação

do governo ao término do exercício de 2020, de acordo com o
cenário fiscal do Estado.
De acordo com Tiago Amaral essa foi uma decisão em conjunto com o Governador Carlos
Massa Ratinho Junior, o chefe da
Casa Civil, Guto Silva, o líder
do Governo na Assembleia,
deputado Hussein Bakri (PSD),
o presidente da Comissão de
Orçamento, deputado Evandro
Araújo (PSC), e o deputado
Adriano José (PV), vice-líder do
Governo na Assembleia.
Na ocasião, o governo alegou que a medida era necessária
por causa da queda de receita
provocada pela pandemia da

covid-19. O deputado Tiago
Amaral apresentará o relatório
na semana que vem. Primeiro
ele será votado na Comissão de
Orçamento e na sequência em
Plenário.
Parcelamento
Em 2019, o governo propôs
reajuste de 5,08% para os servidores, parcelado em três vezes.
Em janeiro de 2020, foram
pagos 2%. Outras duas parcelas de 1,5% estavam previstas
para serem pagas em janeiro de
2021 e janeiro de 2022. Caso
a emenda fosse aprovada, a
segunda parcela seria automaticamente suspensa.

BOM PAGADOR
A Secretaria do Tesouro
Nacional apontou que o Paraná
está os melhores estados do
País em relação à capacidade
de pagamento de suas dívidas
e de financiamentos. Numa
escala de A a D, o Paraná tem
nota B, o que garante além do
selo de bom pagador, a contratação de novos empréstimos
internacionais com o aval da
União.
CARTÃO SOCIAL
A Assembleia Legislativa
aprovou um projeto de lei
que permite que o Governo
do Paraná antecipe receitas a
empresas de ônibus da região
metropolitana de Curitiba,
através da compra de bilhetes.
A ideia é no pós pandemia,
que as passagens sejam distribuídas aos usuários, através
de um “cartão social.”
DÁ UM TEMPO, AGEPAR
O governador Ratinho
Junior pedirá a suspensão da
revisão das tarifas de água e
esgoto autorizadas pela Agepar
e que passariam a vigorar em
novembro. "Não é a hora para
qualquer reajuste, afinal todos
estão enfrentando um momento
difícil economicamente" destacou o líder do governo Hussein
Bakri (PSD).
AÍ É MOLE
O vice-presidente, general
Hamilton Mourão, defendeu o
ensino pago nas universidades
federais para os filhos das famílias abastadas. Segundo ele,
é um paradoxo o atendimento
educacional nas universidades
federais. "Gente que poderia
pagar os seus custos está recebendo um ensino de graça, sem
devolver nada ao país”.
TRF NO PARANÁ
A aprovação da Câmara
dos Deputados projeto de lei
que cria 12 cargos de desembargadores no Tribunal Regional Federal em Porto Alegre,
pode viabilizar a instalação
do TRF do Paraná, criado em
2013, mas que não foi instalado por decisão do STF.
Segundo a OAB, está sendo
reivindicada a instalação de
mais três turmas avançadas
no Paraná, para julgamento de
matérias tributárias, criminais
e administrativas/cíveis. Atualmente, há uma turma avançada
apenas, que decide matéria
previdenciária.
SUSPENSO
Sem acordo com o ministro Paulo Guedes (Economia),
o presidente Jair Bolsonaro
suspendeu o programa Renda
Brasil, aposta do governo para
substituir o Bolsa Família.
Bolsonaro deseja que o valor
seja de R$ 300 e não de R$
247, como propôs Guedes.
'Não posso tirar de pobre para
dar a paupérrimos', disse o
presidente.
NOVA SEDE
A Polícia Federal recebeu
a doação de um terreno para

a construção da nova sede
da delegacia em Cascavel.
O decreto foi assinado pelo
prefeito Leonaldo Paranhos
(PSC) e a previsão é de que
as obras comecem já no início
de 2021.
ACORDO
A Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz) e o laboratório britânico AstraZeneca vão formalizar a assinatura do contrato
para a produção da vacina contra a covid-19 que está sendo
desenvolvida pela Universidade
de Oxford, em Londres, em
conjunto com o laboratório.
REVALIDA
O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) defendeu
que os médicos formados no
exterior tenham o diploma
reconhecido em todo o Paraná
de forma mais ágil. Romanelli
é favorável à revalidação de
diplomas também aos profissionais de outras categorias
que concluíram a formação em
nível superior no exterior.
FICA PETROBRÁS
O deputado Michele Caputo
(PSDB) defendeu a importância da permanência da Petrobrás no Paraná, "São milhares
de empregos, produtos estratégicos, isso movimenta a economia das cidades e do Estado.
Seria uma perda inestimável se
deixarmos sair ou perder essas
unidades", disse.
COMBATE A COVID
O deputado Fernando Giacobo (PL) confirmou que já
foram repassados mais de R$
11,2 milhões para 25 cidades do oeste e sudoeste. Os
municípios receberam verbas
do Ministério da Saúde destinadas ao combate da covid-19,
através de emendas individuais
e da bancada paranaense.
PSDB E PL
O
prefeito
Cláudio
Eberhard, presidente do PSDB
de Santa Terezinha de Itaipu,
e o presidente do PL, Alexandre Luiz de Sousa – Xande,
anunciaram a aliança entre as
duas siglas para as eleições de
novembro. A pré-candidata a
prefeita do PSDB é a servidora
pública Karla Galende.
CEASAS
Foi para sanção do governador Ratinho Junior, o projeto de lei que regulamento os
serviços das cinco Ceasas do
Paraná (Curitiba, Londrina,
Maringá, Cascavel e Foz do
Iguaçu). A proposta central é
permitir o comércio de alimentos para agricultura familiar,
pequenos produtores rurais,
pequenas associações e cooperativas e até a produção dos
quilombolas.
*Coluna publicada
simultaneamente em 20
jornais e portais associados.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Divulgação

Deputada Aline declara apoio
a pré-candidato do DEM
Henrique
Carneiro é
pré-candidato
pela primeira
vez a prefeito
Luana Dias
Especial Página Um News
Piraí do Sul - O contador
Henrique de Oliveira Carneiro
é o pré-candidato à prefeito
apoiado pela deputada federal Aline Sleutjes, em Piraí do
Sul. Ele tem 32 anos de idade,
é formado em Contabilidade e
em Administração e trabalha
como servidor concursado na

Prefeitura de Piraí há 14 anos.
Filiado DEM desde março
deste ano, Henrique faz chapa
com o pré-candidato a viceprefeito Wagner Zadra (PTC),
e, esta é a primeira vez que ele
irá concorrer num processo
eleitoral.
De acordo com a deputada,
Henrique é sua aposta para o
cargo em Piraí do Sul, porque
além de ela possuir vínculo com
sua família, ele também representa ‘sangue novo’ para a política local. “Eu tenho um vínculo
grande com a família Zadra,
e desde o começo afirmei que
se eles concorressem, teriam
o meu apoio. Eu acredito na
capacidade de renovação dessa
chapa, os eleitores têm pedido

e mostrado a intenção e desejo
de mudança, de eleger nomes
novos, e, o Henrique e o Wagner têm um plano de governo
muito bom para a cidade”, destacou a Aline.
Ela também afirmou que vê
no pré-candidato a possibilidade de alinhamento de trabalhos, em benefício do município.
“Também quero estar mais
perto da gestão, e como vicelíder do governo, acredito que
posso ajudar mais Piraí do Sul,
alinhando a Prefeitura com o
governo federal, e como eles
juntam ingredientes fundamentais para a política, acredito
numa parceria muito positiva
para a cidade”, finalizou.
Já Henrique defendeu sua

motivação à pré-candidatura,
pautando-se pelo desejo de progresso na cidade e pela sua fé.
“O que me motiva é a vontade
de ver a cidade de Piraí do Sul
progredir, e assim, promover
uma gestão pública municipal
capaz de debater com a sociedade e implementar propostas
novas e modernas que atendam,
de verdade, os legítimos interesses da população piraiense.
Tenho muita fé, acredito em
Deus, nas pessoas e na força
do trabalho com honestidade e
comprometimento”, destacou.
Vale destacar que todos
os pretensos candidatos ainda
terão que passar pela convenção
dos partidos e fazer o registro
da candidatura na Justiça Elei-

Henrique de Oliveira Carneiro é o pré-candidato à prefeito

toral. Como as eleições deste
ano foram adiadas para novembro, também foi prorrogado o
prazo para registro de chapas
e de candidatos. As convenções

serão realizadas entre os dias
31 de agosto e 16 de setembro,
e o registro de candidaturas
poderá ser feito até no dia 26
de setembro.

COM MUITOS AVANÇOS, MAS AINDA SEM LEGALIZAÇÃO

Acampamento Maria Rosa completa cinco anos
Divulgação

Luana Dias
Especial Página Um News
No último dia 24 o acampamento do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra
(MST), hoje chamado Maria
Rosa do Contestado e que
ocupa parte da Fazenda Capão
do Cipó, completou cinco anos.
Ao longo desse período, a área
passou por uma transformação,
o terreno antes dedicado aos
canteiros experimentais e de
pesquisas da Fundação ABC,
hoje é ocupado por uma comunidade com casas, uma mercearia, a sede da cooperativa
regional dos trabalhadores, e
plantações, de verduras, legumes e grãos. Além disso, no
local também são fabricados
e comercializados produtos e
massas caseiras, como pães,
bolachas e macarrão. “Para nós
é muito importante completar
estes cinco anos. Foram cinco
anos de muita luta e de muitas
conquistas, como ainda não
estamos legalizados, não tivemos nenhum tipo de suporte
ao longo desse período, mesmo
assim, lutamos e fomos melhorando e produzindo. Nos orgulhamos de ser uma comunidade
que abrange pessoas de diversas culturas e religiões, e de
nunca termos tido nenhum
desentendimento, nenhum tipo

Produtos do acampamento também são comercializados
de conflito, temos uma organização muito boa aqui dentro”,
destacou Joabe Mendes de Oliveira, membro da coordenação
do acampamento.

Castro

estamosndo
chega

De acordo com Joabe, atualmente 142 famílias vivem
no local, o que corresponde a
aproximadamente 600 pessoas,
segundo ele. A comunidade

também já tem um coletivo de
mulheres, um banco de sementes e uma área da horta destinada à produção de verduras,
cultivadas exclusivamente para
doação. Neste ano, também
conquistou o selo de certificação orgânica, emitido pela Rede
Ecovida, e já tem a consolidação e regularização da cooperativa, inclusive com emissão de
nota fiscal dos produtos comercializados, abrangendo famílias
do local e de outras regiões.
“Hoje tudo o que produzimos
e comercializamos no acampamento saí com certificação
de produção orgânica - quase
todos os tipos de verdura, duas
variedades de arroz, seis variedades de feijão, sementes e os
produtos de panificação. Foi a
nossa conquista mais recente”,
explicou Joabe.
Os produtos do acampamento também já são comercializados na internet, através de
uma espécie de delivery, criada
pelos produtores. “Nós vendemos cestas, montadas conforme
os produtos que o consumidor
escolhe, uma vez por semana,

Atualmente 141
famílias vivem no
acampamento

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

www.mestredaobralocacoes.com.br

em Castro e em Ponta Grossa”,
ressaltou o coordenador.
Porém, conforme mencionou
Joabe, o acampamento ainda
não está legalizado. A reintegração de posse, que foi expedida há mais de um ano pela 2ª
Vara Federal de Ponta Grossa,
foi temporariamente suspensa,
mas ainda são aguardadas
novas definições. Na última
audiência, onde representantes
de várias instituições se reuniram para discutir a situação, foi
apresentada a proposta do que
o MST chama de composição.
“A ideia é manter as famílias e
o Centro de Treinamento para
Pecuaristas (CTP) no local, e
ambos somarem atividades com
o Instituto Federal, que poderá
também vir para a área”, explicou Joabe.
Depois do encontro, no
entanto, uma portaria foi expedida em Brasília autorizando a
vinda do Instituto Federal de
Educação, para a ocupação de
100% da área, e ajuste de contrato de comodato do mesmo,
com o CTP. A próxima audiência, que deve definir o futuro da
Fazenda está marcada para o
dia 25 de setembro. Segundo
Joabe, nesta oportunidade o
MST vai defender a proposta
de permanência das famílias,
do CTP e a vinda do Instituo
para o local, porém, a deputada
federal Aline Sleutjes, principal
articuladora da vinda do Instituto para a área, acredita que
a definição será outra. Para a
reportagem, ela afirmou acreditar em uma sentença que determine a saída das famílias, que
devem ser parcialmente acomodadas pelo governo do Estado
em outra área, a Fazenda Jeca
Martins. “Estamos caminhando
para a efetivação desse projeto,
o Instituto só não assumiu a área
ainda porque todo esse trâmite
de invasão e de reintegração de
posse está na Justiça, mas na
audiência com certeza haverá
decisão pela reintegração, para
a União. Como houve um apelo
popular muito forte, por conta
das famílias que estão no local,
o governo estadual se propôs a
acomodar as famílias que têm
perfil agrícola na Fazenda Jeca
Martins. O INCRA se comprometeu de fazer essa triagem e
o governo de fazer a acomodação”, destacou Aline.
O integrante da coordenação
do acampamento, por sua vez,
afirma que essa acomodação
das famílias na Fazenda Jeca
Martins não é possível, porque

o local, segundo ele, já abriga
algumas famílias do MST, e possui cerca de 80% de área que
não pode ser usada para construções e produção agrícola, por
questões ambientais. Joabe também questiona a possibilidade
de apenas parte das famílias do
acampamento serem realocadas
na citada Fazenda. “Querem
levar só 40 famílias para lá, e
as demais, o que faremos com
elas? E nesta Fazenda, onde é
possível produzir, já está montada uma agrovila e já possui
plantações, se mais famílias
forem para lá, ficará superlotada
e acabará havendo conflitos.
Existem estudos que mostram
que essa área não suporta mais
que 40 famílias”, destacou.
Segundo Joabe, o MST
defende a composição, entre
as famílias, CTP e Instituto
de Educação, porque além de
a área ser suficiente para o
desenvolvimento das atividades
de todos, ainda seria possível
uma cooperação nos trabalhos.
“A vinda do Instituto não é um
problema, pelo contrário, só
vai agregar e poderá somar e
ajudar no desenvolvimento das
pesquisas e estudos de Agroecologia que estamos promovendo no local”, descreveu ele,
afirmando que, das 445 hectares que a Fazenda Capão do
Cipó possui, apenas 100 são
usadas pelo CTP e aproximadamente 180 pelo MST. “Não
existe nenhuma unidade do Instituto Federal que use mais que
75 hectares no Brasil, ou seja,
é absolutamente possível que
nós possamos usar essa área
juntos, e agregando nas atividades”, ressaltou.
O ponto no qual ambos,
tanto Joabe Mendes de Oliveira, como Aline Sleutjes concordam na discussão, é sobre
a permanência do Centro de
Treinamento para Pecuaristas
no local. Conforme já mencionado, Joabe defende a soma
nos trabalhos, e, Sleutjes destaca a importância do empreendimento para a formação de
pecuaristas, tanto castrenses,
como de tantas outras regiões,
que já passaram pelo local em
busca de especialização. “O
CTP presta um serviço relevante não somente para Castro,
mas para o Brasil inteiro. Muitos dos resultados e tecnologias
que temos aqui hoje e que se
desenvolve em outras regiões,
se deve aos serviços prestados
pelo Centro de Treinamento”,
destacou ela.
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Castro chega
a oito óbitos
Dois novos
óbitos foram
registrados na
quarta e dois
na quinta-feira
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Castro perdeu mais quatro cidadãos para a Covid-19
entre a quarta-feira (26) e a
quinta-feira (27). Foram dois
óbitos em cada dia, somando
no total oito mortes em função da doença na cidade. Na
quarta, o boletim diário da
Secretaria Municipal de Saúde
registrava 1.169 casos, entre

os quais 959 pacientes curados, 199 em isolamento domiciliar, dois internados em leito
regular e três na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI), além
dos dois novos óbitos. Já na
quinta-feira, o número total de
casos subiu para 1.191, com
971 pessoas curadas, 208
em isolamento domiciliar, três
internadas em leito regular e
uma na UTI.
De acordo com informações do site da Prefeitura de
Castro, dois homens, com
idade de 62 e 64 anos, foram
as últimas vítimas fatais da
doença no município. Ambos
estavam
hospitalizados.
Outros 35 casos ainda estão
sob análise, após testes realizados recentemente.
O primeiro caso da doença

confirmado no município, foi
registrado no final do mês de
março, desde então, houve
um período de mais de dois
meses sem que a cidade registrasse número significativo
de novos casos. Para Castro
chegar aos seus 100 primeiros casos foram necessários
pouco mais de três meses, o
registro ocorreu no início do
mês de julho, porém, para se
chegar ao número alarmante
dos primeiros mil casos levou
apenas um mês e meio. Entre
os dias 17 e 18 de agosto a
cidade passou dos 998 casos
confirmados, para 1.035, já
incluindo os testes realizados
pela empresa contratada pela
Prefeitura, que testou os servidores públicos municipais e
parte da população local.

ATÉ ESTA QUINTA-FEIRA

Tibagi registra nono óbito por covid
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, divulgou
os números da pandemia do
novo Coronavírus em Tibagi.
Até esta quinta-feira (27), 226
pacientes testaram positivo

para COVID-19, 206 já estão
recuperados, nove estão em
recuperação e onze pacientes
faleceram. O novo óbito é de
uma paciente de 62 anos, que
estava com problemas pulmonares em tratamento e faleceu
nesta quinta, no Hospital Luiza
Borba Carneiro.

O município tem ainda 22
pacientes suspeitos, que aguardam resultados de exames
enviados ao Laboratório Central do Estado (Lacen).
A Vigilância Epidemiológica segue realizando o monitoramento clínicos dos casos
ativos.

EM 30 DIAS

Governo submeterá protocolo
da vacina russa à Anvisa
Da Assessoria
O Governo do Paraná deve
submeter à Anvisa dentro dos
próximos trinta dias o protocolo de validação para a fase
3 de estudos clínicos da vacina
russa no País. Depois de aprovado, a previsão é que o início
dos testes aconteça em mais
15 dias. Deverão ser testadas
no mínimo 10 mil pessoas no
Brasil, com prioridade para
profissionais de saúde.
Nesta quinta-feira (27),
o chefe da Casa Civil, Guto
Silva, e o diretor-presidente
do Instituto de Tecnologia
do Paraná (Tecpar), Jorge
Callado, participaram, em
Brasília, de reuniões com a
Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) e a Embaixada Russa no Brasil para agilizar o processo de aprovação
dos testes pelos órgãos regulatórios nacionais.
Pela manhã a comitiva
paranaense conversou com o
diretor-presidente da Anvisa,
Antonio Barra Torres, para
ajustar os termos do protocolo. No início da tarde, o
encontro foi com o embaixador russo no Brasil, Sergey Akopov, ocasião na qual

foram tratadas questões técnicas para o início dos testes
e eventual produção da vacina
pelo Tecpar.
“Nossa prioridade, agora,
é aprovar os estudos clínicos
no Brasil. Este é o primeiro
passo para a entrada da vacina
no País e estamos trabalhando
nisso com muito cuidado,
transparência e dentro de
todos os parâmetros científicos exigidos”, afirmou o chefe
da Casa Civil.
Informações
De acordo com o diretor-presidente do Tecpar, o
laboratório russo já enviou
informações sobre a vacina,
que estão protegidas pelo
termo de confidencialidade
já assinado entre as partes.
“Todas essas informações
serão submetidas à Comissão
Nacional de Ética em Pesquisa
(Conep) e à Anvisa”, disse.
Caso as avaliações e aprovações aconteçam dentro
do prazo esperado, Callado
acredita que o Paraná poderá
começar a testagem em 45
dias, inicialmente com 10 mil
voluntários. O número final só
será definido após a conclusão
do protocolo de validação.

Entendimento
As conversas com a Rússia para uma parceria nos
estudos e produção da vacina
começaram no final de julho.
Em 12 de agosto, o Governo
do Paraná firmou um memorando de entendimento com o
Fundo de Investimento Direto
da Rússia para ampliar a cooperação técnica sobre a vacina
contra a Covid-19 desenvolvida pelo Instituto Gamaleya.
Na sequência, equipes do
Tecpar e do Instituto Gamaleya assinaram o termo de
confidencialidade, passaram a
trocar informações e a desenvolver o protocolo de validação, a primeira etapa de todo o
processo. As etapas seguintes
incluem a organização e início
dos testes, o registro e a produção da vacina no Paraná.
Para coordenar as atividades de pesquisa da vacina
o governador Carlos Massa
Ratinho Junior instituiu o
Comitê Técnico Interinstitucional de Cooperação para
Pesquisa, Desenvolvimento,
Testagem, Fabricação e Distribuição de Vacina contra
Sars-CoV-2 (Covid-19) comitê coordenado pela Casa
Civil.

LEI ALDIR BLANC

Cadastro pode ser feito pelo site
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Artistas castrenses e pessoas responsáveis por espaços
culturais do município podem se
cadastrar no site da Prefeitura,
através do link - https://docs.
google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SdSOhIg9zmnFNkkhFUoUq2k5
ELKMDjmZlX8SBCY6SM64R5pUQ/viewform - para solicitar o
auxílio emergencial da Lei Aldir
Blanc. A Lei prevê a liberação de
R$ 3 bilhões em auxílio financeiro
a trabalhadores da arte e estabelecimentos culturais durante
a pandemia da Covid-19. O

recurso será repassado a Estados
e municípios, que irão aplicá-lo
em renda emergencial para os
trabalhadores do setor e também
em subsídios para a manutenção
dos espaços. A renda será disponibilizada mensalmente, no valor
de R$ 600, pagos em três parcelas. E para os espaços culturais
o subsídio pode ser de R$ 3 mil
a R$ 10 mil, com contrapartida
social obrigatória que deverá ser
cumprida pelo espaço, território
ou movimento cultural.
Podem solicitar o auxílio trabalhadores que comprovem atuação no setor cultural, nos últimos
dois anos, que atendam aos crité-

rios de renda familiar e que não
tenham vínculo formal de emprego
e não recebam auxílio emergencial
federal. Entre pessoas jurídicas
podem ser cadastrados espaços artísticos e culturais, micro
e pequenas empresas culturais,
cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias.
O nome da Lei é uma homenagem ao compositor Aldir Blanc,
que também foi uma referência na
Música Popular Brasileira. Ele
morreu em maio deste ano, vítima
da Covid-19, aos 73 anos de
idade.
* Com Assessoria

EM PALMEIRA

Três novos casos são registrados
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta quinta-feira (27) a atualização dos dados referentes à
Covid-19 em Palmeira, com três
novos casos confirmados em residentes de Palmeira.
Os novos casos foram registrados em uma paciente do sexo feminino, de 61 anos, residente na área
rural, um paciente do sexo masculino, de 64 anos, também residente
da área rural, e um paciente do sexo
masculino, de 31 anos, morador da
área urbana. Eles estão em isolamento domiciliar acompanhados
pelo serviço municipal de saúde.
O panorama atual dos casos
de Covid-19 em Palmeira está da

seguinte forma:
São 91 casos confirmados
para Covid-19 em residentes de
Palmeira, sendo 68 recuperados,
21 em isolamento domiciliar, e
dois óbitos por Covid-19.
Dos 91 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

182 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 1.031 pacientes notificados,
sendo que 849 já estão recuperados. O teste foi realizado em 656
pessoas através do Sistema Único
de Saúde (SUS).
No momento, 12 casos
seguem em investigação, aguardando resultado de exame. Além
disso, 820 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 125
testes em idosos que estão em
instituições de longa permanência
e funcionários que trabalham nestes locais, sendo que todos foram
descartados.
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Presidente da Cacicpar destaca estudo
Reunião de
voluntários tem
a vantagem de
aproximar
Da Redação
"Desde o começo dessa
crise de pandemia causada pelo
vírus Covid-19, mantemos contato direto com presidentes,
diretores e colaboradores de
Associações Comerciais dessas cidades. Compartilhamos
diariamente nossas angustias e
dificuldades em relação a medidas adotadas para combater a
pandemia, como a quarentena,
isolamento social, colaboração
na conscientização de medidas
protetivas, entre tantas outras
ações diversas", disse o presi-

dente da Coordenadoria das
Associações Comerciais, Industriais e Agrícolas do Centro do
Paraná (Cacicpar), empresário
Lino César Castanho Lopes.
A iniciativa de um estudo
técnico regional de combate ao
Covid-19, surgiu exatamente da
imensa profusão de informações
sobre tema tão complexo, e da
necessidade de filtro qualitativo
e, portanto, com um viés técnico/
científico, disse Lino. "Acreditamos que a reunião de voluntários
nas áreas da saúde e economia,
que estão em contato direto com
a população, e envolvimento do
meio acadêmico, tem a vantagem
de aproximar gestores e autoridades públicas da sua realidade
particular, local/objetiva, e da
dinâmica atual dos acontecimentos que sofrem mudanças
diárias, sendo um facilitador nas
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Lino Lopes, empresário e presidente da Cacicpar

escolhas da tomada de decisão",
frisou o presidente.
"Temos muito que lamentar
as vítimas e enfermos, e procurar diminuir a quantidade de

pessoas ligadas a esses números
é um dever de todos. Por outro
lado, há ausência de assertividade sobre o topo da curva
epidêmica, estudo em relação a

densidade demográfica e taxa de
contaminação, falta de testagem
em massa da população. Enfim,
são tantas incertezas que podemos imaginar estarmos em um
carro sem painel de controle,
por outro lado, a questão econômica é certamente de muito mais
fácil de mensuração, porém não
menos desafiadora, e os impactos negativos já são sentidos na
população e a conta será paga,
de uma maneira ou outra, por
todos nós", continuou.
"Dado a essa mesma necessidade de monitoramento e
acompanhamento evolutivo das
questões que envolvem tanto
a saúde quanto a economia ao
longo do tempo, e ainda em um
cenário atual onde as pessoas e
empresas não tem previsão de
retorno à normalidade. Esses
são fatores que nos fazem acre-

EU APÓIO O COMÉRCIO LOCAL

ditar ser um dever enquanto
sociedade civil organizada,
contribuir de forma responsável na soma de informações e
na entrega propositiva de um
leque de sugestões de medidas
adequadas e confiáveis, aqueles
que detém o poder decisório",
concluiu o presidente.
* A Cacicpar (Coordenadoria das Associações Comerciais, Industriais e Agrícolas do
Centro do Paraná), é ligada a
Faciap (Federação das Associações Comerciais e Industriais
do Paraná), e compreende 17
cidades da região: Arapoti,
Cândido de Abreu, Carambeí, Castro, Curiúva, Figueira,
Imbaú, Ivaí, Jaguaríaiva, Ortigueira, Palmeira, Piraí do Sul,
Ponta Grossa, Reserva, Sengés,
Telêmaco Borba e Tibagi.
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NO SETOR DO AGRONEGÓCIO

Demanda de frete rodoviário cresce 8,6%
Divulgação / C.Vale

Ritmo mensal
de passagens
apresentou
queda na média
diária de 12%
Da Assessoria
Segundo o Índice de Fretes
e Pedágios Repom (IFPR), a
demanda por frete rodoviário
no agronegócio, mesmo com
os impactos da pandemia, cresceu 8,6% em julho na comparação com o mesmo mês do
ano passado. Ao considerar os
primeiros sete meses do ano, é
possível notar um aumento de
10,3% na quantidade de operações de frete realizados para
este setor da economia.
Crescimento
Ao analisar a evolução das
atividades da indústria e do
varejo, sem levar em consideração o agronegócio, o mês de
julho representou um crescimento de 7,8% frente a 2019.
Ao comparar a média dos dias
do mês de julho com o período
pré-pandemia, é possível notar

Tráfego de veículos apresentou queda de 12,7% em julho comparado com o período pré pandemia

um aumento na demanda de
2,1%. “O dado mostra o reaquecimento e a retomada das
atividades, já que, em junho,
tivemos uma queda de 2,1%”,
afirma Thomas Gautier, Head
de Mercado Rodoviário da
Edenred Brasil.
Acumulado
Já no acumulado de janeiro
a julho, comparando 2019 com
2020, houve um crescimento de
6,7% nas operações, o que confirma uma estabilidade frente ao

compilado até junho, além de
um forte retorno da economia
para estes setores. A previsão
de aumento na demanda por
frete para este ano, se não fosse
a pandemia, seria em torno de
10%. Nas rotas portuárias, o
destaque ficou por conta de
destinos como Paranaguá, que
cresceu 58%, Miritituba, com
22%, e Santos, com aumento
representativo de 23%.
Dados
A Repom, marca líder em

soluções de gestão e pagamento
de despesas para frota própria
e terceirizada da Edenred Brasil, traz mensalmente os dados
e as análises do período. Neste
levantamento, foram analisadas
de janeiro a julho de 2019, 2,1
milhões de operações e, em
2020, este número subiu para
2,2 milhões.
Praças de pedágio
O estudo também traz um
cenário para o universo das
passagens nas praças de pedá-

gio, considerando o recorte dos
sete primeiros meses de 2020
e 24 milhões de passagens
emitidas. O ritmo mensal de
passagens apresentou queda
na média diária de 12% nos
últimos dois meses - junho e
julho - considerando o mesmo
período para os meses prépandemia. Ainda assim, eles
apresentaram uma melhora ao
analisar os meses de maio e
junho, com queda de 20%.
Queda
O tráfego de veículos apresentou queda média de 12,7%
em julho comparado com o
período pré pandemia. Ainda
assim, já apresenta melhora de
10 pontos percentuais frente a
junho (23%) e uma melhora de
14 pontos percentuais nos últimos dois meses (27%).
Fluxo nas rodovias
brasileiras
A rodovia que apresentou
maior recuperação das passagens foi a SP-330, com queda de
1,5% frente a junho. A rodovia é
um importante hub de entrada
e saída de carga da cidade de
São Paulo rumo ao interior e a
outros estados do Centro-oeste.

Já a BR-116 registrou queda de
quase 30%. Os veículos leves e
médios apresentaram queda de
22%, com melhora de 10 pontos percentuais frente ao mês
anterior, e nos veículos pesados
a dinâmica foi de crescimento
de 1,6%. “Tendo em vista o
contexto geral das estradas,
podemos notar que os transportes menos afetados foram os
de carga pesada com melhora
de 11% comparada ao mês de
junho”, completa o executivo.
Estadual
Na análise estadual, a movimentação de julho apresentou
queda em praticamente todos
os estados e já mostrou uma
dinâmica de retomada e aceleração do ritmo frente aos
meses anteriores - se comparado a junho, São Paulo registrou queda de 18,8%, o Rio
de Janeiro de 12,3%, Minas
Gerais de 7,2% e o Paraná de
21,5%. “A exceção ficou por
conta do Mato Grosso, polo
agroindustrial do Brasil, que se
beneficia dos efeitos do fim da
safra e apresentou um aumento
de 42% no comparativo com o
mesmo período pré-pandemia”,
elucida Gautier.

RECORDES
DO CAMPO
AO PORTO.

É ASSIM QUE O
PARANÁ AVANÇA.
NOVOS INVESTIMENTOS:

RECORDES:

R$ 460 milhões em crédito
para pequenos e médios produtores

Privatização da Ferroeste
para mais crescimento

Obras nos Portos:
R$ 609 milhões

Agronegócio: +28%

Ferroeste: +128%

Porto de Paranaguá: +44%

Apesar do coronavírus, o Paraná bateu recordes de produção
com o agronegócio. De transporte com a Ferroeste.
E movimentação na Portos do Paraná. Recordes que devem ser batidos
mais uma vez com as novas ações do Governo.
Saiba mais em www.pr.gov.br

Esperança existe, mas é quase impossível a volta do "Chaves" no SBT

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

VENDO CASAS NOVAS
Vendo Casas novas, atrás do Caic,
Jardim Araucária II em condomínio
fechado, 2 quartos R$ 170.000,00.
Aceito Financiamento e carro na
entrada. (42) 9 9101-1022 Bonilha.

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

A forma mais barata de fazer negócio!

Áries:Sextou e os astros incentivam você a concentrar toda sua energia no trabalho. A Lua segue o baile
por sua Casa 10, realça seu lado mais
ambicioso e aumenta o desejo correr
atrás do sucesso. Vai se interessar por
tudo que possa lhe abrir portas.

Libra: Hoje a Lua está de rolê
na sua Casa 4, enquanto o Sol segue o
baile na sua Casa 12, e com isso você
pode estar um pouco mais introspectiva. No trabalho, vai querer sossego
para se concentrar nas tarefas e terminar logo o que precisa fazer.

Touro: A Lua segue o baile por
sua Casa 9 e faz você querer se aprofundar mais em tudo que faz. É um
ótimo momento para investir nos estudos, fazer cursos de aperfeiçoamento
ou treinamentos que possam ajudá-la a
reciclar seus conhecimentos.

Escorpião: A Lua segue o rolê
na sua Casa da Comunicação, realçando a sua simpatia e aumentando a
sua habilidade de conversar e convencer as pessoas. No trabalho, isso deve
ajudar você a se entender melhor com
chefes, colegas e clientes.

Gêmeos: Gêmeos, sextou com a
Lua na sua Casa 8 e trocando likes com
o Sol, que brilha todo pimpão na sua
Casa 4. Eles fecham na parceria e farão
você se preocupar mais com a sua segurança material e emocional. Você vai
querer mais estabilidade e não medirá
esforços para provar o seu valor.

Sagitário: Sextou com uma promessa que é para glorificar de pé: se
depender dos astros, o dia será muito
positivo para o seu bolso. Lua e Júpiter
fecham na parceria e abrem caminhos
para ganhar mais dinheiro, enquanto
Sol, Mercúrio e Urano estimulam você
a se dedicar mais ao trabalho.

Câncer: Câncer, meu cristalzinho, trago verdades e elas são para
glorificar de pé! Você está entrando em
uma fase de muita popularidade social.
Sol e Mercúrio fecham na parceria na
sua Casa 3 vão deixar você mais extrovertida. Tantas vibrações positivas vão
beneficiar todos os setores da sua vida

Capricórnio: Lua e Júpiter estão
mancomunados no seu signo e deixam
você ainda mais confiante e persistente para investir nos seus interesses
pessoais e profissionais. Além disso,
Sol e Mercúrio iluminam a Casa do
Conhecimento, o que abre a sua mente
e aumenta a vontade de se aperfeiçoar.

Leão: Os astros estão todos em
harmonia e por isso hoje os humilhados serão exaltados, principalmente
no trabalho. A Lua na sua Casa 6
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Aquário: Os astros prometem
dar aquela turbinada no seu lado
sensível e emotivo hoje. Procure se
cercar de pessoas otimistas, pois o
humor dos outros pode influenciar
o seu. Mas o melhor mesmo é ficar
mais de buenas no seu canto.

VENDA DE IMÓVEL
Vendo casa na Rua Santa Cruz,
983, Jardim das Nações. 2 quartos,
sala, cozinha, lvandeira e banheiro.
Tratar: (42) 99944-3153.
CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso de cuidador de idoso.
Interessados entrar em contato pelo
fone: (42) 9 9868,0185. Horario à
combinar.
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).
EDSON VEÍCULOS
Venda, compra, troca, financiamento, consignação, contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
Confira os veículos disponíveis:

SENTRA LS
Vento Sectra LS, 2014, 2.0, automático. R$ 44.500,00. Contato: (42) 9
9903-4300, (42) 9 9976-2818.

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

CORSA 1.0
Vendo Corsa, ano 98, 2 portas, 1.0,
R$ 5.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

CRUZE LTZ
2014, completo, R$ 54.900,00,
baixa quilometragem.
Contato: (42)
Paschoal XIII
9 9903-4300, (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)
9976-2818.
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No SBT, ainda que de forma
bem tímida, foram feitas algumas tentativas para reverter o
caso “Chaves”.
E a informação é que a sua
direção não jogou totalmente a
toalha. Há o desejo de continuar insistindo, embora se saiba
que são remotas as chances de
se chegar a um entendimento e
restabelecer os seus direitos de
exibição. Quase zero.
Admite-se, inclusive, que
esse esforço nunca faltou, até
bem antes da sua saída, em 1º
de agosto, mas alguns incidentes no meio do caminho foram
fundamentais. E bem comprometedores.
Entre eles, um certo descuido da Televisa em não dispensar ao assunto merecida
atenção. Daí tudo se complicou.
Todas as tratativas realizadas
sempre esbarram na resistência
de Roberto Gómez Fernandez,
filho do protagonista do seriado,
Roberto Bolaños(1929-2014),
e responsável pela empresa
“Chesperito”, detentora dos
direitos intelectuais.
O que se informa é que não
há da parte dele qualquer disposição em ao menos conversar,
dando até entender que os seus
interesses são mesmo outros e
passam bem longe de um acerto
com qualquer televisão.
TV Tudo
Pênalti
São fortes os rumores de
que a CNN Brasil, depois de
Reinaldo Gottino, que voltou
para a Record, poderá perder
mais um de seus principais contratados. Nome de ponta.
Há uma insatisfação quanto
à organização e rumo do canal
de notícias.
Sobreaviso
O elenco da série “Mal
Secreto”, uma produção da O2
Filmes para a Globoplay, e por
aí se entenda Sérgio Guizé,
Viviane Araújo e Maeve Jinkings,
entre outros, já está em processo
de reaquecimento.
São grandes as possibilidades de os trabalhos serem retomados ainda este ano, em São
Paulo, adotando protocolos de
saúde.
Embaraço
Os filmes brasileiros, que
tradicionalmente já encontram
muitos problemas para ocupar
salas de cinema no País, terão
outra pedreira pela frente,
quando as coisas começarem a
voltar ao normal.
Tudo porque há uma fila
enorme de “filmes represados”
por todas as distribuidoras
esperando lançamento. A maioria, americanos.
Outro detalhe
Ainda sobre essa questão
dos cinemas, os exibidores,
que estão em momento difícil
por causa da paralisação, precisam ativar receita com rendas
em blockbuster americanos, ou
arrasa-quarteirão, para cobrir
buracos financeiros.
Esse domínio pode durar até
um ano.
Italiano na Band
Ninguém fala nada ainda,
mas a Band já tem praticamente
fechada a transmissão do campeonato italiano.
Os entendimentos com a
IMG, empresa que detém os
direitos, já estão na fase conclusiva. Um pacote de jogos envolve
as TVs aberta e fechada, Band e

BandSports.
Tas com Porchat
Fábio Porchat será o convidado do Marcelo Tas, no “#Procova”, terça-feira, na Cultura.
Entre outros assuntos, “Porta
dos Fundos” e os limites do
humor, a “lacração” da internet e
a existência ou não de humoristas
em países autoritários. Gravado.
Pontuando
O “Jornal da Record News”,
no ar entre 21h e 22h, continua
com registros diários dos mais
interessantes.
No PNT está consolidando
a sua posição, atrás de Globo,
Record e SBT, mas sempre
à frente de Band, Rede TV!,
Gazeta e dos outros três canais
de notícias.
Último capítulo
A reprise de “Novo Mundo”,
novela das 18h na Globo, chega
ao fim nesta sexta-feira.
Isabella Dragão, intérprete
de Cecília na trama, paralelamente aos trabalhos de seu canal
no YouTube, Sua Arte em Presença, ainda prepara um livro,
“Rumo ao Sim”, que também vai
virar um projeto musical com as
poesias da obra.
Ainda nada
Por enquanto, foi só a assinatura de contrato. Evidente que
Luís Ernesto Lacombe e a Rede
TV! já têm muita coisa combinada, mas só a partir do dia 1º
serão desenhados projetos e
datas.
A ideia é um programa diário, pela manhã, e outro, semanal, nas noites de sexta.
Bate – Rebate
·“Praça”, do SBT, vai continuar com reprises...
·... Pelo menos até o final de
setembro.
·A Globo está soltando muita
gente para o mercado...
·... E na parte que toca aos
roteiristas, a boa notícia é o interesse das plataformas de streaming nesses profissionais...
·... Acredita-se que a partir de 2021, quando o mercado
deverá aquecer de vez, muitos
deles já estarão envolvidos nas
mais diversas produções.
·Daniela Albuquerque continua trabalhando de casa, por
causa do marido, Amilcare Dallevo, dono da emissora, que
pertence ao grupo de risco da
Covid-19...
·... O seu programa tem gravações inéditas até a segunda
quinzena de setembro.
·Quanto ao novo programa
das manhãs na Band, o que terá
apresentação de Mariana Godoy,
nada ainda...
·... A informação é que não
há pressa...
·... Existe a chance, inclusive,
de antes dele a Mariana estrear
na rádio Bandeirantes.
C´est fini
A Globo marcou para o fim
de outubro, o início dos trabalhos
de preparação de “Quanto Mais
Vida, Melhor”, novo título provisório da novela que substituirá
“Salve-se Quem Puder” na faixa
das 19h.
Detalhe: será uma atividade
presencial, nos próprios Estúdios
Globo, claro, com todos os protocolos já intensamente divulgados.
No elenco, Giovanna Antonelli,
Elizabeth Savala, Mateus Solano,
entre outros. História de Mauro
Wilson.
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EM PLENA LUZ DO DIA

Ameaçada, mulher entrega dinheiro
Ilustração

Valor levado
pela dupla foi
de R$ 5 mil

OPERAÇÃO BASTILHA

PM desencadeia operação
e prende 38 pessoas

Da Redação
Até onde vai a ousadia dos
ladrões. Por volta das 10h30 de
quarta-feira (26), uma cidadã
de bem, moradora em Castro,
foi abordada por um casal que
a colocou em um veículo Polo
Sedan com placas do Mercosul e armados de revólver fizeram graves ameaças, exigindo
a quantia de R$ 5.000,00. A
vítima entrou na agência do
Banco do Brasil, localizada na
Rua Dr. Jorge Xavier da Silva,
realizou o saque e entregou o
dinheiro para os autores que
ficaram aguardando no interior
do carro. Toda a ação aconteceu pela manhã, em uma unidade bancária localizada na
Doutro Jorge Xavier da Silva.
De posse do dinheiro,

Divulgação

Temor faz moradora de Castro sacar dinheiro de banco e entregar para bandidos

os marginais a deixaram no
mesmo ponto em que a abordaram e sumiram. Equipe PM
repassou para demais orgãos
competentes a ocorrência, e
realizou patrulhamento, porém,

DANOS MATERIAIS

Carro bate
em canaleta
na PR-151
Na quarta-feira (26), por
volta das 19h40, policiais rodoviários estaduais deram atendimento a acidente do tipo choque
com canaleta. Foi na PR 151, km
259 mais 100 metros, em Piraí
do Sul, e envolveu um automóvel
Chevrolet Cruze, de cor branca,
placas de Jaguariaíva, conduzido
por C.A.K., 58 Anos.
Do acidente resultou danos
no veículo e ferimentos no condutor, o qual foi encaminhado pelo
resgate da da CCR Rodonorte até
o hospital de piraí do sul.

FERIMENTOS LEVES

Motociclista
bate em animal
na PR-090
Por volta das16h30 de quarta-feira (26), uma motocicleta
Honda CG 150, de cor preta,
com placa de Piraí do Sul, conduzida por C. B. S, 27 anos, atropelou um animal na PR 090, km
154 mais 015 metros, em Piraí
do Sul. Do acidente resultou em
danos no veículo e ferimentos
na condutora da moto, a qual
foi encaminhada pelo resgate da
CCR Rodonorte até um hospital.

O prazo para inscrições no
concurso da Polícia Militar do
Paraná para provimento dos cargos de soldado policial militar
e de soldado bombeiro militar
foi reaberto até 2 de setembro.
Além disso, houve diversas modificações no edital do certame. As
alterações decorreram de intervenção do Ministério Público do
Paraná, por meio da Promotoria
de Justiça de Direitos Constitucionais de Curitiba.
Após tratativas do MPPR
com a Comissão de Concurso
da Polícia Militar do Estado do
Paraná, houve retificação de
alguns pontos do edital. Originalmente, o documento previa
a desclassificação do candidato
que tivesse a orelha deformada
pelo uso de alargadores, bem
como dos portadores de tatuagem contrária à estética militar,
além de exigir acuidade visual
mínima, sem correção.

piado. Vestia jeans e camiseta
preta. Já a mulher era de estatura baixa, cabelos loiros e
estaria grávida. Após o roubo,
a dupla fugiu tomando rumo
ignorado.

CORONAVÍRUS

1.815 novos diagnósticos positivos
no Paraná e 52 óbitos registrados
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou nesta quintafeira (27) 1.815 novos casos
e 52 óbitos causados pelo
novo coronavírus. O Paraná
contabiliza 122.735 casos e
3.114 mortes em decorrência da doença. Há ajustes nos
casos confirmados detalhados
ao final do texto.
Internados
São 1.231 pacientes
internados com diagnóstico
confirmado de Covid-19: 975
estão em leitos SUS (441 em
UTI e 534 em leitos clínicos/
enfermaria) e 256 em leitos
da rede particular (89 em
UTI e 167 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 983 pacientes
internados, 447 em leitos
UTI e 536 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
A secretaria estadual
informa a morte de mais 52
pacientes. Todos estavam
internados. São 22 mulheres
e 30 homens com idades que
variam de 40 a 92 anos. Os
óbitos ocorreram entre 02 de
abril a 27 de agosto.
Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba
(14), Foz do Iguaçu (7),
Pinhais (3), Ponta Grossa
(3), Colombo (2), São José
dos Pinhais (2), Piraquara
(2), além de um óbito registrado em cada um dos seguintes municípios: Arapongas,
Campo Largo, Campo Magro,
Campo Mourão, Cascavel,
Castro, Cerro Azul, Cruzeiro
do Iguaçu, Dois Vizinhos,
Ibaiti, Mambore, Maringá,
Medianeira, Nova Esperança,
Renascença, Rio Branco do
Sul, Santa Mariana, Tijucas
do Sul e Toledo.
Fora do Paraná
O monitoramento da secretaria estadual registra 1.339
casos de pessoas que não

moram no Estado. Destas, 39
pessoas morreram.
Alteração de município
Um caso confirmado em
17/08 em São João do Triunfo
foi transferido para Ponta
Grossa;
Um caso confirmado em
05/08 em Curitiba foi transferido para Pinhais;
Um caso confirmado em
24/08 em Itaperuçu foi transferido para Rio Branco do
Sul;
Um caso confirmado em
21/08 em Curitiba foi transferido para Ponta Grossa.
Exclusões
Um óbito confirmado em
26/07 em Nova Aurora foi
retirado do boletim. Após
investigação epidemiológica
ficou confirmado como óbito
por outras causas;
Um óbito confirmado em
09/08 em Foz do Iguaçu foi
retirado do boletim. Após
investigação epidemiológica
ficou confirmado como óbito
por outras causas.

VAZAMENTO DE ÓLEO

MUDANÇA NO EDITAL

Concurso tem
prazo reaberto

sem êxito na localização dos
autores.
Segundo a descrição dos
bandidos, passada pela vítima,
o homem era de pele clara,
encorpado, de cabelo arre-

Por volta das 15 horas de
quarta-feira (26), no km 195,7
da BR 277, em Palmeira, aconteceu um acidente do tipo colisão transversal. A caminhonete
GM/Corsa, de Palmeira, ao tentar cruzar a rodovia para acessar estrada marginal, obstruiu
a passagem e foi atingida pelo
caminhão-trator Scania/T113,
placa de Candói, acoplado ao
semirreboque tanque carregado
com óleo diesel (25.000 litros)
e gasolina (5.000 litros), que
seguia no sentido Curitiba a
Guarapuava.
Após a colisão, os veículos
saíram da pista e colidiram com
barranco. O semirreboque se
desprendeu do caminhão, capotou e catingiu a mureta de uma
ponte.
A condutora do Corsa,
moradora do local, de 27 anos,
foi ejetada do veículo. Com

Divulgação

Semirreboque carregado com óleo diesel se solta em colisão
ferimentos graves, precisou
ser encaminhada pelo helicóptero do Samu para o Hospital
Regional de Ponta Grossa. Ela
não possuía habilitação ou permissão para dirigir. O condutor
do caminhão sofreu ferimentos
leves e realizou o teste de etilômetro, apresentando resultado
negativo.
A pista ficou totalmente
interditada até às 19h20, devido
a vazamento de combustível, que

* Da Redação
Desenvolvida através do
recebimento e processamento
de informações oriundas da
comunidade, as quais relatavam o envolvimento de
detentos de estabelecimentos
prisionais da cidade de Ponta
Grossa na prática de diversos
crimes, como tráfico de drogas, roubos, furtos, homicídios
e comércio de armas de fogo
e munições, sendo que muitos
desses exerciam importantes
funções dentro de organizações criminosas, o Ministério
Público e poder judiciário da
Comarca de Ponta Grossa
emitiram 40 Mandados de
Prisão e 43 Mandados de
Busca e Apreensão, os quais
foram cumpridos nas cidades
de Ponta Grossa, Jaguariaíva,
Prudentópolis, Imbituva e Ivaí.
Na operação que recebeu
a denominação de Bastilha,
alusão à queda da Cadeia da
Bastilha, importante acontecimento histórico no início da

Revolução Francesa, 38 pessoas foram presas, sendo 27
homens e 11 mulheres. Foram
apreendidos também diversos
celulares, balanças de precisão,
anotações referentes ao comércio de entorpecentes, além de
500 gramas de substância análoga à maconha e 36 gramas à
cocaína. Resultados alcançados
com o apoio das seguintes unidades: 16º BPM (Prudentópolis), 8ª CIPM (Ivaí e Imbituva),
3ª Cia do 1º BPM (Jaguariaíva)
e Batalhão de Polícia Militar de
Operações Aéreas.
As ações desenvolvidas
durante a operação carregam os
mais nobres ideais da profissão
Policial Militar, com a busca de
maior segurança à toda população através da prisão de criminosos, demonstrando assim
todo o sentimento de abnegação dos militares estaduais em
prol da causa pública.
*Com informações
da Comunicação Social
do 1º BPM.

APÓS PERSEGUIÇÃO

PRF apreende em Irati 50
quilos da supermaconha
Divulgação

Cinco sacos de skunk foram tirados de circulação

PRF atende acidente com vazamento
Da Assessoria

Drogas, celulares e balanças de precisão apreendidas

atingiu o Rio Santa Clara, antes
que fosse realizada a contenção
ao lado da via.
Também foram instaladas
pela Concessionária que administra o trecho de pedágio, as
barreiras de contenção no leito
do rio, a uma distância maior do
local.
Após as providências necessárias, o trânsito que chegou a
fazer fila de 6 km em ambos os
sentidos, foi liberado.

Da Assessoria
Irati - Após quase quatro
quilômetros de perseguição na
BR-277, os policiais encontraram cinco sacos de skunk dentro
do porta-malas do veículo.
A Policia Rodoviária Federal
apreendeu, nesta madrugada
(27), cerca de 50 quilos de
skunk. A espécie de supermaconha estava escondida dentro do
porta-malas de um veículo que
evadiu da fiscalização, em Irati
(PR). Um homem e uma mulher
foram presos.
Por volta das 2 horas,
durante uma fiscalização em
frente a unidade operacional

(UOP) da PRF, os policiais
deram ordem de parada a um
VW/Voyage, que não obedeceu
e empreendeu fuga. Após quase
4 quilômetros de perseguição na
BR-277, finalmente o motorista
parou.
Durante revista no veículo, a
equipe encontrou 5 sacos com
vários pacotes de skunk. Após
pesagem foi totalizado cerca de
50 quilos da substância. Um
homem de 33 anos e uma uma
mulher de 30 anos foram presos. Ambos são residentes de
Campo Mourão (PR).
Ocorrência
encaminhada
para Delegacia de Polícia Civil
de Irati (PR).

SIATE

Ciclista cai em via pública
Da Redação
Por volta das 19h24 de quarta-feira (26), bombeiros do 2º GB
deram atendimento a ciclista vítima

de queda na Rua Oscar Marfurt, próximo ao nº1, em Castro.
A.D.S.M, de 26 anos, apresentou
ferimentos moderados e foi encaminhado para a UPA da cidade.

D+
por Sandro

A. Carrilho

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758
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Neste sábado (29),
a bela Lívia Weigel
Rebonato
comemora a
chegada dos seus
15 anos. Caçula do
casal Luciana Ranelli
Weigel Rebonato e
Evandro Rebonato,
a data especial
será muito
festejada com
seus pais e a irmã
mais velha, Giulia
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Thais Kremer Morgan celebra seus 15 anos no
dia 4 de setembro. A bela foi produzida por
Ana Luiza Lemos e Emiliane Rabe para seu ensaio
de debutante com a fotógrafa Fabiana Guedes

Será muito cumprimentada no próximo dia
4 de setembro, pela passagem de seu
aniversário, Ana Priscila Petter

Divulgação / Fabiana Guedes

Muito cumprimentada pela passagem do seu
aniversário no dia 28, Eliane Pilat. No clique,
recebe o carinho da filha Nathalia

Divulgação

Aniversariante do dia 4 de setembro, Gislaine
Santos Gomes da Silva, Sr. Jean Gomes da Silva,
comemorará em família. No clique, com sua mãe
Marilete Biássio Santos e a sobrinha Beatriz

Muitos vivas para vó Rosinha que no dia 18 comemorou
seu aniversário ao lado do vô Tinga e dos netos
Guilherme, Geovana, Gabriela, Flávia, Paola e Luiza
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Alessandra Machinski de Oliveira estreia seus
50 anos de vida na sexta-feira, 4 de setembro.
No clique, recebe todo o carinho da filha
Maria Elisa Machinski de Oliveira

28/08

Bárbara Guedes
Silvana das Graças de Lima

29/08

Serzelina dos Santos
Annelise D. S. Tsukahara
Sandro Mainardes Filho
Saulo Christoforo, Silvia Kugler
Giovano de Lara Maiano
Lucinei Damálio
Vereador Diego Macedo
(Câmara de Carambeí)

30/08

Joelma Aparecida Teles
Andrei Sampaio

Divulgação / Fabiana Guedes

Edy Ana Ferreira
Silveira Said
destacada e
atuante advogada
pontagrossense.
Neste último dia
25 ela recebeu
muitas felicitações
motivados pelo
seu aniversário.
Comemorações
na intimidade
familiar. Parabéns!

A fotógrafa Edinéia Maria Gabriel comemora
mais um ano de vida na próxima sexta-feira, 4
de setembro. Parabéns e muitas felicidades!
Divulgação

Lenita Stark, artista
plástica e escritora
pontagrossense,
reserva o sábado
(29) para receber
uma verdadeira
chuva de cumprimento motivados
pela passagem do
seu aniversário. Ela é
integrante da Academia Pontagrossense de Letras e Artes

Silvana

Divulgação

Eliana Martins Ferreira
Rosane Petter
Mariclei Nascimento
(Câmara de Carambeí)

31/08

Milena Ávila Martins
Vitória Simões de Lima
Edson Luiz de Camargo
José Mauro Pires
Kely Sampaio
Carlos Tadeu da Silva
(Sec. de Cultura – Tibagi)
Odair Mehret (Sec.
de Planejamento – Tibagi)
Simone Gondin

Sexta-feira (28) será especial
para a advogada Silvana das
Graças de Lima que está de
aniversário. Ela que é de Mafra,
já morou em Ponta Grossa e
hoje reside em Curitiba, onde
trabalha com brilhantismo
na Vara da Justiça Federal

