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EDUCAÇÃO

Vila Velha
reabre com
novas atrações
segurança

Rapaz
manuseia arma
e dá tiro no
próprio pé
Divulgação
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Diferente do que se ouvia falar
até no final do mês de agosto, ainda
não há previsão para retomada das
aulas no município de Castro. A
secretária municipal de Educação,
Rejane Nocera, explicou à reportagem
do Página Um News que a decisão
para o retorno dos alunos às salas de
aula será tomada em conjunto, pelas
Secretarias de Educação e de Saúde,
pela Prefeitura, e em consonância com
página 5
as decisões do Estado.

aulas não retornam em
setembro, diz Rejane
Rejane Nocera explica sobre atividades desenvolvidas durante a pandemia

‘Taça’ é o principal símbolo

A esperada reabertura do
Parque Vila Velha acontece nesta sexta-feira (04), com capacidade de público a 50%, além de
outras medidas de prevenção ao
coronavírus, determinadas pela
Portaria 223 do Instituto Água
e Terra (IAT). Sob a nova administração da concessionária
Soul Vila Velha, o local ganhou
página 4
cara nova.

Divulgação / Facebook

nas mãos do tre

Prefeito Moacyr
figura nos 1.496
agentes com
irregularidades

NÃO FOI UNÂNIME

Divulgação

Cumprindo determinação legal, o Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR) entregou, nesta quarta-feira
(2), ao Tribunal Regional Eleitoral, a relação de agentes que
tiveram contas desaprovadas nos últimos oito anos. A lista
servirá de base para a Justiça Eleitoral analisar os pedidos
de registro de candidaturas às eleições municipais de novembro, validando-as ou não. No total, integram a lista 1.496
pessoas, sendo 492 prefeitos ou ex-prefeitos, quatro vice ou
ex-vice-prefeitos e 289 vereadores ou ex-vereadores. Destes
últimos, 169 são presidentes ou ex-presidentes de câmaras
municiais.
Em Castro figura o nome do prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior por duas vezes. Uma no Termo de Parceria nº 318/2009,
celebrado entre o municío de Castro e o Instituto Confiancce,
onde responsabiliza o atual chefe do executivo municipal, e a
Prestação de Contas de Transferência Voluntária, referente ao
exercício financeiro de 2008, decorrente de desvio de finalidade
na aplicação dos recursos repassados nos convênios. página 3

rpojeto de Lei teve voto contra

Subsídios de prefeito, viceprefeito e vereadores de Castro
ficarão congelados até 2024.
Os projetos de lei que preveem
a manutenção dos valores pagos
atualmente foi aprovado na última
sessão da Câmara, na noite de
segunda-feira (31). No entanto,
a aprovação da matéria que trata
dos subsídios dos parlamentares
não foi unânime: o vereador Jovenil
Rodrigues de Freitas (Podemos)
página 3
rejeitou a proposta.

COVID-19

Carambeiense
ignora risco
de infecção
Carambeí mais uma vez bate
recorde diário de casos de Covid19 com a confirmação de 11 novos
somente na segunda-feira (31) e
ainda o registro do quinto óbito,
por conta do vírus. Ausência de
cuidados básicos como o uso de
máscaras, higienização com álcool
gel além de reuniões festivas de
final de semana e aglomerações são
página 4
as causas principais.
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PONTA GROSSA

Aprovada
manutenção
de subsídios

* Versão Online

prefeito Moacyr Elias Fadel Junior figura na lista do TCE-PR

EM CASTRO AINDA NÃO CHEGOU
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Nota de R$ 200 já circula
Divulgação

Lobo-guará estampa a nova cédula

A nova nota de R$ 200, com a imagem do lobo-guará, começou a circular
na quarta-feira (2). Em Castro, até ontem, ninguém a tinha visto nas ruas.
Segundo o Banco Central (BC), será a sétima cédula da família de notas do
Real e pretende-se produzir neste ano 450 milhões de unidades.
A cerimônia de lançamento das novas cédulas foi transmitida pelo canal do
página 5
BC no YouTube.						

2 X 0 para o avaí

Derrota do
Operário
não tira
o ímpeto
Operário Ferroviário perdeu para o Avaí, na tarde desta
quarta-feira (2), pela sétima
rodada da Série B. Jogo aconteceu no Estádio da Ressacada
e terminou 2 a 0. Com o resultado, o alvinegro continua com
12 pontos e ocupa a quinta
página 4
posição.
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EDITORIAL

"RECONHECER OS HOMENS DE BEM"
Como já era previsível, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR) entregou ao Tribunal Regional Eleitoral, a relação de
agentes que tiveram contas desaprovadas nos últimos oito anos. A
lista servirá de base para a Justiça Eleitoral analisar os pedidos de
registro de candidaturas às eleições municipais de novembro, validando-as ou não. No total, integram a lista 1.496 pessoas, sendo
492 prefeitos ou ex-prefeitos, quatro vice ou ex-vice-prefeitos e 289
vereadores ou ex-vereadores. Destes últimos, 169 são presidentes
ou ex-presidentes de câmaras municiais.
A exemplo de quatro anos, Castro volta a figurar com o nome
do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior. Ou seja, ele está com irregularidades e pode ficar impedido de concorrer nessas eleições.
Outros ex-prefeitos também figuram nessa lista indigesta. Para o
presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Nestor Baptista, o
TCE-PR age para "reconhecer os homens de bem" e vê o ato como
uma contribuição "ao aperfeiçoamento dos quadros políticos de nossos municípios".

A grande conspiração
O maior mal que o planeta terra
conheceu em toda a sua existência.
Bilionários dos universos da mídia,
dos divertimentos, poderosos de
governos de todos os regimes do
mundo – capitalismo, socialismo,
comunismo – ditadores, atores e
atrizes, investidores das bolsas,
enfim, gente de todos os espectros se juntam, sob a conspiração
de políticos norte-americanos,
com destaque para Obama, Bill
e Hillary Clinton, para varrer
a população mundial. O único
homem de coragem que enfrentou
o Deep State (Estado profundo)
foi Donald Trump.
Este é o resumo do vídeo que
se espalha nas redes sociais, cujo
título Trump- Q- Anon- Aliança conclui com uma provocação à audiência: “alguma vez já se questionou o
porquê vamos à guerra ou o porquê
nunca consegue sair do vermelho”?
Houve presidente que até tentou
lutar contra os inimigos, como Kennedy e Reagan, mas foram vencidos
pela “cabala”, a teia criminosa contra a Humanidade.
A descrição da tramoia montada para destruir as Nações é tão
virulenta que até a interpretação
do professor Samuel Huntington
em seu livro “Choque de Civilizações” vira café pequeno, como
pode se ler na descrição sobre o
paradigma do caos: “Quebra da lei

e da ordem, Estados fracassados e
anarquia crescente, onda global de
criminalidade, máfias transnacionais e cartéis de drogas, declínio
na confiança e na solidariedade
social, violência étnica, religiosa e
civilizacional e a lei do revólver."
Para fechar o círculo, a pergunta: qual o objetivo do filmete e
quem estaria por trás de sua inspiração? Fica explícita a manifestação em prol de Trump, candidato à
reeleição dos EUA, adornado com
as vestes do Santo Guerreiro contra as forças demoníacas que conspiram, com a ajuda da tecnologia e
monitoramento dos dados de cada
pessoa, para implantar o império
da devastação. E mais: não há ideologia por trás da artimanha. Ou
seja, não se trata de uma disputa
entre liberalismo e comunismo,
nem de brancos contra negros,
nem de jovens contra velhos, mas
de gananciosos e exploradores que
desejam se locupletar de riquezas.
Exemplo? George Soros.
Esse movimento teve início
em 2017 por uma pessoa que
usou a letra Q, acusando atores
de Hollywood, democratas e altos
funcionários do governo de serem
cúmplices de uma rede de tráfico
sexual de crianças. Travis View,
que escreveu sobre o movimento
no The Washington Post, resume
a farsa: “existe uma cabala mun-

* Gaudêncio Torquato
dial de pedófilos que adoram
Satanás e governam o mundo,
essencialmente, controlam tudo,
desde políticos e donos da mídia.
...teriam continuado governando,
não fosse a eleição do presidente
Donald Trump”.
Coincidência ou não, o fato
é que o Anon do título do grupo,
cujas contas foram banidas pelo
Twitter, bate com o final do sobrenome de Steve Bannon, o estrategista de extrema direita, preso
semana passada pela acusação de
ter se apropriado de dinheiro para
a construção do muro na fronteira
entre México e EUA. Sem provas
que possam ligá-lo ao movimento,
fortes indícios entre seu pensamento e o núcleo de simpatizantes
trumpistas ecoam pela esfera política. Mesmo afastado de Trump por
discordâncias no início do governo,
correm rumores de que Bannon é
usado por grandes patrocinadores
interessados na reeleição do presidente.
Dito isto, emerge a observação: as redes sociais constroem
narrativas que atraem a atenção de
eleitores, influenciando seu voto.
Um pouco de história. É mais que
sabido o que os apologistas da
propaganda política são capazes
de fazer, sob a mensagem subliminar de símbolos que geram medo,
plasmando o caos, caso fulano

ou beltrano chegue ao poder. Foi
assim com Hitler e seu ministro da
propaganda, Goebbels, ele mesmo
um filólogo que estudou os gritos
de guerra dos gregos (alalá!), o
clamor dos romanos, o barditu dos
germanos, exemplos de tóxicos
sonoros.
Bolaram a cruz gamada como
o símbolo de uma cruzada. O
traçado nada mais era do que
um velho signo hindu, a svastika,
muito reproduzida em vestígios de
civilizações na Ásia, África e até na
América. Representava a roda e
também o sol. Em rotação, a cruz
gamada transforma-se numa roda,
e olhando-se fixamente para ela,
pode-se ter o efeito de vertigem.
Em suma, o filmete Trump
Q-Anon quer entorpecer mentes.
É bem composto, empregando
imagens de guerra e destruição,
recortes de encontros entre governantes, desfiles, bandeiras americanas, atores e atrizes. Não é de
admirar que logo reapareça nas
nossas redes a propagar a luta
do Bem contra o Mal. E a tentar
demonstrar que o Covid é o próprio satanás entrando no nosso
corpo.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
QUEM SÃO?
A escolha dos nomes que
irão encabeçar a chapa a prefeito e vice, do grupo de coalizão que fará frente ao bloco do
governo de Castro, mais parece
os últimos capítulos de uma
longa novela. Ninguém sabe
quem serão os nomes, mas as
apostas são grandes.
APOSTAS
Enquanto o grupão do
governo castrense não define
o nome que disputará o pleito
em novembro, acreditando que
Moacyr Elias Fadel Junior conseguirá ir para mais uma eleição;
do outro lado tem Samir Chuery
praticamente definido como
candidato pelo PSB - faltando
escolher o seu vice -, e Flavinho
Albuquerque pelo DEM, como
sendo o mais cotado.
UNIÃO DE FORÇAS
Aliás, o candidato de
Moacyr não terá disputa fácil,
pois do outro lado há uma fusão
de forças que inclui o PSD dos
Cardoso, PTC da deputada
federal Aline Sleutjes; PSDB
de Marcos Bertolini, MDB de
Fatima Castro e o próprio DEM
de Flavinho Albuquerque. Não

Resenhas rápidas e radicais

Agora sou um “velho” influenciador digital! E mais um enigma no ranking da pandemia, já não sei se querem que os
brasileiros envelheçam lentamente e com saúde! O impacto do envelhecimento na Economia do País é estudado com
Quero
ser um normal de vida ativa. Então luto contra a solidão dos moribundos!
carinho em Brasília! Dizem que morre menos gente do que nasce! E os que os que se aposentam criam despesas e
Agora
umnovos
“velho” influenciador
digital!
E mais
um enigma
no ranking
pandemia,
se querem queLarguei
os brasileiros
envelheçam
lentamente
e
que
os sou
mais
vão ter que
pagar!
Será
que tudo
isso da
é um
efeitojá não
da sei
diversidade?
o jornal...
sentia
dores
com saúde! O impacto do envelhecimento na Economia do País é estudado com carinho em Brasília! Dizem que morre menos gente do que nasce! E os que
no peito! Minha consulta com o cardiologista foi marcada, fui a cobaia de mim mesmo... E depois de fazer o teste da
os que se aposentam criam despesas e que os mais novos vão ter que pagar! Será que tudo isso é um efeito da diversidade? Larguei o jornal... sentia dores
bicicleta,
eleconsulta
me disse:
vai ter
problemas,
vá ao
outro
falou:
quando
as pessoas
envelhecem
no
peito! Minha
com o “Você
cardiologista
foi marcada,
fui a cobaia
de psicólogo”.
mim mesmo... EE o
depois
de fazer
o teste
da bicicleta,
ele me disse:
“Você vai teré
preciso abrir
espaço para
quem
está
chegando.
que o avanço
tecnológico
substituiu
homemEpela
então
problemas,
vá ao psicólogo”.
E o outro
falou:
quando
as pessoasEenvelhecem
é preciso
abrir espaço para
quem estáochegando.
que omáquina,
avanço tecnológico
substituiu
homem
pelabola
máquina,
então Eeuquando
devo ser eu
outrasumir,
bola daminha
vez! E quando
sumir,viver
minhacom
famíliaqualidade
pode viver com
sem esta
empurrar
esta
eu devoo ser
outra
da vez!
famíliaeupode
semqualidade
empurrar
cadeira
cadeira de rodas...então mandei pro inferno o descaso dele! Aí, pensei meu aniversário com espiritualidade decisiva: Vou seguir a literatura internacional,
de rodas...então mandei pro inferno o descaso dele! Aí, pensei meu aniversário com espiritualidade decisiva: Vou
ler experiências de envelhecimento em escala mundial! Já encontrei um bom livro de cabeceira: “A Solidão dos Moribundos”! E que lições devo tirar de
seguir
literatura
internacional,
ler experiências
de envelhecimento
em Dizem
escalaque
mundial!
Já encontrei
bom Alivro
de
tudo
isso?aDevo
ou não me
isolar na pandemia?
E ficar longe da família?
Parar com as flexões?
sem locomoção,
o espírito um
envelhece.
cabeça,
cabeceira:
Solidão
dos Moribundos”!
que
lições
de fazendo
tudo isso?
Devocoisas
ou não
meaos
isolar
também.
Mas a“A
minha
não! Quero
ser um “normal de Evida
ativa”!
Um devo
cara detirar
90 anos
as mesmas
que fazia
70! na pandemia? E
ficar longe da família? Parar com as flexões? Dizem que sem locomoção, o espírito envelhece. A cabeça, também. Mas
a minha não! Quero ser um “normal de vida ativa”! Um cara de 90 anos fazendo as mesmas coisas que fazia aos 70!
Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Dia

Clima

Quinta
03/09
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NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
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FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

Temperatura
25

ºC

13 ºC

Umidade
91%
33%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

04/09
REDAÇÃO

"MOTIVOS"
Jovenil Rodrigues de Freitas
(Podemos) disse ter seus motivos para rejeitar a proposta de
manutenção dos valores pagos
atualmente ao vereadores castrenses. Por outro lado, foi
favorável à matéria que congela
os salários de prefeito e viceprefeito. Ele foi o único e por
conta disso teve gritaria geral
na base de governo do prefeito
Moacyr na Câmara.

03/09 - Dia do Biólogo / Dia do Guarda Civil
04/09 - Dia da Lei Eusébio de Queirós

Sexta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

PEDÁGIO AUMENTA
O ex-prefeito e ex-deputado
Jocelito Canto (PSC), que deixou a Rede Massa na semana
passada, já havia adiantado que
nesse mês de outubro o pedágio
da CCR Rodonorte retorna com
os preços normais. Isso, porque,
os mais de R$ 300 milhões do
acordo de leniência, já teriam
sido abatidos nos valores da
tarifa. Ou seja, voltaremos a
pagar o preço absurdo.

Nesse período de pandemia,
se vê de tudo. Até ciclista passeando pela ciclovia levando outra
bicicleta. Foi na Avenida Monteiro Lobato, em Ponta Grossa,
quando a imagem inusitada chamou a atenção. Pode até ser que
ele estivesse levando a outra bicicleta para casa, mas as piadinha
foram muitas. Tipo: "passeando
com o amigo fantasma", "levando
a bike para passear" e etc.

Quero ser
um normal
de vida ativa! Então luto contra a solidão dos moribundos!
RESENHAS
RÁPIDAS
E RADICAIS

ASSINATURA

é preciso dizer que junto à eles
vem boa parte dos vereadores e
uma dezena de parlamentares
estaduais ligados ao governador
Calos Massa Ratinho Junior e
ao presidente Jair Messias Bolsonaro.

25 ºC
12 ºC

63%
27%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 02/09/2020
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MAS NÃO FOI UNÂNIME

Aprovada manutenção de subsídios
Divulgação

Vereador
Jovenil disse
que teve seu
"motivos"

PEDÁGIO
Os deputados Luiz Claudio Romanelli (PSB) e Evandro Araújo
(PSC) e o governador Ratinho Junior participam hoje, às 14h, de videoconferência com lideranças do Norte Pioneiro sobre os novos contratos de pedágio na região. As atuais concessões terminam em novembro
de 2021. O Paraná terá o maior pacote de concessões de rodovias do
País. O governo federal prevê investimentos de R$ 100 bilhões com o
leilão do novo Anel de Integração rodoviário com 4,1 mil quilômetros.

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Subsídios de prefeito, viceprefeito e vereadores de Castro
ficarão congelados até 2024.
Os projetos de lei que preveem
a manutenção dos valores pagos
atualmente foi aprovado na última
sessão da Câmara, na noite de
segunda-feira (31). No entanto,
a aprovação da matéria que trata
dos subsídios dos parlamentares
não foi unânime: o vereador Jovenil Rodrigues de Freitas (Podemos) rejeitou a proposta. Por
outro lado, foi favorável à matéria
que congela os salários de prefeito e vice-prefeito. Os dois projetos foram votados em primeira
discussão e devem retornar à
pauta para uma segunda votação.
Devido ao feriado de 7 de Setembro, a próxima sessão acontecerá
na terça-feira (8).
A última alteração nos subsídios pagos aos ocupantes de

NA ALEP

Audiência debate
permanência da
Petrobras no PR
Da Assessoria
Na próxima quinta-feira (03),
a Assembleia Legislativa do
Paraná realiza audiência pública
on-line para promover a campanha
“Petrobras Fica no Paraná”. O
debate foi proposto pelos deputados Professor Lemos (PT) e Hussein Bakri (PSD), apoiado pelos
demais deputados, e tem como
objetivo debater mecanismos para
impedir a venda das subsidiárias da
Petrobras instaladas no Paraná.
Atualmente, o Paraná corre o
risco de perder as subsidiárias da
Petrobras instaladas no Estado,
Unidade de Industrialização de
Xisto (SIX), em São Mateus do
Sul e a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária,
medida que vai causar o desemprego de milhares de trabalhadores e trabalhadoras e afetar cadeias
econômicas regionais importantes.
“Precisamos ampliar este
debate, que não pode ficar restrito aos trabalhadores e às centrais sindicais. A permanência
da Petrobras no estado deve
ser defendida por toda a sociedade, Governo do Estado, Poder
Legislativo e também prefeitos e
vereadores. O envolvimento dos
municípios neste debate é fundamental, pois as receitas que
o Estado e a União recebem da
Petrobras são repassados para
os municípios. Todos os setores
precisam estar unidos em defesa
da manutenção da Petrobras no
Estado”, destacou Lemos.

Divulgação

Votação contrária de um vereador, surpreende alguns parlamentares
cargo eletivo em Castro aconteceu em 2016 e passou a valer em
2017, quando os atuais prefeito
e vereadores deram início aos
seus mandatos. Desde então,
o chefe do Executivo municipal
recebe R$ 17.970,98 ao mês,
o vice-prefeito, R$ 4.530,50 e
os parlamentares, R$ 7.311,51.
Estes mesmos valores continuarão sendo pagos até 2024 (com
correção anual da inflação), caso
os dois projetos sejam aprovados
em segundo turno.
De autoria da Mesa Diretora

da Câmara, o PL 63/2020 fixa
ainda o subsídio dos secretários
municipais, chefe de Gabinete e
procurador-geral do Município
em R$ 9.681,06 pelos próximos
quatro anos.
Durante a sessão
Realizada de forma remota
devido à pandemia de coronavírus – nenhum vereador discutiu
os dois projetos, por isso, alguns
parlamentares se surpreenderam
com a rejeição de Jovenil ao PL
64/2020, também de autoria

da Mesa Executiva. Procurado
pela reportagem do Página Um
News, o vereador – que é da base
aliada ao governo – disse que teve
seus “motivos” para votar contra
a proposta. Ele afirmou ser contra qualquer aumento de subsídio
num momento de crise pelo qual
o país passa e defende a redução
dos salários. “Na minha opinião,
a Mesa (Diretora) deveria colocar
um projeto para reduzir o salário
dos vereadores, devido à situação
que vivemos. Vou propor isso na
segunda votação”, comentou.

MOACYR FIGURA ENTRE OS 1.496 AGENTES COM IRREGULARIDADES

TCE-PR envia lista à Justiça Eleitoral
Da Assessoria
Cumprindo determinação legal,
o Tribunal de Contas do Estado do
Paraná (TCE-PR) entregou, nesta
quarta-feira (2), ao Tribunal Regional Eleitoral, a relação de agentes
que tiveram contas desaprovadas
nos últimos oito anos. A lista servirá de base para a Justiça Eleitoral
analisar os pedidos de registro de
candidaturas às eleições municipais
de novembro, validando-as ou não.
No total, integram a lista 1.496
pessoas, sendo 492 prefeitos ou
ex-prefeitos, quatro vice ou ex-viceprefeitos e 289 vereadores ou exvereadores. Destes últimos, 169
são presidentes ou ex-presidentes
de câmaras municiais.
Em Castro figura o nome do
prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
por duas vezes. Uma no Termo de
Parceria nº 318/2009, celebrado
entre o municío de Castro e o
Instituto Confiancce, onde responsabiliza o atual chefe do executivo
municipal, e a Prestação de Contas de Transferência Voluntária,
referente ao exercício financeiro
de 2008, decorrente de desvio de
finalidade na aplicação dos recursos
repassados nos convênios.
A formalização da entrega da
lista foi feita pelo presidente do
Tribunal de Contas, conselheiro
Nestor Baptista, ao presidente
do TRE-PR, desembargador Tito
Campos de Paula, na abertura da
sessão ordinária n 26/2020, realizada por videoconferência. Na
ocasião, o conselheiro disse que o
TCE-PR age para "reconhecer os
homens de bem" e vê o ato como
uma contribuição "ao aperfeiço-

amento dos quadros políticos de
nossos municípios".
O presidente do TRE destacou
a importância da lista para a análise
das solicitações de registro e informou que a eleição municipal deste
ano deverá ter aproximadamente
30 mil candidatos a prefeito e vereador, nos 399 municípios do Paraná.
Ele enfatizou duas novidades do
material produzido pelo Tribunal
de Contas: o georreferenciamento
por município e o detalhamento das
causas de desaprovações das contas. Neste ano, devido à pandemia
da Covid-19, a eleição foi adiada
para novembro. O primeiro turno
está marcado para o dia 15 e o
segundo, nos municípios onde houver, será no dia 29 daquele mês.
A lista já está disponível, em
detalhes, na aba Controle Social do
portal do TCE-PR na internet. Dela
constam os nomes dos agentes, que
não são necessariamente servidores
ou gestores públicos, mas pessoas
que tenham utilizado, de algum
modo, dinheiro público nos últimos
oito anos e tiveram contas julgadas
irregulares em processos que já
transitaram em julgado.
A entrega da relação à Justiça
Eleitoral atende a Lei da Inelegibilidade (Lei Complementar nº
64/1990), a Lei da Ficha Limpa
(Lei Complementar nº 135/2010),
a Lei Eleitoral (9.504/1997) e a
Lei Estadual nº 10.959/1994. A
medida contribuirá para a análise,
pela Justiça Eleitoral, dos pedidos de registro de candidatos. A
decisão sobre a validade ou não
do registro de candidaturas é da
Justiça Eleitoral. Ao Tribunal de
Contas cabe apresentar a relação

das pessoas que se enquadram
nos requisitos legais.
Ampliação
Foram entregues ao TRE três
relações distintas. A primeira com
agentes com contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas
nos termos do artigo 71, II, da
Constituição Federal de 1988; do
artigo 75, II, da Constituição do
Estado do Paraná e do artigo 1°, II
e III, da Lei Orgânica do Tribunal
de Contas.
A segunda contém chefes do
Poder Executivo que tiveram contas
anuais apreciadas com Parecer Prévio do Tribunal de Contas pela irregularidade, seja nos casos em que
o julgamento da Câmara Municipal
confirmou a irregularidade ou nos
casos em que o TCE não foi informado do julgamento pelo Legislativo. Já a última lista traz chefes do
Poder Executivo que tiveram contas
anuais apreciadas com Parecer
Prévio do Tribunal de Contas pela
regularidade ou regularidade com
ressalvas, mas com julgamento da
Câmara Municipal pela irregularidade, segundo informações encaminhadas pelo Legislativo.
A contagem de oito anos para
figurar nas listas tem como marco
inicial o "trânsito em julgado" da
decisão do Tribunal de Contas no
caso do item I e da data do ato
do legislativo (decreto legislativo
ou resolução) que julgou as contas nos casos dos itens II e III. As
listas são compostas por registros
vigentes realizados até o dia 24 de
agosto último.
* Com Redação

TURISMO
A Câmara dos Deputados aprovou a MP que libera
R$ 5 bilhões para minimizar
os impactos do coronavírus no
setor de turismo, o dinheiro
servirá para capital de giro
de micro, pequenas, médias e
grandes empresas. “O setor de
turismo foi muito prejudicado,
talvez o último setor a se recuperar diante da pandemia. E nós,
deputados e deputadas, temos a
responsabilidade de apoiar esse
segmento com os R$ 5 bilhões”,
defendeu o deputado estadual
Vermelho (PSD).
APOIO
O deputado e pré-candidato
do PSD à prefeitura de Curitiba, Ney Leprevost, garantiu
o apoio do Democracia Cristã
(DC). A coligação deve ser formalizada na convenção do PSD
marcada para o próximo dia 12.
Leprevost garante ter o aval do
governador Ratinho Junior para
a candidatura própria do PSD.
SUSPENSÃO
A Agepar suspendeu o
aumento de 9,62% na tarifa de
água e esgoto que entraria em
vigor em novembro pela Sanepar.
A decisão é temporária e atende
a pedido do governador Ratinho
Junior devendo valer até o início
de dezembro, quando deve ser
reavaliada pela agência.
RIO VERMELHO
O secretário Márcio Nunes
(Desenvolvimento
Sustentável e Turismo) liberou R$ 400
mil para o projeto executivo do
Parque do Rio Vermelho. Viabilizado pelo deputado Hussein Bakri (PSD) a pedido do
prefeito Santin Roveda (PL),
o recurso vai permitir a obra
idealizada pelo arquiteto e exgovernador Jaime Lerner para
integrar a preservação ambiental
e o crescimento do Distrito de
São Cristóvão, permitindo assim
o combate às pequenas e médias
enchentes.
NA DISPUTA
O deputado Delegado
Francischini (PSL)
afirma
que ser prefeito de Curitiba é
“sonho de muitos anos” e que
se prepara para as eleições de
novembro sem abandonar as
bandeiras que o sustentaram
no último pleito. “O que pode
se esperar de alguém com o
meu perfil é alguém em defesa
da família, que busque uma
grande parceria com a iniciativa
privada, diminuindo o tamanho
do Estado, da participação do
poder público”, disse.
ADIADO
A Band TV decidiu transferir para 1º de outubro o primeiro
debate entre os candidatos a
prefeito de Curitiba, inicialmente
marcado para 17 de setembro.
A mudança obedece às disposições do calendário eleitoral definido pelo TSE, que só permite
a realização de debates após o
registro das candidaturas.

BLOQUEADO
O prefeito de Campo Largo,
Marcelo Puppi (DEM), teve R$
839 mil em bens bloqueados
pela 2ª Vara da Fazenda Pública.
O prefeito é réu em uma ação
por improbidade administrativa,
relativa à dispensa de licitação
para contratação de empresa
para prestação de serviços de
limpeza e conservação nas escolas do município.
NÃO FUNCIONA
O senador Oriovisto Guimarães (Podemos) disse da dificuldade para se aprovar o fim do
foro privilegiado no Brasil. "Os
políticos no Congresso não querem aprovar e o Supremo não
decide nada, foi feito para não
funcionar", lamenta.
CANDIDATO
O PRTB lançou Major
Arsênio Rodrigues Filho como
candidato à prefeitura de Cascavel. Rodrigues Filho trabalhou
durante 35 anos na Polícia Militar do Paraná e entrou na reserva
em julho do ano passado. "Vamos
trazer a modernização, a industrialização para Cascavel", disse.
VERBA
A Câmara dos Deputados
aprovou a MP que destina crédito extraordinário de R$ 418,8
milhões para os ministérios da
Ciência e Tecnologia. O dinheiro
contempla ações relacionadas à
pandemia causada pelo coronavírus. A maior parte da verba foi
destinada ao Itamaraty (R$ 292,5
milhões) para apoio a brasileiros
retidos no exterior em razão de
cancelamento de voos para o Brasil e fechamento de fronteiras.
OPAS
O Paraná está articulando
com a Opas (Organização Panamericana de Saúde) uma ação
que avalia e analisa os eixos da
assistência e de vigilância epidemiológica. O objetivo do trabalho
é consolidar ações consideradas
positivas em todos os municípios
e implementar novas condutas e
atividades. “Este trabalho com a
Opas poderá refletir em ampliação da melhoria do atendimento
também pelos municípios”, disse
o secretário Beto Preto Saúde).
SEM POLÍTICA
O arcebispo de Maringá,
Dom Severino Clasen, não quer
saber de envolvimento de padres
nas campanhas políticas. Em
nota divulgada à comunidade,
Clasen reforçou a proibição de
filiação a partidos, a disputa de
cargos eletivos a participação de
atividades e ocupação de cargos
públicos. Também proibiu a utilização do espaço físico das igrejas
para apoiar candidatos e uso dos
meios de comunicação das paróquias. A punição é a suspensão
das atividades.
* Coluna publicada em 20
jornais e portais associados.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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NÚMERO DE CASOS CRESCE

Carambeiense ignora risco de infecção
Divulgação

Onze casos
registrados
em apenas
um dia

Ausência de
cuidados básicos
ainda persiste

Da Redação
Carambeí mais uma
vez bate recorde diário de
casos de Covid-19 com a
confirmação de 11 novos
somente na segunda-feira
(31) e ainda o registro do
quinto óbito, por conta do
vírus. A Secretaria Municipal de Saúde monitora
38 pessoas que estão em
isolamento. Ausência de
cuidados básicos como o
uso de máscaras, higienização com álcool gel além
de reuniões festivas de final

Pessoas são vistas andando pelas ruas sem o uso da máscara

de semana e aglomerações
são as causas principais. A
comunidade está refém de

vilões que ela mesma cria.
Dados da Secretaria de
Saúde apontam que desde

PARA VISITANTES

Vila Velha reabre com novas atrações
Divulgação

Da Assessoria
A esperada reabertura do
Parque Vila Velha acontece nesta
sexta-feira (04), com capacidade
de público limitada a 50%, além
de outras medidas de prevenção
ao coronavírus, determinadas pela
Portaria 223 do Instituto Água e
Terra (IAT). Sob a nova administração da concessionária Soul Vila
Velha, o local ganhou cara nova e
passou por melhorias estruturais,
especialmente no Centro de Visitantes.
Um dos cartões-postais do
Paraná, Vila Velha deverá atrair
ainda mais turistas nos próximos
anos. “A parceria com a iniciativa privada amplia olhares para
o nosso parque. São mais de R$
15 milhões em infraestrutura para
visitantes, sustentabilidade e recreação”, ressalta o secretário do
Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo, Márcio Nunes.
Nos últimos cinco meses, período em que o parque permaneceu
fechado, a equipe implementou
melhorias para oferecer ao visitante
uma experiência mais completa e
rica durante todo o passeio.
A principal mudança é a visita
autoguiada, que ganhou sinalização autoexplicativa para que ninguém perca detalhes importantes
sobre os três atrativos naturais do
Parque: os Arenitos, as Furnas e
a Lagoa Dourada. Além disso,
os principais pontos do Parque
ganharam conexão wi-fi para que
os turistas possam compartilhar
imagens instantaneamente. As
estruturas em Furnas e Lagoa
Dourada continuam em obras.
“A visitação autoguiada é uma
conquista importante para que
cada um possa curtir a natureza
no seu tempo e ritmo, demorando
naquilo que mais lhe interessa.
Isso muda totalmente a experiência dos visitantes”, destaca Leandro Ribas, gerente-geral da Soul
Vila Velha, empresa do grupo Soul
Parques, responsável pela concessão do novo Parque Vila Velha.
Mudanças
O Centro de Visitantes foi
totalmente reformado e ganhou
uma nova atração gastronômica:
a primeira filial do tradicional Restaurante Girassol, da chef Rosane
Radecki. Inicialmente, o Girassol
Vila Velha servirá lanches e sobremesas. Entre as opções do cardápio de lanches estão sanduíches e
salgados diversos, incluindo as tradicionais polentas brustoladas com
queijo ou acompanhamentos.
Entre as sobremesas, torta
banoffe, cheesecake de amora e
o sagu de vinho. A única refeição
do cardápio será o Pão no Bafo,
prato típico histórico de Palmeira,
cujo resgate foi feito pela chef
Rosane Radecki. Energia para

o início da pandemia do
novo coronavírus no Brasil,
Carambeí contabilizou 281

casos positivos e cinco óbitos.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde
houve no final de semana do
dia dos pais várias reuniões
familiares, além também de
muitas pessoas circulando
no comércio e essas aglomerações principalmente
as familiares onde o uso
da máscara é quase inexistente criou um ambiente de
disseminação que resultou
nessa explosão de casos
confirmados no início desta
semana.
A médica da atenção primária da secretaria Muni-

antes, durante e depois dos passeios pelo parque.
Outra mudança que o visitante perceberá é a nova identidade visual do Parque. O desenho
representa os principais atrativos
de forma dinâmica e moderna:
formas amarela e azul maior simbolizam a lagoa dourada, o laranja
lembra a taça dos arenitos e os traços em verde e azul menor representam as furnas.
Valores
Para o mês de setembro será
praticado um valor promocional
de R$ 28. A partir de outubro os
valores dos ingressos para visita
completa (Arenitos, Furnas e
Lagoa Dourada, com transporte
interno entre os três atrativos
naturais), serão os seguintes:
morador de Ponta Grossa, R$ 28
(mediante apresentação de Título
de Eleitor ou comprovante de
residência); meia-entrada e brasileiros pagarão R$ 42; inteira e
estrangeiros, R$ 84.
O gerente-geral da Soul Vila
Velha, Leandro Ribas, explica que
o reajuste aplicado ajuda a promover mais as atrações. “A tabela de
preços praticada até o fechamento
do parque estava congelada desde
janeiro de 2007. Além disso, já
foram implementadas diversas
melhorias na infraestrutura do parque e as obras ainda continuam,
com o intuito de promover maior
conforto e melhoria da experiência
para nosso visitante”.
Funcionamento
O Parque ficará aberto de
quarta a segunda-feira, das 9 às
17 horas, sendo que para fazer o
passeio completo o visitante precisa chegar até as 15 horas. Terçafeira é dia de manutenção.
Natureza e aventura
Vila Velha será referência em
turismo de natureza e aventura
no Paraná. A concessionária está
preparando novas atrações para
os visitantes, como o circuito de
Arvorismo com Tirolesa em Furnas, o voo estacionário de balão e
o circuito de Cicloturismo, todos
previstos para iniciar em outubro.

Além disso, a histórica ponte
sobre o rio Quebra Perna, que
faz parte do passeio para Furnas e Lagoa Dourada, também
será restaurada, possibilitando a
implantação do transporte interno
mais harmônico com a identidade
do Parque.
Até 2022 o Parque também
vai ganhar um novo, amplo e
moderno Centro de Visitantes,
com novas áreas de estacionamento e opções de lojas e de gastronomia, além de mais atrações
de lazer e aventura, incluindo um
espaço de hospitalidade.
Medidas de prevenção
O Parque Vila Velha já possui o selo Turismo Responsável, criado pelo Ministério do
Turismo, por ter adotado todas
as boas práticas de higienização
e segurança de prevenção e combate à Covid-19. O selo é uma
garantia de que o visitante está
frequentando um ambiente limpo
e seguro para o seu lazer.
Para visitar o parque é obrigatório o uso de máscara de proteção facial durante todo o tempo
de permanência no local. Ao chegar no Centro de Visitantes para a
compra de ingressos, todos passam por medição de temperatura
corporal.
O visitante também encontra
dispersores de álcool em gel em
diversos pontos do parque, especialmente nos pontos de ônibus
para uso no embarque e desembarque. A permanência nos mirantes terá lotação máxima e limitação
de tempo de permanência para
garantir o distanciamento mínimo
de 1,5m entre os visitantes.
Por enquanto, para evitar
aglomerações, os passeios especiais da Caminhada Noturna,
Trilha da Fortaleza e Circuito de
Cicloturismo não serão oferecidos. “Vamos avaliar bem o comportamento dos visitantes nas
primeiras semanas e acompanhar
a evolução da Covid-19 no País,
especialmente nas regiões de
Curitiba e dos Campos Gerais,
para retomar aos poucos e com
todos os cuidados esses passeios”, esclarece Ribas.

EM PALMEIRA

VAI FOI O CARRASCO

Operário sofre primeira
derrota na Série B

Dois casos de
Covid-19 são
registrados
Da Assessoria

Divulgação

Da Assessoria

'Taça' é o principal símbolo do Parque Vila Velha

cipal de Saúde, Monika
Wada, alerta que aqueles
que estão cumprindo quarentena são obrigatórios a
total reclusão e atenção aos
cuidados com a higienização
do ambiente para evitar a
contaminação daqueles que
dividem o mesmo espaço.
Monika reforça que a
única maneira de evitar
o contágio é o distanciamento social associado ao
uso de máscara e higiene
das mãos. “A comunidade
precisa tomar para si a
responsabilidade dos cuidados básicos, não criando
“vilões” em seus ambientes,
para que possamos diminuir o contagio e evitamos
mais mortes”, declaram os
profissionais que estão na
linha de frente do combate
ao Covid19, em Carambeí.

Ponta Grossa - O Operário Ferroviário perdeu para
o Avaí, na tarde desta quartafeira (2), pela sétima rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B. O jogo aconteceu no
Estádio da Ressacada e terminou 2 a 0. Com o resultado, o alvinegro segue com
12 pontos e ocupa a quinta
posição.
O Fantasma iniciou a partida pressionando e criando
oportunidades. Aos dois
minutos, o goleiro adversário
defendeu cabeceio de Rafael
Bonfim e, aos oito minutos,
Schumacher teve boa chance
e finalizou para fora. O Avaí
abriu o placar aos 12 minutos
com Pedro Castro e ampliou
aos 37 em chute de Daniel
Amorim.
No segundo tempo, o
Operário voltou a pressionar. Aos dois minutos, Roger
mandou uma bola na trave.
Aos 31, Jimenez chutou de
fora de área e a bola passou
à esquerda do gol. Mesmo
com a pressão do Fantasma,
a partida terminou com vitória do time da casa.
O alvinegro iniciou o jogo
com Rodrigo Viana, Reniê,
Ricardo Silva, Rafael Bonfim, Sávio, Jardel, Jimenez,
Thomaz, Julinho, Douglas
Coutinho e Schumacher. No
segundo tempo, entraram
Maranhão, Roger, Fabiano,
Jean Carlo e Rafael Chorão
para saída de Ricardo Silva,
Schumacher, Julinho, Thomaz e Jardel.
Em entrevista coletiva por

Castro

Palmeira - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou
nesta quarta-feira (2) a atualização
dos dados referentes à Covid-19
em Palmeira, com dois novos
casos confirmados em residentes do município. Trata-se de um
homem de 41 anos e uma mulher
de 30 anos. Ambos são residentes
da área urbana e seguem em isolamento domiciliar acompanhados
pelo serviço municipal de saúde.
Avaí soube aproveitar
as melhores chances
videoconferência, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre
o desempenho da equipe.
“Viemos aqui e enfrentamos o
adversário de igual para igual,
precisamos valorizar a forma
como jogamos. Foi a nossa
primeira derrota e sabemos
que não vamos ganhar todo
jogo, mas o importante é
manter a nossa regularidade. Antes de sofrermos
o primeiro gol, poderíamos
ter feito dois. Não passou
pelo esquema, mas por não
termos aproveitado as oportunidades e o adversário ter
aproveitado. Tivemos uma
pressão forte no adversário,
finalizações e bolas na trave,
mas tivemos erros pontuais e
pagamos por isso. Não faltou entrega e não faltou luta.
Agora vamos corrigir esses
erros e buscar a vitória em
casa no sábado”.
O Operário volta a campo
no sábado (5) para enfrentar
o Guarani, às 19 horas, no
Estádio Germano Krüger.

estamosndo
chega

Panorama atual
São 108 casos confirmados
para Covid-19 em residentes de
Palmeira, sendo 74 recuperados,
32 em isolamento domiciliar, e
dois óbitos por Covid-19.
Dos 108 casos confirmados,
18 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
243 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 1.121 pacientes notificados,
sendo que 878 já estão recuperados. O teste foi realizado em
718 pessoas através do Sistema
Único de Saúde (SUS).
No momento, 18 casos
seguem em investigação, aguardando resultado de exames. Além
disso, 884 pacientes foram descartados de possível Covid-19.

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

www.mestredaobralocacoes.com.br
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Divulgação

SEM PREVISÃO

Aulas não retornam
em setembro, diz
secretária Rejane
Secretaria de
Educação e de
Saúde devem
definir juntas
sobre data
para retorno
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Diferente do que se ouvia
falar até no final do mês de
agosto, ainda não há previsão
para retomada das aulas no
município de Castro. A secretária municipal de Educação,
Rejane Nocera, explicou à
reportagem que a decisão para
o retorno dos alunos às salas de
aula será tomada em conjunto,
pelas Secretarias de Educação
e de Saúde, pela Prefeitura, e
em consonância com as decisões do Estado. “Não tem data

programada para o retorno,
porque o cenário ainda é adequado, a situação da pandemia
ainda inspira muito cuidado,
quem dará a carta branca para
que possamos voltar será a
Secretaria de Saúde, quando de
fato perceber que o momento
é mais seguro. Nós também
acompanhamos o posicionamento do Estado, até mesmo
porque fazemos o transporte de
muitos alunos da rede estadual,
e, o Estado ainda não sinalizou
que as coisas tenham melhorado a ponto de podermos voltar às aulas”, destacou.
Apesar da distância física
que há entre alunos e o
ambiente escolar, as atividades nunca pararam. Pelo contrário, professores e a equipe
da Secretaria de Educação do
Município estão trabalhando a
todo vapor, desde que começou
a pandemia, para continuar
possibilitando o aprendizado a todos os seus alunos,

NESTA QUARTA

Nova cédula de
R$ 200 entra
em circulação
Da Assessoria
A nova nota de R$ 200, com
a imagem do lobo-guará, começou a circular na quarta-feira (2).
Em Castro, até ontem, ninguém
a tinha visto nas ruas. Segundo
o Banco Central (BC), será a
sétima cédula da família de notas
do Real. Serão produzidos neste
ano 450 milhões de unidades.
A cerimônia de lançamento
das novas cédulas foi transmitida
pelo canal do BC no YouTube.
O lobo-guará foi escolhido
em pesquisa realizada pelo BC
em 2001 para eleger quais espécies da fauna brasileira deveriam
ser estampadas nas cédulas do
país. No site do Banco Central,
há mais informações sobre a
nova cédula.
De acordo com o BC, o
lançamento da nova nota é uma
forma de a instituição agir preventivamente para a possibilidade de aumento da demanda da
população por papel moeda.

inclusive, àqueles que estão a
muitos quilômetros de distância. O esforço maior, segundo
Rejane Nocera, é para que o
vínculo com os estudantes
não se perca. “Nós paramos
somente durante o período de
recesso, e sabemos que não é
o ideal, mas dentro das limitações da pandemia, podemos
dizer que a cidade de Castro
faz um trabalho sério de Educação, e que há o engajamento
necessário entre a Secretaria
e as escolas, além disso, há
muito comprometimento por
parte dos professores, que
não param de nos surpreender
com a criatividade com que
estão desenvolvendo as atividades, e com o esforço que
fazem para que elas cheguem
a todos os alunos. Tenho plena
convicção de que o maior objetivo, que é manter vínculo com
todos os alunos e com suas
famílias, está sendo alcançado.
Não queremos perder nenhum

Rejane Nocera explica sobre atividades desenvolvidas durante a pandemia

aluno, mesmo que alguns deles
não consigam realizar todas as
atividades, queremos mantêlos, e quando pudermos voltar
às aulas daremos um direcionamento diferente para aqueles que não tiveram condições
de acompanhar os demais”,
ressalta.
De acordo com a secretária, 87% dos alunos do ensino
fundamental estão realizando
todas as atividades propostas pelos professores durante
a pandemia. Os profissionais
estão utilizando várias ferramentas, como o blog, vídeoaulas, ministradas em parceria
com a Prefeitura de Curitiba,
e as atividades impressas. A
Secretaria de Educação e as
escolas também estão abertas,
e os profissionais recebem e
orientam os pais, conforme

'PRIMAVERA DE MUSEUS'

Parque prepara ações online
Da Assessoria
Carambeí - O Parque
Histórico de Carambeí se prepara para a 14ª Primavera de
Museus, que acontecerá entre
os dias 21 e 27 de setembro.
O evento é organizado pelo
Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram), com a finalidade de
motivar as instituições culturais a realizarem atividades
norteadas por uma temática
proposta. “Mundo Digital:
Museus em Transformação”
foi o tema definido para esta
edição, que será totalmente
virtual, devido à pandemia de
Covid-19.
"O tema proposto não
poderia ser mais pertinente. E
esse tem sido o maior desafio
dos museus neste ano atípico.
O Parque Histórico já vinha
investindo na virtualização de
suas atividades desde 2018
e buscou intensificar sua atuação no mundo digital”, diz

o historiador e coordenador
cultural do Parque, Felipe
Pedroso. Ele está animado
com a temática desta edição
e reforça a necessidade de
buscar referência e constante
atualização no meio digital.
“Esse, de fato, é um caminho
sem volta para os museus e
uma realidade hoje. Pretendemos intensificar ainda mais
essa abordagem no campo
virtual, além de estudar e
discutir frequentemente essas
transformações pelas quais
passam as instituições culturais na contemporaneidade”.
O historiador se sente
motivado a participar do
evento museual que evidencia os museus e suas ações.
“Participar da Primavera de
Museus é sempre gratificante.
O evento busca unir as instituições culturais em torno
de um tema específico, com
atividades variadas propostas pelo Ibram. Isso mostra o

dinamismo dos museus, movimenta toda a equipe, a comunidade e as visitas. Neste
período os museus também
ficam em evidência na mídia
e acabam atraindo um público
que, muitas vezes, não conhecia a instituição. No fim das
contas, quem sai ganhando
com o evento é o público".
O Parque Histórico preparou uma programação especial
para a Primavera de Museus
que contará com ações online,
com uma série de vídeos para
desvendar curiosidades do
acervo, exposição virtual
Caminhos do Leite, a virtualização da exposição de longa
duração Espaço da Memória
Feminina e oficina virtual de
terrário.
Todas as atividades realizadas pelo Parque Histórico
de Carambeí para a Primavera de Museus ficarão disponíveis no site www.aphc.com.
br/emcasa.

necessidades. “Também continuamos os trabalhos através
das reuniões com diretores e
equipes, que estão nas escolas
para atender aos pais e para
diminuir o distanciamento com
as famílias. Os professores também fazem acompanhamento
de todos os alunos e sempre
estão buscando fazer contato
com aqueles que não estão participando das atividades”, finalizou a secretaria.
Sete de setembro
Como neste ano não será
possível realizar os tradicionais
desfiles para a comemoração
e memória da Declaração de
Independência do Brasil do
Império Português, no dia 7
de setembro, o tema só ficará
nas atividades escolares desta
semana. Rejane Nocera expli-

cou que os professores já estão
desenvolvendo vários trabalhos
com seus alunos, para abordar
o assunto. “Não tem como fazer
nada por conta da pandemia,
não podemos nem pensar em
reunir os alunos ou em qualquer tipo de aglomeração, mas
a data é muito importante, não
poderia passar em branco, por
isso os professores estão trabalhando diversas atividades de
interação, como vídeos e outras
dinâmicas, que serão usadas
nas redes sociais”, destacou.
Segundo a secretária, também está sendo preparada a
apresentação do Hino Nacional, a partir de várias vozes,
porém, com cada um fazendo
a sua participação individualmente. O material também
deverá ser disponibilizado nas
redes sociais.

SERVIÇO

Caixa Econômica abre em
Castro neste sábado
Da Assessoria
Algumas agências da Caixa
Econômica
abrirão
neste
sábado (5) para atender aos
beneficiários do auxílio emergencial e saque emergencial do
FGTS. Em Castro, a agência da
Rua Padre Damaso, no Centro,
abrirá das 8 às 12 horas.
O pagamento de novas
parcelas começou nesta quarta-feira (2) aos cerca de 3,5
milhões nascidos em fevereiro.
O segundo ciclo de pagamentos
vai até 27 de outubro.
Neste ciclo, mais três públicos foram incluídos: trabalhadores que fizeram o cadastro
nas agências dos Correios entre
2 de junho e 8 de julho; trabalhadores que fizeram a contestação pelo site da Caixa ou App
Caixa Auxílio Emergencial de 3
de julho a 16 de agosto e foram
considerados elegíveis; beneficiários que tenham recebido
a primeira parcela em meses
anteriores, mas que tiveram o

Divulgação

Por meio do Caixa Tem podem
ser movimentados os recursos
benefício reavaliado em agosto.
No caso das reavaliações, o
benefício foi liberado novamente para 148 mil pessoas.
Os recursos podem ser
movimentados por meio do
aplicativo Caixa Tem. Com
ele é possível pagar boletos e
fazer compras na internet e
nas maquininhas em mais de
1 milhão de estabelecimentos
comerciais.
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Classificados a partir de R$ 2,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

(42)

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Social Democrático –
PSD do Município de Castro/PR, nos termos da Lei nº 9.504/97 e arts. 16 e 20 do Estatuto

VENDA DE IMÓVEL
Vendo casa na Rua Santa Cruz, 983,
Jardim das Nações. Dois quartos,
sala, cozinha, lvandeira e banheiro.
Tratar: (42) 9 9944-3153.
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).

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso de cuidador de idoso.
Interessados entrar em contato
pelo fone: (42) 9 9868-0185. Horário à combinar.
VENDO
CASAS NOVAS
Vendo Casas novas, atrás do Caic,
Jardim Araucária II, Castro, em
condomínio fechado, 2 quartos R$
170.000,00. Aceito Financiamento
e carro na entrada. (42) 9 91011022, Bonilha.

do Partido, CONVOCA pelo presente edital todos os convencionais deste diretório do
Partido Social Democrático - PSD, aptos a votar, para a CONVENÇÃO MUNICIPAL, que
será realizada no dia 13 de agosto de 2020, com início às 15 horas, quando será realizada
a primeira convocação, e às 17 horas, quando será realizada a segunda convocação, se
necessária, e encerramento às 20 horas, no plenário da Câmara de Vereadores da Cidade

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

de Castro, com a seguinte ORDEM DO DIA:

O Presidente da Comissão Municipal do Democratas (DEM),
convoca seus

convencionais

para

participarem

- CONVENÇÃO PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS AOS CARGOS

de Convenção

ELETIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, COM DELEGAÇÃO DE PODERES

Municipal à a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020, com início às

PARA A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL PARA TRATAR DE TEMAIS

15 horas, e término às 16 horas, nas dependências da Câmara Municipal

LIGADOS ÀS ELEIÇÕES, ALÉM DE OUTRAS MATÉRIAS CONEXAS

de Carambeí, localizada na Rua da prata, nº 99, desta cidade, para

A eventual inscrição de chapa deve ocorrer nos termos do art. 23 do Estatuto na

deliberação da seguinte.

VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

sede da Comissão Executiva Municipal.

ORDEM DO DIA

ALUGO IMÓVEL
Imóvel comercial de esquina
com excelente localização
e com 447m² de área construída, com uma estrutura
pronta para supermercado,
igrejas, entre outros. Rua
Alcindo Rolim de Moura
155 - atrás do Posto BV,
Padre Piva. Contato: (42) 9
9961-4783.

Castro, 02 de agosto de 2020.

1. Deliberação sobre coligações para composição da chapa
majoritária ou indicação de candidato próprio a prefeito e/ou
vice-prefeito;
2. Escolha da chapa de candidatos (as) a vereadores (as), conforme
lista apresentada, assim como seus respectivos números;
3. Designação de um representante da coligação nos termos do art.
5º da Resolução 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do DEM
para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa
de candidatos as eleições proporcionais;
5. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal para
celebrar coligação com outros partidos (eleição majoritária);
6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

RODRIGO ALVES CARNEIRO
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PSD

Carambeí, 02 de setembro de 2020
MARCIO LUIZ TAQUES
Presidente Municipal do DEM de Carambeí

Partido Social Democrático – PSD

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Partido Liberal (PL) do Município de Carambeí, na
forma da legislação eleitoral vigente e do Estatuto desta Agremiação
Partidária, convoca os Convencionais devidamente habilitados ao

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O

Presidente

da

Comissão

Municipal

exercício do voto para comparecerem à Convenção Municipal do PL de

do

Partido

Social

Carambeí, a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020, com início às

Democrático – PSD convoca seus convencionais para participarem de

14 horas, e término às 15 horas, nas dependências da Câmara Municipal

Convenção Municipal à a ser realizada no dia 12 de setembro de 2020,

de Carambeí, localizada na Rua da prata, nº 99, desta cidade, para

com início às 16 horas, e término às 17 horas, nas dependências da

deliberação da seguinte.

Câmara Municipal de Carambeí, localizada na Rua da prata, nº 99, desta
ORDEM DO DIA

cidade, para deliberação da seguinte.

1. Deliberação sobre coligações para composição da chapa
majoritária ou indicação de candidato próprio a prefeito e/ou
vice-prefeito;
2. Deliberar sobre as chapas de candidatos (as) a vereadores (as)
conforme lista apresentada;
3. Designação de um representante da coligação nos termos do art.
5º da Resolução 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do PL,
conforme os termos do artigo 12, III, do Estatuto do Partido Liberal;
5. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal para
celebrar coligação com outros partidos (eleição majoritária);
6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

ORDEM DO DIA
1. Deliberação sobre coligações para composição da chapa
majoritária ou indicação de candidato próprio a prefeito e/ou
vice-prefeito;
2. Escolha da chapa de candidatos (as) a vereadores (as), conforme
lista apresentada, assim como seus respectivos números;
3. Designação de um representante da coligação nos termos do art.
5º da Resolução 23.609/2019 do Tribunal Superior Eleitoral.
4. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal do PSC
para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa
de candidatos as eleições proporcionais;
5. Delegação de poderes ao respectivo órgão municipal para
celebrar coligação com outros partidos (eleição majoritária);
6. Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.

Carambeí, 02 de setembro de 2020
ROSNEY LUIS RIBEIRO
Presidente Municipal do PL de Carambeí

Carambeí, 02 de setembro de 2020
OSMAR JOSÉ BLUM CHINATO
Presidente Municipal do PSD de Carambeí

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL
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RESUMO DE NOVELAS

O Presidente da Comissão Municipal do Partido Trabalhista

Império cuja capital
foi Constantinopla

FLOR DO CARIBE
Quinta-Feira (03/09)
Cassiano parte para a
propriedade de Dom Rafael.
Juliano avisa a Quirino que
Doralice está interessada nele.
Zuleika incentiva Doralice a se
declarar para Quirino. Ester
devolve o anel que era de Helga
para Dionísio. Alberto presenteia Ester com duas passagens
aéreas para a lua de mel dela e
de Cassiano no Caribe. Ester
pede a Samuel que faça o anel
de noivado dela e de Cassiano.
Dom Rafael descobre que os
diamantes foram misturados a
cristais de sal e resolve manter Cassiano refém. Cassiano
é preso.
TOTALMENTE DEMAIS
Quinta-Feira (03/09)
Sofia avisa a Jacaré que não
irá embora antes de se livrar de
Eliza. Ela pede ao namorado
que venda as joias roubadas do
cofre e providencie seus passaportes falsos. Carolina incentiva Rafael a adulterar a bebida

de Eliza. Carolina tira fotos de
Rafael e Eliza, insinuando que
os dois estão juntos. Arthur se
revolta ao entrar no quarto de
hotel de Eliza e vê-la dormindo
ao lado de Rafael.
FINA ESTAMPA
Quinta-Feira (03/09)
Henrique avisa a Danielle
que Celina levou Pedro Jorge
até a Fio Carioca. Paulo tenta
convencer Esther a deixar
Pedro Jorge conhecer Vitória.
Enzo é chamado para fazer
uma campanha como modelo.
Quinzé reconhece a mulher
que o dopou. Wallace chama
Dagmar para fotografar com
ele. Alberto explica a Guaracy
por que implica com a cozinheira do Tupinambar. Pereirinha revela que a única mulher
de quem gostou foi Griselda.
Álvaro e Zambeze ficam satisfeitos com o sucesso do concurso. O delegado Paredes
coloca Quinzé frente a frente
com a mulher que participou
do atentado contra sua vida.

QUARTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2020

NO MESMO DIA
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Presos suspeitos
por envolvimento
com o tráfico
Mulher tentou
fugir ao
receber voz
de prisão
Da Redação
Investigadores da 43ª DRP
prenderam
preventinamente
uma mulher de 21 anos que é
investigada por supostos crimes

de tráfico de drogas (art. 33 da
Lei n° 11.343/06) em Castro
e em São Jerônimo da Serra,
quando na época foi presa em
flagrante pela PCPR com 330
pedras de substância análoga a
crack e 140 invólucros de substância análoga a cocaína.
A mulher responde ainda por
duas tentativas de fuga (art. 351
do Código Penal) da cadeia de
Cornélio Procópio, onde também teria facilitado a entrada de
drogas e aparelhos celulares no

ALÉM DE PALAVRÕES

Preso por
agredir a
enteada

Foi encaminhado para a 43ª
DRP, homem de 48 anos que
tentou agredir sua enteada. O
agressor ainda proferiu diversas ameaças contra a vítima,
sendo a Polícia Militar chamada
para atender o caso e prender o
agressor. A ocorrência foi registrada perto das 12h50 dessa
terça-feira (1º), no Bairro Bela
Vista, PR 151.

CARAMBEÍ

Homem preso
por ameaçar
mulher
Carambeí - Mais um caso
de ameaça precisou de intervenção da Polícia Militar. Foi na
terça-feira (1º), 10h20, em residência localizada na Avenida das
Flores, Jardim Novo Horizonte,
em Carambeí. Um homem de 43
anos ameaçou uma mulher de 23
anos e foi parar em cana.

PONTA GROSSA

Quatro mandados
de prisão
cumpridos
Na manhã de terça-feira (1),
a Polícia Civil de Ponta Grossa
cumpriu quatro mandados de
busca e apreensão nas regiões
dos bairros Oficinas e Uvaranas.
A ação visou instruir inquéritos
policiais em curso no setor operacional, coletando elementos
de prova em investigações das
práticas de crimes de tráfico de
drogas, posse ilegal de arma de
fogo e furto qualificado.
No bairro Oficinas uma arma
de fogo foi apreendida, com seis
munições intactas, sendo uma
mulher, de 41 anos, autuada em
flagrante por posse ilegal de arma
de fogo. Já no bairro Uvaranas,
foram colhidos elementos que
comprovam a participação de
suspeito em crime de furto qualificado ocorrido em meados de
junho, em uma distribuidora de
gás, no bairro Oficinas, oportunidade em que subtraíram diversos
botijões. A polícia já havia identificado um segundo participante.
A ação criminosa chamou a
atenção, já que para entrarem no
estabelecimento, os autores efetuaram disparos de arma de fogo
contra um cachorro que fazia a
guarda do local. Além do furto
qualificado, os envolvidos devem
ser indiciados por maus-tratos a
animais, com penas que somadas podem chegar a nove anos
de prisão.

estabelecimento prisional (art.
349-A do Código Penal).
Ela estava foragida em Castro, sendo encontrada, semana
passada, em uma residência
localizada na Vila Farias. Ao
receber voz de prisão, tentou
fugir, porém foi alcançada e
presa, restando cumprido o
mandado de prisão preventiva.
Outra prisão
Posteriormente, em um
invasão do Jardim Arapongas,

Mais dois atrás das grades

foi encontrado e preso um
homem de 31 anos que tem
em seu desfavor mandado de
prisão por suposto crime de
tráfico de drogas. Ele responde
ainda pelos supostos crimes de
lesão corporal e de furto, descritos nos artigos 129 e 155
do Código Penal, respectivamente.

NO PARANÁ

Saúde confirma mais 54 novas
mortes e 2.022 casos de Covid
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta quartafeira (2) 2.022 novas confirmações e 54 mortes pela
infecção causada pelo novo
coronavírus. O Paraná acumula 134.162 diagnósticos
positivos e 3.360 mortos em
decorrência da doença. Há
ajustes nos casos confirmados
detalhados ao final do texto.
Internados
1.053 pacientes com
diagnóstico confirmado estão
internados hoje (quarta-feira).
881 estão em leitos SUS (396
em UTI e 485 em leitos clínicos/enfermaria) e 172 em leitos da rede particular (59 em
UTI e 113 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 1.251 pacientes internados, 520 em leitos
UTI e 731 em enfermaria, que
aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das
redes pública e particular e são
considerados casos suspeitos.
Óbitos
A secretaria estadual confirma a morte de 54 pacientes.
Todos estavam internados. São
18 mulheres e 36 homens,
com idades que variam de 18
a 97 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 3 de julho
e 2 de setembro. Os pacien-

tes que faleceram residiam em
Curitiba (15), Cambé (5),
Ponta Grossa (3), Maringá
(3), Assai (3), São José dos
Pinhais (2), Tamarana (2) e
um caso confirmado em cada
município a seguir: Almirante
Tamandaré, Alvorada do
Sul, Campo Magro, Castro,
Colombo, Coronel Vivida,
Enéas Marques, Ibiporã, Inajá,
Loanda, Mandirituba, Manoel
Ribas, Marilena, Ortigueira,
Paraíso do Norte, Paranavaí,
Piraquara, Quitandinha, Santa
Helena, Santa Terezinha de
Itaipu, São Pedro do Ivaí.
Fora do Paraná
O monitoramento registra
1.447 casos de residentes
de fora. 39 pessoas foram a
óbito.
Alteração de município:
Um caso confirmado no dia
31/8 em Maringá foi transferido para Tapejara;
Um caso confirmado no
dia 1/9 em Japurá foi transferido para Maringá;
Um caso confirmado no
dia 30/7 em Ibaiti foi transferido para Curitiba;
Um caso confirmado no
dia 17/7 em Ibaiti foi transferido para Curitiba;
Um caso confirmado no
dia 18/7 em Ibaiti foi transferido para Pinhalão;
Um caso confirmado no

dia 13/8 em Ibaiti foi transferido para Curitiba;
Um caso confirmado no
dia 29/7 em Ibaiti foi transferido para Telêmaco Borba;
Um caso confirmado no
dia 18/7 em Ibaiti foi transferido para Japira;
Um caso confirmado no
dia 19/7 em Ibaiti foi transferido para Figueira;
Um caso confirmado no dia
31/7 em Ipiranga do Norte/
MT foi transferido para Eneas
Marques;
Exclusões
Um caso confirmado no
dia 9/8 em Maringá foi excluído por duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no
dia 28/8 em Curitiba foi excluído por duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no
dia 29/8 em Mandaguari foi
excluído por duplicidade de
notificação;
Um caso confirmado no
dia 31/8 em Londrina foi
excluído por duplicidade de
notificação;
Um caso confirmado no
dia 29/8 em Boa Ventura de
São Roque foi excluído por
duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no dia
8/8 em São José dos Pinhais
foi excluído por duplicidade de
notificação.

NA ZONA RURAL DE PALMEIRA

Atira na árvore e acaba baleado
Divulgação

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Palmeira - Homem de 36
anos foi baleado na cabeça na
zona rural de Palmeira. O caso
aconteceu na tarde de terça-feira
(1º), na localidade de Pugas. De
acordo com a Polícia Militar, a
vítima foi socorrida pelo Siate e
encaminhada em estado grave à
Santa Casa.
Os policiais foram acionados
pouco depois das 14 horas para
atender a ocorrência. Chegando
ao local, descobriram que a vítima
estava acompanhada por dois amigos. Eles relataram que o homem
teria atirado em uma árvore e, em
seguida, caiu no chão ferido.
No local, a PM apreendeu uma
espingarda calibre .36, nove cartuchos intactos, vários chumbos,
três facões e ainda dois radiocomunicadores. Todo o material foi

Bala teria recocheteado após atirar em árvore
recolhido e entregue na delegacia
de Polícia Civil. Os dois amigos

do homem também foram encaminhados à delegacia.

NO TRONCO

Rapaz manuseia arma
e dá tiro no próprio pé
Rapaz de 21 anos deu um tiro
no próprio pé, ao manusear arma
de fogo. O acidente ocorreu na
noite desta segunda-feira (31),
por volta de 21h15, na Estrada
Rural do Tronco, em Castro. O
jovem foi socorrido pelo Corpo
de Bombeiros e levado ao hospital. Como o ferimento foi leve, o
rapaz logo foi liberado e encaminhado à delegacia, onde permaneceu preso. Segundo a Polícia
Militar, no local do acidente, os
policiais encontraram uma garrucha calibre .22 municiada e sem
registro.
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Garrucha calibre .22

ALÉM DE APREENSÃO

Gaeco cumpre mandados
de prisão e de busca
Divulgação

Da Assessoria
O Núcleo de Ponta Grossa
do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), do Ministério Público do
Paraná, cumpriu na terça-feira (1º)
mandado de prisão preventiva e
três mandados de busca e apreensão em investigação relacionada à
prática do crime de concussão por
servidores públicos. Os mandados
foram expedidos pela Vara Criminal de Reserva, município dos
Campos Gerais, e cumpridos em
residências de dois servidores do
Instituto Água e Terra do Paraná e
na sede do Escritório Regional do
IAT em Ponta Grossa.
Segundo as investigações, um
fiscal lotado no órgão ambiental – alvo do mandado de prisão
– teria exigido R$ 60 mil para
renovar a licença ambiental de
instalação de um loteamento em
Reserva e para deixar de autuar

Fiscal lotado em órgão
ambiental exigiu R$ 60 mil
os proprietários do terreno por
suposto corte irregular de vegetação na área. O pedido de renovação da licença foi protocolado
no IAT em outubro de 2019, mas
permaneceu sem andamento até
o mês de julho deste ano, quando
foi feita a exigência da vantagem
indevida, o que levou as vítimas a
procurarem o MPPR.

232 KG DE DROGA NO CARRO

PRF prende motorista
bêbado e com maconha
Da Assessoria
A Policia Rodoviária Federal
apreendeu 230 quilos de maconha
em Cascavel, nesta manhã (2),
após uma perseguição de mais de
18 quilômetros na BR-163.
Por volta das 10 horas, os
policiais faziam patrulhamento na
BR-163, quando tentaram abordar
um Vw/Santana que transitava na
rodovia. O motorista fugiu em direção à Cascavel (PR) e os policiais
foram atrás.
Após mais de 18 quilômetros
de perseguição, onde o veículo em
fuga, por diversas vezes realizou
manobras de ultrapassagens forçadas, pelo acostamento, transitando
pela contramão, colocando em risco
a própria integridade física, bem
como da equipe policial e demais
usuários da rodovia, finalmente o
motorista perdeu o controle do veículo e acabou saindo de pista.
Os policiais encontraram 232
quilos de maconha dentro do portamalas e espalhados no banco tra-

seiro do carro. Além disso, havia
diversas garrafas e latas de cerveja
vazias no interior do veículo. O
motorista, um homem de 23 anos,
foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado o de
0,51 mg/l de ar expelido, o que
configura crime de trânsito. Ele
também não possuía habilitação
para dirigir.
Junto com ele, havia outro
homem, de 19 anos. Eles disseram
aos policiais que pegaram o veículo
carregado com o entorpecente na
cidade de Guaíra (PR) e que estariam seguindo um veículo batedor
e não souberam informar o local
de destino. O outro veículo não foi
localizado.
Os homens foram presos em
flagrante e a ocorrência foi encaminhada para a Policia Federal de
Cascavel (PR). Além do crime de
tráfico de drogas, o motorista irá
responder pelos crimes de embriaguez ao volante e por dirigir veículo
automotor, sem a devida habilitação, gerando perigo de dano.
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por Sandro

A. Carrilho

Canal 1
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Pauline

8

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

O aniversário só
será dia 8, mas
Pauline Flores
já conta os
dias para a
importante
data. Parabéns!

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

Igor

Rosilda Rodrigues é só expectativa
para a chegada de seu aniversário,
que acontece no domingo (6).
Nossos parabéns antecipados!
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Dia 1º de Setembro foi especial
para Igor Stacheski que estreou
seus 26 anos. Ele é filho da jornalista
e empresária Claudia Carneiro

Sirlei
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Sirlei Essig Feijó Galvão estará de
aniversário nesta segunda-feira
(7). Ela que representa a Unibox
Castro, receba nossos parabéns!
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Áries: Hoje, o trígono formado
por Mercúrio e Saturno envia boas
energias para o trabalho. Pode ser
que você sinta a pressão para aumentar sua produtividade, mas tudo indica
que dará conta da cobrança - e isso
pode ser reconhecido pela chefia!

Libra: Boa parte da sua atenção
continua concentrada no trabalho e
você poderá conquistar o reconhecimento que merece. O bom aspecto
ajuda você a assumir novas responsabilidades e dar conta das suas
obrigações.

Touro: Quintou com Q, de
quase sexta! E hoje Vênus troca
likes com a Lua, favorecendo o
diálogo com pessoas alinhadas aos
seus ideais. O trabalho pode render
mais se apostar em reuniões ou
conversas com os colegas e procurar
ouvir planos.

Escorpião: Tudo deve fluir
com mais tranquilidade ao longo
desta quinta. Sua habilidade para
se comunicar e expressar ideias e
pensamentos pode ser fundamental
para cativar clientes, conquistar a
confiança de alguém ou convencer
um colega a mudar de ideia.

Gêmeos: Será mais fácil realizar
algumas mudanças em casa hoje - o
trígono entre Mercúrio e Saturno
garante disposição e boas ideias para
reformular os ambientes e deixar tudo
do seu jeito. No trabalho, pode ser
um bom momento para negociar uma
comissão, fechar um acordo lucrativo.

Sagitário: Se depender de
Saturno e Plutão, que estarão em
harmonia com a Lua nesta quinta,
você poderá contar com o apoio da
família se precisar de conselho ou
ajuda financeira. Para se entender
melhor com alguém de casa, seja
mais flexível.

Câncer: Seu lado curioso e
disposto a aprender ganha destaque
nesta quinta. Porém, a oposição entre
Lua e Mercúrio faz com que seja
necessário uma atenção extra para
evitar mal-entendidos, especialmente
se estiver conversando com colegas
e clientes através de mensagens ou
vídeos.

Capricórnio: A Lua continua
estimulando a comunicação e você
pode se beneficiar dessas boas
energias para manter contato com
colegas, vizinhos ou irmãos. Porém,
com o aspecto tenso entre Lua e
Mercúrio na parte da manhã, vale
a pena ter cautela e escolher bem o
que resolve.

Leão: A Lua tá toda amorzinho
com Saturno e Plutão e favorece a
concentração em assuntos financeiros na parte da manhã. É um bom
momento para organizar tarefas que
estavam pendentes ou fazer mudanças que exigem dedicação e força de
vontade.

Aquário: A Lua está de rolê
em sua Casa das Finanças e você
poderá aproveitar as boas energias
para organizar as contas. Nossa fada
sensata faz bom aspecto com Saturno
e Plutão, destacando sua intuição e
fazendo com que não acredite em
promessas.

Virgem: Virgem, quintou com
Q, de quase sexta! Em aspecto de
trígono, favorecem a convivência com
os filhos ou com pessoas queridas.
Você estará mais confiante e saberá
se expressar de maneira diplomática,
o que facilita a aproximação.

Peixes: Vale a pena se concentrar nos seus objetivos e cuidar
de assuntos que dependem do seu
empenho pessoal para dar certo. A
Lua segue o rolê em Peixes e reforça
os pontos positivos do seu signo - em
parceria com Saturno e Plutão.
Divulgação
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William Cesar
Jefferson Marcondes
Elivelton Sutil
Glaucia Wesselovicz
Adislon Anizeto
Adriano Santos
Djalma Oliveira
Lucicléia Lourenço
Gui Mendes
Marlene de Jesus L. Agostim
Rosaldo Pedro Domingues

Mil vivas
para Luizinho
Veiga que
aniversariou
na quartafeira (2).
Na foto,
ao lado de
sua esposa
Nizete Veiga
Divulgação / Facebook
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Explicações e reações para
a troca de cores na TV Cultura
Rompendo uma tradição de
quase 60 anos, a TV Cultura tem
surpreendido com a substituição do
verde em sua marca principal.
A explicação de Henrique
Bacana, diretor de arte, é que isso
se identifica com a proposta da
“Cultura em Movimento. As cores
se alternam desde então, seguindo
as mudanças das estações. A que
está no ar já não é mais rosa. Está
amarela”.
E, em breve, “por causa da
primavera, uma nova e terceira
combinação chegará. Nossa inquietação termina no fim do ano e
estabiliza”.
É uma proposta nova, que
como se vê tem toda uma razão de
ser, mas que também acaba provocando reações controversas.
Existe uma história por trás do
verde que acompanha a Cultura de
muito tempo e que se estende até
mesmo ao seu preservado jardim,
plantado só com árvores frutíferas.
Um quarteirão inteiro de carambola,
coquinho, manga, pitanga, limão
siciliano, romã, entre outras.
O que desde o começo até
aqui prevaleceu foi sempre essa
sugestão ou proposta ecológica.
TV Tudo
A propósito
A Fundação Padre Anchieta
prestou ontem uma homenagem
a Del Rangel, que foi seu diretor
artístico e veio a falecer em julho
passado.
A partir desta quarta-feira,
data em que completaria 65 anos,
o Estúdio D da TV Cultura passou a
receber o nome do Del. Merecido.
Último
Neste domingo a Globo exibe
o último episódio da temporada do
“Tamanho Família”, programa do
Marcio Garcia.
A partir do dia 13, na mesma
faixa horária, acontece o retorno do
“The Voice Kids”.
Importante
A Globo está muita atenta aos
casos de coronavírus e isso inclui
os envolvidos das duas versões do
“The Voice”.
Todos serão submetidos a
testes da doença regularmente. A
ordem é agir com toda segurança.
Caso Simaria – Parte 1
A cantora sertaneja Simaria
Mendes, da dupla com a Simone,
testou positivo para a Covid-19, em
21 de agosto.
Ela está assintomática.

Destaque para a niversariante
Jussara Zuse que comemorou
seus 41 anos nesta quarta-feira
(2). Ela reside em Londrina
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Mostrando toda a
sua sensualidade,
Andressa Santos que
comemorou seus
26 anos nessa
quarta-feira (2)

Mari Zadra foi mais uma
aniversariante dessa quarta-feira
(2). Mora dora em castro, ela
completou 52 anos. Parabéns!

Inconstância

Segundo de milionésimo instante,
Prende no céu da minha boca a
palavra certeira
De um tempo qualquer perdido
num piscar de olhos...
Silêncio,
Inspiro profundo...
E antes de deixar o ar sair
Um século de coisas passam na mente,
Mas no agora,
São tdas lembranças de um tempo
qualquer perdido
Num instante!
Eu, Vc, Nós vivendo dúvidas ...
O vírus unicelular Covid paraliza
a respiração
De um tempo qualquer,
perdido num piscar de olhos.
Adriane Déa

Dra Rosa Maria Ribeiro, presidente do Lions Clube de Castro, está recebendo
livros para doação. Interessados podem deixar na Clínica de Olhos, em Castro.
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Caso Simaria – Parte 2
Em contato com a coluna, a
Globo informou que a participação
da Simaria no “The Voice Kids”,
que prevê gravações nos estúdios
somente no fim de setembro, ainda
será definida.
“Até lá, estamos acompanhando
com as nossas equipes de saúde e
desejando uma pronta recuperação a
Simaria”, declarou a assessoria.
É hoje
Nesta quinta, 15 horas, a
Record realiza a coletiva on-line de
“A Fazenda”.
Marcos Mion e os diretores do
programa estarão à disposição dos
jornalistas, adiantando novidades
sobre esta próxima edição.
Estado de atenção
A forma como a Disney vem
conduzindo o processo de unificação da ESPN e Fox Sports
está deixando os seus principais
comentaristas e narradores bem
preocupados.

Ninguém é chamado para conversar, criando em todos uma enorme
insegurança. Pouco caso.
Nada ainda
O “SBT News”, novo produto
do jornalismo do SBT, já tem equipe
montada, mas início de atividades
ainda indefinido.
O seu estúdio principal, em Brasília, está em vias de ser entregue.
Entre o pessoal acertado, nomes
como os de Débora Bergamasco,
Gabriela Vinhal, Karla Lucena,
Leonardo Cavalcanti, Marcia Lorenzatto, Nathália Fruet e Soane Guerreiro.
Streaming
Alexandre Lino, o Xavier da
novela "Amor sem Igual", fiel escudeiro do empresário e vilão Ramiro
(Juan Alba), estará a partir de sextafeira no longa "Os Espetaculares",
vivendo o advogado Pacheco.
A comédia fala sobre um grupo
de comediantes que participam de
um concurso de talentos. Disponível
nas plataformas de streaming do
Now, Claro Video e Apple TV.
Bate – Rebate
· MTV marcou para o próximo
dia 10, às 21 horas, a estreia de
“D.R. com o Ex”, em dez episódios.
· Karine Alves está bem simpática
na apresentação do “Troca de passes”
do SporTV...
·... Num programa que já teve
vários apresentadores e alguns bem
marcantes, ela conseguiu colocar
uma assinatura muito própria.
· Globo registrou a marca “Faz
Teu Nome”, que é o título do novo
programa de Tom Cavalcante para
o Multishow.
· Merece destaque o dinamismo
e agilidade do “JR 24 horas”, telejornal da Record no final de noite, com
apresentação Patrícia Costa...
·... Isso, muito em função de uma
enorme quantidade de entradas de
repórteres ao vivo.
· Hoje, a partir das 19 horas,
chega ao UFC Docs, a segunda
temporada da série “Espírito da
Luta”, em três episódios...
·... A edição promete uma
viagem pela história das artes marciais, criando contrapontos entre
luta, arqueologia, arte, dança e
videogames...
·... Conta com a participação de
Demian Maia, Rodrigo Minotauro e
Deborah Colker. O UFC Docs é uma
plataforma digital gratuita.
· A primeira temporada da série
policial “A Divisão” estreia dia 7, às
23 horas, no Multishow.
· Record anunciou ontem que
o TikTok, principal plataforma de
vídeos curtos para dispositivos
móveis do Brasil e do mundo, estará
presente na 12ª edição do reality "A
Fazenda"...
· ...Durante o programa, a
plataforma, que já é reconhecida
pelos vídeos criativos e autênticos,
irá proporcionar “momentos de pura
emoção para os fãs do reality”.
C´est fini
A Globoplay estreia em 22 de
outubro a sua principal investida
para esta temporada. Trata-se da
série “Desalma”, escrita por Ana
Paula Maia e com direção de Carlos
Manga Jr. “Um drama sobrenatural
repleto de mistérios e acontecimentos inexplicáveis”, de acordo com a
sinopse.
No elenco, Cassia Kis, como a
bruxa Haia, Cláudia Abreu, Maria
Ribeiro, Bruce Gomlevsky, Alexandra Richter, Isabel Teixeira, Gabriel
Muglia, entre outros.
Então é isso. Mas amanhã tem
mais. Tchau!

