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Mulher tem dois dedos fraturados pelo marido em Palmeira

página 5

NA REGIÃO

População
cresce em
ritmo diferente

Divulgação / Daiane Taborda

segurança

PRF inicia
'Operação
Independência
2020'
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POLULAÇÃO cresceu

O aumento populacional é
positivo ou negativo? Depende do
ponto de vista e, principalmente,
das políticas públicas aplicadas nos municípios. No fim de
agosto, o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE)
divulgou a estimativa da população no país, com dados de todas
as cidades. Nos Campos Gerais,
o índice demográfico mostra
que aumentou o número de moradores em Castro, Carambeí,
Palmeira Piraí do Sul e Tibagi,
entre 2019 e 2020, no entanto,
em ritmo diferente. página 6

NO MUNDO

ELEIÇÕES 2020

Prefeitos e vereadores
tem funções diferentes
No próximo mês de novembro a população irá às urnas para escolher novo prefeito e novos vereadores,
nos 5.570 municípios brasileiros. Em algumas cidades também haverá reeleição. No caso dos prefeitos,
eles podem desempenhar até dois mandatos na sequência, e, no caso dos vereadores, não há limitação
para o número de legislaturas. Contudo, mesmo sendo o voto tão comum à obrigação cívica de todo
cidadão, e mesmo o ato sendo o responsável pela escolha de seus representantes, nem todo eleitor sabe
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para quais funções está elegendo estes agentes públicos quando confirma seu voto na urna.

Ranking THE
na br-373
classifica UEPG
Grave acidente mata
entre as melhores

pRIMEIROS cinco candidatos

A Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), de acordo
com o ranking da revista Times
Higher Education (THE), está em
terceiro lugar entre as universidades estaduais do Paraná e ocupa a
quinta posição entre as instituições
paranaenses públicas e privadas,
além de estar entre as melhores 50
universidades do Brasil. página 7

paraná terá até
R$ 700 milhões
em emendas
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REGIÃO TEM 13
INSPETORES DO CREA
PARANÁ ELEITOS
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MULHER DE 83
ANOS CAI DE
BICICLETA E SE FERE
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lISTA DE AGENTES
COM CONTAS
DESAPROVADAS
Dois castrenses estão na relação de agentes
que tiveram contas desaprovadas nos últimos
oito anos, pelo Tribunal
de Contas do Estado do
Paraná (TCE-PR). No
total, integram a lista
1.496 pessoas, sendo
492 prefeitos ou exprefeitos, quatro vice ou
ex-vice-prefeitos e 289
vereadores ou ex-vereapágina 3
dores.
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em condomínio fechado

Morador é resgatado
de incêndio com vida

motorista em Imbituva

Pelo menos uma pessoa morreu num grave
acidente na BR-373, na
manhã de quinta-feira
(3), próximo ao trevo
de acesso a Imbituva,
mais precisamente no
KM 225. Segundo a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), a colisão envolveu
ao menos três caminhões
e um carro. A vítima fatal,
de 30 anos, era ocupante
do VW Gol vermelho,
placas de Imbituva, que
ficou completamente despágina 5 carro gol ficou totalmente destruído
truído.

Voluntários
se reinventam
para manter
trabalhos

Divulgação

EM CARAMBEÍ

Produção leiteira beneficiada

Divulgação
Divulgação / Facebook

Divulgação

proteção animal

FOGO consumiu todo o interior do apartamento

Basta circular por alguns minutos pela Estrada
de Catanduvas, em Carambeí, para ter um retrato
da importância da produção leiteira para o município
página 4
dos Campos Gerais. 			

Foi encaminhado em estado grave para Hospital Cruz Vermelha, o morador
do apartamento 404, Bloco I, do Condomínio Vivace, Renato Augusto Boza,
de 57 anos. Na manhã de quinta-feira (3), o seu apartamento foi tomado pelas
chamas. Acionado às 9h16 por um morador, bombeiros do 2º GB de Castro se
deslocaram até o conjunto de edificações. De acordo com o sargento Jefferson
Luiz e Banks, dois Auto Bomba Tanque (ABT) foram utilizados, sendo necessário arrombar a porta do apartamento para ser iniciado o procedimento de
página 5
combate ao fogo.

2

SEXTA-FEIRA, 04 A 08 DE SETEMBRO DE 2020

EDITORIAL

MODELO HÍBRIDO
O governo federal quer abandonar o sistema de menor tarifa e
fazer aquilo que chamam de modelo híbrido, ou seja, a volta da velha
conhecida concessão onerosa, para pedagiar ao invés dos atuais 2,4
mil quilômetros, quatro mil quilômetros de rodovias paranaenses.
Deputado Romanelli, da base do governado na Assembleia Legislativa
do Paraná, já alertou que o modelo pretendido vai repetir os mesmos
erros do passado. E, recentemente, não poupou nem o ex-governador
Jaime Lerner que ao implantar o pedágio, teria criado uma alegoria.
“Ele [o Lerner] pegou um mapa do Paraná e desenhou com canetas
coloridas um círculo, por cima de 2,4 mil quilômetros de rodovias já
existentes e chamou a isso de Anel de Integração, que prometia duplicações, viadutos, contornos, enfim, prometia um mundo novo; teríamos rodovias de primeiro mundo com tarifa justa. Era uma lorota". E,
agora, pelo novo modelo, segundo o deputado, o governo federal quer
taxar “um imposto exclusivo aos paranaenses”.

Informe Publicitário

DE

Efeitos psicossomáticos
e a pandemia

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO MUNICIPAL

O Presidente da Comissão Executiva Municipal do Partido Social Democrático –

O Presidente da Comissão Municipal Provisória do Partido Social Liberal (PSL)
do Município de Castro, estado do Paraná, na forma da legislação eleitoral vigente
e do Estatuto desta Agremiação Partidária, convoca os Convencionais
devidamente habilitados ao exercício do voto, para comparecerem à Convenção
Municipal do PSL de Castro Pr, a ser realizada no dia 15 de Setembro de 2020,
com início às 18h00 (dezoito horas) e término até às 19h00 (dezenove horas),
na Rua General Câmara, nº 23, Centro, para deliberação da seguinte:

PSD do Município de Castro/PR, nos termos da Lei nº 9.504/97 e arts. 16 e 20 do Estatuto
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 setembro 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

ORDEM DO DIA

Vereadores da Cidade de Castro, com a seguinte ORDEM DO DIA:

a) Deliberar sobre coligações partidárias para a eleição majoritária;
b) Escolha dos candidatos a Prefeito e a Vice-Prefeito pelo PSL ou
definição ao apoio a candidatos à eleição majoritária de outro partido;

- CONVENÇÃO PARA A ESCOLHA DOS CANDIDATOS AOS CARGOS
ELETIVOS DAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020, COM DELEGAÇÃO DE PODERES
PARA A COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL PARA TRATAR DE TEMAIS

c) Composição da chapa de Vereadores e escolha de números para urna;

LIGADOS ÀS ELEIÇÕES, ALÉM DE OUTRAS MATÉRIAS CONEXAS

d) Outros assuntos de interesse do Partido.
A eventual inscrição de chapa deve ocorrer nos termos do art. 23 do Estatuto na
sede da Comissão Executiva Municipal.

Castro Pr, 01 de Setembro de 2020

Castro, 02 de setembro de 2020.

Álvaro Telles
Presidente da Comissão Provisória do PSL
Castro PR

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

RODRIGO ALVES CARNEIRO
PRESIDENTE DA COMISSÃO EXECUTIVA MUNICIPAL DO PSD

Vale repetir o resumo da
experiência do médico Dr. Max
Jacovson, que viveu com seus
clientes que estiveram presentes na explosão da primeira
bomba atômica da Segunda
Guerra Mundial em Hiroxima,
seus efeitos estão além do
alcance das faculdades humanas da visão, do ouvido ou do
intelecto, para que possam
ser registradas ou explicadas.
Aquilo tanto pode assinalar
o caminho para a destruição
total, como o nascimento de
uma nova era. Mas, o que terá
haver com o funcionamento do
coração e dos outros órgãos?Muita coisa. Pois, o ritmo do
progresso cientifico é muito
mais rápido que o desenvolvimento da natureza humana. A
clínica do médico Max trata
diariamente doentes que são
vítimas desse profundo divórcio entre o homem e a indústria da vida moderna. Essas

pessoas não sabem por que
querem viver, perderam a noção
desse por que,não entenderam
a s engrenagens das técnicas e
invenções. A falta de objetivos
na vida leva ao padecimento
psicossomático (doenças que
tem origem em problemas psicológicos). A cada dia o risco
de contaminação cresce, com
reações negativas da sociedade
e principalmente com o dramático capítulo da covid-19 que
muda a vida do grupo social do
ser humano.

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

Partido Social Democrático – PSD

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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meus santinhos, mudei o visual, preciso parecer mais solidário! A Pandemia continua, vamos ser rápidos, o teste da
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vacina deles já começou nas redes sociais. Planejam um bilhão de doses! E vão priorizar devotos da Santa ignorância!
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
04/09
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luana.m.dias@hotmail.com
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sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
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Temperatura
27

Umidade

ºC

13 ºC

65%
29%

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

Sábado
05/09

26

ºC

12 ºC

87%
29%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
06/09

28

ºC

13 °C

55%
24%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
07/09

23

ºC

14 ºC

88%
45%

Sol com muitas nuvens durante o dia e perídos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Terça
REDAÇÃO

Clima

08/09

25

ºC

13 ºC

66%
30%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 03/09/2020
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PARA PREFEITOS E VEREADORES

Exercícios de funções são diferentes
É papel do
eleitor se
informar e
acompanhar
o papel de
representantes
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
No próximo mês de novembro a população irá às urnas para
escolher novo prefeito e novos
vereadores, nos 5.570 municípios
brasileiros. Em algumas cidades
também haverá reeleição. No
caso dos prefeitos, eles podem
desempenhar até dois mandatos
na sequência, e, no caso dos vereadores, não há limitação para o
número de legislaturas. Contudo,
mesmo sendo o voto tão comum à
obrigação cívica de todo cidadão,
e mesmo o ato sendo o responsável pela escolha de seus representantes, nem todo eleitor sabe para
quais funções está elegendo estes
agentes públicos quando confirma
seu voto na urna.
Diante da proximidade com
as eleições municipais, os debates sobre quem eleger se afloram
entre os eleitores, no entanto,
os diálogos de bastidores, a discussões das redes sociais, e até
mesmo as reivindicações apresentadas por eles, deixam claro
que ainda existem muitas dúvidas
quanto ao papel a ser desempe-

nhado pelos vereadores e pelo
prefeito municipal. Porém, esta
falta de conhecimento não é particularidade somente dos eleitores, entre os próprios candidatos,
identificam-se postulantes a vagas
que se quer sabem que poderes
assumirão, se forem eleitos. E
diante desta realidade, também se
torna comum, candidatos fazerem
promessas que simplesmente não
terão condições de cumprir, e de
se comprometerem com obras e
atividades que não estarão ao seu
alcance. É o caso, por exemplo,
de candidatos ao cargo de vereador, que durante a campanha prometem construções de escolas ou
de postos de saúde.
O vereador, enquanto agente
político, trabalha no Poder Legislativo da esfera municipal e tem
como principal função representar os interesses da população
perante o poder público, ou seja,
diferente do prefeito, este parlamentar não dispõe de orçamento
para investir em obras, e nem
pode aumentar as despesas da
prefeitura.
O professor de Ciências
Sociais Aplicadas e associado da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), Luiz Alexandre Gonçalves Cunha, também
explica outras importantes funções inerentes ao vereador eleito,
como as de fiscalizar o trabalho
desenvolvido pelo prefeito e a de
legislar. “O vereador é o representante eleito pelos cidadãos dos
municípios para compor o Poder
Legislativo, e o Poder Legislativo fiscaliza a atuação do chefe

do Poder Executivo municipal,
ou seja, do prefeito. O vereador
também tem a função de propor,
examinar e aprovar as leis municipais, por isso, passa por ele
as propostas de leis oriundas do
Poder Executivo, portanto, as
propostas do prefeito”, destaca.
As demandas da população
e da cidade que representam, os
vereadores podem fazer chegar
até o Poder Executivo através de
emendas à Lei Orçamentária, ou
por meio de indicações ou requerimentos. Já no que diz respeito
a fiscalização da administração
municipal, cabe ao parlamentar
analisar o cumprimento da lei e
a aplicação dos recursos públicos, além de atuar por meio da
análise do Plano Diretor e do
trabalho das comissões especiais
que discutem e aprovam o orçamento anual, e ajudam a definir
sobre a aplicação do orçamento
do município. “O vereador pode
assumir o compromisso de que
vai agir politicamente para que a
prefeitura atue para que se façam
obras, melhorem os serviços
públicos, adotem políticas públicas para criar postos de trabalho,
mas não é o vereador que vai agir
diretamente sobre a execução de
todas estas ações”, explicou o
professor.
Já ao prefeito cabem diversas
atribuições, sendo a pessoa eleita
responsável, por exemplo, por
administrar os impostos arrecadados no município, assim como
receitas enviadas pelas esferas
estadual e federal, e solucionar
falhas de áreas como educação,

saúde, transporte, entre outros,
que ocorram em seu município.
Como bem lembra Luiz Cunha,
também cabe ao prefeito apresentar projetos de lei à Câmara
Municipal, e sancionar ou vetar
leis que já tenham sido votadas
pelos vereadores. “O prefeito é o
chefe do Poder Executivo municipal, portanto, a função dele é executar leis, programas e projetos
que se referem a administração
de um município. O prefeito pode
propor leis que são examinadas
pelos vereadores que compõem
as câmaras municipais. E, ele
deve administrar os serviços que
são prestados pelo municípios
aos seus cidadãos”, ressaltou.
Professor Luiz orienta ainda
sobre a importância de o eleitor
também desempenhar o seu papel
de cidadão, não apenas escolhendo seus representantes, mas
também acompanhando seus trabalhos posteriormente. “Às vezes,
no cotidiano da política municipal
estas funções podem não estar
sendo exercidas de forma perfeita. Os prefeitos, muitas vezes
interferem nas funções dos vereadores, como também os vereadores podem interferir no trabalho
do prefeito. O mais importante é
que os cidadãos entendam que a
ação política da população não se
resume a participação eleitoral,
os cidadãos devem acompanhar
o trabalho dos vereadores e dos
prefeitos para que eles trabalhem
efetivamente de acordo com os
interesses de cada um dos segmentos que forma a população do
município”, finalizou o professor.

MOACYR E REINALDO FIGURAM

'Contas desaprovadas' lista agentes
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Dois castrenses estão na relação de agentes que tiveram contas
desaprovadas nos últimos oito
anos, pelo Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR).
A lista foi enviada pelo TCE-PR
ao Tribunal Regional Eleitoral na
quarta-feira (2), e 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 municipais.
O material apresenta o nome
de 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.
Entre esses nomes aparece
o do atual prefeito de Castro,
Moacyr Elias Fadel Junior, com
julgamento pela irregularidade da
Prestação de Contas de Transferência Voluntária, referentes
ao exercício financeiro do ano de
2008, em sua gestão anterior,
pelo desvio de finalidade na aplicação dos recursos repassados nos
convênios. Também aparece na
relação o nome do ex-prefeito Reinaldo Cardoso, que foi presidente
do Consórcio Intermunicipal de
Saúde dos Campos Gerais e teve
as contas do exercício financeiro
de 2013 julgadas irregulares, em
razão das diferenças detectadas
entre as transferências relacionadas nos demonstrativos do consórcio e os registros de repasses
dos municípios consorciados à
entidade.
Diversos outros nomes, de
pessoas que ocupam ou ocuparam
cargos públicos na região ao longo
dos últimos anos também aparecem na lista. Confira nomes, município de atuação, período e motivo
pelo qual cada um teve as contas
desaprovadas:

Alcides dos Santos, diretor
geral, município de Jaguariaíva,
2005;
Alfredo Prestes Milleo, presidente da Câmara Municipal de
Piraí do Sul, Exercício Financeiro
de 1999, em virtude do pagamento indevido aos edis de verbas
relativas a sessões extraordinárias realizadas fora do período de
recesso parlamentar;
Altamir Sanson, prefeito de
Palmeira, contas do Termo de
Adesão celebrado entre a Secretaria de Estado da Educação e o
Município de Palmeira, referente
do exercício financeiro de 2012;
Amauri Camargo, Diretor,
Município De Jaguariaíva, fraudes
em processos licitatórios;
Angelo Sebastião Andrade,
presidente da Associação Artesanal do Excepcional de Ponta
Grossa;
Antonio Cirineu Lopes Teixeira, vereador, Câmara Municipal
de Piraí do Sul, prestação de contas municipais, 1999;
Antonio Elachkar, prefeito,
Município de Piraí do Sul, embargos de declaração, 2008;
Beatriz De Souza, presidente,
Fundação de Assistência Social de
Ponta Grossa, prestação de contas
de transferência, 2013;
Benjamin Abel Martins, vereador, Câmara Municipal de Piraí
do Sul, prestação de contas municipais;
Calixto Abrão Miguel Ajuz,
presidente, Agência de Fomento
Econômico de Ponta, recurso de
revisão, 2006;
Cesar Veiga de Melo, vereador,
Câmara Municipal de Piraí do Sul,
prestação de contas municipais;
Cezar Roberto Weigert, presidente, Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul (Fumpisul),
prestação de contas anual, 2017;
Dante Luiz Gubert, presidente, Fundação Municipal Pronto
Socorro de Ponta Grossa, embargos de declaração, 2000;
Delmar Jose Pimentel, presidente da Câmara Municipal de
Ponta Grossa, embargos de declaração, 2000;
Edilson Luis Carneiro Baggio,
presidente, Fundação de Assistência Social de Ponta Grossa, prestação de contas de transferência,

2013;
Eduardo César da Costa
Nanni, diretor, Município de Jaguariaíva, recurso de revista, 2005;
Fabio Benato, presidente da
Câmara Municipal de Jaguariaíva,
prestação de contas, 2007;
Generoso Fonseca, presidente,
Associação de Pais e Amigos do
Deficiente Visual de Ponta Grossa,
recurso de revista, 2013;
Erivelto Benjamim, diretor e
presidente, Companhia de Habitação de Ponta Grossa, prestação de
contas anual;
Jair Fernando de Oliveira,
vereador, Câmara Municipal de
Piraí do Sul, prestação de contas
municipais;
José Ribamar Kruger, secretário municipal, Ponta Grossa,
tomada de contas extraordinárias;
Juceli Ruths, presidente da
Câmara Municipal de Carambeí,
recurso de revista;
Luiz Carlos de Carvalho, presidente, Regime Próprio de Previdência Social de Palmeira, recurso
de revista;
Luiz Valdir Slompo de Lara,
presidente, Agência de Fomento
Econômico de Ponta Grossa,
prestação de contas municipais;
Lurdes Thomaz, Fundação
Educacional de Ponta Grossa,
Embargos de Declaração;
Marilu Cora Canto, presidente
Fundação Munic. de Prom. e Prot.
as Pessoas Port. de Deficiência de
Ponta Grossa, embargos de declaração;
Marino Franklin da Silva, vereador, Câmara Municipal de Piraí
do Sul, prestação de contas municipais;
Mario Cezar Lopes, presidente, Associação de Apoio Promocional do Núcleo Social de
Ponta Grossa, prestação de contas
de transferência;
Nehemias Carneiro, superintende, Fundo Previdenciário do
Município de Telêmaco Borba,
prestação de contas anuais;
Norma Sueli Pereira Rodrigues,
presidente da Câmara Municipal
De Carambeí, recurso de revista;
Patrícia de Souza Setter,
Município de Jaguariaíva, recurso
de revista, 2005;
Paulo Sérgio Fernandes da
Costa, diretor, Município de Jagua-

riaíva, recurso de revista, 2005;
Pedro Adelir Soares de Campos, vereador, Câmara Municipal
de Piraí do Sul, prestação de contas municipais, 1999;
Pedro Carlos de Campos,
presidente, Instituto Educacional
Duque de Caxias (Iedc), Ponta
Grossa, prestação de contas de
transferência, 2010; prestação de
contas de transferência, 2008;
Pedro Correa Filho, vereador,
Câmara Municipal de Piraí do Sul,
prestação de contas municipais,
1999;
Pedro Wosgrau Filho, prefeito, Município de Ponta Grossa,
recurso de revista, 2012; Presidente, Consórcio Intermunicipal
de Saúde dos Campos Gerais,
recurso de revista, 2010;
Raul Paulo Netto, presidente,
Companhia de Habitação de Ponta
Grossa, prestação de contas municipais, 2008;
Roberto Angelo da Silva,
diretor, Município de Jaguariaíva,
Recurso de Revista, 2005;
Rosemary de Souza Gonçalves, presidente, Instituto Educacional Duque de Caxias, Ponta
Grossa, prestação de contas de
transferência, 2010; prestação de
contas de transferência, 2013;
Silmara Fernandes, presidente,
Associação da Habitação Popular
de Tibagi, prestação de contas de
transferência, 2015;
Silvana Aparecida Lopes
Valengo Kojo, Município de Jaguariaíva, recurso de revista, 2005;
Silvio José Bittencourt, prefeito,
Município de Tibagi, prestação de
contas de transferência, 2013;
Sinval Ferreira da Silva, prefeito, Município de Tibagi, prestação de contas de transferência
2013, recurso de revista 2012,
recurso de revisão 2008;
Victor Miguel Milleo, presidente, Fundo Municipal de Previdência de Piraí do Sul (Fumpisul),
recurso de revista 2009; vereador,
Câmara Municipal de Piraí do Sul;
presidente, Fundo Municipal de
Previdência de Piraí do Sul, exercício financeiro de 2013;
Willem Albert Dijkinga, presidente, Conselho Comunitário de
Segurança De Carambeí, prestação de contas de transferência,
2011.

EMPREGOS
O governador Ratinho Junior inaugurou o novo frigorífico da Lar
Cooperativa Agroindustrial em Rolândia, no Norte do Paraná. Neste
frigorífico serão gerados 1.911 empregos diretos. "Esses empregos vão
gerar uma onda positiva na região e no estado", disse o governador.
Divulgação

VALIDADE
A Assembleia Legislativa
aprovou projeto de lei dos deputados Luiz Claudio Romanelli
(PSB), Hussein Bakri (PSD),
Delegado Recalcatti (PSD) e
Alexandre Amaro (Republicanos) que prevê a suspensão dos
prazos de validade dos concursos públicos já homologados
enquanto perdurar a vigência do
estado de calamidade pública
(até 31 de dezembro de 2020)
em decorrência da pandemia
do coronavírus. O projeto precisa de mais duas votações, de
praxe, e segue para sanção do
governador Ratinho Junior.
SAÚDE
O Estado vai investir R$
16,2 milhões na reforma e
ampliação do Hospital da Providência, em Apucarana, no Vale
do Ivaí. O hospital é filantrópico
e cerca de 80% dos atendimentos são realizados por meio do
SUS. “É praticamente um hospital novo que será levantado, o
que reforça o atendimento de
todo o Vale do Ivaí, uma região
que sempre precisou de investimentos na saúde”, reforça o
governador Ratinho Junior.
CONTAS REPROVADAS
O TCE entregou ao TRE a
lista com os nomes dos agentes públicos que tiveram contas desaprovadas nos últimos
oito anos. O documento reúne
informações de 1.496 pessoas
que tiveram as contas reprovadas, entre prefeitos, ex-prefeitos, vices e ex-vices prefeitos,
vereadores e ex-vereadores.
SEM CORTES
O Senado aprovou projeto de lei que proíbe o corte
de bolsas de estudo durante o
período do estado de calamidade pública decretado devido
à pandemia do novo coronavírus e até um ano após o fim da
sua vigência. “É imperativo que
o Estado assegure a manutenção da destinação dos recursos
para a concessão de auxílios
pecuniários, na forma de bolsas de estudo, aos segmentos
indicados”, afirmou o relator
do projeto, senador Álvaro
Dias (Podemos).
SESSÕES PRESENCIAIS
O Senado realizará em
setembro a primeira sessão
presencial desde abril, quando
a Casa deu início às sessões
deliberativas remotas. Os
senadores vão se reunir para
deliberar sobre a indicação de
autoridades a embaixadas e de
nomes para compor o quadro de
ministros do Superior Tribunal
Militar. O Senado, no entanto,
tomará medidas para evitar que
muitos senadores se reúnam no
plenário e corram risco de contágio pela covid-19.
PRIMEIRO-DAMO
Pela primeira vez na história, Ponta Grossa poderá ter um
"primeiro-damo". É assim que

vem sendo chamado por pessoas do seu círculo de amizade
, o empresário Lourival Schmidt
– “Schmidtão”, marido da viceprefeita e pré-candidata a prefeita Elizabeth Schmidt (PSD).
AVAL DO PRESIDENTE
A apuração da consulta
pública apontou a vitória da
Chapa 2, composta pelos professores Ricardo Marcelo Fonseca e Graciela Ines Bolzón
de Muniz, que concorriam à
reeleição, nos cargos de reitor
e vice-reitora da UFPR. A votação foi realizada pela primeira
vez de forma eletrônica. A lista,
encabeçada pelo mais votado,
será enviada ao presidente Jair
Bolsonaro que escolhe o nome
para o cargo de reitor.
LAVA-JATO
O procurador-geral da
República, Augusto Aras, deve
decidir até o dia 10 de setembro se prorroga ou não os trabalhos da força-tarefa da Lava
Jato em Curitiba. Em seis anos,
as investigações da força-tarefa
já garantiram a devolução de
R$ 4 bilhões desviados dos
cofres públicos.
DESCONTO
Decisão da 1ª Vara de
Fazenda Pública de Londrina,
determinou que escolas e universidades particulares da cidade
devem aplicar desconto nas
mensalidades enquanto as aulas
presenciais estiverem suspensas.
A decisão também prevê que
que pais e alunos podem pedir
o cancelamento das matrículas
sem o pagamento de multas.
REDUÇÃO
A Compagas anunciou a
redução na tarifa do gás natural
canalizado. Para o comércio, a
redução média é de 8,32%, e
para o residencial, o desconto
pode chegar a 7,15%. “A redução das tarifas do gás natural é
fruto de um trabalho que vemos
como medida fundamental para
fomentar a retomada das atividades econômicas no Paraná",
afirma
Rafael
Lamastra.,
diretor-presidente da empresa
paranaense.
ABORTO
O ministro Eduardo Pazuello
(Saúde) vai rever a portaria que
mudou as regras sobre o aborto
previsto em lei e criou mais etapas para a realização da interrupção da gestação em casos de
estupro – obrigando médicos e
profissionais de saúde a noticiarem a polícia. O novo documento
que será apresentado pela equipe
do ministério nos próximos dias
será elaborado em conjunto com
a bancada feminina da Câmara
dos Deputados .
*Coluna publicada
simultaneamente em 20
jornais e portais associados.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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COM O ASFALTO QUE REVESTE A VIA QUE LIGA CATANDUVAS

Produção carambeiense beneficiada
Divulgação

Em cada uma
das margens da
via é possível
ver os galpões
Da Assessoria
Basta circular por alguns
minutos pela Estrada de Catanduvas, em Carambeí, para ter um
retrato da importância da produção leiteira para o município dos
Campos Gerais. Em cada uma
das margens da via é possível ver
os galpões usados para a ordenha nas propriedades ou mesmo
algumas vaquinhas que espiam
pela cerca o alto movimento de
carros, tratores e caminhões.
O asfalto que reveste a via
que liga Catanduvas, um dos dois
distritos rurais de Carambeí, à
sede da cidade já não suporta
o trânsito frequente, formado
não apenas pelos caminhões que
transportam leite, como também
a produção de suínos, frango,
madeira e da agricultura familiar.
Nos fins de semana, os veículos
grandes dão lugar aos menores:
os carros de visitantes e moradores que aproveitam as belezas da
região dos Alagados.
“Às vezes tem mais trânsito

Obra de asfalto abrange 6,3 quilômetros da via
nos fins de semana do que nos
outros dias. Mas o movimento é
sempre intenso”, conta o agricultor Edenir Neres do Porto,
morador de Catanduvas. Nascido
e criado no distrito, como gosta
de lembrar, ele observa com alegria o vai e vêm das máquinas em
frente à sua propriedade.
São elas que constroem o
novo asfalto que está recobrindo
a Estrada de Catanduvas. A
obra abrange 6,3 quilômetros
da via, iniciando na ligação com
a PR-151, e está sendo executada pela Secretaria de Estado

da Infraestrutura e Logística,
com apoio da prefeitura. São
quase R$ 7 milhões investidos
no projeto – R$ 6,6 milhões do
Governo do Estado e uma contrapartida municipal de R$ 346
mil. A obra está sendo executada
em três etapas, com parte do trecho já asfaltado e o restante em
execução. A previsão é que seja
concluída em dezembro.
Animado com a pavimentação,
Edenir conta que o “asfalto” que
existia antes era assim mesmo,
entre aspas: “Um poeirão sem
fim, só buraco e carro quebrando

MANDATO 2021-2023

Região tem 13 inspetores
do Crea-PR eleitos
Divulgação

* Da Assessoria
Profissionais registrados no
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
(Crea-PR) escolheram, no último
dia 28, os 174 inspetores que
irão atuar em todo o Estado, no
mandato 2021-2023. Nas três
Inspetorias (Ponta Grossa, Castro e Telêmaco Borba) que fazem
parte da regional do Crea-PR, em
Ponta Grossa, foram reeleitos seis
inspetores e eleitos outros sete.
Conforme o gerente regional
do Crea-PR, em Ponta Grossa,
o Engenheiro Agrônomo, Vânder
Della Coletta Moreno, o inspetor desempenha um importante
papel junto ao Conselho. “ A função é aprimorar o processo fiscalizatório do Conselho, exigir e
buscar a efetiva participação dos
profissionais nas obras e serviços
e contribuir nas discussões de
Políticas Públicas de desenvolvimento do Estado”, completa.
O período de votação aconteceu de 10 a 24 de agosto e
contou com a participação de
2.813 profissionais registrados
em todo o Estado, que tiveram a
oportunidade de votar através do
acesso restrito no site do Conselho. O pleito ocorreu para eleger
inspetores de seis modalidades,
um para cada Câmara Especializada (Agronomia, Engenharia
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica,
Engenharia Química, Geologia e Minas, e Agrimensura e
Engenharia de Segurança do
Trabalho), em cada uma das 35
inspetorias do Crea-PR, totalizando 210 vagas.

Sede do Crea
em Ponta Grossa
Somente na regional do
Crea-PR, em Ponta Grossa, 167
profissionais manifestaram seus
votos. Para a Inspetoria de Ponta
Grossa foram preenchidas as seis
vagas, sendo que dois inspetores
foram reeleitos. Na Inspetoria
de Castro, os quatro profissionais escolhidos também foram
reeleitos e, a Inspetoria de Telêmaco Borba, o quadro se renova,
com três Inspetores. Todos eles
tomam posse juntamente com o
novo presidente do Crea-PR, no
dia 1º de janeiro de 2021.
O Engenheiro de Minas,
Thiago Henrique Ribeiro, reeleito
na Inspetoria de Castro, conta
que, desde a sua primeira candidatura, tinha o intuito de participar
mais efetivamente das atividades
do Conselho e de contribuir com
as boas práticas do exercício da
função de engenheiro. “Vi a oportunidade de auxiliar o órgão na
função voluntária de inspetor. É
uma chance de poder contribuir
com as ações de fiscalização do
exercício da profissão, das empresas que exerçam atividades relacionadas ao Crea”, conclui.
* Com Redação

229 ESTÃO RECUPERADOS

Tibagi chegou a 244
casos de Covid-19
Da Redação
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, divulgou
os números da pandemia do novo
Coronavírus em Tibagi. Até esta
quinta-feira (2), 244 pacientes
testaram positivo para Covid-19,
229 já estão recuperados, qua-

tro estão em recuperação e 11
pacientes faleceram.
O município tem ainda 24
pacientes suspeitos, que aguardam resultados de exames enviados ao Laboratório Central do
Estado (Lacen).
A Vigilância Epidemiológica
segue realizando o monitoramento clínicos dos casos ativo.

toda semana. A situação era tão
ruim que, para tapar os buracos,
era passada uma patrola. Nunca
vi arrumarem asfalto assim”,
lembra o agricultor. “Dá para ver
que agora é uma obra boa, com
uma base bem firme. Acabou os
problemas de poeirão e do carro
na oficina”, diz.
70 Municípios
O secretário estadual da
Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, explica que a pasta investe
R$ 146 milhões em obras de
pavimentação em mais de 70

municípios. “Os convênios com
as prefeituras ajudam a tirar do
papel demandas antigas da população, beneficiando tanto as áreas
urbanas, como as rurais. Em
Carambeí, a Estrada de Catanduvas é uma importante via de
escoamento da produção agrícola
e leiteira, principalmente”, diz.
Turismo
Além da produção agropecuária, a revitalização da via também
deve fomentar o turismo na vila
de Catanduvas, atividade que já
é forte em Carambeí como um
todo. Conhecida pela imigração
holandesa, a cidade faz questão de
preservar a memória dos imigrantes que vieram dos Países Baixos
no início do século passado para
fazer a vida no Paraná, tendo justamente a criação de gado leiteiro
como principal atividade.
Ao chegar em Carambeí,
é possível ver uma réplica dos
famosos moinhos de vento holandeses, localizada na entrada de
um famoso restaurante. As casas
também preservam a identidade
do país europeu, e não é difícil
encontrar pequenos moinhos
enfeitando os gramados das
residências. A culinária é outro
atrativo do município: a fama
das tortas atravessa os Campos
Gerais e até a Serra de São Luiz
do Purunã, e não é raro quem

EM PALMEIRA

PARA ORÇAMENTO DE 2021

PR terá até R$ 700 mi em emendas
Da Assessoria
O projeto de lei do orçamento para 2021 prevê
entre R$ 600 milhões R$
700 milhões em recursos ao
Paraná somando as emendas
individuais de deputados e
senadores e da bancada no
Congresso Nacional, disse
nesta quinta-feira, 3, o deputado Toninho Wandscheer
(Pros), coordenador da bancada paranaense.
"Em outubro devemos ter
a primeira reunião de bancada
para discutir a destinação desses recursos. Cada deputado
tem sua base, mas em função
da pandemia do coronavírus,
os prefeitos sinalizam para
um 2021 ainda muito difícil.
Isso deve permear como as
emendas serão aplicadas",
disse Wandscheer.
Dos recursos que serão
destinados ao Paraná, cerca
de R$ 268 milhões deverão ser destinados obrigatoriamente à saúde. As
emendas são impositivas, ou
seja, devem ser empenhadas e
executadas pelo governo federal. O Congresso tem até a
última sessão legislativa deste
ano para aprovar o orçamento
de 2021.
O orçamento prevê uma

Divulgação

Toninho Wandscheer (Pros)
coordenada bancada do Paraná

despesa total de R$ 1,516
trilhão, o que corresponde
a 19,8% do Produto Interno
Bruto (PIB). Deste total,
98% estão sujeitos às limitações impostas pela emenda
constitucional do teto de gastos, que restringe a evolução
das despesas totais à inflação
acumulada em 12 meses até
junho do ano anterior. A regra
fiscal estabelece para 2021
o montante de R$ 1,454 trilhão como o máximo para a
soma de quase a totalidade
dos gastos.
Bancada
Os 30 deputados e os
três senadores do Paraná,
poderão apresentar, cada

saia de Curitiba só para experimentar a iguaria.
Para adentrar mais a fundo
na cultura holandesa, o Parque
Histórico de Carambeí abriga
o maior museu histórico a céu
aberto do Brasil. Com cerca de
100 mil metros quadrados, o
complexo conta com alas integradas que remetem aos ecomuseus
escandinavos e uma pequena vila
que relembra o estilo de vida dos
primeiros colonos. Por causa da
pandemia do novo coronavírus,
o museu está temporariamente
fechado.
Em Catanduvas, a atração é
a Represa dos Alagados. A barragem construída nos anos 1940
sobre o Rio Pitangui, para rodar
as turbinas da Hidrelétrica São
Jorge, tornou-se um local de descanso, abrigando em suas margens as chácaras que são muito
frequentadas nos fins de semana,
sendo usada também para a
pesca e para a prática de esportes náuticos.
O movimento turístico também enche os olhos de Edenir,
que planeja abrir um restaurante
na beira da estrada assim que
o asfalto novo fique pronto. “A
gente já faz marmitas para entregar nos dias de semana, mas
agora vamos montar um restaurante para aproveitar o movimento que tem aqui”, planeja.

um, emendas de até R$
16.279.986 (pode haver
algum corte neste valor),
divisíveis em até 25 sugestões de execução obrigatória,
totalizando R$ 537 milhões.
Metade desse valor precisa
ser destinada para ações e
serviços públicos de saúde,
de acordo com o estipulado
pela Constituição.
Também são impositivas,
desde 2019, às emendas
das bancadas que para o
próximo serão serão de R$
247.193.166 para cada um
dos 26 estados e o Distrito
Federal, porém, sem ter obrigatoriedade de destinação a
alguma área específica.
O valor total das emendas
é de R$ 16,3 bilhões, 6,2%
superior ao de 2020 e 1,1%
das despesas primárias. São
R$ 9,7 bilhões para emendas
individuais dos 513 deputados e 81 senadores, e R$
6,7 bilhões para emendas
das bancadas estaduais.
As emendas individuais
tiveram reajuste de 2,13%,
que se refere ao IPCA acumulado do último ano, seguindo
a mesma regra do teto dos
gastos públicos. Já as de
bancada tiveram um aumento
de 12,6% em relação aos R$
5,9 bilhões de 2020.

Novo caso
de Covid-19
é registrado
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou nesta quinta-feira (3) a atualização dos dados referentes à
Covid-19 em Palmeira, com um
novo caso confirmado em residente do município. Trata-se de
uma mulher de 46 anos residente
da área urbana. Ela segue em isolamento domiciliar acompanhada
pelo serviço municipal de saúde.
Panorama atual dos casos
São 109 casos confirmados
para Covid-19 em residentes de
Palmeira, sendo 75 recuperados,
32 em isolamento domiciliar, e dois
óbitos por Covid-19.
Dos 109 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
251 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 1.129 pacientes notificados,
sendo que 878 já estão recuperados.
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EM CONDOMÍNIO FECHADO

Morador é resgatado de incêndio
Divulgação / Facebook

Vítima está
internada no
Hospital Cruz
Vermelha

EM PALMEIRA

Mulher tem dois dedos
fraturados pelo marido

Da Redação
Foi
encaminhado
em
estado grave para Hospital
Cruz Vermelha, o morador do
apartamento 404, Bloco I, do
Condomínio Vivace, Renato
Augusto Boza, de 57 anos.
Na manhã de quinta-feira (3),
o seu apartamento foi tomado
pelas chamas. Acionado às
9h16 por um morador, bombeiros do 2º GB de Castro se
deslocaram até o conjunto de
edificações. De acordo com
o sargento Jefferson Luiz e
Banks, dois Auto Bomba Tanque (ABT) foram utilizados,
sendo necessário arrombar
a porta do apartamento para
ser iniciado o procedimento de
combate ao fogo. Banks afirmou que o local estava tomado
pela fumaça e fuligem, e que
havia fogo concentrado na
sala. “Sofá e cadeiras queima-

Divulgação

Mulher é transferida devido a gravidade de lesão

vam e foi preciso usar água e
extintores”, disse o sargento.
Após realizada buscas pelo
apartamento, foi encontrado
um senhor deitado na cama,
inconsciente. “Não imaginávamos que havia alguém no
local, pois a informação era de
incêndio. Tiramos a vítima que
encontrava-se deitada em uma
cama, e iniciamos os primei-

TRABALHO

Casa de madeira
pega fogo
Casa de madeira medindo 60
metros quadrados, localizada na
Chácara Cantinho dos Pássaros,
foi consumida por um incêndio
na tarde dessa quinta-feira (3).
Localizada no Assentamento Três
Pinheiros, 15 km de Castro, bombeiros do 2º GB tiveram trabalho
no rescaldo do que sobrou.

DE 83 ANOS

Mulher cai
de biclicleta
Uma mulher de 83 anos precisou de atendimento dos bombeiros do 2º GB na manhã dessa
quinta-feira (3). AAske S. Rabbers caiu de sua bicicleta quando
transitava pela Rua Olímpica, nº
3, em Castro. O Siate foi chamado
perto das 11h35 e de imediato ela
foi socorrida. A idosa apresentou
ferimentos moderados.

MORDIDA NO TORNOZELO

Ferida por cão

Mais um caso de ataque de
animal a pedestre foi registrado
na manhã de quarta-feira (2). A
vítima foi uma mulher de 59 anos
que passava pela Rua Braulio X.
Moares, proximidades do número
70, em Castro, quando foi atacada por um cachorro. Bombeiros foram chamados às 9h56 e
socorreram a vítima aguardava
sentada no meio-fio de uma calçada. Eleapresentava ferimentos
leves na região do tornozelo.

PONTA GROSSA

Senhora de 80
anos é vítima de
golpe do cartão
Ponta Grossa - Uma senhora
de 80 anos foi vítima de estelionato
no inicio da tarde de quarta-feira
(2). A moradora do bairro Ronda,
em Ponta Grossa, recebeu ligação
de uma pessoa se passando por
funcionário de agência bancária,
informando que os cartões bancários da vítima teriam sido clonados,
e que um funcionário do banco iria
até a residência para recolher os
cartões. Um homem foi até a casa
da senhora e apanhou os cartões
juntamente com as senhas.

Da Redação

Fogo consumiu todo o interior do apartamento

ros socorros no lado de fora
do apartamento, em ambiente
ventilado”, enfatizou. Aparentemente, a vítima não possuía
nenhuma lesão visível e foi
transferida para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA de
Castro). Tudo em questão de
minutos.
Para Banks, não dá para
precisar a causa do incêndio,

mas é certo que o morador
inalou muita fumaça e deve
ter comprometido suas vias
aéreas. Por outro lado, fez
questão de destacar a atuação
rápida e segura do sargento
André e do cabo Humberto,
que ao lado dele trabalharam
para que o fogo não se alastrasse nos apartamentos vizinhos.

NO PARANÁ

NA BR-373

Grave acidente mata motorista
Divulgação

Da Redação
Pelo menos uma pessoa
morreu num grave acidente
na BR-373, na manhã de
quinta-feira (3), próximo
ao trevo de acesso a Imbituva, mais precisamente no
KM 225. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), a
colisão envolveu ao menos
três caminhões e um carro.
A vítima fatal, de 30 anos,
era ocupante do VW Gol
vermelho, placas de Imbituva, que ficou completamente destruído.
Conforme levantamento
realizado pela equipe da
PRF, foi verificado que por
volta das 8h30 o veículo
VW Gol vermelho, dirigido
por um homem de 30 anos,
e mais dois passageiros de
18 e 17 anos, iniciou manobra de ultrapassagem em
local permitido, no entanto,
devido intensa neblina no
local, veio a colidir frontalmente com caminhão MB
cor vermelha, placas de Cascavel, que tinha ao volante
motorista de 56 anos.
Com o impacto, o caminhão carregado com ferragens e que transitava em
sentido contrário para Ponta

PRF inicia 'Operação
Independência 2020'
Da Assessoria

Gol ficou destruído

Caminhão ficou destruído

Grossa, foi para fora da
pista, assim como o automóvel.
Um
caminhão
Ford
Cargo vermelho, de Ibiporã,
que vinha logo atrás, sentido
Guarapuava, ultrapassado
pelo VW Gol, foi atingido
levemente na parte traseira
da carroceria, mas o condutor de 34 anos não se feriu.
Na sequência, caminhão
Volvo bitrem, placas de Boa
Ventura de São Roque (PR),
acabou colidindo com as ferragens do VW Gol e ficou
imobilizado em cima da pista
sentido Guarapuava.
O condutor do Gol entrou
em óbito no local, já os dois
passageiros foram ejetados do veículo. Elese foram
encaminhados junto com o
condutor do caminhão MB,

em estado grave ao hospital
municipal de Irati.
Os condutores do caminhão Ford Cargo e Volvo
sairam ilesos, sendo submetidos ao teste de etilômetro
com resultado negativo para
ingestão de álcool. Eles
foram encaminhados para
oitiva na Delegacia da Polícia Civil em Imbituva, sendo
liberados na sequência.
A pista permaneceu totalmente fechada do início do
acidente, das 6 até as 9h45,
com liberação do acostamento para fluidez viária
no sistema Pare-siga até as
11h45 para limpeza da pista
e depois liberação total.
O corpo foi encaminhado
ao IML de Ponta Grossa E
o veículo recolhido ao Pátio
contratado da PRF.

NO PARANÁ

PRF apreende mais 10 mi em drogas
A Policia Rodoviária Federal
apreendeu neste final de semana
mais de R$ 10 milhões em drogas e R$ 2,5 milhões em cigarros contrabandeados no Paraná.
Diversas apreensões ocorreram
nos últimos dias no estado.
No sábado (29 de agosto),
na BR-376,em Mandaguari
(PR), agentes da PRF estavam
em fiscalização quando abordaram um veículo Fiat/Palio
conduzido por um rapaz de 27
anos. No porta-malas deste veículo haviam 189 kg de maconha divididos em 280 tabletes.
Quatro pessoas foram presas.
Além disso, na BR-369, em
Jandaia do Sul (PR), agentes
da PRF abordaram uma cami-

Palmeira - Mulher foi internada em estado grave após ser
agredida pelo companheiro, em
Palmeira. O crime de violência
doméstica aconteceu na madrugada de quinta-feira (3), na localidade de Colônia Francesa.
De acordo com a Polícia Militar, o homem teria chegado em
casa embriagado, por volta de
2h15, e atacado a companheira
com um pedaço de madeira. A
vítima, de 47 anos, sofreu várias

nhonete Ford/Ranger com placas de Cuiabá (MT), conduzida
por um homem de 29 anos,
dentro da caçamba e em partes
internas do veículo, os policiais
encontraram cerca de 20 mil
maços de cigarros contrabandeados do Paraguai. O motorista foi preso.
Na BR-272, em Francisco
Alves (PR), os policiais abordaram veículo Fiat/Idea. O motorista não possuía CNH, diante
do nervosismo apresentado pelo
condutor, resolveram realizar
uma fiscalização no interior do
veículo. Dentro das portas do
automóvel e embaixo do banco
traseiro foram encontrados 19
quilos de maconha. Além disso,

lesões e fraturou dois dedos da
mão direita. Ela pediu ajuda a um
vizinho que a levou a um hospital
em Palmeira, mas, ainda segundo
a PM, devido à gravidade dos
ferimentos, precisou ser transferida para receber atendimento
médico em Ponta Grossa.
Os policiais fizeram buscas pelo suspeito, de 42 anos,
mas ele fugiu. Segundo apurou
a reportagem do Página Um
News, a mulher já havia registrado várias queixas por receber
ameaças do companheiro.

dentro da mochila do motorista
havia um tablete de 1 quilo de
cocaína, ele foi preso.
No domingo (30 de agosto),
uma equipe da PRF apreendeu
aproximadamente 50 quilos
de maconha, em Guaíra (PR),
dentro de duas malas num Vw/
Gol. Quatro pessoas foram presas e um menor, apreendido.
Por volta das 6 horas do
dia 31 de agosto, a mesma
equipe abordou um bitrem,
na BR-163, em Guaira (PR).
Dentro dos veículos, que deveriam estar carregados de milho,
os policiais encontraram cerca
de 500 mil maços de cigarros
contrabandeados do Paraguai.
O motorista foi preso.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu início à zero hora
desta sexta-feira (4) à Operação
Independência 2020 no Paraná.
Para isso, a PRF promoverá o
monitoramento dos indicadores
acidentalidade e criminalidade,
bem como o direcionamento de
efetivo no policiamento ostensivo
preventivo em locais e horários
de maior incidência de acidentes
graves e de criminalidade, para
garantir aos usuários das rodovias
federais segurança, conforto e fluidez do trânsito. Também haverá
atenção especial nas vias urbanas
de grande fluxo de veículos e nos
corredores de tráfego típico de
feriados.
Entre os focos da fiscalização das equipes da PRF estão a
embriaguez ao volante, as ultrapassagens proibidas e o controle
de velocidade. O transporte de
crianças e o trânsito de motocicletas também serão alvo de fiscalizações específicas da PRF durante
os cinco dias da operação, que termina às 23h59 de terça (8).
O pico de movimento na saída
para o feriado deve se concentrar
entre o fim da tarde e início da
noite de sexta-feira (4) e na manhã
de sábado (5) . O retorno deve ter
um fluxo maior de veículos durante
a tarde e a noite de segunda (7).
O movimento deve se estender até
terça-feira (8), sendo mais acentuado nas rodovias que cortam a
capital, pois no dia 8 é feriado no
município de Curitiba em comemoração ao dia de Nossa Senhora
da Luz dos Pinhais, prorrogando o
feriado da independência.
Restrição de tráfego
Veículos de carga com dimensões ou pesos excedentes estarão
impedidos de transitar em trechos
de pista simples das 16 horas às
22 horas de sexta-feira, na manhã
de sábado, das 6 horas às 12
horas e na tarde de segunda-feira,
das 16 horas às 22 horas.
Resultados
A divulgação do balanço de
acidentes registrados durante a
Operação Independência 2020
está previsto para a quarta-feira
(9), não havendo a divulgação de
parciais durante o feriado. Não

haverá comparativo com o ano de
2019, haja vista não ter tipo operação, em razão da data ter sido
feriado.
Orientações para uma
viagem segura
Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais
veículos, ultrapassar apenas
quando houver plenas condições
de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais orientações da
Polícia Rodoviária Federal para
reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os
usuários de rodovias, mesmo
antes de viagens curtas, a fazer
uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos
pneus, do sistema de iluminação,
dos equipamentos obrigatórios,
do nível do óleo e do radiador,
entre outros itens.
Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na
medida do possível, os horários de
pico. Dirigir cansado ou com sono
aumenta o risco de o motorista
cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou
revezar a direção do veículo.
Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas
em caso de emergência, com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo
menos 30 metros do veículo.
O uso do cinto de segurança
e da cadeirinha para crianças é
imprescindível – esses equipamentos podem fazer a diferença
em caso de acidente.
Em caso de restrição de visibilidade em razão de condições
climáticas desfavoráveis, a orientação é diminuir a velocidade, sem
freadas bruscas; manter o farol
baixo ligado (nunca usar farol
alto); manter sempre uma distância segura em relação ao veículo
que está à frente; sinalizar qualquer
mudança de direção; não parar no
acostamento (mas se precisar, procurar fazer o mais afastado possível da pista) e após imobilizado,
ligar o pisca-alerta; atravessar a
cortina de fumaça/neblina somente
em caso de visibilidade suficiente
e sempre que visualizar focos de
incêndios às margens das rodovias
federais, disque 191.
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DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO

População cresce em ritmo diferente
Divulgação / Daiane Taborda

Crescimento
no número de
habitantes é
indicativo de
desenvolvimento
econômico
Edilene Santos
Especial Página Um News
O aumento populacional é
positivo ou negativo? Depende
do ponto de vista e, principalmente, das políticas públicas
aplicadas nos municípios. No
fim de agosto, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) divulgou a estimativa da
população no país, com dados de
todas as cidades.
Nos Campos Gerais, o índice
demográfico mostra que aumentou o número de moradores em

Castro tem crescimento moderado

Castro, Carambeí, Palmeira
Piraí do Sul e Tibagi, entre
2019 e 2020, no entanto, em
ritmo diferente. Enquanto em
Palmeira o crescimento foi de
apenas 0,34%, em Carambeí, o
número de habitantes em um ano
subiu 1,75%. Com isso, Carambeí foi o único município da
região a subir no ranking nacional do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM) nos Campos
Gerais – um dos aspectos positivos do aumento populacional.
Agora, a cidade irá receber R$
2,5 milhões a mais do governo
federal por conta desse aumento
populacional.
Para o professor do Departamento de Geociências da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), Leonel Brizola, o
crescimento da população é
comemorado por alguns setores,
como o político e econômico.
“Aumenta o número de eleitores, eventualmente o número de

vagas na Câmara de Vereadores.
Do ponto de vista econômico, o
crescimento da população resulta
em mais consumidores, então,
significa um progresso”, analisa.
Segundo
a
professora
Augusta Pelinski Raihe, do
Departamento de Economia da
UEPG, o aumento populacional
é um indicativo de que o setor
econômico do município está se
desenvolvendo. “As pessoas tendem a se localizar onde há uma
perspectiva, uma geração de

emprego e renda”, observa.
Augusta compara ao crescimento populacional dos cinco
municípios citados com o índice
do Paraná, também divulgado
pelo IBGE. De acordo com a
estimativa, entre 2019 e 2020,
a população do Estado subiu
0,72%. “Esses percentuais
mostram que os municípios
que cresceram abaixo do índice
registrado no Paraná não tiveram
uma dinâmica econômica tão eficiente”, diz.

ESTIMATIVA POPULACIONAL
Município

2019

2020

Variação

* Castro
* Carambeí
* Palmeira
* Piraí do Sul
* Tibagi

71.484
23.415
33.877
25.463
20.522

71.809
23.825
33.994
25.617
20.607

+0,45
+1,75
+0,34
+0,60
+0,41

EU APOIO O COMÉRCIO LOCAL

* Fonte: IBGE
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GRUPO PROTEÇÃO ANIMAL INDEPENDENTE

Voluntários se reinventam na pandemia
Eventos com
público
pararam, mas
os resgates não
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Por mais excepcional que
pareça, a pandemia do novo
coronavírus acabou interferindo também na vida dos
animais que vivem nas ruas.
Se o dia a dia deles já não era
fácil, agora que os grupos de
voluntários não podem, por
exemplo, fazer eventos para
arrecadação de dinheiro para
a causa, a situação ficou ainda
mais complicada. Além disso,
as escolas, onde ocorria a
maior arrecadação das tampinhas, para o projeto Tampets,
estão fechadas há meses.
A voluntária Monica Santana, que faz parte do grupo
Proteção Animal Independente, conversou com a reportagem do Página Um News
na quarta-feira (2), e contou
sobre as dificuldades que os
protetores estão enfrentando,
inclusive, com dívidas consi-

Apontando a câmera do celular para o QR
Code, o usuário será direcionado direto pro app

deráveis junto às clinicas veterinárias do município. “Os
eventos com público pararam,
mas nós não paramos com os
resgates. São muitas ninhadas
abandonadas, fêmeas no cio,
cães doentes nas ruas, e nós
não podemos fechar os olhos
para isso. Tínhamos muitos
eventos programados para
este ano, para a arrecadação
de dinheiro, como show de
prêmios, cafés e feirinhas de

adoção no Parque Lacustre,
mas tivemos que cancelar
todos. Devido a isso, nossa
conta nas clínicas veterinárias
só aumentou, pois os resgates
não pararam, mas o dinheiro
não entrou. De todos os gastos que tivemos, conseguimos
quitar apenas cerca de 5%
com doações do PicPay, venda
de rifas em estabelecimentos
parceiros, dos cofrinhos espalhados no comércio e o valor

arrecado da venda das tampinhas do projeto Tampets”,
explicou ela.
Para tentar equilibrar as
contas, não deixando de prestar os serviços voluntários que
salvam a vida de muitos pets
no município, o grupo vem
adotando iniciativas, como
a arrecadação por meio do
aplicativo PicPay, citado por
Monica. Os protetores também mantêm atividades, como
o recolhimento de tampinhas
plásticas e de lacres das latas
de bebidas, que são comercializados e têm cem por cento
do valor arrecadado revertido
para ações do grupo.
Monica explicou como funciona a dinâmica de cada um
destes mecanismos de contribuição. “O PicPay é um aplicativo que funciona como uma
carteira digital. As pessoas
podem carregar valores nele
via cartão de crédito ou boleto
e então realizar pagamentos
de boletos, colocar créditos no celular, Uber, IFood,
Netflix, fazer doações a entidades, entre outras opções.
Interessados em nos fazer uma
doação, devem baixar o apli-

cativo, cadastrar um cartão
ou gerar um boleto, procurar
o nosso perfil @protecaoanimalcastropr e fazer o pagamento, e, esse é o link direto
para o nosso perfil no PicPay:
https://picpay.me/protecaoanimalcastropr
O valor mínimo permitido
pelo aplicativo é de cinco reais.
Sobre o Tampets, apesar de
as escolas estarem fechadas,
nós continuamos arrecadando
nos demais pontos de coleta,
espalhados pelo comércio. O
material é vendido para reciclagem e todo o valor é revertido em castrações, que é a
única forma ética de controlar
a população animal. Completamos um ano deste projeto no
mês de agosto, e já destinamos para reciclagem mais de
duas toneladas de plástico, e
agora fazemos o mesmo com
os lacres das latinhas”, destacou.
Simpatizantes da causa
também podem fazer doação,
diretamente aos integrantes do
grupo, ou através dos ‘cofrinhos’, que estão espalhados
em estabelecimentos comerciais da cidade.

Veja abaixo o nome dos
estabelecimentos
comerciais onde é possível
fazer doação de tampinhas
plásticas e de lacres:
* Academia Fit Shape Treinamento Físico; Agropecuária Amigo do Produtor;
Agropecuária Diniz; Agropecuária e Pet Shop Mundo Animal; Agropecuária Solo Fértil;
Agropecuária Tingui; Amusa
Veículos; Auto Posto Caramuru; Boteco Carioca; Clínica
Veterinária Animed; Clínica
Veterinária Hond En Kat; Clínica Veterinária Policlínica;
Clínica Veterinária Vet Center;
Deguste Pizzas e Esfirras Delivery; Distribuidora de Bebidas
Martins; Eder Informática;
Knn Idiomas; Kumon - Centro
de Ensino; Marco Joalheiro;
Materiais de Construção Contorno Certo; Móveis Pontarolo; Pet Shop - Pet House;
Pizzaria Le Toth; Restaurante
Cia dos Assados; Restaurante Sabor Mineiro; Salão
de Beleza Belezaria; Salão de
Beleza Lia Makeup; Servtintas; Sistema Auto Peças; Star
Fotos; Supermercado Rizolar
e Trailer Cris do Pastel.

UNIVERSIDADES

Ranking THE classifica a UEPG
entre as melhores do mundo
Da Assessoria

Castro

estamosndo
chega

Divulgação

Ponta Grossa - A Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), de acordo
com o ranking da revista Times
Higher Education (THE), está
em terceiro lugar entre as universidades estaduais do Paraná
e ocupa a quinta posição entre
as instituições paranaenses
públicas e privadas, além de
estar entre as melhores 50
universidades do Brasil. A 17ª
edição do ranking, que classifica as melhores universidades do mundo, analisou 1527
universidades em 93 países e
o resultado foi divulgado hoje
(02).
Para o reitor da UEPG
Miguel Sanches Neto, a Universidade consolida seu posicionamento entre as melhores
instituições superiores de
ensino do Paraná e do Brasil, além de, a cada edição do

Reconhecimento destacado
ranking, conquistar espaço na
América Latina. “O reconhecimento da qualidade da nossa
Universidade é fruto do trabalho de toda a comunidade acadêmica, professores, alunos e
agentes universitários”, considera. “Esta é uma conquista
coletiva”, comemora.
“A UEPG se mantém em
uma posição de destaque e
esse reconhecimento é fruto
de todo o trabalho realizado
dentro na instituição”, aponta
a diretora de avaliação insti-

tucional Raquel Abdallah da
Rocha Oliveira, que ressalta
o ensino, a pesquisa, a extensão e a internacionalização da
Universidade. A pesquisadora
institucional Josecler Kapp
Lepinski observa o engajamento da comunidade universitária em busca da melhoria
dos dados para inserção nas
plataformas dos rankings.
O ranking utiliza 13 indicadores de desempenho para
fornecer os resultados de
classificação. Esses indicadores são divididos entre ensino
(ambiente de aprendizagem),
pesquisa (volume, receita e
reputação), citações (influência da pesquisa), visão internacional (funcionários, alunos
e pesquisa) e renda da indústria (transferência de conhecimento). A UEPG se destacou
nos quesitos de transferência
de conhecimento para a comunidade externa.

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

www.mestredaobralocacoes.com.br
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MATERIAS LEGAIS

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

3232-5148

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

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso de cuidador de idoso.
Interessados entrar em contato pelo
fone: (42) 9 9868,0185. Horario à
combinar.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ELIZETE TELLES PETTER, torna público que está requerendo junto ao IAT –
INSTITUTO ÁGUA E TERRA DO PARANÁ, a Renovação de licença de Operação para Atividades de Armazenamento e Secagem de Grãos, localizada na
Fazenda Varginha, Estrada do Tabor, Colônia Castrolanda, Castro, Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ELIZETE TELLES PETTER, torna público que está requerendo junto ao IAT
- INSTITUTO ÁGUA E TERRA DO PARANÁ, a Renovação de Licença de
Operação para Atividades de Suinocultura, localizada na Fazenda Varginha,
Estrada do Tabor, Colônia Castrolanda, Castro, Paraná.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O

Diretor

Presidente

da FUNDAÇÃO

ABC

PARA

ASSISTÊNCIA E

DIVULGAÇÃO TÉCNICA AGROPECUÁRIA, em atenção ao disposto no Estatuto Social
da Fundação ABC, em especial os artigos 11 e 12, convoca Vossa Senhoria para
participar da Assembleia Geral Ordinária da Fundação ABC, que será realizada no dia
25 de setembro de 2020, às 14 horas, no auditório da Fundação ABC, situado na
Rodovia PR 151, Km 288, na cidade de Castro, no Estado do Paraná, em primeira
convocação, somente com a presença da metade mais um, no mínimo, dos membros
capazes de constituí-la.
Ou em segunda e última convocação, com qualquer número, a ser realizada 30
minutos após a hora marcada para a primeira, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia:
1.

Leitura do Edital de Convocação;

2.

Análise, deliberação e aprovação do relatório das atividades, da prestação
de contas e do balanço geral – todos do exercício de 2019;

3.

Apresentação do Orçamento 2020;

4.

Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes – Gestão
março/2020 a março/2021;

5.

Palavra livre.
Castro, 01 de setembro de 2020.
Andreas Los
Diretor Presidente
Fundação ABC

COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA
ELÉTRICA DE CASTRO
CASTRO-DIS
CNPJ: 30.460.297/0001-39
NIRE Nº 41400223175
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 2ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de Distribuição de Energia Elétrica
de Castro – Castro-Dis com sede à Rua das Flores, 382, Sala 01, Colônia
Castrolanda, Município de Castro, Estado do Paraná; no uso das atribuições
que lhe confere o artigo 34, item V do Estatuto Social, convoca os senhores
associados, cujo número nesta data é de 316 ( trezentos e dezesseis), para
reunirem-se na 2ª (segunda) Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no
Memorial da Imigração Holandesa, situado na Rua do Moinho, 244, Colônia
Castrolanda, no dia 18 (dezoito ) de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às
12 (doze) horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados, ou às 13 (treze) horas em segunda convocação com metade mais um dos
associados, ou ainda às 14 (quatorze) horas em terceira e última convocação
com um mínimo de 10 (dez) associados presentes para deliberarem sobre a
seguinte agenda:
ORDEM DO DIA

COOPERATIVA DE INFRAESTRUTURA CASTROLANDA
CNPJ: 76.108.240/0001-76
NIRE Nº 41400008363
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 49ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Cooperativa de Infraestrutura Castrolanda, com
sede à Rua das Flores, 382, Colônia Castrolanda, Município de Castro, Estado
do Paraná; no uso das atribuições que lhe confere o artigo 37 do Estatuto
Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 313 (
trezentos e treze), para reunirem-se na 49ª (quadragésima nona) Assembleia
Geral Ordinária, a realizar-se no Memorial da Imigração Holandesa, situado
na Rua do Moinho, 244, Colônia Castrolanda, no dia 18 (dezoito ) de setembro de 2020 (dois mil e vinte), às 13 (treze) horas em primeira convocação
com 2/3 (dois terços) dos associados, ou às 14 (quatorze) horas em segunda
convocação com metade mais um dos associados, ou ainda às 15 (quinze)
horas em terceira e última convocação com um mínimo de 10 (dez) associados presentes para deliberarem sobre a seguinte agenda:
ORDEM DO DIA

1. Abertura pelo Diretor Presidente;
2. Leitura do Edital de Convocação;
3. Relatório da Gestão;
4. Apresentação do Balanço Patrimonial e Contas de Resultados do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019;
5. Parecer do Conselho Fiscal;
6. Parecer da Auditoria Independente;
7. Aprovação do Balanço Patrimonial e Contas de Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019;
8. Destinação do Resultado Apurado no exercício de 2019;
9. Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2020;
10. Fixação no valor do Pró-Labore e Cédula de Presença à Diretoria
e Conselho Fiscal;
11. Assuntos de Interesse Geral;
12. Encerramento.

1. Abertura pelo Diretor Presidente;
2. Leitura do Edital de Convocação;
3. Relatório da Gestão;
4. Apresentação do Balanço Patrimonial e Contas de Resultados do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019;
5. Parecer do Conselho Fiscal;
6. Parecer da Auditoria Independente;
7. Aprovação do Balanço Patrimonial e Contas de Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2019;
8. Destinação do Resultado Apurado no exercício de 2019;
9. Ratificação de investimentos em redes de fibra óptica para atender as regiões do Abapan e Socavão;
10. Eleição do Conselho Fiscal para o ano de 2020;
11. Fixação no valor do Pró-labore e Cédula de Presença para Conselho de
Administração e Conselho Fiscal;
12. Assuntos de Interesse Geral;
13. Encerramento.

Castrolanda, 31 de agosto de 2020.

Castrolanda, 31 de agosto de 2020.

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
9101-1022, Bonilha.
EDSON VEÍCULOS
Venda, compra, troca, financiamento, consignação, contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
Confira os veículos disponíveis:

FIESTA 2001
Vendo Fiesta 2001, 4P, R$ 7.900,00
Contato: (42) 9 9903-4300, (42) 9
9976-2818.
SENTRA 2014
Vento Nissan Sentra, 2014, 2.0, automático. R$ 44.500,00. Contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.
PEUGEOT 2006
Vendo Peugeto 2006, 1.4, R$
7.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

FORD KA 2018
Vendo Ka 2018, completo, 2018, R$
32.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

HYUNDAI TUCSON
Hyundai Tucson copleta R$
27.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

CRUZE LTZ
2014, completo, R$ 52.900,00,
baixa quilometragem. Contato: (42)
9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.

VOYAGE CONFORTLINE
Com direção, vidro elétrico e alarme.
1.6, 2010, R$ 22.900,00. Contato:
(42) 9 9903-4300, (42) 9 9976-2818.

PALIO 2015
Vendo Palio 2015, 1.0 2P R$
17.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

HB20 1.6 S
Vendo HB20 S Sedan, 1.6, 2014,
37.900,00. Contato: (42) 9 99034300, (42) 9 9976-2818.

D+
Sexta-feira, 04 a 08 de Setembro de 2020
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Izabela
Izabela Nava
Pires, filha dos
empresários Joel
Pires e Jane Mara
Nava Pires, comemora neste
domingo (6) os
tão aguardados
15 anos. Pela sua
beleza e desenvoltura, ela é a
Garota D+
da semana.
Parabéns!

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

por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Momento família, na nova residência, de Andrea
Hoogerheide Salomons e Charles Salomons
com seus filhos, Lucca e Henrique
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Roberto Alfredo Pietrobelli
Mongruel, proprietário
da CBN Ponta Grossa e
diretor do Colégio SEPAM,
de Castro. Neste domingo
(06) comemora a
passagem de seu
aniversário. Parabéns!

Danielly Machado Bueno
Galvão comemora seus 40
anos nesse dia 10. Para seu
Ensaio de Aniversário com
Fabiana Guedes, ela foi
produzida por Silvana Estillus
e maquiada por Paula Lima.
Bolo by Ana Paula Ortiz

Canal 1
Flavio Ricco
Colunista Canal 1
Mudanças dos canais da Band têm
custos e questões burocráticas
A transferência dos canais BandSports, Arte 1, Terra Viva, Smithsonian e Sexy Privé, da sede principal da
Band, para dois andares de um prédio
na rua Tabapuã, em São Paulo, até
ordem em contrário, deverá acontecer
em dezembro.
Por “ordem em contrário”,
entenda-se, as muitas providências,
entre arquitetura e técnica, que ainda
serão necessárias. Um trabalho
cercado de exigências e custos de
toda ordem.
A mudança de endereço dessas
TVs ou essa saída das empresas da
Newco, como informação oficial, se
deve a um acordo familiar e também
porque são muitos os CNPJs que
atualmente operam do mesmo prédio
do Grupo Bandeirantes.
Mesmo com o pagamento de um
aluguel mensal por essa ocupação,
decidiu-se que no Morumbi, assim
que as obras na Tabapuã permitirem,
só ficarão as empresas que têm os
cinco irmãos Saad como sócios.
No caso, rádio Bandeirantes,
BandNews TV e BandNews FM,
entre as principais.
TV Tudo
Outro lado
Em se tratando de Band, a
emissora nega qualquer alteração
no programa “Jogo Aberto”, da
Renata Fan.
Assegura que não há nenhuma
pretensão de mexer na sua atual
duração, mas admite que “serão
necessários alguns ajustes para acomodar os novos produtos”.

Nesta sexta-feira (4), a bela Kauane Vitória Silva,
caçula do casal Simone da Silva e Marcos Lexandro
Silva, será muito festejada pela passagem de seus
15 anos. Para seu ensaio com Fabiana Guedes, no
moderno Borgen Hotel, a debutante foi penteada por
Lia Bueno Carneiro e maquiada por Gabrielly Silveira

E atenção
Existe a chance do “SBT News”,
novo serviço do jornalismo do SBT,
iniciar as suas atividades ainda nesta
sexta-feira.
Um piloto, com os trabalhos que
serão apresentados, já circulou ontem
em âmbito interno.

Divulgação / Fabiana Guedes

Áries: Você vai esbanjar disposição e autoconfiança em tudo o
que fizer! Aproveite as boas energias
desta sexta para dar o pontapé inicial
em um projeto novo na vida profissional ou correr atrás de algo que
deseja há um tempão.

Libra: Pode ser uma boa pedida
redobrar os cuidados com trabalhos
feitos em grupo ou que dependem da
colaboração de terceiros nesta sextafeira. Vênus treta com Marte logo
cedo e pode atrapalhar alguns planos,
especialmente na área profissional.

Touro: Lua continua infernizando
o seu astral e isso indica que você deve
se sair melhor em tarefas que podem
ser feitas a sós, assim, não terá que se
preocupar com a competição. Redobre
a atenção com gente falsiane, pois há
risco de alguém tentar te prejudicar.

Escorpião: Sextou, mas pode
ser negativa no trabalho. Faça um
esforço para se concentrar no que
precisa ser feito e evite desviar a sua
atenção durante o serviço: excesso
de conversas ou distrações não serão
bem-vindas agora.

Gêmeos: No que depender da
Lua, que segue firme em Áries, o seu
lado sonhador ganha destaque e você
pode se interessar por algo mais desafiador, inclusive no trabalho. Durante
o dia, porém, as finanças estarão em
risco e você terá que pegar leve nos
gastos se quiser evitar prejuízos.

Sagitário: Apesar de a Lua
trazer um astral mais leve e descontraído nesta sexta, talvez não seja uma
boa ideia contar apenas com a sorte
quando surgir um problema. Vênus e
Marte vão se desentender logo cedo
e algumas coisas podem exigir um
esforço extra da sua parte.

Câncer: No trabalho, a Lua
destaca sua ambição e ajuda você a
dar um passo importante na carreira.
O único porém é que terá que deixar
seu ego sob controle e aprender a
ceder em algumas coisas para não se
queimar com a chefia. Mais cautela
na hora de lidar com pessoas mais
conservadoras, ok?

Capricórnio: Assuntos envolvendo os parentes podem exigir sua
atenção nesta sexta-feira. Vênus e
Marte vão se estranhar e isso pode
se refletir na convivência de casa. Será
preciso tirar um tempo para resolver
problemas em casa, especialmente se
não deixar as implicâncias pessoais
de lado.

Leão: O conhecimento será
a chave para você progredir e se
destacar nesta sexta, seja na vida
pessoal ou profissional. Vale a pena
trocar informações com pessoas bem
informadas, compartilhar o que sabe
e aprender mais com os colegas.

Aquário: Sextou com a fada
sensata da Lua destacando seu lado
comunicativo e agitado. Com isso,
você pode mostrar suas ideias e convencer os outros. Revise tudo duas
vezes antes de arquivar, repassar uma
informação ou marcar uma reunião.

Virgem: Como a Lua segue
firme em sua Casa das Transformações, talvez você tenha que encarar
alguma mudanças inesperadas nesta
sexta, seja na vida pessoal ou no
trabalho. Valorize a sua intuição, já
que você estará mais sensível.

Peixes: Você pode se apegar
mais ao que possui, especialmente o
dinheiro. Aproveite para reforçar suas
reservas e engordar a poupança se
entrar uma grana extra - a tentação
de gastar em excesso pode se tornar
um problema.

04/09

No dia 9 de setembro,
Varli Carneiro
Marcondes será
muito cumprimentada
pela troca de idade.
Parabéns e muitas
felicidades!
Divulgação / Facebook

Rafael Rabbers
recebe parabéns
de aniversário neste
sábado (5). Ele que
é vereador e se
prepara para
mais uma eleição
Divulgação

Ainda em tempo de
parabenizar Isabelle
de Castro festejou
na quarta-feira (2)
Divulgação / Edilson Luiz

Divulgação

Giovana Montes Celinski,
integrante da Academia
de Letras Campos Gerais,
neste domingo (06) estará
de aniversário. Parabéns!
Divulgação
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Edimir José de Paula
Regina Shibata

Paulo Magalhães
Eduardo Bomfim Alves

06/09

08/09

Olímpio Malucelli Filho
Maria Isabel do Valle
Gomes (Tibagi)

“Fazenda” fechada
As portas da “Fazenda”, da
Record, foram fechadas na quartafeira.
Por orientação da equipe médica,
especialmente contratada, desde
aquele dia, as suas dependências
passam por um completo processo
de higienização, serviço considerado
essencial antes de receber os 20
participantes.

Fernanda C.Luz
Luiz Carlos Taques Ribeiro
Neiva da Luz Miranda Bacila
Simone Kremer

Capitão Luiz Walter Zanon,
presidente da ASMIRE,
nesta segunda-feira (07)
comemora simbolicamente
os 49 anos de atividades

Mil vivas para Gustavo
Henrique dos Santos que
completou 10 anos na
quinta-feira (3)

História bonita
O Tom Brasil, uma das casas de
espetáculo mais importantes de São
Paulo, está comemorando 25 anos
de atividades.
Durante esse tempo, foram mais
de oito mil espetáculos e eventos
corporativos, que reuniram cerca de
16 milhões de pessoas. Uma história
que começou em 1995, com João
Gilberto.
Na agulha
Ontem, quinta, com um documentário sobre a violência doméstica, foi exibido o último episódio
da temporada do “Repórter Record
Investigação”.
A próxima, com Adriana Araújo
na sua apresentação, irá ao ar no
primeiro trimestre de 2021.
Por vídeo
O cantor internacional CeeLo
Green estará no “The Noite”, programa do Danilo Gentili no SBT,
nesta sexta-feira.
Por chamada de vídeo, ele conversa sobre as novidades da carreira
e seu último disco, “CeeLo Green Is
Thomas Callaway”. No sofá, como se
observa, um integrante do programa

sustenta um pequeno monitor.
Futebol
É aquilo mesmo: a Band fechou a
transmissão do campeonato italiano.
Jogos na aberta e BandSports, em
todos os finais de semana, do dia 20
agora até 31 de janeiro de 2021.
Próximo passo
E a informação, oficialmente não
confirmada pela Band, é que também
existem negociações com o campeonato alemão.
A conversa está bem animada. A
Bundesliga será disputada a partir do
dia 19 e irá até maio de 2021.
E assim vai
O Comitê da Globo, criado para
tratar dos protocolos da Covid-19,
resolveu manter afastados do trabalho
presencial os funcionários com mais
de 60 anos.
Sem prazo para volta.
Noves fora
A decisão acima, em comunicado
distribuído na Globo, incluiu também
os integrantes do departamento de
esportes.
O que também significa que,
nomes como os de Galvão Bueno,
Milton Leite, J. Junior e Paulo César
Vasconcellos continuarão afastados
das escalas dos jogos. Mais pra
frente, de acordo com os números
da pandemia, a situação voltará a ser
avaliada.
Nova temporada
Gabriella Di Grecco, coprotagonista da série "Bia", sucesso do Disney
Channel, lança nesta sexta-feira, a
segunda temporada do seu programa,
“Tamo Junto”, no Youtube.
A cada edição, muita música,
conversa e um convidado diferente.
Bate – Rebate
·No jornalismo da Rede TV! a
informação é que ainda existe interesse na contratação de uma nova
apresentadora...
·... E que esse assunto será
retomado no decorrer dos próximos
dias.
·Oliveira Andrade será a voz
oficial da Band na transmissão do
campeonato italiano.
·“Cada um no seu quadrado”,
do Globoplay, com Paulo Vieira e
Fernando Caruso, terá uma segunda
temporada.
· Na sede da Globo, em São
Paulo, seguem os trabalhos para a
instalação do novo cenário do “Mais
Você”, da Ana Maria Braga...
·... Mesmo com as restrições
impostas, há a expectativa de concluir
a sua execução ainda este mês.
·A BandNews FM hoje tem
apenas um narrador esportivo, Marcelo do Ó, contratado...
·... Dirceu Maravilha, que seria o
outro, continua afastado...
·... Para atender as necessidades,
algumas pessoas estão sendo chamadas, mas trabalhando por cachê.
Casos, por exemplo, de Doni Vieira
e Napoleão Almeida.
·Nesta próxima segunda-feira,
a entrevistada do “Roda Viva” será
a historiadora e antropóloga Lilia
Schwarcz. A parir das 22 horas.
C´est fini
A Netflix anunciou ontem a
produção do primeiro drama ficcional sobre Ayrton Senna (19601994), em parceria com a produtora
Gullane.
A minissérie, gravada em inglês
e português, terá oito episódios e
lançamento em 2022.

