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Denúncia
leva MP a
instaurar
inquérito do
'Comitê de Crise'
da Covid

EM CASTRO

EM Palmeira

Mãe com
bebê no colo
se joga de
carro em
movimento
página 7
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Ric e Marcelo
Menarim podem
vir a prefeito e vice

PARA CANDIDATO A PREFEITO EM CASTRO

R$ 387 mil é o teto de gasto
Divulgação

A visita a Castro, na
quinta-feira (3), do presidente estadual do PSD,
deputado federal licenciado
Sandro Alex, hoje ocupando
a pasta de secretário de
Estado de Infraestrutura e
Logística, fez com que os
nomes de Ricardo (Ric)
Cardoso e Marcelo Menarim fossem colocados
como prováveis candidatos
a prefeito e vice nas eleições
municipais marcadas para
15 de novembro. página 3

Voos entre PG
e São Paulo
retornam duas
vezes na semana

TSE fixa valores de gastos para candidatos

página 5

www.paginaum.com

* versão Online

Os postulantes ao cargo de prefeito de
Castro para as eleições deste ano poderão
gastar, cada um, até R$ 387 mil durante
a campanha. Já os candidatos a vereador
estão autorizados a desembolsar R$ 25,6
mil. Em Carambeí, Palmeira e Piraí do
Sul, os candidatos a prefeito poderão
gastar R$ 123 mil cada. Para o cargo
no Legislativo, o limite varia em cada
município: R$ 20,8 mil para candidatos
de Carambeí, R$ 16,5 mil em Palmeira
e R$ 12,3 mil em Piraí do Sul.
Já a campanha eleitoral em Tibagi –
município de porte semelhante ao destes
três – será mais cara e cada postulante
ao cargo de chefe do Executivo poderá
investir até R$ 325 mil. Os candidatos a
vereador de Tibagi também terão direito
página 3
de gastar mais.

Divulgação

Divulgação

Vanessa Giácomo
é a preferida
para nova
Juma Marruá
Canal 1 - página 6

Acidente com
carro mata
motociclista
página 7

Operário Ferroviário volta a jogar pela Série B no
sábado (12), contra o Sampaio Correa, após perder
página 4
para o Guarani em casa e de virada.

Com cenário incerto para as eleições municipais,
nomes até então postulantes a prefeito podem dar
página 2
lugar para os chamados coadjuvantes.

Carambeí iniciou a primeira semana de setembro
com mais casos de Covid-19, sendo 20 confirmados
página 4
e cinco internados, sendo três em UTI.

partidos anunciam datas

Divulgação

Convenções começam essa semana
Divulgação

covid-19

Castro chega
a 10° óbito
Entre o domingo (6) e a
terça-feira (8), mais um castrense perdeu a vida em decorrência do novo coronavírus.
Ao todo a cidade contabiliza
dez óbitos, considerando os
ocorridos desde o início da
pandemia. E, de acordo com
o boletim diário, emitido na
terça-feira pela Secretaria
Municipal de Saúde de Castro,
a cidade tem até agora 1.318
casos confirmados da doença.
No município, 1.126 pessoas
já se recuperaram e três estão
na Unidade de Terapia Intenpágina 5
siva (UTI).

semana da independência

Deputada
Aline exalta
patriotismo

Este ano, as comemorações do dia 7 de Setembro
foram bem diferentes em
todo país. A pandemia fez
com que, pela primeira vez,
as crianças das escolas e
os militares, não saíssem
para desfilar e comemorar
a Independência da nossa
Pátria. Por outro lado, a
deputada federal pelo Paraná, Aline Sleutjes, exaltou a
data e disse ser uma 'patriota
página 5
apaixonada'.

A maioria dos partidos com
representatividade em Castro
já marcou e divulgou a data
das convenções municipais, nas
quais devem ser definidos os
candidatos que concorrerão às
vagas de prefeito, vice-prefeito e
vereadores, nas eleições municipágina 5
pais de novembro.

em ponta grossa

HU-UEPG recebe
mais 10 leitos

Partidos devem concluir convenções até no dia 16 de setembro

Lions intensifica arrecadação
de livros durante pandemia
página 5

Preso homem foragido
após 24 anos do crime
página 7

Na segunda-feira (8), a Universidade Estadual de Ponta
Grossa abriu mais dez novos
leitos clínicos para Covid-19 no
Hospital Universitário. Com a
ampliação, a atual capacidade
de atendimento para pacientes
suspeitos ou confirmados da
doença passa a ser de 34 leitos
clínicos e 30 de UTI. página 4
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EDITORIAL

A TRAGÉDIA DO SÉCULO
NÃO CAUSA MAIS TEMOR
Enquanto a cidade de Castro chega ao décimo óbito ocorrido
em função do novo coronavírus, e a maioria das cidades brasileiras
ainda perde pessoas diariamente pela ocorrência da pandemia, muitas pessoas fingem não lembrar mais do dilema que a humanidade
vem enfrentando. Ainda não há vacina e nem remédios disponíveis,
no entanto, o feriadão levou centenas e centenas de pessoas para as
praias e locais públicos, onde a diversão e a aglomeração rolaram
soltas, como se vivêssemos um tempo normal, e com nada mais
tivéssemos que nos preocupar. Isso demonstra a tamanha irresponsabilidade dos cidadãos deste século. Como se não bastasse as conseqüência destas escolhas irresponsáveis, ainda é preciso lidar com
a falta de informação dos órgãos oficiais, que demoram, enrolam e
acreditam que a imprensa e a população não precisam mais saber,
afinal já é algo tão comum né?

A guerra de narrativas
A liberdade é o oxigênio da
democracia. Sem ela, as Nações são
jogadas nos braços das ditaduras e
da opressão. Mas os cidadãos desconfiam quando o conceito é usado
de má fé ou com o propósito de mascarar posicionamentos. Veja-se o que
o governo tem dito sobre a vacina
contra o Covid 19, cujo processo de
finalização mobiliza equipes científicas e laboratórios em muitos países,
e a previsível adesão em massa dos
brasileiros.
Porta-vozes salientam que ela
não será obrigatória porque no Brasil não há um tirano e a liberdade é
valor central de nossa democracia. A
observação seria pertinente caso não
fosse embalada por um viés anticientífico, desses, por exemplo, usados
por adeptos de certas religiões, que
não permitem crianças com leucemia
aguda ou mesmo pessoas idosas,
com pneumonia grave, tomarem
transfusão de sangue. Orientam seus
filiados a não adotar procedimentos
da ciência.
Por que a publicidade exagerada que o governo está dando a
esse fato, quando se sabe que mais
de 90% da população brasileira
garantem que tomarão a vacina?
Lembremos que, mesmo antes da
pandemia, já tomava corpo no país
um movimento antivacina, que tem
propiciado a volta de epidemias de
doenças já erradicadas, como febre

* Gaudêncio Torquato

amarela e sarampo, fenômeno que
também ocorre nos Estados Unidos.
Propaga-se um falso temor de que
vacina pode provocar a doença em
vez de curar. Por aqui, viceja nas
hostes governamentais uma corrente
anticiência, de índole fortemente
conservadora que, como num cabo
de guerra, tenta puxar o território ao
passado.
É exatamente na direção oposta
aos avanços da medicina e da biotecnologia que grupos incrustrados na
malha governamental constroem sua
narrativa, como se observa na categórica afirmação de que a cura da
pandemia é coisa simples, bastando
a automedicação de cloroquina. O
fato é que o Brasil vive o auge de
uma guerra de narrativas. Do campo
da ciência, os jogos contrários resvalam para os comportamentos, para a
economia e para a política.
Na arena das decisões que competem aos governantes de Estados
e municípios, estão narrativas conflitantes, entre elas, a que prega a
retomada urgente das atividades
negociais e a que teme o repique da
doença por conta das aglomerações.
(A Espanha registra, esta semana, a
retomada do fluxo de contaminação
pelo Covid-19). Um grupo defende
a reabertura das escolas e outro
sugere cautela na volta das aulas.
Autoridades da Educação opinam
sobre a matéria e o que se ouve

mais parece um falatório na Torre de
Babel. Por que não se chega a um
consenso? Onde se escondeu o bom
senso?
Na área da economia, as narrativas conflituosas nascem no próprio
seio do governo. Uma defende o programa Renda Brasil, a consolidação
das ações de proteção social, mas o
desacordo é oceânico entre a equipe
econômica e outros times ministeriais, que combatem o teto de gastos,
meta-síntese do ministro Paulo Guedes. O orçamento irrealista, segundo
economistas, ameaça romper o teto,
mas o governo se empenha para usar
R$ 1,2 bilhão fora dele.
O presidente, embalado no
apoio popular que passa a ter no
Nordeste, depois do pior desempenho em 2018, queria continuar com
um auxílio emergencial de R$ 600
até o fim de ano. Chegou-se ao meio
termo de R$ 300. Mas se a economia não pegar no tranco em 2021,
como as margens protegidas reagirão a eventual diminuição de seus
recursos?
A reforma administrativa, que o
governo encaminha ao Parlamento,
abrangerá apenas os futuros servidores sob a cama da estabilidade
ou pegará todo mundo? A reforma
propõe corte de vantagens, como
concessão de licença-prêmio e gratificação por tempo de serviço, facilita demissões durante o período de

experiência, reduz o salário inicial,
entre outros aspectos.
Grupos se engalfinham e a área
política, com um olho nas eleições
deste ano e na de 2022, tende a
aprovar uma reforma mais suave,
que menos danos traga ao servidor
público. A base governista começa
a ser composta na Câmara com a
adesão do PP e outras agremiações,
mas persiste a dúvida sobre a lealdade parlamentar.
No campo do ambientalismo, as
narrativas entram em luta aberta. De
um lado, o ministro Ricardo Salles e
apoiadores que acendem o fogo na
floresta amazônica, na outra ponta, a
comunidade salvacionista, sob o eco
de governos estrangeiros, luta pela
preservação da região, enquanto
no meio, o vice-presidente general
Hamilton Mourão tenta equilibrar o
jogo.
A guerra no território da expressão deixa atônitos seus próprios
protagonistas. Por falta de uma
orientação segura sobre os rumos
a seguir, batem boca pela imprensa
ou em lives, a nova mania nacional.
Resta dizer que o próprio mandatário-mor tem sido responsável por
parcela dos litígios.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Como enquadrar a covid-19 como doença ocupacional

* Rita Riff

Devido à revogação da portaria
publicada em 01/09/2020 que previa a
COVID-19 na lista de doenças ocupacionais, volta a valer o entendimento do
Supremo Tribunal Federal (STF). Em
abril, a Corte já havia definido que os
casos de contaminação de trabalhadores pelo novo coronavírus poderiam ser
enquadrados como doença ocupacional. No entanto, esse reconhecimento
não é automático. O funcionário precisa
passar por perícia no INSS e comprovar que adquiriu a doença no trabalho.
Se a portaria estivesse em vigor,
ao pedir afastamento ao INSS, o
médico poderia considerar que se
tratava de doença do trabalho, sem
necessidade de prova. E caberia,
então, à empresa, provar o contrário.
Doença ocupacional é aquela
adquirida ou desencadeada em função da realização de atividades cotidianas no trabalho. Entre as mais
comuns, por exemplo, estão a Lesão
Por Esforço Repetitivo (LER), lombalgias, hérnias, doenças de audição
e visão e até psicológicas, como a
depressão e a ansiedade.
O impacto causado no âmbito previdenciário ao não incluir a Covid-19
na lista de Doenças relacionadas
ao trabalho, dificultará que o INSS,

voluntariamente, conceda o benefício
por auxílio-doença acidentário, salvo
se houver decisão administrativa ou
judicial em sentido contrário.
Portanto, no atual cenário, a
Covid-19 não deve ser entendida, em
regra geral, como doença do trabalho, salvo se houver a prova de que o
coronavírus foi contraído por força do
exercício da atividade laborativa.
No âmbito trabalhista a revogação
da portaria ministerial não deve ser
entendida como sinônimo de ausência de responsabilidade empresarial,
em especial nos casos em que, efetivamente, ficar comprovado o nexo
de causalidade pela contaminação do
funcionário em seu ambiente de trabalho por culpa empresarial.
Contudo, atividades que envolvem
os profissionais da área de saúde, em
razão da exposição direta e de forma
mais acentuada ao vírus, faz com que
a Covid-19 se enquadre na lista de
doenças ocupacionais, diante do nexo
de causalidade.
Nexo causal
Para que uma doença seja considerada ocupacional, é necessário que
ela seja adquirida ou desencadeada
em função de condições especiais em

que o trabalho é realizado e com ele
se relacione diretamente, isto é, que
haja um nexo causal entre a doença
e o trabalho.
Como a Covid-19 é uma doença
endêmica, em princípio, não seria
considerada uma doença ocupacional, salvo se, na perícia do INSS, o
médico perito entender que existe o
nexo causal. Assim, o simples fato
de um empregado ser diagnosticado
com Covid-19 não implica automaticamente o reconhecimento de doença
do trabalho. Mesmo que o INSS
conceda o benefício acidentário, a
empresa ainda pode recorrer da decisão, juntando contestação médica e
documentação pertinente.
Quando um empregado é afastado por doença ocupacional, ele
recebe um auxílio-doença acidentário e a empresa é obrigada a pagar
o FGTS do período de afastamento,
além de ter que dar estabilidade de
12 meses após a alta do INSS.
A pensão por morte decorrente
da Covid-19, o que muda?
A Pensão por Morte é devido aos
dependentes do segurado falecido.
Com a Reforma da Previdência,
houve uma mudança no cálculo deste
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NOVOS NOMES
A política de bastidores
ferveu na tarde de terça-feira
(8) com o anúncio da provável
dobradinha entre Ricardo (Ric)
Cardoso e Marcelo Menarim,
ambos do PSD, como candidatos a prefeito e vice em Castro,
nas eleições de novembro.

fonte insiste em dizer que o
ex-vice-prefeito não disputará
o pleito, Marcos foi indagado na quinta-feira (3) pela
reportagem do Página Um
News, se seria ele o candidato. A resposta dada apenas
no sábado foi bastante econômica: "Ainda não...".

FLAVINHO E MARCOS?
Os nomes de Ric e Marcelo viriam após a desistência
de Flavio Albuquerque e Marcos Bertolini, cotadíssimos
para disputar o pleito deste
ano pelo grupo de oposição ao
governo municipal. Segundo
uma fonte, Flavinho teria que
cuidar das fazendas da família - o que não é nenhuma
novidade - enquanto o irmão
for vice-presidente da Cooperativa Castrolanda, e, pelo
fato da mãe, a ex-vice-prefeita
Maria Helena Albuquerque,
estar ampliando sua escola.

RACHA
O nome de Ric Cardoso
não é unanimidade junto
ao bloco de oposição ao
governo. Caso seja homologado em convenção e ganhe
as bençãos de Flavinho e
Marcos, o grupo que se dizia
unido pode rachar ao meio.
Não duvidaria que a presidente da Câmara Municipal,
Fátima Castro, repensasse
sua candidatura à vereadora
e se lançasse à prefeita.

AINDA NÃO!?
Com relação a Marcos
Bertolini, as informações são
desencontradas. Enquanto a

REDAÇÃO
publicidade@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
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ÚLTIMAS:*Deputada
federal Aline Sleutjes trouxe
a Castro, na sexta-feira (4),
representantes da indústria
Tcheca, a Tatra Caminhões.
Calpar foi uma das empresas
visitadas.

ELETROGERAÇÃO S.A
CNPJ Nº 09.120.019/0001-46 NIRE Nº 41300073848
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Companhia, na Rua
das Flores, n.º 382, Sala 2, Colônia Castrolanda, Castro-PR, os documentos
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2019.
Castro-PR, 08 de setembro de 2020.
Rosmir César de Oliveira
Diretor Executivo

09/09 - Dia da Velocidade / Dia do Administrador
Dia do Médico Veterinário
10/09 - Dia do Gordo
Fundação do 1º Jornal do Brasil

ERRAMOS
Na edição 3382, capa da edição de sexta-feira, 4 a 8 de setembro de 2020, foi publicada a palavra 'têm' da manchete sem o acento
circunflexo. Como o título 'Prefeitos e vereadores têm funções diferentes' está no plural, obrigatoriamente o 'têm' deve vir com acentuação. No caso do título da chamada de capa 'Grave acidente mata
motorista em Imbituva', houve erro de digitação ao não constar o 'm'
da palavra 'Imbituva', o que corrigimos agora.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Quarta
09/09

Clima

Temperatura

Umidade

24ºC
15 ºC

95%
59%

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

Quinta
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Mensal:
Semestral:
Anual:

* Rita Riff, advogada especializada
em Direito Previdenciário. Diretora
do Brazilian Prev Consultoria em
Previdência no Brasil e exterior

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

ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

benefício. Ficou assim:
·os dependentes receberão 50%
do valor que o falecido recebia de
aposentadoria ou do valor que ele
receberia caso fosse aposentado por
invalidez;
·haverá um acréscimo de 10%
para cada dependente do segurado
falecido.
A novidade vem agora: caso o
óbito do segurado tenha ocorrido em
conta de acidente (acidente de trabalho, doença profissional ou doença do
trabalho), o valor da Pensão por Morte
será 100% do valor da aposentadoria
ou do valor que ele receberia se aposentado por invalidez, independente
de quantos dependentes hajam.
Portanto, se a causa da morte foi
a contaminação por Coronavírus, por
exemplo, a família recebe 100% do
valor da aposentadoria do segurado/
falecido.
Atenção: essas regras da Reforma
da Previdência são válidas para
os óbitos ocorridos a partir do dia
13/11/2019.

Sandro A.
Carrilho

10/09

28 ºC
13 ºC

91%
34%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 08/09/2020

QUARTA-FEIRA, 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020

3

ELEIÇÕES 2020

Candidato a prefeito de Castro não
pode gastar mais de R$ 387 mil
Divulgação

Por causa da
pandemia, as
eleições 2020
foram adiadas
e remarcadas
para 15 de
novembro

CURADO
Nove dias depois de informar ter contraído covid-19, o
senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) anunciou, em
redes sociais, estar curado da doença. “Comigo, já são 3,3
milhões de recuperados”, postou o senador, na legenda de uma
foto em que segurava uma caixa de hidroxicloroquina.

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Os postulantes ao cargo
de prefeito de Castro para as
eleições deste ano poderão
gastar, cada um, até R$ 387
mil durante a campanha. Já os
candidatos a vereador estão
autorizados a desembolsar
R$ 25,6 mil. Em Carambeí,
Palmeira e Piraí do Sul, os
candidatos a prefeito poderão
gastar, nas Eleições 2020, R$
123 mil cada. Para o cargo no
Legislativo, o limite varia em
cada município: R$ 20,8 mil
para candidatos de Carambeí,
R$ 16,5 mil em Palmeira e R$
12,3 mil em Piraí do Sul.
Já a campanha eleitoral em
Tibagi – município de porte
semelhante ao destes três – será
mais cara e cada postulante ao
cargo de chefe do Executivo
poderá investir até R$ 325 mil.
Os candidatos a vereador de
Tibagi também terão direito de
gastar mais – superando até os
candidatos de Castro. Cada um
poderá investir quase R$ 50
mil no pleito.
Os números foram divulgados semana passada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Esta é a segunda eleição municipal com fixação de limite de
gastos imposto pelo TSE. Em
2016, o critério escolhido foi
um cálculo baseado nas prestações individuais de contas da
campanha eleitoral anterior, em
2012. Segundo a Lei das Eleições (9.504/1997), o limite de
gastos das campanhas dos candidatos a prefeito e a vereador
deve equivaler ao limite para os

TSE fixa valores de gastos para candidatos

respectivos cargos nas Eleições
2016, atualizado pela inflação
do período. De acordo com o
Tribunal, para as eleições deste
ano, a atualização dos limites máximos de gastos atingiu
13,9%, que corresponde ao
IPCA acumulado de junho de
2016.
Para o pesquisador da área
de política, professor Carlos Willians Jaques Morais, o
estabelecimento de limite de
gastos é imprescindível para o
controle financeiro das campanhas. “Podemos entender que o
processo eleitoral democrático
é bastante oneroso e caro para
os cofres públicos, mas com
certeza é mais barato do que
depender das ingerências de um
Estado autocrático e autoritário”, comenta ele, que é professor da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG).
Segundo o TSE, quem desrespeitar os limites de gastos
fixados para cada campanha
pagará multa no valor equivalente
a 100% da quantia que ultrapassar o teto fixado, sem prejuízo da
apuração da prática de eventual
abuso do poder econômico.
Os candidatos serão conhecidos oficialmente até o dia 16
de setembro, quando termina o
prazo para as convenções partidárias.

QUANTO CADA CANDIDATO PODE GASTAR
Carambeí
Castro
Palmeira
Piraí do Sul
Tibagi

Prefeito
R$ 123 mil
R$ 387 mil
R$ 123 mil
R$ 123 mil
R$ 325 mil

Vereador
R$ 20,8 mil
R$ 25,6 mil
R$ 16,5 mil
R$ 12,3 mil
R$ 49,9 mil
* Fonte: TSE

AONDE VAI O DINHEIRO?
Segundo o TSE, o limite de
gastos abrange a contratação
de pessoal de forma direta ou
indireta; a confecção de material impresso de qualquer natureza; propaganda e publicidade
direta ou indireta por qualquer
meio de divulgação; aluguel
de locais para a promoção de
atos de campanha eleitoral; e
despesas com transporte ou
deslocamento de candidato e
de pessoal a serviço das candidaturas.
A norma abrange, ainda,
despesas com correspon-

dências e postais; comitês
de campanha; remuneração
ou gratificação paga a quem
preste serviço a candidatos e
partidos; carros de som; realização de comícios ou eventos destinados à promoção
de candidatura; produção de
programas de rádio, televisão
ou vídeo; realização de pesquisas ou testes pré-eleitorais;
criação e inclusão de páginas
na internet; impulsionamento
de conteúdo; e produção de
jingles, vinhetas e slogans para
propaganda eleitoral.

GASTOS FORA DO LIMITE
Já os gastos com advogados e de contabilidade ligados à consultoria, assessoria
e honorários, relacionados
à prestação de serviços em
campanhas eleitorais, bem
como de processo judicial
relativo à defesa de interes-

ses de candidato ou partido
não estão sujeitos a limites de
gastos ou a tetos que possam
causar dificuldade no exercício
da ampla defesa. No entanto,
essas despesas devem ser
obrigatoriamente declaradas
nas prestações de contas.

REVOGADO DECRETO DE NOMEAÇÃO DO COMITÊ DA CRISE

Denúncia leva MP a instaurar inquérito
Da Assessoria
Após denúncia realizada pelo
Observatório de Castro junto ao
Ministério Público de Castro, foi
instaurado inquérito civil para
apurar possíveis irregularidades
na nomeação do comitê de crise
para Supervisão e Monitoramento
dos Impactos da Covid-19.
Entenda o caso
No dia 16 de abril de 2020

o prefeito municipal Moacyr
Elias Fadel Junior decretou a
criação do Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento
dos Impactos da Covid-19,
com representantes da Prefeitura, da Câmara Municipal e
membros da sociedade civil.
Conforme separação dos
poderes (executivo, legislativo e
judiciário) adotada pelo Brasil,
o poder executivo é responsável por executar leis e adminis-

trar os interesses públicos, já o
Poder Legislativo deve atuar na
criação e aprovação de leis, fiscalizando o Poder Executivo.
Diante da descentralização
de poderes, o Observatório de
Castro recomendou ao prefeito
municipal Moacyr Elias Fadel
Junior, o impedimento dos
vereadores de Castro na participação do Comitê de Crise
por haver indícios de potenciais
irregularidades.

Não obtendo resposta, o
Observatório de Castro denunciou ao MP de Castro a potencial irregularidade encontrada
na nomeação do comitê. Após
análise da denúncia, o MP
instaurou inquérito civil para
apuração das eventuais irregularidades.
Após instauração de inquérito civil o prefeito Moacyr teria
revogado o decreto de nomeação do comitê de crise.

PROVÁVEIS CANDIDATOS A PREFEITO E VICE

Ric e Marcelo Menarim podem disputar
Da Redação
A visita a Castro, na quintafeira (3), do presidente estadual do PSD, deputado federal
licenciado Sandro Alex, hoje
ocupando a pasta de secretário de Estado de Infraestru-

tura e Logística, fez com que
os nomes de Ricardo (Ric)
Cardoso e Marcelo Menarim
surgissem como potenciais candidatos a prefeito e vice nas
eleições municipais marcadas
para 15 de novembro. Com as
possíveis desistências de Flávio

Albuquerque (DEM) e Marcos
Bertolini (PSDB), Ric e Marcelo viriam com chapa pura
para prefeito e vice.
Para a reportagem do
Página Um News, na tarde
dessa segunda-feira (8), Ric
disse que está analisando a

questão e tanto ele, como Marcelo Menarim, poderiam vir a
encabeçar a chapa majoritária. De qualquer forma, tudo
só seria definido na convenção
do partido que acontece no
domingo (13), às 15 horas, na
Câmara Municipal.

DIGITALIZADOS
Mais de 900 serviços do
governo federal podem ser
acessados pelo celular, tablet
ou computador. Somente
no período da pandemia, o
governo já digitalizou 345
serviços, com a digitalização, há possibilidade de
solucionar 67,5 milhões
de demandas por ano sem
exigir deslocamentos da
população. A estimativa de
economia é de mais de R$ 2
bilhões por ano.
REFORMA TRIBUTÁRIA
O presidente Jair Bolsonaro retirou o pedido de
urgência de tramitação da
proposta de reforma tributária, que foi entregue
ao Congresso Nacional em
julho. “A urgência da Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços
trancaria a pauta e causaria
pressão desnecessária na
discussão sobre o tema,
que continua prioritário,
mas segue ritmo próprio na
Comissão Mista da Reforma
Tributária”, explicou o
Ministério da Economia.
ESCOLAS ABERTAS
A prefeitura de Curitiba
prorrogou até 30 de setembro o decreto que suspende
as aulas presenciais na rede
municipal de educação. Mas
para a secretária Márcia
Huçulak (Saúde), algumas
escolas já poderiam estar
funcionando. Segundo ela,
pelo menos algumas escolas
e creches deveriam ter ficado
abertas durante a pandemia
para atender às crianças vulneráveis e aos pais e mães
que seguiram trabalhando
nos serviços essenciais.
EXPANSÃO
Uma das empresas mais
tradicionais do estado, a
rede de farmácias Nissei,
lançará ações na Bolsa de
Valores, em uma transação
que poderá levantar até R$ 1
bilhão, de acordo com fontes
familiarizadas com a negociação. O dinheiro levantado
nas vendas de ações será
usado na expansão da rede,
sobretudo via compra de farmácias já existentes.
CANDIDATOS
A chapa “Ponta Grossa,
uma cidade para você” vai
ter como candidato a prefeito
o professor Edson Armando
Silva (PT), e para vice-prefeito, o pastor João Carlos
Oliveira Andrade (PCdoB)
"Vamos lutar pelo voto de
todos que acreditam em uma
sociedade menos desigual e
com mais justiça social”, disse
o professor Edson Silva.
ALIANÇAS
O PTB de Alex Canziani
pode se abraçar ao Delegado Francischini (PSL)
na disputa pela prefeitura

de Curitiba, uma vez que
pode caminhar junto com o
PSL em Londrina no apoio
a Marcelo Belinati (PP).
Se isso acontecer, pode
complicar para o deputado
Thiago Amaral (PSB) em
Londrina, e o vereador Pier
Petruzziello (PTB), líder do
governo de Rafael Greca na
Câmara Municipal de Curitiba. Um cenário ainda pouco
provável.
CHUVA DE CANDIDATOS
A mudança nas regras
para as eleições deste ano
acabou forçando um maior
número de partidos políticos
a apresentar candidatos ao
cargo de prefeito. Curitiba,
por exemplo, tem 17 précandidatos. Isso é resultado
das novas regras eleitorais
onde não é mais permitido
que dois ou mais partidos se
unam para montar a lista de
candidatos à Câmara Municipal. Dessa forma, para
dar respaldo aos candidatos
a vereador, muitos partidos
estão optando por lançar
candidato a prefeito.
DEMOCRACIA
Em pronunciamento em
7 de setembro, o presidente
Jair Bolsonaro reafirmou o
compromisso com a Constituição e com a preservação
“da soberania, democracia e liberdade, valores dos
quais nosso país jamais
abrirá mão”. Segundo ele,
"a independência nos deu a
liberdade para decidir nossos destinos e a usamos para
escolher a democracia".
REINVENTANDO FOZ
A prefeitura de Foz do
Iguaçu realiza licitação de
R$ 3,7 milhões para contratar uma consultoria especializada para implantar o
programa Reinventando Foz
que visa revitalizar as margens dos corpos d’água que
cortam a sua área urbana,
implantando parques lineares. Integram o programa
o rio M’Boicy e os arroios
Monjolo e Ouro Verde, cujos
percursos – desde a nascente
até a sua foz no Rio Paraná
– estão inseridos na malha
urbana de Foz.
AMEAÇADA
o ex-ministro Sergio
Moro disse que a Operação
Lava Jato “está ameaçada”
e depende da ação da PGR
(Procuradoria Geral da República). A Lava Jato foi a maior
operação contra a corrupção
na história no Brasil e, infelizmente, tem sofrido reveses
neste momento", disse.
* Coluna publicada
simultaneamente
em 20 jornais e portais
associados.
*Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PARA COVID-19

HU-UEPG recebe mais 10 novos leitos
Divulgação / Aline Jasper

Disponibilidade
dos leitos foi
possível a partir
da mudança
dos serviços
materno-infantis

NA SÉRIE B

Fantasma sofre primeira
derrota jogando em casa
Da Assessoria

Da Assessoria
Ponta Grossa - Nesta
segunda-feira (8), a Universidade Estadual de Ponta Grossa
abriu mais dez novos leitos clínicos para Covid-19 no Hospital
Universitário. Com a ampliação,
a atual capacidade de atendimento para pacientes suspeitos
ou confirmados da doença passa
a ser de 34 leitos clínicos e 30
de terapia intensiva (UTI).
Para o vice-reitor, Everson Krum, “conforme previsto
no plano de ação do HU, o
aumento de leitos clínicos vai
possibilitar o acompanhamento
de pacientes moderados e que
precisam de acompanhamento
hospitalar”. Krum detalha que,
desde o início da pandemia, o
HU-UEPG coloca em prática
o plano formulado em parceria
com a Secretaria de Estado da
Saúde (Sesa), com aumento
gradativo e escalonado de leitos
clínicos e de UTI. O incremento
acontece conforme os indicadores epidemiológicos, acompanhados diariamente, que
demonstram a necessidade de
assistência hospitalar. “Mesmo

HGU passa a contar com 34 leitos clínicos e 30 leitos de terapia intensiva

com este aumento, ressaltamos
para que a população contribua
com as medidas de distanciamento social e higienização que
já foram amplamente divulgadas”, complementa.
A disponibilidade dos leitos
foi possível a partir da mudança
dos serviços materno-infantis
do HU para o Hospital Universitário
Materno-Infantil
(Humai-UEPG), que deve ser
finalizada nesta semana, com
a transferência das UTIs Neonatal e Pediátrica. Já funcionam
no Humai-UEPG a maternidade, clínica cirúrgica pediátrica e demais atendimentos de
alta e média complexidade voltados para crianças, gestantes
e puérperas.
O Hospital, que é referên-

Da Redação
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde, através da Vigilância Epidemiológica, divulgou
os números da pandemia do
novo Coronavírus em Tibagi.
Até esta segunda-feira (8), 247
pacientes testaram positivo para
COVID-19, 234 já estão recuperados, dois estão em recuperação e 11 pacientes faleceram.
O município tem ainda 18
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.

Histórico
No Hospital Universitário
da UEPG, os primeiros leitos exclusivos para pacientes
com Covid-19 ou suspeita da
doença foram disponibilizados
em março, além de uma estrutura externa para triagem dos
casos e um plano de contingên-

cia que previa mudanças nos
atendimentos. Em seguida, no
fim do mês, a instituição recebeu equipamentos para a abertura de dez novos leitos de UTI
na ala Covid, setor isolado para
os casos de infecção pelo novo
coronavírus.
Em junho, uma nova
ampliação permitiu que o hospital passasse a contar com 20
leitos de UTI, para pacientes
graves, e 15 leitos clínicos,
para pacientes com quadros
moderados. Outros 19 leitos
clínicos foram abertos no início
do mês seguinte, julho. Com a
chegada de equipamentos para
10 novos leitos de UTI, a ala
Covid totalizou, em 17 de julho,
30 leitos de terapia intensiva e
24 clínicos.

EM CARAMBEÍ

COVID-19 EM TIBAGI

Sobe para 247
os casos
conﬁrmados

cia no atendimento a casos
de Covid-19, conta com um
Comitê de Enfrentamento da
doença, responsável por pontuar as principais diretrizes,
estabelecer protocolos e fazer
o gerenciamento de leitos.
Uma equipe multiprofissional,
a partir da triagem, define se o
paciente irá para a enfermaria
ou UTI e estabelece a melhor
conduta de tratamento.

Novos casos levam fiscais a agirem
Carambeí iniciou a primeira
semana de setembro marcada pelo
aumento de casos de Covid-19,
com mais de 20 confirmados e
cinco internados, sendo três em
UTI. Diante de um cenário alarmante, as ações de fiscalizações
foram intensificadas em todo
comércio da cidade. Um grupo de
dez servidores municipais percorreram lojas, supermercados, lojas
de conveniências e demais pontos
do comercio.
O toque de recolher das 23 às
6 horas também foi prorrogado
até 11 de setembro. A expectativa
é de que a população colabore e
permaneça em casa.
A fiscalização que percorreu
os pontos comerciais na quinta
e sexta-feira encontrou diversas
irregularidades como atendentes
sem máscaras, falta de álcool

Divulgação / Renan Areias

Ações de fiscalização aumentam

gel para higienização das mãos
de clientes, presença de menores de 12 anos e ausência de
marcadores de distanciamentos.
Somente num só dia 52 estabelecimentos foram visitados, desses
30% apresentaram irregularidades quanto ao cumprimento dos
Decretos Municipais referente ao
Covid-19. Nenhum estabelecimento foi multado, a fiscalização
foi de orientação.

A fiscalização também encontrou aglomerações nas ruas com
presença de menores, em uma
delas onde alguns jovens estavam
compartilhando a mesma cuia de
chimarrão houve a necessidade de
acionar a Policia Militar e Conselho Tutelar para auxiliarem os
fiscais nas orientações e cumprimento dos Decretos.
O secretário Municipal de
Saúde, Sergio Rodrigues da Luz,
comenta que os comerciantes
independentes de qual seja seu
segmento deve ter atenção quanto
às medidas de prevenção e seguir
rigorosamente, inclusive cobrar
dos clientes o uso de máscaras.
“Estamos com muitos casos confirmados e os monitorados já passam de 100. Diante desse cenário,
todos precisam cumprir os protocolos de segurança”, orienta.

Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário volta a jogar pela Série
B no sábado (12) contra o Sampaio Correa, às 16h30, no Estádio
Castelão. Essa partida acontece
uma semana após o Fantasma ter
perdido para o Guarani por 2 a
1, no Estádio Germano Krüger,
pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Com o
resultado de sábado (5), o alvinegro segue com 12 pontos.
No primeiro tempo, o Fantasma pressionou o adversário e
abriu o placar aos 24 minutos.
Roger encontrou Jean Carlo, que
chutou para o goleiro espalmar
e Thomaz aproveitou o rebote
e balançou as redes. O Guarani
empatou aos 41 minutos e virou o
jogo aos três minutos do primeiro
tempo. Os dois gols foram marcados por Junior Todinho.
O alvinegro iniciou o jogo
com Rodrigo Viana, Sávio, Reniê,
Ricardo Silva, Fabiano, Jimenez,
Tomas Bastos, Thomaz, Jean
Carlo, Maranhão e Roger. Ainda
no primeiro tempo, Ricardo Silva
deu lugar a Sosa. No segundo
tempo, entraram Mazinho, Douglas Coutinho, Hector Bustamante e Schumacher para saída

de Jimenez, Jean Carlo, Maranhão
e Roger.
Em entrevista coletiva por
videoconferência, o técnico Gerson Gusmão falou sobre o desempenho da equipe na partida.
“Tivemos dois tempos muito distintos. Primeiro tempo muito bom
e o segundo tempo muito ruim, a
gente caiu muito de produção. No
primeiro tempo, a única bola que
foi no nosso gol acabou entrando.
Depois, acho que o Guarani não
teve mais nenhuma finalização.
E a gente teve várias chances de
gol. E, no segundo tempo, foi o
inverso: a gente não teve força
para buscar a vitória, acabamos
sofrendo o segundo gol e a nossa
equipe não conseguiu reagir.
Vamos trabalhar e melhorar para
já buscar uma vitória fora de casa
na próxima rodada”.

Divulgação

Operário perde de virada

EM PALMEIRA

Cinco novos casos de covid
Palmeira - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgou
nesta terça-feira (8) a atualização
dos dados referentes à Covid-19
em Palmeira, com cinco novos
casos confirmados em residentes
do município. Trata-se de duas
mulheres de 20 e 62 anos e um
homem de 67 anos, residentes
da área rural; e dois homens de
44 e 68 anos residentes da área
urbana. Todos seguem em isolamento domiciliar acompanhados
pelo serviço municipal de saúde.
O panorama atual dos casos
de Covid-19 em Palmeira está
desta forma: 117 casos confirmados para Covid-19 em residentes
de Palmeira, sendo 76 recuperados, 39 em isolamento domiciliar,
e dois óbitos por Covid-19.
Dos 117 casos confirmados,
21 ainda não tiveram seus testes
credenciados pelo Ministério da
Saúde, porém, todos passaram
pelos protocolos 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
275 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 1.163 pacientes notificados,
sendo que 888 já estão recuperados. O teste foi realizado em 762
pessoas através do Sistema Único
de Saúde (SUS).
No momento, 10 casos
seguem em investigação, aguardando resultado de exames. Além
disso, 937 pacientes foram descartados de possível Covid-19.
Em cumprimento da Nota
Técnica 41/2020 da Secretaria
de Estado da Saúde (SESA-PR),
também foram realizados 261
testes em idosos que estão em
instituições de longa permanência
e funcionários que trabalham nestes locais, sendo que todos foram
descartados.
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PARTIDOS ANUNCIAM DATAS

Convenções começam essa semana
Divulgação / TSE

Devido à
pandemia,
alguns partidos
irão realizar as
convenções
através de
plataformas
virtuais
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A maioria dos partidos com
representatividade em Castro
já marcou e divulgou a data
das convenções municipais,
nas quais devem ser definidos
os candidatos que concorrerão às vagas de prefeito, viceprefeito e vereadores de cada
sigla, nas eleições municipais
do mês de novembro. Neste
ano, por conta da pandemia
do novo coronavírus, o agendamento das convenções partidárias também passou por
adaptações. Algumas delas
serão realizadas na modalidade
virtual e outras serão mistas -

Partidos devem concluir convenções até no dia 16 de setembro

sendo parte presencial e parte
virtual, a maioria, no entanto,
ocorrerá na modalidade tradicional, com encontro presencial dos convencionais.
O Partido Socialista Brasileiro (PSB), por exemplo, que
marcou convenção para o dia
16 de setembro, irá realizar
um encontro virtual, através
do aplicativo ‘Meet’. A convocação é assinada pela presidente municipal do partido,
Nelci Ribeiro. Já o Partido

Lions intensifica arrecadação
de livros durante pandemia
Integrantes do Lions
Clube de Castro vêm intensificando a campanha de arrecadação de livros ao longo da
pandemia do novo coronavírus, porque conforme lembrou
na entrevista, a oftalmologista
e presidente do Lions, Rosa
Maria Ribeiro, neste período
as pessoas ficam mais em
casa, e acabam tendo mais
tempo para fazer faxina nos
cômodos, e para separar e
doar objetos que não estão
mais sendo usados pela família. “Por conta da pandemia
as pessoas estão mais em
casa, e conseguem ver o que
está sobrando, além disso,
hoje em dia são muito comuns
os eBooks, e as pessoas lêem
mais através do celular e do
tablet. Com esse hábito também sobram muitos livros em
casa, que muitas vezes não
são lidos, e que são bem-vindos no projeto”, destacou.
De acordo com Rosa
Maria, o projeto é permanente
e todos os livros arrecadados
por meio dele são destinados
a doações, que chegam aos
mais diferentes ambientes.
Inclusive já foram responsáveis pela fundação de uma
biblioteca em uma escola

sistas, por sua vez, será tradicional e também está marcada
para o dia 13 de setembro. A
convocação é assinada pelo
presidente, José Carlos Milczwski. O encontro para celebração de coligação e escolha
de candidatos do Podemos
também deverá ser presencial,
no dia 12 de setembro. Quem
assinou a convocação dos convencionais foi Jorge Ribeiro da
Cruz, que é presidente do partido no município.

POR COVID-19

PROJETO EXISTE HÁ CINCO ANOS

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS

do Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), cuja presidente é também a presidente
da Câmara de Vereadores de
Castro, Maria de Fátima Barth
Antão Castro, marcou convenção mista (presencial e virtual),
para o dia 13 de setembro. De
acordo com o anúncio, os convencionais devem entrar em
contato por telefone para habilitar-se à participação virtual,
até na data da convenção.
A convenção do Progres-

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB)
de Castro também agendou
a convenção partidária para
o dia 13 de setembro. Os
convencionais poderão optar
por participar do encontro
na modalidade presencial, ou
através de plataforma virtual.
A convocação leva a assinatura
do presidente da Comissão
Executiva do Partido, Paulo
Antonio Pusch Bertolini.
A convenção do Partido
Democratas de Castro também
está marcada para o dia 13
deste mês, e será presencial.
O presidente do partido no
município é o vereador Antonio
Sirlei Alves da Silva. O Partido
Republicano da Ordem Social
(PROS), que tem como presidente municipal Ezaias Jonatas Lemos, também marcou a
convenção na forma tradicional, para o dia 12 de setembro. Na mesma modalidade,
ou seja, presencial, também
será a convenção partidária do Partido Social Cristão
(PSC), presidido no município
pelo vereador Gerson Sutil. O
encontro está marcado para o

Divulgação

DUAS VEZES NA SEMANA

Castro chega ao seu décimo óbito
LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Entre o último domingo (6)
e a terça-feira (8), mais um castrense perdeu a vida em decorrência do novo coronavírus. Ao

todo a cidade contabiliza 10 óbitos, considerando os ocorridos
desde o início da pandemia. E,
de acordo com o boletim diário,
emitido na terça-feira pela Secretaria Municipal de Saúde de Castro, a cidade tem até agora 1.318

casos confirmados da doença.
No município, 1.126 pessoas
já se recuperaram, 174 estão
em isolamento, cinco pacientes
estão internados em leito regular
de hospital, e três na Unidade de
Terapia Intensiva (UTI).

SEMANA DA INDEPENDÊNCIA

Deputada Aline exalta patriotismo
Divulgação

Da Assessoria

Livros serão destinados
para diferentes locais
pública do interior de Castro.
“O projeto existe a mais ou
menos uns cinco anos, e as
doações vão para escolas,
creches, biblioteca pública,
para a cadeia pública, entre
outros locais”, explicou.
Todos os livros doados
também são catalogados e
separados por categoria, para
que sejam destinados corretamente para cada público e
cada ambiente. Quem quiser colaborar com o projeto
pode deixar os livros na Clínica de Olhos, da família de
Rosa Maria Ribeiro, que fica
na Rua Padre Dâmaso, n°
300, no Centro de Castro.
São aceitos livros de todos os
gêneros.

Este ano, as comemorações
do dia 7 de Setembro foram bem
diferentes em todo país. A pandemia fez com que, pela primeira
vez, as crianças das escolas e
os militares, não saíssem para
desfilar e comemorar a Independência da nossa Pátria. Contudo,
o povo brasileiro não deixou de
demonstrar seu amor e respeito
pelo país, através da Semana do
Patriotismo, uma campanha cujo
objetivo é criar um momento
especial para os consumidores,
estimulando a economia e incentivando o sentimento de patriotismo. A campanha lançada pelo
presidente Jair Bolsonaro, conta
com apoio da deputada federal
pelo Paraná, Aline Sleutjes, uma
patriota orgulhosa.
“Sou uma patriota apaixonada pelo nosso verde-amarelo.
Amo esse país e o Dia da Independência, me deixa ainda mais
orgulhosa em ser brasileira e de
estar aqui em Brasília sendo a
voz do povo paranaense. Durante

Comemorações mais restristas foram realizadas em Brasília
toda semana, hasteamos bandeiras em nossas casas, propriedades, empresas, fazendas e redes
sociais para demonstrar nosso
apoio ao presidente Bolsonaro e
ao Brasil”, declarou.
Mesmo sem sair de seuas
residências, milhares de pessoas, também comemoram o Dia
da Independência do Brasil, que
na segunda-feira completou 198
anos. As cores verde e amarelo
estão presentes nos cabelos, ros-

dia 14 de setembro.
O Partido Social Liberal
(PSL), que tem como presidente da Comissão Provisória o vice-prefeito de
Castro, Álvaro Telles, marcou a convenção para o dia
15 de setembro. O encontro
será presencial. O Partido
Social Democrático (PSD),
cujo presidente no município
é Rodrigo Alves Carneiro,
convocou os convencionados
do diretório para realizar a
convenção partidária no dia
13 de setembro. De acordo
com o edital de convocação, o
encontro também será presencial. A convenção do Partido
Trabalhista Cristão (PCT)
também será presencial, e
esta marcada para o sábado,
dia 12 de setembro.
Vale lembrar que o período para que todos os partidos realizem suas convenções
começou no dia 31 de agosto
e vai até 16 de setembro, e, o
prazo final para a apresentação dos pedidos de registros
de candidatura, na Justiça
Eleitoral, deve acontecer até
no dia 26 de setembro.

tos e nas roupas das pessoas.
Semana do patriotismo
Inspirada nas grandes campanhas do varejo de outros países,
a Semana do Brasil uniu esforços
do poder público e da iniciativa
privada. Mais de 4.500 empresas participam do evento oferecendo descontos, promoções e
benefícios reais aos consumidores. As ações acontecem entre os
dias 6 e 15 de setembro.

Voos entre Ponta
Grossa e São
Paulo retornam
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na tarde
desta terça-feira (8), retornaram os voos comerciais entre
o Aeroporto Sant’Ana (Ponta
Grossa) e o Aeroporto de Congonhas (São Paulo), após quase
seis meses paralisados por conta
da pandemia. O início das operações será realizado com dois
voos semanais, sempre às terças
e quintas-feiras, com o pouso da
aeronave em Ponta Grossa às
16h55 e retorno para a capital
paulista às 17h30.
O desembarque que marcou
o reinício das atividades foi celebrado com um ato simbólico de
batismo da aeronave, seguindo
todas as regras sanitárias.
Os voos comerciais retornaram a partir da demanda dos
passageiros, de acordo com a
VoePass Linhas Aéreas. Para o
início seguro, o Município adotou todas as medidas necessárias de distanciamento pessoal,
higienização individual e dos
espaços coletivos, e orientação aos passageiros. Além
disso, o Aeroporto Sant’Ana
está com processo licitatório
em andamento para compra de
câmeras térmicas que medem
a temperatura de quem entra e
sai do aeródromo, e um equipamento de desinfecção, que
será utilizado para a higienização de todos que circulam pelo
espaço.
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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, lavandeira e banheiro.
Tratar: (42) 9 9944-3153.
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.
CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso de cuidador de idoso.
Interessados entrar em contato pelo
fone: (42) 9 9868-0185. Horario à
combinar.

A forma mais barata de fazer negócio!

Agradecimento
No dia 31 de agosto, levei
uma amiga doente na UPA de
Castro. Quero aqui agradecer publicamente o carinho
e atenção de todos que nos
atenderam desde a recepção até o pessoal da limpeza.
Encontrei lá uma equipe
maravilhosa, parabenizo a
todos em especial equipe
Médica e Enfermagem! Não
posso citar nomes, porque
não sei o nome de todos os
envolvidos. Agradeço muito a
acolhida de todos, os mundo
precisa de pessoas assim, que
são como anjos na terra. Deus
abençoe muitíssimo a vida de
todos eles!

Áries: Com a Lua em seu Meio
Céu, a vida social e profissional ganha
destaque. Graças ao bom aspecto
com Vênus e Mercúrio, a Lua pode
favorecer alguns contatos importantes,
especialmente se envolver dinheiro ou
futuros negócios.

Libra: Logo cedo, não se surpreenda se pintar o desejo de sair da rotina
e planejar uma viagem, mesmo que seja
para um lugar pertinho de casa. É que
a Lua traz à tona seu lado aventureiro e
ressalta o desejo de interagir com pessoas diferentes.

Touro: As estrelas vão destacar
sua habilidade para lidar com as finanças nesta quarta. O bom aspecto da Lua
com Vênus e Mercúrio ajuda a rever
alguns gastos em casa, planejar melhor
o orçamento ou encontrar novas maneiras de ganhar dinheiro.

Escorpião: Nesta quarta, a
Lua anuncia algumas mudanças e
surpresas ao longo do caminho. A
boa notícia é que a Lua indica que
há boas chances de encerrar um ciclo
e iniciar uma fase com expectativas
melhores na vida profissional.

Gêmeos: Sol e Júpiter estão
em harmonia nesta quarta e avisam
que, em casa, você deve encontrar
o apoio e o carinho que precisa.
Mas também podem surgir algumas
mudanças que talvez não estivessem
nos seus planos -- vá na onda e confie em sua intuição.

Sagitário: A Lua vai colocar os
relacionamentos e o contato com as
pessoas em grande destaque nessa
quarta. E como ela troca likes com
Vênus e Mercúrio, tudo indica que a
convivência com os colegas pode ser
muito produtiva, ainda que esse contato seja apenas virtual.

Câncer: A Lua, que segue o baile
em seu inferno astral, pede alguns
cuidados com atitudes impulsivas
hoje, especialmente na hora de lidar
com dinheiro. A boa notícia é que ela
destaca sua intuição e pode até ajudar
você a encontrar novas maneiras de
melhorar o faturamento.

Capricórnio: Se depender
da Lua, a saúde e o trabalho podem
ocupar a maior parte da sua atenção
nesta quarta. Mercúrio e Vênus também garantem novidades e mudanças
na área profissional. Se tem planos
ambiciosos, talvez seja necessário ralar
em dobro.

Leão: Logo cedo, seu jeito
sonhador tem tudo para se destacar
e as grandes aspirações podem guiar
suas atitudes nesta quarta. Se precisar
de ajuda ou conselho, procure, alguém
em quem confia e que está ao seu lado
há um bom tempo.

Aquário: Os astros enviam
excelentes energias para esta quarta!
Os seus relacionamentos estarão
protegidos, seja na vida pessoal
ou profissional. Não deixe de fazer
contato com clientes, amigos ou
colegas.

Virgem: Com a Lua em seu
Meio Céu, a vida social e profissional
ganha destaque. A Lua pode favorecer alguns contatos importantes,
especialmente se envolver dinheiro ou
futuros negócios.

Peixes: A vida familiar ganha
destaque e você terá facilidade para
se entender com os parentes. Tire
um tempo para trocar ideias, relembrar os bons momentos e fortalecer
os laços familiares.

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ELlZETE TELLES PETTER, torna público que recebeu do IAP -INSTITUTO
AMBIENTAl DO PARANÁ, licença de Operação Nº 10.262, Protocolo
132901724 ,com validade até 07/11/2020, para Atividade de Suinocultura,
localizada na Fazenda Varginha, Estrada do Tabor, Colônia Castrolanda, Castro, Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ELlZETE TELLES PETTER, torna público que recebeu do IAP-INSTITUTO
AMBIENTAl DO PARANÁ, licença de Operação,Nº.10.261, Protocolo
132901422, com validade até 07/11/2020, para Atividade de Suinocultura,
localizada na Fazenda Areal, Estrada do Tabor, Colônia Castrolanda, Castro,
Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ELlZETB TELLES PETTER, torna público que recebeu do IAP- INSTITUTO
AMBIENTAl DO PARANÁ, licença de Operação Nº.21592, Protocolo
132112398, com validade até 07/11/2020 para Atividades de Armazenamento
e Secagem de Grãos , localizada na Fazenda Varginha, Estrada do Tabor, Colônia Castrolanda, Castro, Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
E.S. SPERANDIO ME, torna público que recebeu do IAT Licença de Operação nº34751, com validade até 06/12/2020, para extração de CASACALHO no local denominado Faxinal da Boa Vista dos Fornos (processo DNPM
826.741-16) , município de Castro, Estado do Paraná.

SUMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO
DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
E.S. SPERANDIO ME, torna público que recebeu do IAT Licença de Operação nº34751, com validade até 06/12/2020, para extração de CASACALHO no local denominado Faxinal da Boa Vista dos Fornos (processo DNPM
826.741-16) , município de Castro, Estado do Paraná.

Canal 1
Flavio Ricco
Colunista Canal 1

Vanessa Giácomo é a preferida
para nova Juma Marruá
Partiu desse cantinho a
informação que a Globo tinha
acertado a realização de “Pantanal”. Houve quem duvidasse,
mas bastaram alguns dias e a
notícia se confirmou.
O sucesso alcançado na
Manchete justifica toda essa
expectativa.
Já são muitas as especulações em torno de quem será a
nova Juma Marruá, papel que
Cristiana Oliveira desempenhou
tão bem na montagem de 1990.
Vanessa Giácomo é, pode
ter certeza, a grande aposta de
agora. Data hoje, considerando
as providências que estão sendo
tomadas, não há possibilidade
de qualquer outra escolha.
Uma atriz de grandes trabalhos. “Cabocla” foi a sua
primeira novela na Globo, por
acaso também de autoria de
Benedito Ruy Barbosa, com
quem fez outras, como “Sinhá
Moça” e “Paraíso”, entre as
principais.
E alguém por quem o Benedito tem enorme carinho e admiração.
Numa dessas, vai saber, até
já falaram com ela.
TV Tudo
Pantanal na Globo
Outras duas informações
importantes: “Pantanal” será
exibida na faixa das 21h.
E a Globo, além repetir
algumas locações da Manchete,
também terá um “Pantanal” na
sua cidade cenográfica, no Rio,
com a fauna e flora necessárias.
Vai mal
O atual panorama indica que
o plano da Disney é mesmo acabar com o Fox Sports.
Só uma questão de tempo.
As medidas tomadas internamente não deixam qualquer
dúvida quanto a isso.
Uma tristeza
Na segunda quinzena deste
mês, em novo movimento desse
processo de desmanche, o site
do Fox Sports será desativado.
Simplesmente deixará de existir.
Só o da ESPN será mantido.
E vem mais
A venda do prédio de três
andares, na Barra, Rio de
Janeiro, onde está instalado o
Fox Sports, é a próxima providência da Disney.
E a informação é que já existe
um comprador interessado.

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.

Tá faltando
Tudo indica que a Conmebol
vai mesmo fechar com o SBT
para a “Libertadores”. Falta
só assinar o contrato e depois
disso montar uma equipe esportiva, além de tentar vender em
tempo recorde todas as cotas de
patrocínio.
Curioso é que ninguém fala
da Sul-Americana. Ou de quem
poderá ficar com ela.
Obrigação
Fontes que acompanham
de perto toda essa questão de
direitos esportivos revelam que,
para este ano não, até porque
o número de jogos será menor,
mas no próximo o SBT terá que
buscar no mercado cerca de R$

250 milhões para honrar os compromissos da Libertadores.
Isso fora operações e considerando apenas a metade do que
a Globo vinha pagando para a
Conmebol. É dinheiro.
Parceirinhas
Claudete Troiano e Ione Borges estão confirmadas na festa
de 40 anos do “Mulheres”, na
Gazeta, dia 22.
As ex-"parceirinhas" dividiram a apresentação do programa
durante 16 anos e seguiram
caminhos diferentes na última
década.
Novo dia
Em função da chegada de
mais uma edição de “A Fazenda”,
a Record precisou fazer alguns
ajustes na sua programação.
Daí o motivo de o “Top
Chef”, que entrava às quartas,
agora ser exibido às sextas-feiras, imediatamente após o reality
de confinamento.
Ginasta
Todos os núcleos de “Salve-se Quem Puder”, na Globo, já
foram acionados e isso inclui o de
Lívia Inhudes, a ginasta Tammy.
Segundo a atriz, a retomada
exigiu protocolos rígidos de segurança, como testes semanais de
Covid-19 e uso de máscaras nos
ensaios. Lívia também é influenciada digital e seu instagram tem
quase 7 milhões de seguidores.
Bate – Rebate
• Internamente, a Record
trabalha com o título “Game dos
Clones” para o novo programa
da Sabrina, com estreia prevista
para 24 de outubro, um sábado.
• Os vencedores do Emmy
Internacional de Jornalismo serão
anunciados no dia 21, em cerimônia online por causa da pandemia...
•... O jornalismo da Globo e
o da GloboNews estão entre os
indicados...
•... Já os vencedores da
dramaturgia serão conhecidos
em 23 de novembro. Esse, em
especial, tira o sono de nossas
TVs, produtoras de conteúdo e
streaming.
•Eduardo Guedes se despede da Rede TV! na próxima
semana, sexta, dia 18...
•... E o desejo é estrear imediatamente o programa de Luís
Ernesto Lacombe.
• A série sobrenatural
“Desalma”, produção da Globoplay, ainda inédita, terá uma
segunda temporada...
•... Essa decisão já existe e
os trabalhos deverão ter início
em 2021...
•.. Isso até já deveria ter
acontecido esse ano mesmo, para
otimizar locações e cenários, mas
a pandemia não permitiu.
C´est fini
A Band marcou para o próximo dia 19, com exibição sempre aos sábados, após o “Jornal
da Band”, a estreia da série
“Bruce Lee: A lenda”. Serão 50
episódios. O papel do astro foi
estrelado pelo ator chinês Danny
Chan e as filmagens ocorreram
na China, além de Estados Unidos, Itália e Tailândia.
Então é isso. Mas amanhã
tem amis. Tchau!
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CENA DE FILME

Mãe com bebê no colo se joga de carro
Divulgação

Intenção
foi fugir do
companheiro
violento

ACIDENTE

Homem fica ferido ao ser
atropelado na PR-340

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Palmeira - Parece cena
de filme, mas o fato aconteceu na vida real, na tarde de
sábado (6), na área rural de
Poço Grande, em Palmeira.
Para fugir do companheiro
embriagado
e
violento,
mulher agarrou seu bebê no
colo e se jogou do carro em
movimento. Ela e a criança
não tiveram ferimentos graves e conseguiram pedir
ajuda a um casal que passava
na estrada.
Segundo a Polícia Militar,
a garota de 16 anos, sua filha
de oito meses e o companheiro da adolescente estavam
na casa de uma amiga quando
o homem saiu para comprar
cerveja. Ele já teria consumido bebidas alcoólicas antes
de sair e, quando retornou à

EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Um homem de 54 anos foi
atropelado por um carro, na noite
desta segunda-feira (7), em Castro. O acidente aconteceu por
volta de 18h45 na Avenida Dr.
Ronie Cardoso, perímetro urbano
da PR-340.

CASTRO

Homem dirige perigosamente e ameaça matar mãe, filha e tirar a sua própria vida
residência, o casal começou a
discutir. Em seguida, pegaram
o bebê e decidiram voltar para
casa. Porém, de acordo com o
relatório da PM, no caminho,
o homem começou a dirigir de
forma perigosa e ameaçando
matar os três. A garota conseguiu arrancar a chave da ignição e aproveitou que o veículo
diminuiu a velocidade para

ARAPOTI

Carro roubado
é depenado
Arapoti Veículo GM/
Corsa, placas BCM-121, furtado
em Jaguariaíva na sexta-feira (4),
foi localizado abandonado no
mesmo dia em Arapoti, perto das
19h15. O veículo encontrava-se
sem as rodas, inclusive algumas
peças de lataria e motor foram
subtraídas. O veículo foi removido com auxílio do guincho e foi
entregue na delegacia.

EM CASTRO

Rouba comércio
no Cantagalo
Dois homens portando arma
de fogo, roubaram na oite de sexta-feira (4) um estabelecimento
comercial localizado na Rua Pedro
Canha Salgado, no Bairro Cantagalo, em Castro. Eles subtraíram
dinheiro do caixa e evadiram-se.
Foi realizado patrulhamento pelas
redondezas, porém os autores
não foram localizados.

Segundo informações da
Polícia Rodoviária Estadual e do
Corpo de Bombeiros, a vítima
sofreu ferimentos leves e foi encaminhada à Unidade de Pronto
Atendimento (UPA). O veículo
que atingiu o pedestre tinha placas de Castro e era conduzido por
uma pessoa de 52 anos. O motorista saiu ileso do acidente.

saltar do carro com a bebê no
colo.
A adolescente conseguiu
pedir ajuda a um casal que
estava parado na estrada. Conforme informações relatadas à
PM, ela colocou a filha nos
braços da mulher, adentrou no
carro do casal e pediu para que
saíssem do local o mais rápido
possível. O companheiro da

adolescente os alcançou e chegou a arremessar duas pedras
contra o veículo. Todos conseguiram escapar do agressor
e pedir ajuda numa casa de
conhecidos e acionar a PM.
A adolescente e a bebê
ficaram sob os cuidados do
Conselho Tutelar e o suspeito
não foi localizado pelos policiais.

NO PARANÁ

Doença infecta mais de 143 mil
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde confirmou nesta terçafeira (8), 1.389 novos casos
e 38 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. O
Paraná acumula 143.727 casos
e 3.577 mortos em decorrência
da doença. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao final
do texto.
Internados
O total de 1.016 pacientes
com diagnóstico confirmado de
Covid-19 estão internados. São
865 em leitos SUS (383 em
UTI e 482 em leitos clínicos/
enfermaria) e 151 pacientes em
leitos da rede particular (49 em
UTI e 102 em leitos clínicos/
enfermaria).
Há outros 1.282 pacientes
internados, 510 em leitos UTI e
772 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles
estão em leitos das redes pública

e particular e são considerados
casos suspeitos de infecção pelo
vírus Sars-CoV-2.

registra 1.530 casos de residentes de fora, 38 pessoas
foram a óbito.

Óbitos
A Sesa informa a morte de
mais 38 pacientes, todos estavam internados. São 14 mulheres e 24 homens, com idades
que variam de 22 a 94 anos. Os
óbitos ocorreram entre os dias
1º e 8 de setembro.
Os pacientes que faleceram
residiam em: Londrina (9),
Curitiba (6), Foz do Iguaçu
(4), Cambé (3), Arapongas (2)
e Toledo (2). A Sesa divulga
também um óbito por Covid-19
em cada um dos seguintes
municípios: Apucarana, Cascavel, Colombo, Florestópolis,
Ibiporã, Ipiranga, Piên, Prado
Ferreira, Ribeirão do Pinhal,
Rio Branco do Sul, São Tomé
e Tamarana.

Alterações de município
Um caso confirmado no dia
30/8 em Mallet foi transferido
para Porto Amazonas.
Um caso confirmado no
dia 29/8 em Porto Amazonas foi transferido para Ponta
Grossa.
Um caso confirmado no
dia 22/6 em Carambeí foi
transferido para Fazenda Rio
Grande.
Um caso confirmado no dia
3/7 em Carambeí foi transferido para Curitiba.
Um caso confirmado no dia
16/6 em Carambeí foi transferido para Ponta Grossa.
Um caso confirmado no dia
25/8 em Londrina foi transferido para Prado Ferreira.
Um caso confirmado no dia
24/8 em Londrina foi transferido para Cambé.

Fora do Paraná
O monitoramento da Sesa

Adolescente pega carro
e provoca acidente
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Adolescente de 17 anos causou um acidente de trânsito, na
noite de sábado (5), em Castro.
De acordo com o relatório da
Polícia Militar, o rapaz dirigia um
carro quando perdeu o controle

da direção e atingiu estabelecimento comercial. O acidente foi
na Rua Odiles Petreski, bairro
Padre Piva, por volta de 23h30.
Por sorte ninguém se feriu, mas
o adolescente foi encaminhado
à delegacia para prestar depoimento, já que dirigia um carro
sem ser habilitado.

PR-151

Ladrões armados assaltam
caminhoneiro em Castro
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Um caminhoneiro foi assaltado enquanto trafegava pela
rodovia PR-151, em Castro, no
início da noite de sábado (5).
Segundo informações da Polícia
Militar, a vítima tinha saído de
Araucária e foi abordada pelos
bandidos – todos armados - numa

rotatória de acesso a Castro.
Aos policiais, o caminhoneiro relatou que os assaltantes
estavam em dois carros e o obrigaram a parar. Os criminosos
portavam duas pistolas e uma
escopeta e roubaram um malote
contendo vários cheques. Após
o roubo, os ladrões fugiram em
direção a Piraí do Sul. Ninguém
foi preso.

EM CARAMBEÍ

Acidente com carro mata
motociclista na PR-151
Divulgação

VILA RIO BRANCO

Novo roubo
a comércio
Homem fazendo menção de
estar armado, roubou certa quantia em dinheiro do caixa de um
estabelecimento comercial localizado na Rua Cruz Machado, Vila
Rio Branco, em Castro. Foi por
volta das 12h55 de sábado (5).
Logo que a polícia militar tomou
conhecimento do fato, iniciou-se
diligências pela região, mas sem
sucesso na prisão do marginal.

NA OTÁVIO NOVAES

Preso por direção
perigosa
Pouco antes das 21h30 de
domingo (6), na Rua Major Otávio Novaes, equipe da PM, em
patrulhamento, avistou um veículo
trafegando de forma perigosa.
Ao abordá-lo, indentificou-se o
condutor apresentando sinais de
embriaguez. Ele foi submetido ao
teste do etilômetro que confirmou
a dosagem acima do que é permitido para dirigir. O homem de 51
anos foi encaminhado à 43ª DRP.

CASTRO

Preso foragido após 24 anos do crime
Da Assessoria
O setor operacional da Superintendência da 43ª DRP Castro,
localizou na tarde de quarta-feira
(02), após intensas buscas no
bairro Primavera, foragido da
justiça com prisão preventiva
decretada desde o ano de 2012,
pelo crime de lesão corporal
grave.

Relembre o caso
No dia 24 de fevereiro de
1996, o indivíduo, de posse de
um pedaço de pau, desferiu golpes no rosto da vítima, que resultou mais tarde na perda da visão
do olho esquerdo e, em ato contínuo, um soco na face de outra
vítima, quebrando três dentes.
Após a prisão, o indivíduo foi
escoltado até a Cadeia Pública

de Castro, onde encontra-se a
disposição do Poder Judiciário.
Cabe ressaltar que a eficiência dos trabalhos da Polícia
Civil de Castro está na agilidade
da averiguação das denúncias,
motivo pelo qual demonstra os
resultados produzidos em razão
da participação social.
Número para denúncias: (42)
9 9840-1110.

PALMEIRA

Motorista bêbado em fuga bate carro
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Palmeira - Uma perseguição
policial pelas ruas de Palmeira
acabou em acidente, na noite
de sábado (6). Segundo a PM,
o condutor estava alcoolizado e
tudo começou porque ele não
obedeceu à ordem de parada
dos policiais que realizavam uma

operação na área central.
De acordo com o relatório
policial, os PMs estavam posicionados com um uma viatura na
Praça Marechal Floriano Peixoto
quando o carro passou com som
alto. Os policiais pediram para
que o motorista parasse para ser
abordado, mas foram ignorados.
Em seguida, o condutor passou a
dirigir em alta velocidade, fazer

ultrapassagens perigosas e avançar preferenciais. A perseguição
policial continuou até que, no
cruzamento das ruas Coronel
Macedo e Avenida Sete de Abril,
o motorista infrator perdeu o
controle da direção e bateu no
muro de uma casa e em um carro
que estava estacionado na rua.
Ele se negou a fazer o teste do
bafômetro, mas acabou preso.

Piloto da moto foi atingido por outro veículo
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Carambeí - A colisão entre
uma motocicleta e outro veículo
causou a morte de um motociclista, na noite desta segundafeira (7), na PR-151. De acordo
com a Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por
volta de 18h40, na pista entre
Carambeí e Ponta Grossa.
Segundo informações, a
moto, com placas de Ivaí, teria

sido atingida na traseira por um
veículo, cujo motorista seguiu
viagem sem prestar socorro e não
foi identificado. O motociclista –
que ainda não teve o nome confirmado oficialmente – caiu na
pista e morreu. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal
(IML) de Ponta Grossa. Além
da Polícia Rodoviária e do IML,
também prestaram atendimento
à ocorrência equipes do Instituto
de Criminalística e Concessionária Rodonorte.

NO PRIMAVERA E ARAUCÁRIA

Autores de roubo são presos
Da Redação
Nas primeiras horas de sexta-feira 94), a Polícia Civil de
Castro, durante ação da equipe
operacional e superintendência
da 43ª DRP, prendeu dois indivíduos nos bairros Primavera e
Araucária, com mandados de

prisão por roubo.
Os mandados são provenientes de inquéritos policiais e tem
como base investigações pelo
crime de delitos praticados.
Após cumprimento das formalidades de praxe, os presos
foram encaminhados à Cadeia
Pública de Castro.

8

Quarta-feira, 09 e 10 de Setembro de 2020

cleucimara@hotmail.com
O universo está conspirando para que tudo na sua vida dê certo. Acredite!
Divulgação

Divulgação

Samantha

A querida Samantha Kubes completa 22 anos,
na quarta-feira (9) e recebe felicitações. O registro é
uma recordação da formatura em Licenciatura
em Matemática pela UEPG. Parabéns!

Com quase 50 anos dedicados ao radialismo e
ao colunismo social, Álvaro Andrade completa
71 anos de idade nesta sexta-feira (11). Receba
os parabéns de toda a equipe Página Um News
Divulgação

Divulgação

A contadora e
bacharel em
Direito Aline
Manuelly Tkaczuk
será alvo de
muitas mensagens e mimos
pela a estreia de
idade nova nesta
quinta-feira (10).
No registro ao
lado de Cleon
Migdalski.
Parabéns!

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Em tempo de cumprimentar o empresário Sandro Ferreira,
que festejou aniversário no último dia 06. Muitos vivas!
Divulgação / Rodrigo Covolan

Divulgação

Cleydson
Santiago
Migdalski festeja
26 anos de idade
na intimidade
familiar, neste
domingo (13).
No registro ao
lado da esposa
Caroline e do
filho do casal,
Antonio Santiago
Migdalski. Muitas
bênçãos!

Os jovens Kamila Souza Pereira e Gabriel Ruben
Pereira receberam as bênçãos do matrimônio no dia
07 de setembro em uma chácara na área rural de
Ponta Grossa. Devido a pandemia, a cerimônia foi ao
ar livre e restrita a pais e irmãos. Muitas felicidades!
Divulgação / João Marcelo Mazzo

A estilista Elizabeth Pereira recebe
cumprimentos de aniversário na
segunda-feira (14). Felicidades!

09/09

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Belkis Bemben Podolak
Izabel Cunningham
Evandro C. Sprenger
Eraldo Constanski
Fabiano Schendroski Baptista
Gerson Carvalhal Santos
Karen Kupper
Leo Nissola
Lorena Mikoski
Silvana da Silva
Vereador Iaros (Carambeí)

10/09

Isabel Barros Kuster
Maria Roccio do Prado
Mara
Gessika Fries Mantovani
Jeovana Aparecida Mokfian
Matheus Augusto
Serrano Marfil
Rafaella Carneiro Silva

Contabilista Romualdo
Camargo festeja aniversário junto com a cidade
de Ponta Grossa, nesse
Para a coluna Altamir e Maria Ivanir
Maria Cristina Scalise será muito
Keli Regina Marcelino em ritmo
15 de setembro. Votos
cumprimentada no sábado (12)
de aniversário. A data será festeja- Fernandes. Ele recebe parabéns pelo
de muitas felicidades!
por mais um ano de vida. Parabéns! da na quinta-feira (10). Parabéns! aniversário na segunda-feira (14). Parabéns!
Divulgação

Ainda em tempo
de cumprimentar
a castrense Mayka
Wogue que festejou aniversário
na terça-feira (8).
Felicidades!

Divulgação / Facebook

Em ritmo de aniversário, dia 11 de
setembro será a vez
de Susy Carrilho, esposa de Aguinaldo
Carrilho, comemorar
mais um ano de
vida. Parabéns!

