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NOS 31 ANOS DO PÁGINA UM NEWS

P1 News lança portal de notícias
Depois de meses de estudos e
inúmeras reuniões, o Página Um
News lança neste 1º de outubro,
a partir das 13 horas, o seu portal
de notícias e entra definitivamente
na era digital. Além do impresso, o
leitor poderá acompanhar minuto a
minuto o que acontece na sua cidade
e região através do www.p1news.
com.br.
“Queríamos que o nascimento
do portal fosse na mesma data que
o impresso há 31 anos, e conseguimos”, destacou o diretor e editor
do Página Um News, jornalista
Sandro Adriano Carrilho. Considerado emblemático, o 1º de Outubro
tem um significado enorme para a
direção do jornal que manterá as
comemorações sempre nesta data,
agora para os dois produtos, disse
Carrilho.
página 7

ELEIÇÕES 2020

Registro de
Moacyr sofre
pedido de
impugnação
Na terça-feira (29), a candidatura de Moacyr Elias Fadel,
à Prefeitura do Município,
sofreu dois reveses. A Coligação ‘Castro Para Todos’,
constituída pelos partidos:
PSD, MDB, DEM, PTC, PSB
e PSDB, registrou uma Ação
de Impugnação de Registro de
Candidatura (AIRC), em face
do atual prefeito, na Justiça
Eleitoral de Castro. Além da
Ação de Impugnação, também
foi registrada na terça-feira uma
Notícia de Inelegibilidade, que
tem a assinatura dos advogados
que representam Francisco Delpágina 3
mar Kotelinski.

FIEL COM O GOVERNO

Aline deixa a
vice-liderança

Em um café da manhã no
Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro teve o
primeiro encontro com os novos
vice-líderes do governo, com
os antigos, o ex líder deputado
Major Vitor Hugo e o atual líder
deputado Ricardo Barros. Nesta
escolha, a deputada federal do
Paraná, Aline Sleutjes deixou a
função de vice-líder do Governo,
mas a parlamentar continua na
base de apoio do Presidente Jair
página 3
Bolsonaro.
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EDITORIAL

P1 NEWS - CREDIBILIDADE,
OUSADIA E MODERNIDADE
Há 31 anos o Página Um colocava nas bancas sua
primeira edição impressa, a de número 00. As matérias,
registros fotográficos, entrevistas e dados que fizeram
parte desse primeiro jornal, marcaram o início de uma
longa jornada, que hoje, com mais de três décadas de
experiência, tradição e muita ousadia, entra definitivamente para o mundo das notícias digitais, que estarão
na palma da mão dos leitores, no portal ‘P1 News’,
através do endereço p1news.com.br
Sim, ousadia! Porque para manter-se num mercado
cada dia mais competitivo, onde basta ter um celular
conectado à internet para se tornar produtor de conteúdo, tem que ser ousado. Porém, para continuar a contar
a história de Castro e dos Campos Gerais com credibilidade, é preciso muito mais, e isso só uma equipe de
profissionais de verdade e apaixonados pelo que fazem,
pode fazer. É com grande entusiasmo e com o mesmo
desejo de sempre levar notícias de qualidade a todos,
que damos início a nova fase do Página Um News.
Informe Publicitário

* Doacir Gonçalves

Sandro A.
Carrilho

DE

que o candidato, mais que
depressa, retribuisse a gentileza: "Agradeço ao apoio da
deputada federal Aline, que
não tem medido esforços mo
trabalho frente ao processo
eleitoral para o pleito municipal, bem como nas inúmeras
ações ao município de Castro.
Além disso, tendo o apoio da
deputada Aline, nossa candidatura estará alinhada tanto
com o Governo do Estado
quanto com o Governo Federal, o que traz um grande
avanço na busca de recursos
para nossa cidade".

DOIS REVESES
O prefeito Moacyr Fadel
Junior sofreu dois reveses na
terça-feira (29), como previa
essa coluna. Um da Coligação
‘Castro Para Todos’, constituída pelos partidos: PSD,
MDB, DEM, PTC, PSB e
PSDB, que registrou Ação
de Impugnação de Registro
de Candidatura (AIRC), por
Moacyr ter sofrido inúmeras
ações de improbidade e ações
criminais em face de condutas
praticadas ao longo de suas
gestões como prefeito; e uma
Notícia de Inelegibilidade,
pelo prefeito ter tido as contas voluntárias – em contratos
firmados entre o Município e
o (Programa do Voluntariado
Paranaense) Provopar de Castro, julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Paraná
(TCE-PR). Moacyr tem sete
dias para recorrer.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

Outubro

Não esqueça que o câncer começa
com a desobediência de uma célula
Segundo a literatura, existe uma lei que regula o crescimento
físico e a reparação dos tecidos nos organismos pluricelulares.
Essa reparação e crescimento é feito pela divisão celular somáticas chamado de mitose. É um processo onde uma célula dá
origem à duas células filhas, exatamente iguais à célula inicial,
quanto a qualidade e a quantidade de material genético. Se
durante as etapas da mitose, houver uma alteração no DNA de
uma célula, vai nascer uma célula anormal “desobediente”, que
não obedece à lei do crescimento e se torna uma célula reprodutiva cancerosa. Estas células cancerosas podem se espalhar
pelo corpo através do sangue e nos órgãos onde se fixarem irão
produzir novos tumores. As pessoas idosas têm mais probabilidade de sofrer de câncer. Irritações prolongadas, produzidas
por substância química ou por meios mecânicos podem produzir
câncer. O câncer na maioria das vezes não apresenta sintomas
definidos. Os principais sinais de alarme. 1)Uma protuberância, saliência, que se modifica no tamanho e forma.2) Perda de
sangue inexplicável .3)Ferida que não cicatriza. 4) outros. Lembrem-se, milhares de pessoas estão vivas e gozam de boa saúde
porque o seu câncer foi descoberto no início e tratado.

DESISTIU
Castro não terá mais três
nomes na corrida ao Palácio
Iapó. Com a desistência do
comunista Diego Barbosa
(PCdoB), que em nota divulgada no domingo apresentou
suas razões, Marcelo Menarim e Moacyr Fadel Junior
disputarão o pleito um contra
o outro, isso se o TRE não
impugnar a candidatura do
prefeito castrense. As apostas
são grandes!

MARCELO AGRADECE
Foi a deputada federal
Aline Sleutjes manifestar
apoio a candidatura de Marcelo Menarim a prefeito, para

A covid-19 e as eleições municipais

Esse
espaço
tem o
apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

01/10 - Dia de Santa Terezinha / Dia do Vendedor / Dia Nacional do Idoso e
Dia Internacional da Terceira Idade / Dia Nacional do Vereador
02/10 - Dia do Anjo da Guarda / Dia Internacional da Não Violência
03/10 - Dia do Petróleo Brasileiro / Dia Mundial do Dentista
Dia Nacional das Abelhas / Dia do Profissional de Organização
Dia Mundial de Turismo / Dia Nacional do Idoso
04/10 - Dia da Natureza / Dia de São Francisco de Assis / Dia do Barman
Dia do Cão / Dia do Poeta / Dia Mundial dos Animais
05/10 - Dia das Aves

Em julho, estávamos atentos
para saber sobre os impasses
causados pela covid-19 nas eleições municipais deste ano. Acertadamente, o Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) em conjunto com
o Congresso Nacional, tornaram
oficial o adiamento das eleições
para o dia 15 de novembro. Cabe
a nós brasileiros, nesse momento,
ficarmos atentos para as possíveis
modificações que a pandemia e a
quarentena trarão sobre a dinâmica da campanha eleitoral que
se avizinha e que poderá interferir
na nossa escolha.
Os estudos sobre o comportamento do eleitor mostram que as
eleições para prefeito e vereadores tendem mobilizar e sensibilizar mais a atenção do eleitor do
que as eleições estaduais e federais. O que está em disputa nas
eleições municipais é a resolução
dos problemas do município e
ninguém é melhor do que o próprio eleitor para saber quais são
os problemas a serem solucionados já que ele é morador e convive
com os problemas de transporte,
segurança, saneamento básico,
educação, etc.
É para a resolução destes
problemas que iremos às urnas.
Iremos escolher quem ocupará
o cargo de prefeito, autoridade
máxima do Poder Executivo
municipal e que tem a função,
segundo a nossa Constituição
Federal de 1988, programar em
quais setores serão aplicados os
recursos tributados no município
e as verbas que recebe do Executivo estadual e federal. O prefeito
deve respeitar à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101/2000) e gastar
aquilo que está estabelecido na lei
orçamentária anual do município
que foi elaborada pelo próprio
prefeito no início de seu mandato
e votado pelos vereadores, que
representam o Poder Legislativo
municipal.
Escolheremos também os
vereadores e a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município
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Temperatura
35

Umidade

ºC

15 ºC

83%
17%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sexta
02/10

36

ºC

20 ºC

43%
17%

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

Sábado
03/10

20

ºC

15 ºC

90%
33%

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

Domingo
04/10

19

ºC

13 °C

92%
70%

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

Segunda
REDAÇÃO

* Autor Doacir Gonçalves de
Quadros é professor do curso
de Ciência Política e do
mestrado acadêmico em
Direito do Centro
Universitário
Internacional Uninter.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

ASSINATURA

e o Regimento Interno da Câmara
Municipal determinam que o vereador tem a função Legislativa que
o habilita a elaborar as leis que
serão aplicadas no município. A
função Fiscalizadora no uso do
dinheiro público pelo prefeito,
secretários e pelos próprios vereadores. E, também a função Julgadora que permite que o vereador
julgue o prefeito, o vice-prefeito
e vereadores se cometerem infrações político-administrativas definidas em lei.
Meu caro leitor, estrategicamente numa eleição municipal
“normal” caberia aos candidatos
a prefeitos e vereadores irem até o
eleitor, fazer o corpo a corpo para
saber do próprio eleitor quais
são os problemas que deverão
ser destrinchados. Mas em uma
situação como estamos vivendo,
naturalmente que não haverá nas
ruas o corpo a corpo e aglomerações entre eleitores e candidatos,
é o que recomenda o protocolo
com medidas preventivas. Esta
é a modificação mais sensível da
covid-19 sobre as eleições de
2020.
Mas, por consequência, os
meios que facilitam a interação
sem o corpo a corpo, serão a
prioridade dos candidatos: a propaganda política no rádio e televisão, as redes sociais e mídias
sociais como facebook, twitter,
whatsApp, instagram, etc . O
corpo a corpo nas ruas com restrições fará com que os eleitores
olhem para os meios digitais para
se informar e, é ai que mora o
perigo. As Fake News tenderão
a correr soltas nas eleições sem
uma legislação eficiente para
vetar as mentiras divulgadas na
internet e desaba sobre o eleitor
a responsabilidade em evitá-las e
denunciá-las.

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

05/10

28

ºC

15 ºC

63%
24%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/09/2020
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DOIS PEDIDOS EM UM DIA

Registro de candidatura de Moacyr sofre
pedido de impugnação e indeferimento
Divulgação

Moacyr pode
apresentar
defesa no
prazo de
sete dias

BOLSONARO AGRADECE
O presidente Jair Bolsonaro agradeceu os deputados vicelíderes do Governo na Câmara dos Deputados durante um café
da manhã no Palácio do Planalto. Bolsonaro ressaltou que os
vice-líderes tiveram uma atuação destacada nas articulações pela
aprovação, na Câmara, de propostas de interesse do Brasil. O
atual líder, Ricardo Barros (PP-PR), acompanhou o encontro com
a ex-governadora Cida Borghetti.
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
Na terça-feira (29), a candidatura de Moacyr Elias Fadel, à
Prefeitura do Município, sofreu
dois reveses. A Coligação ‘Castro Para Todos’, constituída
pelos partidos: PSD, MDB,
DEM, PTC, PSB e PSDB,
registrou uma Ação de Impugnação de Registro de Candidatura
(AIRC), na Justiça Eleitoral de
Castro.
A AIRC menciona o fato de
Moacyr ter sofrido inúmeras
ações de improbidade e ações
criminais em face das condutas
praticadas ao longo de suas gestões como prefeito do Município.
Cita ainda, que de todas as ações
as quais o prefeito responde, a
maioria ainda está em trâmite
e que algumas têm “liminares
obtidas de maneira surpreendente”, além disso, destaca a
condenação em segundo grau,
imposta pelo Tribunal de Justiça
do Paraná (TJ-PR), que impede
seu registro de candidatura.
A condenação de segundo
grau, citada no documento, é
resultado da ação de apuração
dos já noticiados pagamentos de
propina, feitos pela Viação Cidade
de Castro a Moacyr Fadel, entre
os anos de e 2005 e 2009.
Além da Ação de Impugnação, também foi registrada na
terça-feira uma Notícia de Inelegibilidade, que tem a assinatura
dos advogados que representam
Francisco Delmar Kotelinski.
Este documento recorda o fato
de Moacyr Elias Fadel ter tido as
contas voluntárias – em contratos firmados entre o Município
e o (Programa do Voluntariado
Paranaense) Provopar de Castro, julgadas irregulares pelo
Tribunal de Contas do Paraná
(TCE-PR), graças a irregularidades encontradas na prestação
de contas do exercício de 2008.
“De início, quando da prestação

Prazo para pedidos de impugnação e indeferimento terminou na terça-feira (29 de setembro)
das contas, o Tribunal de Contas do Paraná entendeu que as
contas eram regulares, porém
ressalvou a ausência de justificativa para o aumento significativo
das despesas custeadas com os
recursos repassados em ano eleitoral”, destaca o documento.
Na época, os repasses realizados pela Prefeitura à entidade foram 87% superiores ao
repassado no mesmo período do
exercício anterior, além disso, o
Provopar estava sob a direção
de Michelle Nocera Fadel, que
é esposa do prefeito. Os citados
repasses correspondem ao valor
de R$ 221.084,15. E, segundo
o registro, o Ministério Público
comprovou que o Provopar, a
época, adquiriu e distribuiu cestas básicas, passagens rodoviárias, produtos farmacêuticos,
equipamentos médicos, cadeiras
de rodas, andador, óculos, materiais de construção, acolchoados,
ovos de Páscoa, balas e aparelhos de som, bem como, promoveu a construção de um banheiro
na casa de uma pessoa carente,
e o pagamento de exames laboratoriais, entre os meses de fevereiro e dezembro de 2008.
A Notícia de Inelegibilidade
também cita Moacyr como réu
em uma ação de improbidade
administrativa, “que discute
os mesmos fatos relacionados
às transferências voluntárias

realizadas pelo prefeito para o
Provopar”. De acordo com o
documento, os atos irregulares
que resultaram nas decisões do
TCE/PR e decisões de Ação
Civil Pública (proposta pelo
Ministério Público, em face de
Moacyr), se revestem de enorme
gravidade e demonstram dolo e
improbidade, de modo a atrair
incidência da inelegibilidade.
E, neste documento Moacyr
também é citado como é réu na
ação que trata do pagamento de
propina pela Viação Cidade de
Castro. “O Ministério Público
sustentou que durante o período
de 2005 até 2009, a empresa
Viação Cidade de Castro teria
periodicamente efetuado pagamento de propina ao noticiado
[Moacyr]”, com o objetivo de
“manter-se na condição de prestadora de serviços de transporte
público urbano no município,
mediante direcionamento do
instrumento convocatório e do
processo licitatório referente à
concorrência pública”; “beneficiar-se de pagamento menor de
Imposto sobre Serviços (ISS)”
e “lograr majoração injustificada
do valor da tarifa de transporte
público”, sendo que estes dois
últimos itens teriam ocorrido
mediante adulteração das catracas dos ônibus, de forma que
houvesse redução na quantidade
de passageiros transportados.

Neste caso é apontado como responsabilidade do prefeito, prática
de atos de improbidade administrativa, que resultaram em enriquecimento ilícito, e o mesmo
foi condenado à suspensão dos
direitos políticos pelo prazo de
oito anos. Atualmente, o referido
processo está pendente de julgamento nos tribunais superiores
de Justiça e Federal. A reportagem não conseguiu falar com os
citados na matéria.
Razão para Inelegibilidade
Conforme embasa um dos
citados documentos, são inelegíveis, para qualquer cargo, pessoas que tiveram contas relativas
ao exercício de cargos ou funções
públicas rejeitas por irregularidade insanável, que configure
ato doloso de improbidade administrativa; e agentes que tiverem
sido condenados à suspensão
dos direito políticos, em decisão
transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado,
por ato doloso de improbidade
administrativa, que importe lesão
ao patrimônio público e enriquecimento ilícito.
A conclusão do documento
afirma “que as condutas do noticiado [Moacyr Fadel] são gravíssimas”, e que deve ser indeferido
seu registro de candidatura.
Fadel tem o prazo de sete dias
para apresentar defesa.

ALINE SLEUTJES NÃO É MAIS VICE-LÍDER

Liderança do governo modifica seus membros
Divulgação

Da Assessoria
Em um café da manhã no
Palácio da Alvorada, o presidente
Jair Bolsonaro teve o primeiro
encontro com os novos vice-líderes do governo, com os antigos,
o ex líder deputado Major Vitor
Hugo e o atual líder Deputado
Ricardo Barros. Os nomes foram
confirmados na manhã desta
quarta-feira (30) em Diário Oficial da União.
A alteração já era esperada.
Desde a chegada do novo líder,
Ricardo Barros, os parlamentares já tinham sido avisados
que o critério de escolha dos
vice-líderes mudaria. A partir de
então, não seria mais por blocos
ou temas, mas por partido, desta
forma o PSL que tinha sete vicelíderes, passaria a ter apenas
um. Nesta escolha, a Deputada
Federal do Paraná, Aline Sleutjes
deixou a função de Vice-líder do
Governo, porque o PSL indicou
o deputado Federal do Rio de
Janeiro Luiz Lima, mas a paranaense continua na base de apoio
do Presidente Jair Bolsonaro.
“O objetivo do novo líder é
ampliar a base de votos, tendo
um representante por partido,

ESPECIAL
Bolsonaro agradeceu, especialmente, ao PSL, que tinha
cinco vice-líderes. O líder do
PSL, deputado Felipe Francischini (PR), o ex-líder na Câmara,
Vitor Hugo (PSL) também participaram do café da manhã. A
partir de agora, cada partido da
base de apoio ao governo Bolsonaro tem um vice-líder.
ORÇAMENTO
O presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Ademar
Traiano (PSDB), recebeu o
projeto da lei do orçamento que
prevê R$ 50,6 bilhões para o
próximo ano com uma queda
nas receitas de R$ 1,7 bilhão.
QUEIMADAS
Na audiência pública sobre
o Fundo do Clima e a Política
Ambiental do STF, o deputado
Sérgio Souza (MDB) disse ser
necessário repudiar todas as
queimadas e desmatamentos
ilegais no Brasil. “O produtor
rural é o mais interessado em
preservar o meio ambiente.
Ele depende diretamente disso
para sobreviver. Então, não
pode ser ele o vilão disso que
vem ocorrendo em nosso País”,
afirmou.
MESÁRIOS
O TRE já contou mais de
85 mil inscrições de mesários
voluntários para as eleições de
novembro. O número é mais de
quatro vezes superior ao registrado em 2018 e quase seis
vezes maior do que nas eleições
municipais de 2016. A marca é
fruto de uma parceria da Justiça
Eleitoral do Paraná com 53
universidades que oferecem de
30 a 60 horas extracurriculares
aos estudantes voluntários.
VOUCHERS
O candidato do PSL a
prefeito de Curitiba, Delegado
Francischini, defende o refinanciamento de dívidas de impostos
e taxas municipais das escolas
particulares que tiveram evasão
de alunos durante a pandemia
de coronavírus. Francischini
afirma também que estuda a
criação de um sistema de vouchers para “resgatar” o aluno
que saiu da escola particular,
além de vagas sociais. “Se isso
não for feito, a rede pública
não conseguirá suportar essa
enorme demanda no próximo
ano”, disse.

Aline Sleutjes deixa vice-liderança
isso é importante para conseguirmos aprovar as pautas necessárias para o desenvolvimento do
Brasil. Eu como apoiadora do
Presidente Jair Bolsonaro, continuarei lutando e trabalhando ao
seu lado, indiferentementente de
função. Agradeço ao nosso Presidente e também ao ex-líder,
Major Victor Hugo pela con-

Ricardo Barros é o novo líder do governo

fiança. Para mim, nada muda.
Continuo meu trabalho em
benefício do agro, da população
Paranaense e em busca do Brasil
que merecemos e acreditamos”,
enfatizou Sleutjes.
Na ocasião, o Presidente Jair
Bolsonaro agradeceu a Deputada Aline pela dedicação em
benefício do Paraná e do Brasil

durante este um ano de vicelíderança “Só tenho a agradecer
pelo apoio e trabalho da Deputada Aline, por aprovar decisões
importantes para o Brasil até
então. Você sai da vice-liderança
mas continua no meu coração,
trabalhando juntos pelo Brasil
que acreditamos”, concluiu. Bolsonaro.

ANIMADOR
A vacina contra a covid-19
desenvolvida pela americana
Moderna mostrou-se segura e
capaz de induzir forte resposta
imunológica em idosos. A conclusão se deu após estudos de
fase 1 em 40 voluntários saudáveis: 20 pessoas com idade
entre 56 e 70 anos e outras 20
com 71 anos ou mais. Todos
receberam duas doses do imunizante. Os resultados mostra-

ram que o medicamento foi bem
tolerado e provocou apenas efeitos colaterais leves.
TARIFAS
A RodoNorte informou que
poderá concluir no próximo
dia 13 a obrigação prevista no
acordo de leniência com o MPF
relativa ao pagamento parcial de
30% da tarifa de pedágio. Isso
significa que o valor do pedágio
deve voltar a subir os preços
para carros devem variar entre
R$ 11,60 e R$ 12,40, a depender da praça de pedágio.
MAIS EMPREGOS
A empresa Kadesh Equipamentos Profissionais, em Imbituva, vai expandir as atividades
nos Campos Gerais. Diretores
da empresa assinaram o protocolo de intenções para a instalação de uma unidade em Teixeira
Soares. Atualmente a empresa
é destaque no país na produção
e comercialização de calçados
de segurança. A nova unidade
deverá gerar entre 100 e 120
empregos diretos no município.
DECORO
A instrução de denúncia
contra a vereadora Fabiane
Rosa tramita no conselho de
ética na Câmara Municipal de
Curitiba. O relator, Marcos
Vieira (PDT) e a vice-relatora,
Professora Josete (PT), indicaram cronograma dos depoimentos das testemunhas de defesa e
de acusação para outubro.
HACKERS
Após um ano, os hackers
Walter Delgatti Neto e Thiago
Eliezer, acusados de invadir os
celulares do ex-ministro Sergio
Moro, do procurador Deltan
Dallagnol e de outras autoridades, vão deixar a cadeia . Os
dois passarão a usar tornozeleira eletrônica e aguardarão o
julgamento em prisão domiciliar.
O juiz Ricardo Leite, afirmou
que houve "excesso de prazo"
no tempo da detenção "sem que
tenha havido o desenvolvimento
da relação processual".
EU GARANTO
Em Brasília, o Ministério da
Saúde garantiu ao prefeito Chico
Brasileiro (PSD) os insumos e
recursos necessários para arcar
com os custos na manutenção
do Hospital Municipal para a
reabertura da Ponte da Amizade
na fronteira com o Paraguai
em Foz do Iguaçu. Brasileiro
conversou com representantes
do ministério e da reunião participaram ainda o vice-prefeito
Nilton Bobato (MDB) e o deputado Paulo Martins, presidente
do PSC no Paraná.
*Coluna publicada
simultaneamente em 20
jornais e portais associados.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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A PARTIR DE 14 DE OUTUBRO

Rodonorte acaba com desconto de 30%
Concessionária
foi obrigada a
aplicar redução
em acordo
com o MPF
EDILENE SANTOS
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
A Rodonorte informou que
poderá concluir a redução de
30% das tarifas de pedágio
em suas praças, retornando
à cobrança da tarifa normal à
zero hora do dia 14 de outubro. A diminuição do preço foi
uma obrigação acordada com
o Ministério Público Federal.
Iniciado em 27 de abril de
2019, o acordo estabelece
que a redução tarifária perduraria até que fosse alcançado
o valor de R$ 350 milhões –
montante que deverá ser atingido até o dia 13 de outubro.
A concessionária informou
ainda que segue cumprindo
todas as demais obrigações

previstas no acordo assinado
com o MPF.
A concessionária administra quatro praças de pedágio
na BR-376, duas na PR-151
e uma na BR-277. Para um

carro de passeio, por exemplo, os valores atuais (com
30% de desconto) variam
de R$ 5,70 a R$ 9. Com o
retorno da tarifa cheia, os
preços para este modelo de

EM PALMEIRA

Saúde registra
novo caso
de covid-19
Da Redação
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS)
divulgou nesta quarta-feira (30)
a atualização dos dados referentes à Covid-19 em Palmeira,
com um novo caso registrado.
Trata-se de um homem de 63
anos residente da área urbana.
Ele segue em isolamento domiciliar acompanhado pelo serviço
municipal de saúde.
Panorama atual dos casos
São 158 casos confirmados
para Covid-19 em residentes de
Palmeira, sendo 98 recuperados,
57 em isolamento domiciliar, e
três óbitos por Covid-19.
Dos 158 casos confirmados,
33 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
376 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
tem 1.500 pacientes notificados,
sendo que 1.124 já estão recuperados. O teste foi realizado em
996 pessoas através do Sistema
Único de Saúde (SUS).
No momento, 46 casos
seguem em investigação, aguardando resultado de exames.
Além disso, 1.154 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 329
testes em idosos que estão em
instituições de longa permanência e funcionários que trabalham
nestes locais. O processo de testagem foi concluído sem nenhum
caso positivo para Covid-19.

Atualmente a SMS
monitora 376 pessoas
com síndrome gripal

veículo vão variar de R$ 8,10
a R$ 12,80.
A empresária Irides Milléo viaja quase que diariamente de Ponta Grossa para
atender clientes em Castro

Operário perde fora e cai para 8º
Divulgação

Ponta Grossa - O Operário Ferroviário perdeu para o
Juventude, na noite de terçafeira (29 de setembro), por 1
a 0, no Estádio Alfredo Jaconi,
pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O
alvinegro permanece com 17
pontos e ocupa a oitava posição na tabela.
No primeiro tempo, o Fantasma pressionou o adversário
e criou oportunidades. Aos 14
minutos, Marcelo encontrou
Roger, que bateu cruzado e o
goleiro espalmou. Na sequência, o centroavante teve chance
em cobrança de pênalti, que foi
defendida pelo goleiro adversário. Aos 35 minutos, Jean
Carlo arriscou de fora da área,
mas a bola foi para fora.
O alvinegro voltou a buscar gol na segunda etapa. Aos
13 minutos, Tomas Bastos
recebeu na entrada da área e
chutou de primeira e a bola
passou por cima do gol. O
Juventude balançou as redes
aos 18 minutos, com Dalberto.

Fantasma enfrenta o Vitória
em casa na próxima rodada
O Operário tentou novamente,
aos 31 minutos, em cobrança
de falta de Tomas Bastos e
cabeceio de Fabiano. Aos 46
minutos, foi a vez de Rafael
Chorão cobrar falta direto
para o gol, mas o goleiro ficou
com a bola.
O Fantasma iniciou o jogo
com Thiago Braga, Sávio,
Rafael Bonfim, Sosa, Fabiano,
Pedro Ken, Tomas Bastos,
Marcelo, Jean Carlo, Lucas
Batatinha e Roger. No segundo
tempo, entraram Maranhão,

Clayton, Schumacher e Mazinho nos lugares de Jean Carlo,
Marcelo, Roger e Tomas Bastos. Na sequência, Maranhão
deu lugar a Rafael Chorão.
Em entrevista coletiva por
videoconferência, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre
a partida. “Foi um jogo muito
disputado, muito parelho.
Nenhuma equipe esteve muito
superior em relação à outra e
venceu quem aproveitou mais
as oportunidades. Foi um jogo
de muitas finalizações travadas.
Nas situações claras, eles tiveram dois cabeceios no segundo
tempo, a gente teve o pênalti e
mais duas jogadas de contraataque no primeiro tempo que
poderíamos ter buscado o gol.
Passa muito por não aproveitar algumas situações, mas é
do jogo. Vamos seguir trabalhando para buscar o resultado
positivo na sexta-feira, voltar a
pontuar e subir na tabela”.
O próximo compromisso
do Operário pela Série B é
nesta sexta-feira (2) contra o
Vitória, às 19h15, no Estádio
Germano Krüger.

NA CIDADE DE PONTA GROSSA

Rotary realiza Corona Zero em asilos
CLEUCIMARA SANTIAGO
ESPECIAL PÁGINA UM NEWS
O Rotary Club de Ponta
Grossa Vila realizou o 'Projeto
Corona Zero' em duas instituições de longa permanência de
idosos de Ponta Grossa, nesta
quarta-feira (30).
Funcionários, colaboradores
e residentes da Colmeia Cristã
Abegail e Lar da Vovozinha
Balbina Branco passaram por
testagem de covid-19. A ação
faz parte do Projeto Corona
Zero, realizado pelos Rotary em
todo o Brasil, e tem o apoio do
Ministério da Saúde.
Em Ponta Grossa, a testagem
aconteceu sob a coordenação do
Rotary Club Ponta Grossa Vila
Velha, presidido por Dionathan
Jayme Queiroz. As instituições
foram inscritas pelo Rotary
Vila Velha no projeto nacional,
após selecionadas foram enviados os nomes e dados pessoais
de todos. O projeto Corona

Zero enviou de São Paulo: KIT
de coleta de aplicação de 160
testes RT-PCR, como swabs,
solução salina, tubo falcon, as
etiquetas já registradas no sistema GAL, os epis, macacão,
luvas, propres e protetores de
acrílico. O Rotary é responsável
de arrumar a parceria para a
coleta e para envio até o Lacen
de Curitiba.
Para a coleta o clube contou com o apoio e parceria do
Laboratório Della Bianca, que
realizou o trabalho voluntariamente, pela manhã foi realizado
os testes da Colmeia Espírita
Cristã Abegail e à tarde, no
Lar das Vovozinhas Balbina
Branco. Após a coleta, a parceria com a prefeitura de Ponta
Grossa encaminhará o material
coletado até Curitiba. De Curitiba segue por via aérea para o
DASA em São Paulo. Os resultados de diagnóstico devem ser
conhecidos dentro de dois dias
após a entrega dos materiais

dência de retorno desses veículos às estradas, pois entre
18 e 24 de setembro, essa
queda foi de apenas 2,6% em
comparação a igual período
do ano passado.
Litoral
E nesta semana, outra
praça de pedágio do Paraná
voltou a cobrar a tarifa normal (sem redução de 30%).
Desde terça-feira (29), quem
viaja entre Curitiba e o Litoral, pela BR-277, já está
pagando mais. Para veículos de passeio, o custo é de
R$ 21,70; motocicletas, R$
10,90; ônibus, R$ 21,70 por
eixo; e caminhões, R$18,20
por eixo.
A Ecovia disse que atingiu
a marca de R$ 100 milhões
(mais a atualização pela Selic)
de descontos em favor dos
usuários, conforme estabelecido no acordo de leniência
firmado com o MPF.
* Com Assessorias

UEPG

CONTRA O JUVENTUDE
Da Assessoria

e Piraí do Sul e considera a
cobrança necessária porque
dá mais segurança aos motoristas. “Não vejo como um
aumento do valor, já que a
redução que obtivemos foi de
um acordo de leniência. Esses
valores estão sendo investidos
em obras que vão aumentar
ainda mais nossa segurança
no casos dos viadutos que
estão sendo construídos em
Pirai, Castro, Ponta Grossa e
Campo Largo”, avalia.
Apesar da pandemia de
coronavírus, o movimento nos
trechos administrados pela
Rodonorte aumentou 5% 1º
de janeiro até 24 de setembro
na comparação com o mesmo
período do ano passado. O
crescimento foi impulsionado
pelos veículos comerciais,
cujo fluxo só entre 18 e 24
de setembro cresceu 17,5%
em relação à mesma semana
de 2019. Já os veículos de
passeio tiveram redução de
13,7% de janeiro a 24 de
setembro, mas há uma ten-

coletados, e serão enviados por
e-mail para as próprias instituições. Segundo, Daiane Della
Bianca, que realizou a coleta do
material, e estava de aniversário
no dia: “É gratificante passar
o dia do aniversário, fazendo
o que mais gosto, trabalhando
na minha área e ajudando ao
próximo. Espero que com esse
resultado possamos proteger as
vidas, evitando que a doença se
propague”
Em Ponta Grossa, duas instituições de Longa Permanência
para Idosos (ILPI) apresentaram surto da doença. É considerado surto, quando há mais de
dois casos positivos. A Fundação Municipal de Saúde (FMS)
confirmou o surto sendo mais de
11 mortes confirmadas em duas
Instituições.
O serviço de epidemiologia do município solicitou uma
cópia dos resultados e caso haja
positivos, os dados farão parte
dos números oficiais do estado.

Odontologia recebe
moderno tomógrafo
Divulgação

Tomógrafo é computadorizado e custou R$ 350 mil
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) recebeu nesta semana
um tomógrafo computadorizado
proveniente de emenda parlamentar do deputado federal
Toninho Wandscheer (Pros). O
equipamento, que custou cerca
de R$ 350 mil, realiza exames
extraorais e será utilizado no
Centro Radiológico do Departamento de Odontologia.
O professor do Departamento de Odontologia e presidente do Partido Republicano
da Ordem Social (PROS) de
Ponta Grossa, Ulisses Coelho,
intermediou o contato entre a
instituição e o deputado. “Nós
do curso somos muito gratos
pela emenda”, diz. De acordo
com o docente, o tomógrafo
computadorizado
representa
uma aquisição ímpar. “Além dos
exames de tomografia, que são
cortes radiológicos específicos,
o dispositivo permite a coleta da
teleradiografia, necessária para a
ortodontia, implantodontia, entre
outras especialidades, e realiza a
radiografia panorâmica, fundamental para o início de qualquer
tratamento odontológico, visto
que oferece segurança na hora
dos acadêmicos e professores
realizarem o planejamento dos
seus casos clínicos”, explica.
Para o professor do departamento de Odontologia Gilson Cesar Nobre Franco, uma
das vantagens oferecidas pelo
equipamento é a qualidade
de diagnóstico, uma vez que a
radiografia analógica precisa ser
processada quimicamente, com
revelador e fixador, até a obtenção da imagem final. “De forma
digital, a qualidade final da imagem melhora sensivelmente,

Qualidade de
diagnóstico é uma
das vantagens
o que permite um diagnóstico
mais preciso, melhor plano de
tratamento e maior previsibilidade de resultado”, conta.
Segundo Gilson, o tomógrafo
também aumenta a biossegurança
no processo. “Com o aparelho
digital, não é mais necessário realizar as etapas de processamento
do filme e da impressão, o que
elimina os riscos de uma contaminação cruzada e garante mais
proteção para o professor, aluno
e paciente. O mundo digital, sem
dúvida, diminui o risco biológico
que está atrelado ao processo
analógico”, afirma. Um dos pontos destacados pelo docente é a
questão sustentável do aparelho,
visto que os produtos químicos
utilizados no processo analógico,
para a revelação e fixação da
imagem, não são mais necessários. “Essas soluções demandam
um descarte especial devido à
agressão que causam no meio
ambiente. Com o meio digital,
zeramos a química do processamento de filmes”, aponta.
Gilson acredita que a
modernização contribuirá para
o aprendizado dos acadêmicos
da UEPG, que terão à disposição o que há de mais moderno
na odontologia, na área de diagnóstico por imagem. “Conseguiremos gerar para os nossos
alunos uma base de informação
que não seria possível sem o
tomógrafo”. Para Ulisses, este é
um marco divisor das águas do
conhecimento no curso que sem
dúvida representa um ganho no
ensino.
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UMA HISTÓRIA DE MAIS DE TRÊS DÉCADAS

De TCC a jornal regional respeitado
Após 31 anos
Página Um News
é fonte de
informação
segura

Para contar um pouco dos
primórdios dessa trajetória, a
reportagem entrevistou a professora Vanessa e os jornalistas
Renato, Sandra e Sandro – que
acabou se tornando o único proprietário do Página Um que
mais tarde passou a chamar-se
Página Um News. Todos
relembram aspectos do projeto e
falam sobre o fato de que, provavelmente, esse tenha sido o único
TCC do hoje denominado curso
de Jornalismo da UEPG que de
fato se consolidou economicamente.

Helcio Kovaleski
Especial Página Um News

Divulgação / Arquivo Página Um

No início, era apenas um
trabalho de conclusão de curso
(TCC, na sigla acadêmica) para
coroar a trajetória de quatro anos
em um curso então pioneiro na
Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG): Comunicação
Social/Jornalismo. E que cumpriu o seu roteiro tradicional:
definição do objeto e da forma do
trabalho (se monografia ou produto; se jornal impresso, rádio,
televisão ou revistaa), escolha
da professora-orientadora, pesquisa de campo, leitura de livros,
orientações e mais orientações,
elaboração do projeto, idas e
vindas, arremates, fechamento,
entrega para a professora, apresentação do trabalho para uma
banca de professores e, por fim,
aprovação – seguida da formatura dos alunos envolvidos. Por
suas características peculiares
e por se tratar de um produto
jornalístico que vislumbrava um
futuro, considerando a pesquisa
realizada em campo, o projeto
foi aplicado à prática. Eis que
criou asas, decolou e, ao longo
de árduos e implacáveis 31 anos,
passou por etapas, por momentos de glória e outros de dificuldades, e chega a 2020 com um

Primeira edição do Página Um circulou com o número 00
nome consolidado na praça e
com muitas histórias para contar,
além, é claro, da sua própria –
que inclui o fato incontornável de
ter se tornado, de fato, o único
veículo dos Campos Gerais com
alcance regional, não somente
porque é distribuído na maioria
das cidades da região, mas também porque exerce influência,
principalmente política, nessas
cidades.
Está-se falando do jornal
castrense Página Um News,

que completa 31 anos no dia 1º
de outubro. Seu início remonta
ao ano de 1989, quando ainda
era um TCC elaborado pelos
então acadêmicos Renato Oliveira, Sandra Czechar, Sandro
Adriano Carrilho e Ana Maria
Tonial (já falecida), que integravam a lendária primeira turma de
Comunicação Social/Jornalismo.
O projeto foi orientado pela professora Vanessa Saboia Zappia
e, na banca, recebeu como nota
média 90,9.

Identificação
Vanessa Zappia, que foi
coordenadora e também chefe
do Departamento do curso e se
aposentou em 2014, lembra que
o Página Um foi o único projeto da primeira turma de Jornalismo a se consolidar. “A equipe
vislumbrou um nicho de mercado em Castro e identificou as
necessidades da população por
informação local com precisão”,
afirma. “A identificação precisa
da necessidade de informações
locais bem trabalhadas da população e, no atendimento dessa
necessidade, a identificação do
jornal com a sua região” foram
aspectos que, na sua avaliação,
contribuíram para o sucesso da
empreitada do Página Um.
Mas ela lembra que o curso
de Jornalismo também teve
outros exemplos de trabalhos de
conclusão de curso que tiveram
sucesso, como livros-reportagem
“editados e lançados no mercado”. “Tivemos produtos em
rádio e TV que foram exibidos,
monografias premiadas, enfim,
uma produção de boa qualidade”, observa.
‘Desbravadores’
“Trinta e um anos se passaram. Muitos dados se perdem
com o tempo. Mas eu acredito
que, como todo projeto, este foi
interessante pelo fato de que,
ao mesmo tempo em que trabalhávamos em sala de aula, com
informações muito vagas, fomos
a campo numa cidade que, com
exceção do Renato [que é natural

de Castro], todos desconheciam
o dia a dia, a rotina, o que era
a imprensa de lá, como que era
a comunidade, como eram os
políticos”, conta Sandro Adriano
Carrilho. “De qualquer forma,
fomos pra lá naquele ímpeto de
praticamente recém-formados
buscar informações e implantar
um jornal, um projeto de jornal
em uma cidade onde já havia um
jornal”, observa.
De acordo com Carrilho, ele
e os demais colegas foram “desbravadores”. “E todo o conhecimento que a gente tinha – pelo
menos o pessoal que trabalhava
no projeto – era teórico, de
dentro de sala de aula. Quando
fomos a campo é que descobrimos que a teoria não é bem
assim”, relata.
Viabilidade
Sandra Czechar, que depois
de casada acrescentou Gardinal
ao seu sobrenome, conta que,
logo após se formar, trabalhou
durante quase 25 anos como
editora de televisão (24 anos
na Rede Paranaense de Comunicação, RPC, e cinco meses na
Rede Massa). Ela cota que gostou de participar do projeto porque ele “tinha condição de virar
realidade, e era numa cidade que
não tinha jornal, mesmo, que
precisava de um jornal”. “Então,
fizemos algo que era real, não
foi feito só pra pegar canudo,
mas porque era algo necessário.
Tinha um objetivo de verdade”,
aponta.
“Foi muito bacana porque
viajávamos juntos os quatro participantes, nossa amizade ficou
melhor, a gente fortaleceu tudo
isso, e aprendemos um monte.
Porque uma coisa é você fazer
um projeto na teoria, outra é
fazer um projeto na prática, onde
você vai, conversa com as pessoas na realidade pra saber se
aquela cidade precisa, qual é a
viabilidade daquilo, qual é a parte
econômica”, observa Sandra.
Participação popular
Para Renato Oliveira, que,
além e jornalista, é funcionário
público estadual aposentado,

mas ainda colabora esporadicamente com o Página Um News,
ter participado do TCC foi “trabalhoso, instigante e prazeroso”.
“Consumiu dias e até noites de
minha pesquisa. A única certeza
era de que o jornal impresso
(entre o rádio e a televisão) era
o projeto que pretendia defender no TCC”, afirma. Ele conta
que, antes mesmo de cursar
Jornalismo, já se “aventurava” a
escrever para jornais da região,
como “O Tibagi”, de Telêmaco
Borba, “Jornal da Manhã”, de
Ponta Grossa, “Correio de Notícias”, de Curitiba, e “O Bravo”,
de Castro, entre outros periódicos. “Na época, em Castro, o
único jornal impresso que circulava era ‘O Bravo’, fundado por
Ronie Cardoso Filho [ex-prefeito
da cidade] e Rogério Mainardes.
Tinha uma linha editorial voltada
para a Cultura e a política local”,
relata. Já o Página Um, segundo
Renato, tinha como premissa trabalhar com notícias que tivessem
impacto no cotidiano das pessoas. “Tanto assim que um dos
setores dedicava espaço especial
para o setor rural. A economia
local na época girava em torno
da agricultura, daí a abertura
do Caderno Rural, que ocupava
quatro páginas centrais com
entrevistas e notícias desse setor,
além da cobertura do esporte
amador, aspectos sociais e própria política da cidade”, afirma.
Renato observa que o
Página Um priorizava a participação popular, através de
enquetes. “Primeiro, que todas
as camadas sociais tinham
acesso ao jornal. No início, era
cobrado um valor ínfimo de cada
exemplar. Depois, o jornal passou a ser distribuído de forma
gratuita. A intenção era de que
o jornal fosse acessível de fato,
na prática. Chamava a atenção
o próprio layout, que tinha uma
padronização diferente do que
já se tinha visto em Castro. A
capa trazia uma foto destacada
do assunto principal que a mancheteava. A linguagem sempre
foi direta, simples, sem palavras
rebuscadas ou textos longos”,
lembra.

JORNAL COMO PRODUTO

Tino matemático ajudou na consolidação
Helcio Kovaleski
Especial Página Um News
A consolidação do Página
Um News enquanto produto
jornalístico e veículo de comunicação de fato deve muito a uma
característica peculiar do então
acadêmico Sandro Adriano Carrilho: seu proverbial tino para a
matemática. Ele conta que não
era integrante de primeira hora
do grupo que decidiu pelo trabalho de conclusão de curso e
que escolheu implantar um jornal
impresso em Castro.
“Na verdade, não escolhi
participar do TCC. Eu fui escolhido”, diz Carrilho. Como vinha
de família de industrial – seu pai
era fabricante das ceras Espanhola (sua mãe, formada em
História, estava se graduando
em Direito) –, ele se considerava
uma pessoa que sempre teve
facilidade com números. “Era
muito bom de cálculo e bastante
comunicativo. Então, o pessoal
me escolheu pelo sentido de que
precisavam de alguém que fundamentasse a parte econômica do
projeto, que pesquisasse a sua
viabilidade financeira”, relata.
“Nós fizemos pesquisa de
campo e o mercado dizia que
sim, que caberia mais um veículo
em Castro”, conta Carrilho. Na
época, a cidade contava somente
com o jornal “O Bravo”. Num
primeiro momento, o estudo foi
sobre o custo de implantação de
um jornal quinzenário. “Pesqui-

samos qual era o preço, quais
seriam as despesas de luz, água,
telefone, deslocamento. Colocamos no papel tudo isso e buscamos recursos para bancar o
projeto”, diz.
Na sua avaliação, após 31
anos, o único TCC do curso de
Jornalismo que “vingou” foi o
do Página Um. “Acredito que
outras pessoas tivessem interesse em implantar um veículo,
fazer vingar seus projetos. Mas
eram jornalistas, e não empresários, e os projetos demandariam
de apoio do mercado, de outras
empresas, de investidores, ficaria mais difícil. Então, eu penso
que o único projeto que vingou
e perdurou por tanto tempo foi
o Página Um”, diz Carrilho. “E
ele é um exemplo, porque é da
primeira turma de Jornalismo”,
observa.
Características
Para firmar-se como um jornal que, ao longo de 31 anos,
se estabeleceu como um veículo
influente nos Campos Gerais, é
de se indagar se já na elaboração do TCC o Página Um contava com características que de
alguma forma apontavam para
esse futuro. Para Carrilho, essas
características eram claras: a
necessidade do mercado por
um veículo que colocasse para
a população castrense “a notícia
de fato, pois o jornal que existia
à época era com viés político”;
profissionais com vontade de

trabalhar e isentos, porque sua
maioria era de fora da cidade; e o
projeto em si, “muito modesto”.
“Todos estavam investindo o
trabalho pessoal de cada um.
Dinheiro não tínhamos, cada um
deu o pouco que coube. Então,
acho que o segredo disso tudo foi
começar de baixo, com os pés no
chão. Com o tempo, a gente foi
conhecendo o mercado. Então,
eu acredito que a simplicidade,
a humildade e a vontade falaram
mais alto”, afirma.
Sandra Gardinal lembra que,
em um primeiro momento, foi
“no embalo”. “Mas depois que
eu vi que o projeto era viável, aí
tomei consciência dele. E o que
me fez achar que era viável foi
que o projeto foi feito na realidade, mesmo. Fizemos várias
viagens a Castro. Fizemos pesquisa com a população, com os
anunciantes”, relata.
Para Renato Oliveira, o projeto era viável porque as pesquisas iniciais apontavam que
a própria população de Castro
(mais de 90%) aprovava a criação de um novo jornal. “A mesma
opinião tinha o setor comercial.
Esses dados, aliados à proposta
editorial, foram decisivos para
que a banca examinadora do
curso desse a nota máxima entre
outros projetos apresentados
pela primeira turma de acadêmicos”, conta. “Com isso, o projeto foi aprovado com uma média
de 90,9 %, além de ter recebido
menção honrosa”, lembra.
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COM 17 MIL NOVOS EMPREGOS

PR tem saldo positivo pelo 3° mês seguido
Melhor
desempenho
desde o início
da pandemia
Da Assessoria
Pelo terceiro mês consecutivo, o Paraná apresentou saldo
positivo na criação de empregos
com carteira assinada. Entre
admissões e demissões, o Estado
conseguiu abrir 17.061 postos
de trabalho em agosto, o que
representa aumento de 93%
em relação a julho (com 8.833
vagas). É o melhor desempenho desde o início da pandemia
do novo coronavírus, em março,
e o quarto resultado entre todas
as unidades da federação, atrás
apenas de São Paulo (64.552),
Minas Gerais (28.339) e Santa
Catarina (18.375).

Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (30) pelo
Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged), ligado
ao Ministério da Economia.
De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Junior,
a evolução dos últimos 90 dias
pesquisados pelo órgão nacional
reforça a retomada da economia
paranaense. Entre junho e agosto
o Paraná criou 28.341 vagas,
sendo que mais da metade em
agosto.
Os mais de 17 mil empregos gerados no mês passado
representam praticamente todo
o acumulado do mesmo período
pela Região Centro-Oeste. Juntos, Mato Grosso do Sul, Mato
Grosso, Goiás e Distrito Federal
tiveram saldo de 17.684 vagas.
“São números bastante representativos e significativos, que
mostram que as decisões tomadas
pelo Governo do Estado estavam
certas, mesmo diante de um cenário de incertezas decorrente da

pandemia. A evolução é nítida e
esperamos fechar o ano com uma
taxa ainda mais robusta”, afirmou
o governador.
Ratinho Junior reforçou,
ainda, que o bom desempenho
da economia é fruto também de
um cenário atraente para investimentos. Segundo ele, o Estado
tem investido fortemente em
obras estruturantes, melhorando
a infraestrutura e a logística para
os negócios.
Citou como exemplo a confirmação do empréstimo de R$ 1,6
bilhão junto a bancos federais. Os
recursos, destacou, serão usados exclusivamente na ampliação
e recuperação de estradas, com
foco nos eixos produtivos, na
maior reurbanização da história
do Litoral e também em segurança pública.
“Diminuímos a máquina e
eliminamos burocracias para facilitar a vida de quem quer empreender no Paraná, gerar emprego
e renda no Estado. É assim que

melhoramos a qualidade de vida
os paranaenses. Não existe melhor
política social do que o emprego”,
ressaltou Ratinho Junior.
Setores
Os setores que mais se destacaram em agosto no Paraná
foram da indústria de transformação, com 6.993 empregos criados. Na sequência, destaque para
o comércio (3.914), serviços
(2.843), construção civil (2.678),
agricultura (493) e indústrias de
utilidade pública (140).

de emprego nas grandes cidades
e polos industriais do Estado.
Curitiba em julho, por exemplo,
havia aberto apenas 153 vagas de
acordo com o Caged.
“Mais um mês com saldo
positivo em criação de vagas.
Isso demonstra que o Governo do
Paraná vem atuando firme para a
retomada da geração de emprego
e renda, com programas, medidas
e ações que assegurem a situação
econômica do Estado”, afirmou
o secretário da Justiça, Família e
Trabalho, Ney Leprevost.

Municípios
Os municípios do Paraná com
melhor desempenho no Caged
em agosto foram Curitiba (3.219
empregos gerados), Ponta Grossa
(1.220), Londrina (1.198),
Maringá (772), São José dos
Pinhais (673), Rolândia (556),
Arapongas (549), Umuarama
(349), Telêmaco Borba (309)
e Colombo (300). O ranking
demonstra a retomada da criação

Acumulado
No acumulado do ano,
porém, o saldo do Paraná ainda
é negativo. Enquanto foram contratados 734.771 trabalhadores,
outros 751.614 foram dispensados, representando um déficit de
16.843 vagas. Ainda assim, é o
estado que menos perdeu postos
de trabalho no Sul do País em
2020 – Santa Catarina (-22.494)
e Rio Grande do Sul (-88.582).

EU APOIO O COMÉRCIO LOCAL

Já o desempenho paranaense mês a mês aponta: janeiro
(17.932), fevereiro (28.720),
março
(-12.277),
abril
(-59.022), maio (-25.012),
junho (2.447), julho (8.833) e
agosto (17.061).
Nacional
Os dados do Caged divulgados nesta quarta-feira (30) mostram saldo positivo na geração de
empregos com carteira assinada
no Brasil pelo segundo mês consecutivo. O resultado de agosto
foi puxado pelo aumento das contratações que seguem em tendência de crescimento desde maio.
Em agosto, o saldo foi positivo de 249.388 novos postos
de trabalho formal, resultado de
1.239.478 admissões e 990.090
desligamentos. No acumulado do
ano, contudo, o saldo ficou negativo em 849.387. De janeiro a
agosto foram 9.180.697 admissões e 10.030.084 desligamentos.
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NEWS

DO IMPRESSO AO DIGITAL
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Divulgação / Daiane Taborda

P1 News lança seu portal
Investimentos
foram feitos
para que portal
fosse lançado
Da Redação
Depois de meses de estudos e inúmeras reuniões,
o Página Um News lança
neste 1º de outubro, a partir das 13 horas, o seu portal

de notícias e entra definitivamente na era digital. Além
do impresso, o leitor poderá
acompanhar minuto a minuto
o que acontece na sua cidade
e região através do www.
p1news.com.br.
“Queríamos que o nascimento do portal fosse na
mesma data que o impresso
há 31 anos, e conseguimos”,
destacou o diretor e editor do
Página Um News, jornalista
Sandro Adriano Carrilho.
Considerado emblemático, o

1º de Outubro tem um significado enorme para a direção do jornal que manterá as
comemorações sempre nesta
data, agora para os dois produtos, disse Carrilho.
As mudanças já vem
acontecendo desde o mês de
agosto de 2019 quando a
empresa Página Um Jornais
e Publicações Ltda., ficou
responsável pela Revista
Página Um, e o impresso
ganhou novos sócios e endereço, passando a ser editado

em Carambeí. Também nesse
período foi incorporado ao
nome Página Um a palavra
‘news’, passando o impresso
a se chamar Página Um
News.
A Revista Página Um
voltou a circular com a sua
edição de número 7 em
dezembro de 2019, e só
não continuou porque a de
número 8, prevista para 8 de
março, Dia da Mulher, teve
que ser cancelada por causa
da pandemia.

Diretor e Editor Sandro Carrilho destaca o
portal de notícias, antes de ele entrar no ar

Outra mudança adotada
nesse início de ano foi concentrar as duas empresas,
jornal e revista, e agora o
portal, em um único prédio,
com sua sede em Castro.
Portal
Não foram poucas as tentativas de viabilizar o portal, disse Sandro Carrilho.
“Tentamos com a Orangotoe
há cinco anos, e depois nos
acomodamos. Como o mercado exigia um produto que
pudesse trazer a informação
em tempo real, retornamos
com o projeto do portal que
agora torna-se realidade”.
Desenvolvido através da
MSWI Soluções Web Inteligentes, de Curitiba, o portal
poderá ser acessado pelo
www.p1news.com.br, e o

jornal pelo www.paginaum.
com. “A ideia é manter os
dois produtos enquanto
forem relevantes para a sua
comunidade. Entendemos
que o jornal ainda terá vida
longa, e o portal é o futuro,
mas só o mercado poderá
ditar quais caminhos seguir”,
continuou o editor.
Para o portal foi preciso
contratar mais profissionais,
tanto na redação, quanto na
criação. Eles já estão trabalhando e a intenção é levar
a informação de forma mais
rápida e precisa. “Para quem
gosta de novidades, algumas já acontecerão antes
do pleito de 15 de novembro, como entrevistas com
os candidatos a prefeito e a
implantação de um estúdio",
concluiu Carrilho.
Divulgação / Daiane Taborda

Redação preparando a próxima edição
Divulgação / Cleucimara Santiago

Estratégias foram debatidas pelo departamento de produção
Divulgação / Daiane Taborda

Jornalistas discutem conteúdo com a direção do jornal
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Canal 1

Classificados a partir de R$ 2,00

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

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

ANUNCIE AQUI! 3232-5148

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
ARAUCO FOREST BRASIL S.A., cadastrada no CNPJ nº
00.198.057/0003-09, Torna público que irá requerer do IAT - Instituto Água e Terra, a Licença Prévia para Extração de Saibro instalada
na localidade denominada Portão da Pedra Payol – Município de Rio
Negro/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SEDOR
MADEIRAS
E
TRANSPORTES
LTDA,
CNPJ
09.577.662/0001-01 torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob
n. 118953, com vencimento em 05/12/2020 instalada Rua Noredim
Carneiro, n? 243, Distr Indl Ari Fanchin, Jaguariaiva, Pr.

Áries: Áries, a união faz a força.
O ditado é 'véio', eu sei, mas faz total
sentido. E hoje o Sol brilha na sua
Casa 7 e estimula a cooperação. Você
pode ter excelentes resultados no trabalho se somar forças com os colegas
em busca dos objetivos em comum.

Libra: Libra, tá de parabéns,
hein, minha filha! O Sol reina no seu
signo, renova a sua vitalidade e garante
autoconfiança e disposição em dobro
para você buscar seus objetivos. Também realça a sua vaidade e aumenta o
prazer de cuidar da beleza e do visual.

Touro: Ainda que a Lua na Casa
12 desperte certa preguiça, o Sol na
Casa 6 renova a sua vitalidade e garante
grande disposição para você investir no
trabalho e cumprir todos os compromissos de rotina. Você deve até se policiar
para não assumir tarefas demais.

Escorpião: Escorpião, meu cristalzinho, a Lua tá de rolê na sua Casa 6
e garante mais pique e disciplina para
você cumprir suas tarefas. Seu foco
estará no trabalho e você fará tudo que
puder para encerrar o dia com a sensação de dever cumprido.

Gêmeos: Use e abuse da sua
criatividade nesta quinta, Gêmeos!
Com o Sol na Casa 5 e a Lua na Casa
11, você terá ideias incríveis e superinovadoras para otimizar o trabalho.
Além disso, vai esbanjar simpatia e
terá ainda mais facilidade para agradar e convencer as pessoas.

Sagitário: Sagita, a Lua está
toda serelepe no seu paraíso astral
e você inicia o mês com muita sorte
e entusiasmo. Tá de parabéns, viu?
Aproveite o estímulo para investir
nos seus objetivos e para contagiar
as pessoas queridas com a sua alegria.

Câncer: Sol e Lua em oposição
indicam que você terá que se dividir
entre o trabalho e os assuntos de
casa. A Lua aumenta sua ambição e
sua disposição para correr atrás dos
seus objetivos. Saber que a família
apoia seus planos dará força para
correr atrás do que quer.

Capricórnio: Família e carreira
vão dividir a sua atenção nesta quinta,
mas tudo indica que você terá sabedoria de sobra para equilibrar as coisas.
Quem pode trabalhar em casa terá
um dia superprodutivo. Vai cumprir as
metas com facilidade e pode até ganhar
alguns pontos extras com os chefes.

Leão: Os astros acentuam a sua
curiosidade e isso fará você mostrar
mais interesse pelas diferentes tarefas
no trabalho. A fada sensata Lua tá de
rolê por sua Casa do Conhecimento e
desperta o desejo de aprender coisas
novas e se aperfeiçoar no que faz.

Aquário: Quintou com Q, de
quase sexta, e hoje os astros acentuam a
sua curiosidade e você vai mostrar ainda
mais interesse pelo que acontece à sua
volta. Terá muita facilidade para aprender, então, agarre qualquer oportunidade de fazer cursos ou treinamentos.

Virgem: Eita, Virgem! Ganhos e
gastos inesperados devem agitar o seu
dia. O Sol tá de rolê na sua Casa das
Finanças, enviando ótimas vibes para o
seu bolso e garantindo boas oportunidades de incrementar seus ganhos. A
Lua na Casa 8 reforça esta tendência.

Peixes: Peixes, você é muito
privilegiado, sim! O mês começa
muito favorável para o seu bolso. A
Lua na Casa 2 indica boas oportunidades de ganhar dinheiro, então, não
deixe passar. Você pode, inclusive,
ganhar uma grana inesperada.

SÚMULA DE REQUERIMENTO
DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
SEDOR
MADEIRAS
E
TRANSPORTES
LTDA,
CNPJ
09.577.662/0001-01 torna público que irá requerer à Secretaria
Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da Licença
de Operação para Serrarias com desdobramento de madeira, sob
n. 118953, com vencimento em 05/12/2020 instalada Rua Noredim
Carneiro, n? 243, Distr Indl Ari Fanchin, Jaguariaiva, Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA LICENÇA PRÉVIA
Verdau Mineração LTDA torna público que requereu ao IAP, a Licença
Prévia, para explotação de minério na área rural de Castro-PR, Lageado Passo dos Bois.
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BANCO
BANCO

O debate Trump versus
Biden, na terça-feira, com
troca de golpes e xingamentos
o tempo inteiro, foi o assunto
mais discutido e comentado
das últimas horas.
As opiniões sobre quem
se saiu melhor ainda estão
bem divididas.
Aos que consideravam
uma vitória fácil de Biden,
diante das tantas acusações
ao presidente americano,
Aguinaldo Silva postou que
“televisão é show e vencer o
Trump no mundo dos espetáculos, só o Coringa”.
Sendo este apenas o primeiro de três encontros, o
importante a destacar é que
teve debate o tempo inteiro.
Ninguém se apalpou como
estamos acostumados a ver
por aqui, diante das tantas
limitações impostas por partidos e marqueteiros, com
réplicas, tréplicas e direitos
de respostas.
Para apresentação de
propostas já existem os horários políticos. Está faltando
apenas fazer o debate. Quem
sabe não ficou a lição.
TV TUDO
Última forma
Lembra de ter lido aqui
que o “Show da Virada”, da
Globo, ia ser diferente?
Então, será tão diferente
que nem vai ter mais. Neste
começo de semana, os artistas que iam participar já foram
avisados do cancelamento. Foi
avaliado que, diante das tantas limitações, melhor esquecer e deixar para o ano que
vem. Pensar em outra coisa.
Compreensível.
Relevância
A final da segunda temporada do “Top Chef Brasil”,
nesta sexta-feira, na Record,
terá 3h30 de duração e será
dividida em 3 partes.
Em contato ontem com a
coluna, o apresentador Felipe
Bronze declarou que esta edição “foi a mais marcante da
minha vida”, por tudo o que
envolveu a sua realização.
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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.

VENDO CELTA
Vendo Celta LS, na cor
preta, ano 2013, duas
portas. Com ar-quente
e faróis de milha. Pneus
novos. Tratar com Bárbara
pelo fone (42) 9 98053623. Valor de R$ 17 mil.

Debate que falta aqui sobrou
no encontro Trump e Biden
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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.

Flavio Ricco
Colunista Canal 1

A forma mais barata de fazer negócio!

2/el — or. 3/can — nor. 5/capuz — coisa — madri — viral.

3232-5148

2/el4/ares
— or. —
3/can
5/capuz
— coisa
— madri
— viral.
2/it. 3/quo — red.
oslo——nor.
sale.
6/infame
— reeves.
8/obsessor.

(42)

Sem pressão
Atualmente de férias nas
Maldivas, mas atento aos
novos trabalhos que está
envolvido, em especial aquele
ligado ao mercado financeiro,
o jornalista Dony De Nuccio
diz que não tem “qualquer
pressa para voltar à TV”.
Só retornará se o projeto
“valer a pena”.
Fafy
Fafy Siqueira gravou com o
“Porta dos Fundos”, para exibição em data a ser definida.
Já neste sábado, na TV
Cultura, 22h15, ela estará no
júri do “Talentos”, ao lado de
Cláudia Raia, Bruno Fagundes e Alonso Barros. Apresentação de Jarbas Homem
de Mello.
Por enquanto
Sobre a Sul-Americana,
até aqui, a certeza é que os
jogos, já a partir deste ano,
estarão no pay-per-view da
Conmebol TV, ainda como
parte daquele acordo com o
BandSports.

Falta a definição sobre TV
aberta e a informação, data
hoje, é que só a Rede TV!
ainda está no páreo.
Estado de atenção
Na ESPN Brasil, o SportsCenter começa a preocupar a
sua direção.
Muitas edições e audiências que deixam a desejar.
Podem acontecer mudanças.
Temático
Luciana Gimenez e sua
equipe estão preparando um
especial do Dia das Crianças,
que contará com a participação
do filho mais novo da apresentadora, Lorenzo, da união com
Marcelo de Carvalho.
Entrará como edição temática do programa “Luciana By
Night”.
Bom explicar
Sobre Carlos Nascimento
e o SBT, se ele para ou continua, por enquanto ainda não
tem nada resolvido. Só especulações.
E, por vias normais, antes
do final do ano nada deve
acontecer.
Estaca zero
A vontade, na Rede TV!,
era estrear Claudete Troiano já
nesta próxima segunda-feira.
Mas, por enquanto, parece
que só vontade. Nem piloto
gravaram ainda.
Bate – Rebate
·Rede TV! adiou, mas a
escolha de uma nova apresentadora para o “Rede TV
News” ainda vai acontecer...
·... Entre as prováveis, as
já anunciadas Analice Nicolau, Millena Machado e Stella
Gontijo...
·... A elas, nos últimos
dias, juntou-se Sandra Redivo,
da Band...
·... Mas, por enquanto,
Millena Machado segue como
favorita.
·A partir do dia 15, quintafeira, estreia na Globo o programa do Fábio Porchat, “Que
História é Essa, Porchat?”...
·... O esquema é o mesmo
do “Lady Night”, da Tatá Werneck, com edições já exibidas
no GNT...
·... Os de agora serão da
primeira temporada, com participações de Claudia Raia,
Regina Casé, Marcelo Serrado,
Ivete Sangalo, entre outros.
·Se tudo correr como se
espera, a Globo pretende reiniciar as gravações de “Um
Lugar ao Sol”, da Lícia Manzo,
em novembro...
·... Ao mesmo tempo, a
escalação completa de “Olho
por Olho”, do João Emanuel
Carneiro, agora também é
uma das prioridades.
C´est fini
Na Band, mesmo contando
com Oliveira Andrade, Cacá
Fernando, Ulisses Costa e a
participação especial de José
Luiz Datena, ainda existe o
desejo de contratar mais um
narrador.
Por exemplo, o nome de
Nivaldo Prieto, hoje no Fox
Sports e que já foi da casa,
continua sendo falado.
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PR, SC E SP

Presos suspeitos de promover rinhas
Divulgação

Associação
criminosa e
promoção de
jogos de azar
são os crimes
Edilene Santos
Especial Página Um News
A Polícia Civil do Paraná
prendeu temporariamente 13
pessoas, nesta terça-feira (29),
durante operação contra uma
associação criminosa suspeita
de promover rinhas de galo por
todo o Brasil e maus-tratos.
Também foram cumpridos 19
mandados de busca e apreensão. As ordens judiciais foram
cumpridas em Ponta Grossa,
Campo Magro, Ivaiporã e
Siqueira Campos, no Paraná;
em São Francisco do Sul e Balneário Camboriú (SC); e nas
cidades paulistanas São Roque
e Presidente Prudente.

Apreendidas mais de 400 aves, além de apetrechos para a prática ilegal

Durante as buscas, os policiais civis apreenderam 394
galos, 11 filhotes, 120 gaiolas,
uma espingarda calibre 32, um
revólver, munições, R$ 7,2 mil
em dinheiro, quatro celulares,
dois cercados montados para a

rinha e outros acessórios usados na prática criminosa.
Todos os indivíduos presos na ação irão responder
por associação criminosa,
promoção de jogos de azar e
maus-tratos. Além disso, dois

EM CASTRO

Preso pela Civil segundo
envolvido em latrocínio
Da Redação
A Polícia Civil, por meio da
43ª Delegacia Regional de Polícia, prendeu um indivíduo de 25
anos, que também teria participado do latrocínio ocorrido no
dia 29 de agosto, na estrada do

Campo do Meio, zona rural de
Castro.
O sujeito foi preso em casa,
no bairro Jardim Arapongas, por
uma equipe da delegacia de polícia e entregue na Cadeia Pública
de Castro, onde encontra-se à
disposição da Justiça.

ROUPAS INFANTIS

Civil identifica autores
de furto em Jaguariaíva
Da Assessoria
Jaguariaíva - A Polícia
Civil de Jaguariaíva identificou
os autores do furto que vitimou
um estabelecimento comercial da
cidade, voltado para a venda de
roupas infantis, ocorrido no dia
12 de julho.
Durante a madrugada, após
pintarem as câmeras de segurança da loja roubada e das situadas nas adjacências, ladrões
arrombaram a porta do estabelecimento e subtraíram todas as
roupas que estavam no local,
gerando grande prejuízo financeiro à proprietária.
Com base nas informações
coletadas, o Setor de Investigações da Delegacia de Jaguariaíva
empreendeu diversas diligências identificando os autores do
crime como sendo um homem
de 50 anos de idade, residente no município de Fazenda
Rio Grande, e um homem de
54 anos de idade, morador no
município de Curitiba.
À luz de tais dados o Delegado de Polícia da cidade representou pela decretação da prisão

preventiva dos citados homens,
bem como pela expedição dos
devidos mandados de busca e
apreensão, sendo tais pleitos
deferidos pelo Poder Judiciário
local. As buscas foram cumpridas nos municípios de Curitiba e
Fazenda Rio Grande, sendo que
os suspeitos seguem foragidos.
Os homens foram identificados pela equipe da Polícia Civil
de Jaguariaíva como suspeitos
de, pelo menos, mais 06 (seis)
crimes similares ocorridos em
outras cidades do Estado do
Paraná, sendo tais informações
repassadas às respectivas unidades policiais.
O Inquérito Policial relativo
aos fatos ocorridos em Jaguariaíva será encaminhado ainda
esta semana ao Ministério
Público Estadual onde, após o
eventual oferecimento de denuncia, será possível a divulgação
das fotos e nomes dos foragidos, em respeito ao contido no
artigo 38 da Lei nº 13.869/19
(Lei de Abuso de Autoridade),
bem como pleiteada a reparação
do prejuízo econômico sofrido
pela vítima.

RIO IAPÓ

Homem desaparecido
é encontrado morto
Edilene Santos
Especial Página Um News
Homem de 51 anos, que
estava desaparecido desde o
dia 26, foi achado morto nesta
segunda-feira (28). O corpo
de Arnaldo Castanho estava no
leito do rio Iapó, em Castro, e
foi localizado por um pescador.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o cadáver se enroscou

numa linha de pesca. O corpo
foi resgatado pela guarnição
por volta de 19 horas e encaminhado ao Instituto Médico
Legal (IML) de Ponta Grossa.
De acordo com os bombeiros,
pela aparência, não fazia muito
tempo que Arnaldo havia se
afogado, pois não havia sinais
de decomposição e o corpo
estava em condições de ser
identificado.

indivíduos também foram autuados em flagrante por posse
ilegal de arma de fogo.
As investigações iniciaram
após ação da Polícia Militar
Ambiental em uma rinha que
estava ocorrendo em Piraí do

Sul, em agosto. Na ocasião,
69 galos foram apreendidos e
15 pessoas foram autuadas em
flagrante.
A Polícia Civil informou que
segue realizando diligências
para identificar demais envolvidos na prática criminosa.
A operação deflagrada nesta
semana foi comandada pelo
delegado Mateus Laiola, da
Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente do Paraná, e teve
como objetivo o cumprimento de
35 ordens judiciais. Os mandados foram cumpridos simultaneamente em cidades do Paraná,
Santa Catarina e São Paulo.
Das ordens, 16 são mandados
de prisão temporária e 19 mandados de busca e apreensão.
Até o momento, já foram
encontrados dezenas de animais
em situação de maus-tratos em
Campo Magro e Ivaiporã, no
Paraná, e em São Francisco do
Sul, em Santa Catarina.
* Com Assessorias

ALÉM DOS 63 ÓBITOS

A Secretaria de Estado da
Saúde divulgou nesta quartafeira (30) mais 1.590 casos
confirmados e 63 óbitos em
decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus.
Os dados acumulados do
monitoramento da Covid-19
mostram que o Paraná soma
177.007 casos e 4.441 mortes em decorrência da doença.
Há ajuste de casos confirmados detalhados ao final do
texto.
Internados
Nesta quarta-feira (30)
são 982 pacientes internados
com diagnóstico confirmado
de Covid-19: 812 em leitos
SUS (391 em UTI e 421 em
leitos clínicos/enfermaria) e
170 em leitos da rede particular (68 em UTI e 102 em
leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 951 pacientes
internados, 434 em leitos
UTI e 517 em enfermaria,
que aguardam resultados de
exames. Eles estão em leitos
das redes pública e particular
e são considerados casos suspeitos de infecção pelo SarsCoV-2.
Óbitos
A secretaria estadual
informa a morte de mais 63
pacientes. Todos estavam
internados. São 32 mulheres
e 31 homens com idades que
variam de 16 a 92 anos. Os
óbitos ocorreram entre 13 e
30 de setembro.
Os pacientes que foram a
óbito residiam em: Curitiba
(8), Londrina (7), Cascavel
(3), Ponta Grossa (3), São
José dos Pinhais (3), Araucária (2), Campo Mourão
(2), Colombo (2), Maringá

(2), Piraquara (2), Sarandi
(2). Também foi registrado
um óbito em cada um dos
seguintes municípios: Almirante Tamandaré, Apucarana,
Arapongas, Astorga, Atalaia,
Bocaiúva do Sul, Cambará,
Cambé, Campina da Lagoa,
Campo Largo, Carambei,
Cruzmaltina, Doutor Ulysses,
Grandes Rios, Guaratuba, Ipiranga, Irati, Jaguariaíva, Jataizinho, Mandaguari, Marialva,
Peabiru, Pinhais, Rolândia,
Santo Antônio da Platina,
Tijucas do Sul e Umuarama.
Fora do Paraná
O monitoramento da
Secretaria de Estado da
Saúde registra 1.891 casos
de pessoas que não moram no
Estado – 44 foram a óbito.
Alteração de município
Um caso confirmado no
dia 15/08 em Cornélio Procópio foi transferido para
Assaí;
Um caso confirmado no
dia 17/08 em Cornélio Procópio foi transferido para
Londrina;
Um caso confirmado no
dia 21/08 em Cornélio Procópio foi transferido para
Londrina;
Um caso confirmado no
dia 27/08 em Cornélio Procópio foi transferido para
Curitiba;
Um caso confirmado no
dia 28/08 em Cornélio Procópio foi transferido para
Londrina;
Um caso confirmado no
dia 31/08 em Cornélio Procópio foi transferido para
Londrina;
Um caso confirmado no
dia 2/09 em Cornélio Procópio foi transferido para Londrina;

Um caso confirmado no
dia 11/9 em Cornélio Procópio foi transferido para Londrina;
Um caso confirmado no
dia 13/09 em Cornélio Procópio foi transferido para
Bandeirantes;
Um caso confirmado no
dia 15/09 em Cornélio Procópio foi transferido para
Londrina;
Um caso confirmado no
dia 18/09 em Corbélia foi
transferido para Cornélio
Procópio;
Um caso confirmado no
dia 01/09 em Curitiba foi
transferido para Bocaiúva do
Sul;
Um caso confirmado no
dia 24/09 em Curitiba foi
transferido para Almirante
Tamandaré;
Um caso confirmado no
dia 29/07 em Curitiba foi
transferido para São José dos
Pinhais;
Um caso confirmado no
dia 28/09 em Curitiba foi
transferido para Araucária.
Exclusões
Dois casos confirmados
no dia 26/05 em Cornélio
Procópio foram excluídos por
duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no
dia 27/05 em Cornélio Procópio foi excluído por duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no
dia 17/07 em Cornélio Procópio foi excluído por duplicidade de notificação;
Um caso confirmado no
dia 24/09 em Paiçandu foi
excluído por duplicidade de
notificação;
Um caso confirmado no
dia 03/08 em Colombo foi
excluído por duplicidade de
notificação.

EM PIRAÍ DO SUL

PM flagra homem sufocando ex-mulher
Edilene Santos
Especial Página Um News
Piraí do Sul - A Polícia Militar conseguiu flagrar um caso de
violência doméstica em Piraí do
Sul. Segundo relatório divulgado
pelo órgãos, os policiais foram

acionados para atender à ocorrência e, ao chegar ao endereço
citado, surpreenderam o suspeito
no momento que ele tentava sufocar sua ex-mulher.
O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (30), na
rua França Viana, Centro de Piraí.

Marido atropela
mulher após
discussão
Edilene Santos
Especial Página Um News
Mulher foi atropelada pelo
próprio marido após uma discussão entre os dois, na tarde
desta segunda-feira (28), em
Castro. Segundo a Polícia Militar, o crime – caracterizado como
violência doméstica – aconteceu
na rua Geniplo Marcondes Carneiro, Jardim Alvorada, por volta
de 16h50.
A vítima teve ferimentos no
rosto e foi socorrida por populares. De acordo com a PM, após
o crime, o marido, de 42 anos,
fugiu levando consigo o filho
do casal. Em seguida, deixou o
menino na casa de um parente.
Até o fechamento desta reportagem, o suspeito não havia sido
localizado. O crime será investigado pela Polícia Civil.

MISTÉRIO

Boletim registra 1.590 novos casos
Da Assessoria

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

A vítima, de 37 anos, foi salva e
seu ex-marido, de 34 anos, recebeu voz de prisão, sendo encaminhado à delegacia de Polícia
Civil. De acordo com o delegado
Jairo Camargo, a mulher já tinha
medida protetiva expedida pela
Justiça contra o ex-marido.

Encontrado
morto dentro
de residência
Edilene Santos
Especial Página Um News
Homem de 32 anos foi
achado morto dentro de casa,
em Castro, na manhã desta
segunda-feira (28). Segundo a
Polícia Militar, o corpo de Aldenir José Saraiva apresentava
várias lesões, o que caracterizar a hipótese de homicídio.
Aldenir morava na avenida
Theófilo de Castro, localidade
de Barrinha, e seu corpo, de
acordo com a PM, foi achado
por um vizinho. Dentro da
casa, os policiais apreenderam uma espingarda calibre
.22, mas, segundo a polícia, a
arma não tinha sinais de que
teria sido usada recentemente.
Mesmo assim, a espingarda foi
apreendida e entregue na 43ª
DRP.
Além da PM, também
estiveram no local equipes
da Polícia Civil, do Instituto
de Criminalística e Instituto
Médico Legal.

PIRAÍ DO SUL

Pecuarista morre
eletrocutado
em área rural
Edilene Santos
Especial Página Um News
Piraí do Sul - Homem de
28 anos morreu após sofrer
uma descarga elétrica, na tarde
desta segunda-feira (28), em
Piraí do Sul. Segundo o Corpo
de Bombeiros, o acidente
aconteceu por volta de 11
horas, na localidade de Sertão
das Jararacas.
Juliano Maria Alves era
pecuarista e estava trabalhando
na propriedade quando foi eletrocutado. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas nada
pode ser feito pois ele morreu
no local. O Instituto Médico
Legal (IML) de Ponta Grossa
também esteve na propriedade
para recolher o corpo.
Juliano era casado e tinha
três filhas – uma de um ano
e meio, outra de quatro anos
e uma de sete anos. Ele foi
sepultado na manhã desta terça-feira (29).
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por Sandro

A. Carrilho

Divulgação

Gabriella
A youtuber e digital
influencer 'Fofurices da
Gabi', Gabriella Sumikawa,
estreia seus 11 anos
nesta sexta-feira (2). A
comemoração com suas
amigas será em casa.
Ela é filha de Marcella
e Anderson Smikawa
(in memorian). Parabéns!

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

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Andréia Almeida reserva o próximo dia 5 de outubro
para ser muito cumprimentada por mais um ano de vida.
No clique, com Joao Sebastião Alves Martins

Silvia Bueno Nápoli foi
muito cumprimentada
nesta quarta-feira (30), por
casião de seu aniversário

Divulgação / Fabiana Guedes

Ainda sendo muito
festejada pela troca de
idade no domingo, dia 27
de setembro, Aryane Halat
de Souza comemorou a
data em família, junto
do esposo Danilo Renato
de Oliveira e dos filhos
Melina e Lucas

01/10

Andréia Dalazuana
Ângela Menarim
Daniele Vaz Barbosa

Quem será muito
cumprimentado pela
chegada dos seus 50
anos nesse dia 8 de
outubro, é Lauro Nuzda.
No clique, recebe o
carinho da esposa Josélia
Mello Nuzda e de seus
filhos, Rodrigo e Milena

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

02/10

Augusto P. Colling
Claudio Kugler
Delmar Pimentel
Branca Flores dos Santos
Luiz Gustavo Rolim
Kássia R. Breus Klempovus
Roberto Brisky

Nesta quinta-feira (1º), Francisco Gomes De Carli, para alegria
de seus pais Francine Gomes Silva De Carli e Roberto Simão
De Carli, comemora seus três aninhos de vida. Parabéns!

03/10

Christofer Kamada
Reinaldo de Quadros
Raul Paulo Neto
Marcus Silva
Nelson Iksuda

Divulgação / Marcia Ferraz

A PARTIR DAS 17 HORAS
Divulgação / Fabiana Guedes

04/10

Pedro G. Souza Martins
José Osni G. Lopes
Roseli de Fatima Wieczorek

05/10

Carlos Roberto Ferreira
Jorge de Oliveira
Eloy Ferreira
Makerli Aparecida Zadra

Quem aniversaria no dia 4 de outubro
é Sandro Machinski, coordenador do
Escritório da Cohapar, em Ponta
Grossa. Receba nossos parabéns!

Ainda em tempo de
registrar o aniversário do
padre Cristiano Rodrigues,
comemorado no dia 30
de setembro, da Igreja
Perpétuo Socorro

Sexta-feira (2)
as atenções
irão para o
empresário
Claudio Kugler,
que estará
aniversariando.
Parabéns!

'Mercenários GastroBar'
reabre nesta sexta-feira
Divulgação

Divulgação / Arquivo Pessoal

Ambiente agradável
Da Assessoria

Fernanda Machado
de Paula é só sorrisos
pela chegada de seu
aniversário nesse
1º de outubro

O Mercenarios Gastrobar
retoma suas atividades nesta
sexta-feira (2). Para aproveitar as tardes de Primavera, a
novidade será o atendimento
externo, ao ar livre, em um novo
espaço criado para isso. Os
horários de atendimento serão
sextas a partir das 17h45 e
sábados, 17 horas, com fechamento às 23h30.
Também, quinzenalmente,
será realizado almoço. Pensando nas precauções em razão da

covid-19, o local terá limite de
pessoas e estará adaptado com
álcool gel em todas as mesas,
máscaras aos funcionários e todos os cuidados de higienização
e protocolos necessários ao bom
funcionamento do estabelecimento e segurança dos clientes.
Também pede-se a colaboração dos amigos e clientes quanto
ao uso contínuo de máscaras nos
deslocamentos no local.
Mercenários GastroBar está
localizado na Rodovia PR151,
km 168, sentido Carambeí a
Ponta Grossa.

