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Tibagi registrou
primeiro óbito
por coronavírus

JUNTO AO DETRAN

Carambeí
constrói base
para SAMU

Tibagi registrou seu primeiro óbito em decorrência
do novo Covid-19. O paciente
de 61 anos era portador de
hipertensão, diabetes e insuficiência renal crônica e faleceu
na quarta-feira (8). O município
confirmou ainda mais dois homens positivados por coronavírus, um de 31 anos, e outro de
página 6
75 anos.

PRÉDIO começa ser construído

CASO DO AVÔ

Em carreata
família clama
por justiça
Na sexta-feira (10), familiares e amigos dos familiares da
criança que, supostamente foi
abusada pelo padrasto de seu
pai em Piraí do Sul, fizeram uma
carreata pelas ruas da cidade.
A ação, de acordo com a avó
materna da criança, buscou
pressionar as autoridades locais
para que não deixem o caso
página 7
ipune.

VIRTUAL

146 RECUPERADOS ATÉ SEGUNDA-FEIRA

Castro chegou a 216
infectados por covid
Na segunda-feira (13), a cidade de Castro já registrava 216 casos do novo coronavírus, de acordo com o informativo diário
da Secretaria de Saúde do Município. Dos pacientes que testaram positivo para a doença, 146 já estão curados e 68 estão em
isolamento domiciliar. Dois pacientes estão internados em leito regular de hospital, e 54 casos estão em análise, aguardando
resultado de testes feitos recentemente. Castro levou pouco mais de três meses para chegar aos primeiros 100 casos, e menos de
duas semanas para dobrar esse número. O primeiro caso foi confirmado no município no final de março, em seguida os números
subiram lentamente, chegaram a ficar estacionados durante semanas, mas, no dia 1° de julho alcançava-se à primeira centena de
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casos. No dia 12 de julho já eram 207, e, conforme o último boletim, agora já são 216.

ECA INICIA
COMEMORAÇÕES
PELOS 30 ANOS
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Esposa de policial morto
por covid critica médica
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ALIEL ESTÁ ENTRE
OS DEPUTADOS
MAIS ATUANTES

Vera Lucia Teixeira de Quadros Alves, esposa do sargento
RR Edson Alves, 57 anos, morto por covid-19 às 20h08 de
sexta-feira (10), fez duras críticas a médica que atendeu o seu
marido na Unidade de Pronto Atendimento de Ponta Grossa
(UPA-PG), da Santa Paula. Para ela houve negligência desde a
primeira vez que Edson recebeu atendimento. À reportagem do
Página Um News, a esposa relatou que o seu esposo começou
a sentir "queimação no peito e dores no corpo" ainda no sábado
(4). Nesse mesmo dia eles foram até a UPA, e sem pedir exame
algum, a médica que o atendeu receitou Dipirona, um sachê para
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limpar o pulmão e mandou o seu marido para casa.
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NOTA PARANÁ
SORTEIA R$ 10
MILHÕES NESTA
TERÇA-FEIRA
página 4

FÁTIMA FAZ NOVOS
QUESTIONAMENTOS
À SECRETARIA
página 3

DEU DIPIRONA E MANDOU PARA CASA

Carambeí tem 127º caso de covid
EDSON ALVES e sua esposa Vera Lucia
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A base que irá alojar o Serviço
de Atendimento Móvel (SAMU) em
Carambeí está em construção. Localizada junto ao Detran sede e Defesa
Civil, o SAMU contará com o suporte
básico tendo uma ambulância e equipes com técnico de enfermagem e
motorista socorrista, que trabalharão
página 3
em regime de 24 horas.

DEPUTADOS ESTADUAIS

Superlotação
no transporte
coletivo
preocupa
A aglomeração de pessoas no
transporte coletivo e a transmissão
do novo coronavírus em ônibus e
terminais urbanos tem inspirado
preocupação no poder público, a
ponto da Assembleia Legislativa do
Paraná promover encontro remoto
página 3
para discutir o assunto.

Caminhão em
alta velocidade
espalha carga

MOTORISTA sobreviveu

Nessa segunda-feira
(13), equipe da PRF prestou atendimento a acidente,
tipo saída de pista, seguido
de capotamento. Um caminhão MAN, seguia sentido
Sul, quando ao realizar
uma curva, seu condutor,
de 38 anos, perdeu a direção, vindo a capotar fora
página 7
da pista.
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EDITORIAL

A DOR DUPLICADA
Quem não perdeu um ente querido, não sabe o quanto é
a dor da saudade daquele que se foi. No caso da covid-19,
esse sentimento pode ser duplicado, pois além de tirar quem
você ama, não dá a chance de se despidir pela última vez.
Esse é o caso de 72.833 pessoas mortas por coronavírus
em todo o país, até segunda-feira (13), número superior a
população de Castro que de acordo com o IBGE (2019) é
de 71.484.
Outro fator que mistura dor com revolta, é quando a prescrição médica vem tardia, ou errada. Um paciente com sintomas de covid-19 foi medicado com Dipirona no sábado (4),
receitado por uma médica e, em menos de seis dias, entrava
em óbito.

A politização da pandemia
Cada coisa em seu lugar. Ou,
em outros termos, cada macaco
em seu galho. A popular expressão aconselha que cada pessoa
deve exercer o que é de sua competência, fazer o que é de sua
atribuição, sem mexer em coisas
que desconhece. Cada um na sua.
O conselho cai bem nesses turbulentos tempos em que o Covid-19
foi puxado das salas da medicina
para o palanque político. A pergunta é inevitável: permanecesse
no campo da ciência, esse mortífero vírus teria matado tanta
gente, aqui e alhures? Caso os
governantes tivessem adotado as
recomendações de especialistas,
esse vírus, que mede bilionésimos de um metro, teria infectado
mais de 12 milhões de pessoas
no mundo (dados desta 5ª feira)
e matado até agora cerca de 600
mil pessoas?
Para ficarmos em nossas plagas, se o presidente Jair Bolsonaro não fosse uma das principais
alavancas da politização da pandemia, se governadores e prefeitos tivessem adotado medidas
tecnicamente necessárias desde
os tempos iniciais da crise sanitária, concentraria o Brasil 14%
dos diagnósticos do planeta, com
1,7 milhão de infectados e cerca
de 70 mil mortes? A resposta de
bom senso apontaria para uma

quantidade bem menor. O que
leva à conclusão: a falta de cumprimento de preceitos da ciência
por parte dos gestores públicos
tem sido responsável pela mortandade que se espalha, puxando
para as nossas cabeças a ideia
de que, sob esse prisma, estaria
sendo cometido um genocídio.
O fato é que a doença foi
conduzida aos laboratórios da
política, em que dirigentes tentam descobrir remédios para
tirar proveito da situação, em
que se indicam drogas rejeitadas
por organismos internacionais de
saúde pública, infectologistas e
biólogos, em que muitos vestem
o manto de salvadores do povo,
em que se puxa a fé das massas
para o balcão das oportunidades.
Receitar a tal da hidroxicloroquina ou o vermífugo ivermectina,
apenas com ligeiras indicações de
que são remédios potencialmente
fortes contra o vírus, sendo que
em relação ao primeiro há consenso sobre graves danos colaterais, não é um ato de insanidade,
desrespeito às recomendações
científicas, irresponsabilidade no
trato da saúde pública?
As massas tendem a imitar
as práticas de seus líderes. Se
o presidente da República, do
alto de sua autoridade, toma ele
mesmo a droga não recomen-

* Gaudêncio Torquato

dada por organismos internacionais, por que não devemos fazer
o mesmo? Milhares de pessoas
assim pensam. Pior ainda é
deduzir que muita gente poderá
morrer sob os efeitos deletérios
do remédio. Por isso, a orientação sobre prevenção, os hábitos
de higiene, a quarentena e a reabertura cuidadosa das atividades
comerciais, entre as principais
medidas, integram o circuito do
bom senso. Até surgir a tão esperada vacina, quaisquer outras iniciativas entram no buraco negro
da especulação.
Não há outra conclusão para
as ações demagógicas que algumas autoridades estão realizando:
compram milhões de comprimidos das drogas aqui referidas e as
distribuem às populações. Numa
importante e linda cidade de um
Estado do Sul, o prefeito faz distribuição de ivermectina como um
programa de saúde pública. Ao
que se comenta, como não há efeitos colaterais, o programa é bem
aceito, sob o crivo de médicos que
fazem a ironia: “esses placebos
pré-eleitorais, essas gotinhas de
cânfora homeopática distribuídas
em vidrinho ao povo (coisa que
começou em março), esses vermífugos têm efeito zero. Com uma
certeza: quem morrer por aqui
– seja do que for – morrerá sem

sarna, piolho ou vermes.”
Infelizmente, a politização da
pandemia vai continuar a animar
por mais algum tempo as alas
bolsonaristas e adversários, pois
isso interessa aos polos extremos
do arco ideológico. Mas é possível constatar que o copo das
querelas e acusações recíprocas
começa a transbordar. Só mesmo
os 15% dos fiéis radicais do bolsonarismo e um índice até menor
da extrema esquerda apreciam
este tiroteio verbal. Felizmente, o
Facebook está excluindo cerca de
80 contas de seu espaço, acusadas de manipulação por integrantes do tal “gabinete do ódio”,
instalado no Palácio do Planalto.
Uma companhia do tamanho e
respeitabilidade do Facebook não
faria isso sem provas. Por isso,
devemos acreditar no arrefecimento da polarização. Ademais,
fortes contingentes das classes
médias, a partir do influente
grupo de profissionais liberais,
já estão saturados de tanta radicalização. Tendem a se afastar
dos extremos. Só não enxergam
tal tendência cegos da mente. A
conferir.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Sandro A.
Carrilho
MINERVA
Em outra sessão ordinária
bastante movimentada, nesta
segunda-feira (13), eis que o
plenário da Câmara Municipal
de Castro contou até mesmo
com o raro Voto de Minerva.
Foi na discussão e votação do
Projeto de Lei 23/2020, do
Executivo Municipal, que autoriza a Prefeitura a abrir crédito
adicional suplementar no valor
de R$ 417.500, no âmbito da
Secretaria Municipal de Gestão Pública.
IMÓVEL
Conforme a justificativa do
projeto, o Executivo pretendia
abrir o crédito do Orçamento
de 2019 através de anulação
de suplementação para aquisição de imóvel situado na
rua Dr. Heráclito Mendes de
Camargo, 6, conforme cadastro imobiliário nº 309885
(área de 621 m², área de edificação de 323 m², matrícula nº
2.785 e laudo de avaliação nº
179/2020), que seria utilizado
para implantação da Guarda
Municipal.
REJEITADO
Como o parecer conjunto

das Comissões de Constituição
e Justiça (CCJ) e de Finanças e
Orçamento (CFO) foi pela rejeição do projeto, a presidente da
Câmara, vereadora Fatima Castro, colocou, então, o parecer
em votação. Isso significa que
se o parecer fosse aprovado, o
projeto seria rejeitado. O placar
terminou empatado: seis a seis.
Fatima, então, utilizou sua prerrogativa de Voto de Minerva e
votou favorável ao parecer. Resultado: o projeto foi rejeitado.
ALÉM DO CORONA
Precisa ser investigado a
fundo essa questão de uma
médica da UPA de Ponta Grossa
dar Dipirona para paciente
com todas os sintomas para
Covid-19, e mandá-lo para casa,
sem ao menos pedir um exame
na primeira consulta. Resultado:
óbito na sexta-feira (10).
CARONISTA É ASSIM
Até agora tem gente se perguntando, quem o prefeito quis
convencer ao dizer que o viaduto de acesso à Castrolanda
está sendo feito, atendendo
pedido seu. Pode até ter solicitado, mas muito antes já estava
sendo planejado e executado.
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A indignação de alguns
quanto as medidas de combate ao coronavírus, ganhou
até folheto colado na placa de
sinalização vertical do Estar,
em uma rua de Castro: "Ei
Prefeito, Meu comércio não é
essencial, mas seu Estar é ??.
Vai que essa moda pega ...

Resenhas rápidas e radicais

Robôs humanoides podem descobrir que a sua existência não é uma fraude!
Em Brazilworld, robôs humanoides foram criados para serem usados e manipulados por realidades que parecem longe de desmoronar. Eles não
conseguem entender a diferença entre ser um robô e ser um humano, mas isso realmente importa? Filósofos já tinham certeza de que os outros – que
pareciam e se comportavam como eles – já eram, de fato, autômatos, uma vez que acreditavam que Leis Supremas iriam garantir a felicidade de todos.
Intelectuais sempre apostaram que o contato de robôs com criaturas do dia-a-dia, como os elefantes e raposas, pode ajudar os que permanecem isolados, paralisados ou disfuncionais. Eles são muito inteligentes e podem inferir ações fantasiosas para convencer que um robô, mesmo inerte, algum dia
será um elefante e pode , então, pisar com classe sobre os que incomodam. Ou uma raposa, que pula etapas com desenvoltura. Para mim, essa ideia
só tem um fim: impedir que um robô aja como um ser consciente. E não acho que robôs devem ser ferramentas para projetos absurdos. Eles podem
aprender seu valor com outros – nas redes sociais – e descobrir que sua existência não é uma fraude e que nem tudo é automatizado. E que é possível
sair desta crise com uma nova invenção. E uma boa vacina.
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Temperatura

16 ºC
10 ºC

Umidade
92%
50%

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

Quarta
15/07

15

ºC

9 ºC

98%
75%

Nublado pela manhã, com possibilidade de garoa. Tarde de sol com diminuição de nuvens.
Noite com muita nebulosidade.

Quinta
REDAÇÃO

Clima

16/06

19 ºC
8 ºC

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

94%
47%

*Consulta realizada em: 13/07/2020
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AGLOMERAÇÃO EM ÔNIBUS E TERMINAIS URBANOS

Superlotação no transporte preocupa
Divulgação / Euclides Garcia

Novos modelos
para transporte
coletivo foram
sugeridos
Da Assessoria
A aglomeração de pessoas
no transporte coletivo e a transmissão do novo coronavírus em
ônibus e terminais urbanos tem
inspirado preocupação no poder
público. Com o objetivo de
encontrar soluções viáveis para
evitar a superlotação e, consequentemente, a disseminação do
vírus da COVID-19 no Estado, a
Assembleia Legislativa do Paraná
promoveu na manhã desta segunda-feira (13), por proposição do
líder do Governo, deputado Hussein Bakri (PSD), um encontro
remoto para discutir o assunto.
Reunindo
parlamentares,
especialistas, representantes dos
governos estadual e municipal e
de órgãos do transporte coletivo,
novos modelos para o transporte
de passageiros foram sugeridos
para conter o avanço da doença e,
ao mesmo tempo, colaborar para
manutenção das atividades econômicas dependentes dos meios de
locomoção coletivos. No centro
das discussões estão os projetos
de lei 300/2020 e 405/2020,
de autoria dos deputados Tadeu
Veneri (PT) e do primeiro secretário da Assembleia, deputado Luiz
Claudio Romanelli (PSB), respectivamente, que dispõe sobre a
utilização de transporte de passageiros enquanto perdurar o estado
de calamidade pública decorrente
da pandemia do novo coronavírus.
As duas propostas têm a coautoria
de outros deputados.
Na prática, o projeto de Veneri
limita a capacidade no transporte
coletivo intermunicipal no Paraná à
50% dos assentos disponíveis com
multa que pode chegar a R$ 500
mil, já o projeto de Romanelli proíbe o transporte de passageiros em
ônibus ou qualquer outro meio de
transporte coletivo em um número
superior aos assentos disponíveis
enquanto perdurar a pandemia. As
medidas preveem regras e limitações de pessoas transportadas,

Deputados Hussein Bakri e Luiz Claudio Romanelli (tela) durante reunião virtual
considerando a capacidade dos
veículos e as medidas de segurança
sanitárias. Durante a utilização do
transporte coletivo, os passageiros
estão obrigados a usar máscaras
de proteção facial. Em caso de
descumprimentos, estão sujeitos
às penalidades previstas na lei. A
legislação prevê ainda que os veículos deverão fornecer máscaras e
álcool em gel 70%.
A redução do número de
pessoas por veículos e as regras
impostas pelo projeto, dizem os
especialistas que participaram do
encontro, podem gerar impactos
financeiros no modelo como é operado atualmente, tornando a discussão complexa. É o que explicou
o líder do governo, Hussein Bakri.
“Em respeito a todos os projetos
que tramitam na Casa, a maneira
de trabalhar do Governo Ratinho
Junior é sempre estar aberto ao
diálogo, para pensar em conjunto
com os atores envolvidos e chegar a um denominador comum.
A questão é muito complexa do
ponto de vista de constitucionalidade, do custo operacional para o
poder público e para as empresas,
da falta de vacina que pode estender essa situação por bastante
tempo”, disse.
Para Bakri, a colaboração de
todos é essencial para a construção de uma nova forma de manter
o setor e o serviço. “Há uma boa
vontade de todos em construir a
melhor solução, pois sabidamente
a aglomeração no transporte cole-

Dois requerimentos de autoria
da vereadora Fatima Castro (MDB),
presidente da Câmara Municipal de
Castro, aprovados por unanimidade
na sessão ordinária de segunda-feira
(6), são novamente endereçados à
Secretaria Municipal da Família. Tratam-se dos requerimentos 154/2020
e 155/2020.
Através do 154/2020, Fatima
solicita à Secretaria informações
referentes aos veículos de responsabilidade da pasta. Ela pede a lista
pormenorizada dos veículos que estão
sob a responsabilidade da Secretaria
com várias outras informações.
Fatima também questiona quais
desses veículos foram comprados
com recursos do Índice de Gestão
Descentralizada (IGD), do Ministério
da Cidadania e do Programa Família
Paranaense; com verbas oriundas
de emendas parlamentares e quais
emendas foram essas; e se há previsão de compra de novos veículos.
Conselhos
Por meio do Requerimento
155/2020, Fatima Castro solicita
ao prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
(Patriota) e à secretaria Ana Carolina Barros informações quanto aos
conselhos municipais dos Direitos
da Pessoa Idosa, dos Direitos da
Criança e do Adolescente, da Assistência Social e da Habitação e à Rede
de Enfrentamento às Violências.
Sobre o Conselho da Pessoa
Idosa, a vereadora informa que consultou o Portal da Transparência e o
site da Prefeitura e concluiu que não
existem atas das reuniões realizadas
por esse conselho, neste ano.

4.942, que vale até esta terçafeira (14) em 7 regionais (Cornélio Procópio, Londrina, Cianorte,
Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e
Grande Curitiba) e até o dia 21
no Litoral. Pelo texto, o transporte
público deve atender prioritariamente os funcionários dos serviços
considerados essenciais, com até
65% de capacidade das 5h às 8h
e das 15h30 às 19h30 (horários
de pico) e até 55% da capacidade
nos demais períodos do dia.
Além dos parlamentares, também participaram da reunião a
chefe de Gabinete da prefeitura
de Curitiba, Cibele Fernandes
Dias; o representante da Secretaria de Estado da Saúde, Nestor
Werner; o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP),
Camilo Turmina; o presidente da
Urbanização de Curitiba (Urbs),
Ogeny Pedro Maia Neto; o diretor
de Operações do Departamento
de Estradas e Rodagens do Paraná
(DER-PR), Alexandre Magalhães;
o presidente da Coordenação da
Região Metropolitana de Curitiba
(Comec), Gilson Santos, o diretor
Legislativo da Casa Civil, Eduardo
Magalhães, além de representantes do Sindicato das Empresas de
Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Paraná
(Rodopar) e da Federação das
Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e
Santa Catarina (Fepasc).

* Com Redação

NESTA TERÇA-FEIRA

EM SESSÃO

Fatima faz novos
questionamentos

tivo é um grande foco de transmissão da doença e não podemos
deixar colapsar o nosso sistema de
saúde. A partir de agora, vamos
manter contato com a Casa Civil
para esgotar ao máximo a discussão e chegar a um modelo final
exequível, pois, quando se trata de
vidas, não há limites”.
Romanelli argumentou que o
projeto de lei é mais um instrumento de prevenção, proteção e
resguardo coletivo das pessoas,
e levanta uma barreira para se
evitar a transmissão do vírus. "O
projeto procura evitar a proximidade e aglomeração dos usuários,
mantendo-se assim a atividade
do transporte público ou privado
de passageiros, sob o enfoque de
saúde pública”, explicou.
Sugestões – Entre saídas
sugeridas durante a reunião
desta segunda-feira está o escalonamento da entrada e saída de
funcionários no trabalho, o acréscimo de veículos na frota, com a
utilização de meios de transporte
de outras áreas, como o escolar, a
criação de linhas específicas para
determinados setores, como o da
saúde. Para o deputado Tadeu
Veneri (PT), que também participou do debate, os argumentos
são bons. “Precisamos de alternativas eficientes. Necessitamos
de soluções que não sejam colocar 200 pessoas dentro de ônibus”, comentou.
Por ora, o que há de regra
estadual sobre o tema é o Decreto

Nota Paraná sorteia R$ 10 milhões
Com o retorno dos sorteios da
Loteria Federal, suspensos desde
março devido à pandemia de
Covid-19, a Secretaria de Estado
da Fazenda promove nesta terçafeira (14), em Maringá, os sorteios do Nota Paraná referentes
aos meses de abril e maio. Como
a cada mês são distribuídos R$
5 milhões (R$ 2,8 milhões para
cidadãos e R$ 2,2 milhões para
entidades assistenciais), desta vez
serão liberados R$ 10 milhões
em um único dia.
Para os consumidores que
colocaram o CPF na nota, são
40.103 prêmios individuais mensais que variam de R$ 10 a até R$
1 milhão (primeiro prêmio). Portanto, nesta terça-feira haverá dois
novos milionários no Paraná.
Para as entidades, são vinte
mil prêmios de R$ 100 e dez prêmios de R$ 20 mil a cada mês.
O sorteio dos prêmios do
Nota Paraná se baseia nos

números da Loteria Federal. De
acordo com o item 12 da Resolução nº 626/2015, a apuração
dos contemplados será realizada
de forma eletrônica e, para garantir a segurança do processo, será
aplicado, sobre o conjunto de
bilhetes concorrentes, algoritmo
matemático que terá por base os
números sorteados em extração
da Loteria Federal.
“Pedir a nota fiscal em todas
as compras é exercer a cidadania. Além de ajudar na arrecadação do Estado, os sorteios
são um grande estímulo, pois o
contribuinte também concorre
a ótimos prêmios em dinheiro”,
destaca o secretário da Fazenda,
Renê Garcia Junior.
A coordenadora estadual do
Nota Paraná, Marta Gambini,
lembra que os sorteados serão
notificados após a homologação
do resultado e orientados sobre
a entrega dos prêmios.

Repasses
Além do sorteio, o programa
Nota Paraná devolve valores aos
contribuintes que colocam seu
CPF na nota ao fazer compras,
ou para as entidades sociais
cadastradas no programa e indicadas pelo cidadão.
Em julho foram pagos R$ 8
milhões em créditos, sendo R$
7,17 milhões para consumidores com CPF identificado e R$
874,7 mil para entidades sem
fins lucrativos.
No total, 5 milhões de contribuintes pediram CPF na nota em
abril e poderão fazer o resgate
com depósito em conta-corrente
ou optar por deixar o valor acumular para pagar o IPVA, no início de 2021.
Também 1.284 entidades de
todas as regiões do Estado que
receberam a doação de notas fiscais por parte dos contribuintes
serão beneficiadas este mês.

PRÊMIO CONGRESSO EM FOCO

Aliel está entre os mais atuantes
Da Asessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) está novamente
entre os indicados para concorrer
ao Prêmio Congresso em Foco,
considerado a mais respeitada

avaliação referente ao trabalho
parlamentar. Este ano concorrem
ao prêmio os parlamentares que
se destacam por ações pela Educação. Na edição anterior Aliel foi
escolhido pelos jornalistas como
o melhor deputado federal do

Paraná. Só podem ser votados os
congressistas ficha-limpa, que não
são alvos de investigação. A avaliação será feita separadamente
pelo público, por um júri especializado e pelos jornalistas que
cobrem o Congresso Nacional.

NA DIREÇÃO DA ALEP
O deputado Alexandre Amaro (Republicanos)
assumiu a quinta secretaria
da Assembleia Legislativa.
A mudança ocorre após o
deputado Marcel Micheletto
(PL) se licenciar para assumir a Secretaria Estadual da
Administração e Previdência
Social. “É um prazer colocar meu nome à disposição
da Mesa Executiva para este
trabalho. Sabemos que é uma
tarefa árdua e importante. O
posto aumenta a responsabilidade de servir ao Paraná”.
OBRAS PRIORIZADAS
O secretário Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística)
anunciou o início das obras
na BR-173. "Iniciamos nos
próximos dias as obras priorizadas em Ponta Grossa.
Defendemos investimentos
para esta rodovia federal
junto ao MPF e STF devido
ao número de acidentes registrados pela Polícia Rodoviária Federal. Até novembro de
2021, entregaremos as obras
concluídas".
TRANSPORTE
COLETIVO
O deputado Hussein Bakri
falou sobre a telereunião que
discutiu a ocupação do transporte coletivo no Paraná
enquanto perdurar a pandemia do coronavírus. "Debatemos dois projetos de lei em
tramitação na Assembleia –
dos deputados Luiz Claudio
Romanelli (PSB) e Tadeu
Veneri (PT) – que estipulam
limite no número de passageiros para a circulação dos
ônibus. O governo Ratinho
Junior comunga o interesse
do legislativo para construir
a melhor solução para esse
tema, pois sabidamente a
aglomeração no transporte
coletivo é um grande foco de
transmissão da covid-19 e
não podemos deixar colapsar
o nosso sistema de saúde,"
reforça Bakri.
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA
Projeto de lei protocolado na Alep prevê a aceleração da implantação do BIM
(Modelagem da Informação
da Construção) no Paraná.
A proposta apresentada
pelos deputados Luiz Fernando Guerra (PSL), Mabel
Canto (PSC) e Delegado
Francischini (PSL) pretende
garantir um novo padrão
para construção de empreendimentos públicos, alterando
que estabelece normas sobre
licitações, contratos administrativos e convênio no âmbito
dos poderes estaduais. "O
projeto tem o objetivo de promover a inovação tecnológica
para melhoria na qualidade
de projetos e obras públicas",
afirma Guerra.
MELHORIAS
O deputado Alexandre
Curi (PSB) conseguiu destinar mais de R$ 600 mil para
Florestópolis. O dinheiro
será usado em pavimentação
asfáltica, adequação da rede
de drenagem das águas das
chuvas, meio fio com sarjeta,
e ainda a urbanização das
calçadas e sinalização viária.
"Meus agradecimentos ao
apoio do governador Ratinho
Junior, e ao secretário João
Carlos Ortega, do Desenvolvimento Urbano. Apesar de
tudo que estamos passando,
um momento tão delicado,

Orlando Kissner / Alep

o trabalho não pára, continuamos gerando emprego e
cuidando do bem estar dos
paranaenses"
COOPERAÇÃO
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Ademar Traiano (PSDB),
participa hoje do encontro
virtual organizada pela Secretaria Estadual da Fazenda
para debater a cooperação entre poderes contra a
pandemia.“Essa união dos
poderes e entes públicos vai
permitir que possamos ver a
real situação econômica do
estado e, juntos, tomarmos
decisões para enfrentar essa
crise que o estado e país está
passando em razão do coronavírus e também encontrar
mecanismos para amenizar os
efeitos econômicos para toda
a sociedade”, disse Traiano.
ALAVANCADA
O presidente do MDB
do Paraná, João Arruda,
espera dobrar o número de
representantes do partido na
Câmara de Vereadores de
Curitiba. "Temos ótimos précandidatos representantes de
vários setores, bairros e segmentos. Serão 58 candidatos, dos quais, 18 candidatas
mulheres. Fazemos reuniões
periódicas e tenho certeza
que a nossa chapa será uma
grande alavanca para a candidatura do MDB à prefeitura
de Curitiba. E afirma, "o que
mais interessa é ter um plano
de inclusão, de inovação e
vários projetos destinados aos
jovens de Curitiba".
VAI EDSON!
João Arruda adiantou
ainda que não abre mão da
candidatura do atual viceprefeito, Edson Scabora, a
prefeito de Maringá. O presidente do MDB do Paraná
adianta que a candidatura de
Scabora será prioridade no
diretório nacional. "A candidatura do Edson é importantíssima para o projeto
estadual do MDB".
PRISÃO EM 2º
INSTÂNCIA
Menos de um ano depois
de o STF determinar que a
execução da pena só deve
acontecer após o trânsito em
julgado do processo, uma
PEC que propõe mudar esse
entendimento e deve ter prioridade na pauta do Congresso
Nacional assim que as sessões
presenciais forem retomadas.
Nesta nova versão, além de
processos criminais, a PEC
quer incluir no bolo também
os trabalhistas e tributários,
o que pode fazer a proposta
virar uma bomba capaz de
provocar grandes estragos na
economia.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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FORA DO PERÍMETRO URBANO

Vereador requer construção de cadeia
Divulgação

Atual cadeia
de Castro
tem mais
de 30 anos

APROVADO POR UNANIMIDADE

Projeto cria 'Banco de Oferta
de Serviços Voluntários'

Da Assessoria
Requerimento de autoria
do vereador Joel Elias Fadel
(Patriota) defende a construção
de uma nova cadeia pública, em
Castro, fora do perímetro urbano.
O Requerimento 139/2020, que
foi aprovado por unanimidade
na sessão ordinária da última
segunda-feira (6), solicita ao
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (Patriota) a sua intercessão junto ao governador Carlos
Massa Ratinho Junior (PSD) e
ao secretário estadual da Segurança Pública, coronel Romulo
Marinho Soares, para a construção de uma nova cadeia. A proposição reitera o Requerimento
64/2019, também de Joel.
O vereador argumenta, na
justificativa, que a atual cadeia
pública, anexa à antiga 43ª
Delegacia de Polícia Civil, foi
construída há cerca de 30 anos.
“Portanto, a estrutura era adequada à época e o local designado
para sua construção era isolado.
Entretanto, devido ao crescimento
da cidade e ao aumento da criminalidade, esta [cadeia] tem se
tornado motivo de preocupação

Da Assessoria

Vereadores no Plenário durante execução do Hino Nacional, durante a sessão se segunda-feira
para a população”, explica.
“Estando, hoje, localizada em
via de acesso ao Centro, e tendo
em seu entorno escolas, comércios e outros serviços públicos,
como o Detran [Departamento
Estadual de Trânsito], tentativas
de fuga e rebeliões são motivos
de preocupação para os munícipes, pois, em tese, estas rebeliões
são causadas pela superlotação”, informa a justificativa. O
vereador lembra que a cadeia
tem capacidade para abrigar 40
presos. “No entanto, abriga um
número muito maior”, observa.
“Assim sendo, a construção de
uma nova cadeia é uma necessidade, que abala a segurança dos
munícipes e tem gerado muitas
reclamações”, finaliza.
“Esse é um requerimento que
a gente vem fazendo há muitos
anos, que é a retirada da cadeia

A sessão ordinária de segundafeira (6), teve um momento, digamos, nostálgico e ao mesmo de
lembrança de uma categoria que
frequentemente não é lembrada.
Foi durante a discussão do Requerimento 146/2020, de autoria do
vereador Antonio Sirlei Alves da
Silva (DEM), que requer Voto de
Congratulações a todos os profissionais de limpeza do município,
incluindo varredores de vias, coletores terceirizados, catadores de
recicláveis e afins.
“Todos os dias, ao transitarmos pelas ruas de nossa cidade,
encontramos vários trabalhadores,
muitas vezes pouco reconhecidos,
apesar da enorme importância de
seu trabalho”, relata Sirlei, na justificativa da proposição. “Os profissionais de limpeza dedicam-se
incansavelmente para tornar o
nosso ambiente mais limpo e higienizado”, complementa.
Segundo informa a justificativa,
de acordo com o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
atualmente, o Brasil produz mais de
230 toneladas de lixo por dia. “Com
esse número alarmante, nos damos
conta de que precisamos muito desses profissionais. Eles têm o papel
de deixar tudo organizado e limpo
e fazem isso com muito carinho,
competência e profissionalismo,
em nossa cidade. Vale lembrar que
essa limpeza diária diminui os riscos de bueiros entupidos, os quais
ocasionam alagamentos e enchentes”, continua a justificativa. “Parabenizo a todos os profissionais do
ramo da limpeza e conservação de
Castro. O seu esforço e dedicação é
essencial para a vida de todos nós.
Parabéns”, finaliza o vereador, na
proposição.
“Nós temos, hoje, uma cidade
de porte médio que precisa de muitos cuidados”, disse Sirlei, durante
a discussão da proposição, lembrando “dos nossos primeiros garis,
no início dos anos 60”. “O [vereador] Zé [Nocera] deve lembrar, era
só no Centro que tinha os garis pra
varrer as ruas. E ali onde tínhamos
a Câmara [no Centro], e hoje tem
uma casa de frutas, era o local onde
os garis jogavam o que eles varriam
no Centro. O outro local [...] era
naquele terreno onde estava localizado o Mercado Priotto, ao lado da
Prainha”, relembrou.

Placas
Pelo
Requerimento
138/2020, Joel solicita ao prefeito informações sobre a possibilidade de colocação de placas
indicativas com nomes de ruas
próximas ao Fórum Eleitoral
e outras melhorias, como uma
nova pavimentação asfáltica, calçadas para pedestres, iluminação
pública e colocação de lixeiras.
Joel argumenta, na justifica-

tiva, que vários prédios públicos – como o Fórum, a Câmara
Municipal, o Fórum Eleitoral, a
Subseção de Castro da Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB)
e a Agência da Previdência Social
– estão numa localização “muito
próxima”. “Sendo assim, se faz
necessária a colocação de placas
indicativas com nomes das ruas
para facilitar o acesso”, afirma.
“E, em razão da localização
destes prédios, a travessa Álvaro
Ferreira Filho concentra grande
fluxo de pedestres e veículos
e expõe outras necessidades”,
continua a justificativa. “De
modo que se faz necessária a
manutenção, o embelezamento
e [a] funcionalidade desta área,
considerando que se trata de um
cartão de visitas, pois recebe a
visita de autoridades de outros
municípios”, conclui.

SECRETÁRIA REJANE EXPLANA

VOTO DE CONGRATULAÇÕES

Requerimento
de Antonio Sirlei
parabeniza garis

aqui do Centro da cidade”,
disse Joel, durante a discussão
da matéria. O vereador fez uma
observação acerca da necessidade de recuperação dos presos
do ponto de vista da “dignidade
humana”. “A cadeia é antiga
[...]. Hoje, temos mais de 200
[presos] lá dentro. É desumana
essa forma [de tratá-los], todo
mundo amontoado”, afirmou.

'Não considero os alunos excluídos'
Divulgação

Da Assessoria
“Quando encaminhei esse
requerimento para os nossos
diretores, para a equipe da
Secretaria, eu senti necessidade de esclarecer. Eu acho
que eram perguntas simples de
serem respondidas, talvez não
fosse nem o caso de uma justificativa como você fez”. Assim
começou a explanação da
secretária municipal de Educação, Rejane de Paula Nocera,
durante a sessão ordinária de
segunda-feira (6), na Câmara
Municipal de Castro.
A convite do Legislativo,
Rejane foi ao Plenário para
responder aos questionamentos feitos pela presidente da
Casa, vereadora Fatima Castro (MDB), no Requerimento
136/2020, pelo qual pede ao
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior (Patriota) e à secretária
informações a respeito das atividades que estão sendo desenvolvidas nos centros municipais
de educação infantil (Cmeis)
e nas escolas no contexto da
pandemia do novo coronavírus. A proposição de Fatima
foi aprovada por unanimidade
na sessão de 22 de junho passado. “Seja muito bem-vinda,
Rejane, a esta Casa de Leis. É
um prazer tê-la aqui conosco.
Sinta-se à vontade, acolhida.
Já de pronto quero agradecer a
sua prontidão em responder ao
requerimento”, disse Fatima,
após suspender a sessão por
25 minutos, depois da leitura
do expediente.
“Nós vamos conseguir mostrar o trabalho que está sendo
feito e eu não considero os alunos excluídos. Alguns alunos
que estão deixando de receber
as atividades, por algum motivo
que vamos explicar, são os que
irão ser tratados com o maior
cuidado possível. Nós vamos
começar o trabalho com eles”,
disse Rejane, sinalizando a primeira ação da sua pasta quando
voltarem as aulas presenciais.
Rejane utilizou recursos
de projeção de slides, mostrando as ações desenvolvidas
pela Secretaria de Educação.

Um projeto do vereador Joel
Elias Fadel (Patriota), que cria
o Banco de Oferta de Serviços
Voluntários, foi aprovado por
unanimidade na sessão ordinária da última segunda-feira (6),
na Câmara Municipal de Castro. Trata-se do Projeto de Lei
45/2020, que recebeu pareceres
favoráveis da Procuradoria Jurídica e da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). O parecer
jurídico indicou apenas uma correção de pontuação ortográfica
no artigo 6º do projeto, sugerindo a colocação de uma vírgula
no lugar de um ponto no seguinte
trecho: [...] durante a Semana do
Voluntariado Paranaense. A qual
se comemora [...]”.
Conforme o artigo 2º do
projeto, considera-se serviço
voluntário “a atividade não
remunerada prestada por pessoa física a quaisquer órgãos da
administração direta ou entidades dotadas de personalidade
jurídica própria integrante da
administração indireta do município de Castro”. “A prestação
voluntária dos serviços não
gera vínculo empregatício, nem
obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim, na
forma estabelecida pelo artigo
1º, que dispõe sobre o serviço
voluntário”, prevê o artigo 3º. A
prestação de serviço voluntário
será precedida da celebração
de “termo de adesão” entre o

órgão da administração direta
ou entidade da administração
indireta do município de Castro
e o prestador do serviço voluntário. No cadastro dos voluntários deverão constar, além da
atividade profissional e área de
interesse da atuação, os dados
pessoais dos voluntários, os serviços que se dispõem a prestar,
bem como o número de horas
que poderão disponibilizar a
realização do respetivo trabalho
voluntário.
A proposição prevê, ainda,
que serão utilizados recursos e
materiais pertencentes ao poder
público na prestação voluntária
dos serviços. O prefeito Moacyr
Fadel estará autorizado, pelo
projeto, a “conferir ‘certificado
de trabalho voluntário’ aos que
efetivamente completarem o
período mínimo de um ano de
prestação de serviço, de forma
regular e continuada, através
do Banco de Oferta de Serviços
Voluntários”. Essa prestação
deverá ser realizada durante a
Semana do Voluntariado Paranaense, comemorada entre os
dias 24 e 30 de setembro de
cada ano, conforme o disposto
na Lei Estadual 9.135/1990.
“O serviço voluntário virá fortalecer os atos da administração
pública municipal junto à sociedade castrense, ao promover a
participação dos munícipes na
construção de uma sociedade
mais justa e igualitária”, informa
a justificativa.

COMITÊ DA CRISE

Constitucionalidade de
decreto é questionada
Da Assessoria
Vereadora Maria de Fatima Castro, durante sessão da câmara
“Todas as nossas decisões nós
tomamos em grupo. Estamos
embasados com documentação”, disse, lembrando que,
até aquela segunda-feira, a
Secretaria de Educação já contava com 115 dias de paralisação e 53 dias letivos.
A secretária observou que
a sua pasta está construindo
a oitava quadra coberta, “em
dois anos”. “Já encaminhamos
cinco no ano passado”, afirmou. “Estamos fazendo esse
trabalho desde 23 de março”,
completou. No final da fala,
Rejane exibiu um vídeo de uma
escola municipal e lembrou que
a sua pasta registrou “muitas
conquistas”.
“Você está corretíssima
quando diz que a Secretaria
de Educação tem muitas conquistas”, disse Fatima. “Com
relação ao requerimento, ele é
fruto de questionamentos que a
população faz aos vereadores;
o vereador é a ligação entre a
comunidade e o poder público.
Em momento algum eu tive a
intenção de magoar quem quer
que seja”, observou.
Fatima questionou se existem professores nas escolas
para tirar as dúvidas dos pais
de alunos. Rejane respondeu
que as equipes pedagógicas
ficam nas escolas e Cmeis e
que os professores, em casa,
elaboram as atividades para os
alunos. “As questões são resolvidas via WhatsApp”, contou.
“Estamos falando de crianças
que tiveram menos de um mês
de contato com os professores.
São várias situações, por exem-

plo, de crianças que estão na
casa dos avós porque os pais
estão trabalhando”, observou.
Rejane disse que a cidade
é “bem servida” por internet,
mas lembrou que várias tentativas já foram feitas para disponibilizar o sinal em regiões
como a Serra do Apon. “Mas
não é o caso de o Moacyr
intervir”, ponderou.
Alguns
vereadores
se
manifestaram. O primeirosecretário Maurício Kusdra
(PSB) observou que acredita
que Castro “esteja bem” na
área da Educação. “No póspandemia, nós vamos ter uma
adesão dos pais [às questões
educacionais], uma valorização
do professor”, avaliou. “Mais
do que o estudo, é preciso
manter o vínculo”, completou,
citando um requerimento de
sua autoria que, segundo ele,
foi enviado há cerca de três
meses à Secretaria de Educação, sobre hora-atividade,
mas que “não foi respondido”.
Rejane disse que vai responder
ao vereador.
“Só quero agradecer à
Rejane pelo convite feito por
mim para esclarecer o seu
requerimento” afirmou José
Otávio Nocera (Patriota). “Foi
muito bem explicado. Parabéns à secretária e a toda a sua
equipe”, disse.
Por fim, Fatima Castro
pediu que Rejane fizesse as
suas considerações finais. “Em
primeiro lugar, eu sou professora, e o que eu puder fazer
para defender a classe eu vou
fazer”, finalizou a secretária.

Requerimento de autoria do
vereador Rafael Rabbers (PTC),
segundo-secretário da Câmara
Municipal de Castro, pede
informações ao prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (Patriota)
sobre a participação de vereadores no Comitê de Crise para
Supervisão e Monitoramento
dos Impactos da Covid-19. De
acordo com o Requerimento
148/2020, aprovado por unanimidade na sessão ordinária
da última segunda-feira (6),
pelo Decreto Municipal 189,
de 16 de abril deste ano, foi
instituído, em Castro, o Comitê
de Crise para Supervisão e
Monitoramento dos Impactos
da Covid-19, “que é um órgão
de articulação da ação governamental e de assessoramento ao
prefeito – portanto, integrante
da estrutura do Poder Executivo Municipal”.
No entanto, Rabbers lembra que o decreto determina,
na alínea “c” do artigo 3º, que
os vereadores integrem esse
comitê. “Diante disso, questionamos a constitucionalidade
dessa composição, visto que
o artigo 2º da Constituição
Federal determina a separação
e harmonia dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário.
Com isso, entendemos que a
participação dos vereadores no
comitê seria uma invasão legislativa nas atribuições do Poder
Executivo e ofenderia o princípio da separação dos poderes”, argumenta o vereador.
“Ante o exposto, solicitamos a
análise da constitucionalidade
de tal decreto, e se de fato
houver inconstitucionalidade,
solicitamos a sua correção”,
finaliza.

Aviso prévio
Rafael Rabbers é autor de
mais dois requerimentos aprovados na sessão de segunda.
No Requerimento 150/2020, o
vereador pede ao prefeito informações sobre a falta de drenagem e escoamento de águas
pluviais no Jardim Dona Helena.
Pelo
Requerimento
151/2020, Rabbers solicita ao
prefeito informações sobre o
aviso prévio aos moradores das
ruas que serão interditadas para
realização de obras. Rabbers
também questiona por quanto
tempo vai durar a interdição das
ruas, “conforme determina, em
regra, o projeto básico”.
“Recentemente, recebemos
reclamações de moradores que
tiveram as ruas fechadas para
a realização de obras, pois os
mesmos não foram comunicados
previamente do fechamento das
vias”, informa a justificativa. “Em
regra, os projetos básicos das
obras de pavimentação e restauração de pavimento preveem que
os moradores devem ser avisados previamente e informados de
quanto temo a via permanecerá
interditada”, finaliza.
Divulgação

Vereador Rafael Rabbers,
durante a sessão da Câmara
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JUNTO AO DETRAN SEDE E DEFESA CIVIL

Carambeí inicia
a construção da
base para SAMU
SAMU prestará
atendimento
de urgência e
emergência
Da Assessoria
Carambei - A base que irá
alojar o Serviço de atendimento
Móvel (SAMU) em Carambeí
está em construção. Localizado junto ao Detran sede e
Defesa Cívil o SAMU contará
com suporte básico tendo uma
ambulância e equipes com técnico de enfermagem e motorista
socorrista, que trabalharão em
regime de 24 horas. A previsão
é que em quatro meses toda
estrutura física esteja pronta.
De acordo com a secretaria Municipal de Saúde o

SAMU prestará atendimentos
de urgência e emergência conduzindo os pacientes para atendimento no Centro Municipal
de Saúde e quando necessário
fazer a condução para Ponta
Grossa ou outras localidades,
sem a necessidade de deslocamento de profissionais do
Município.
A estrutura do SAMU em
Carambeí, construída com
recursos próprios, terá 115m²
com área para garagem e
lavagem da ambulância , sala
de higienização das macas e
espaço de depósito de materiais de limpeza. As equipes
compartilharão
alojamento,
sanitários, cozinha e refeitório
com os servidores da Defesa
Cívil e Detransede.
SAMU Regional
Desde o mês de abril,

Carambeí conta com o atendimento do SAMU Regional que além de transporte
com ambulâncias, de Castro
e Ponta Grossa, conta com o
serviço aeromédico no qual
os pacientes, de acordo com
a gravidade, são removidos de
helicóptero para hospitais da
região.
O diretor geral do Consórcio Intermunicipal SAMU
Campos Gerais (CIMSAMU),
Jaime Menegoto, detalha que
desde que Carambeí aderiu
ao serviço foram contabilizados 15 atendimentos, dentre
os quais transferências para
hospitais de maior complexidade, quedas de mesmo nível,
Acidente Vascular Cerebral
(AVC), dores abdominais e
intoxicação exógena.
O serviço do SAMU é acionado pelo fone 192.

EM DECORRÊNCIA DO NOVO CORONAVÍRUS

Tibagi registra 1º óbito por covid
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi registrou seu primeiro
óbito em decorrência do novo
Covid-19. O paciente de 61 anos
era portador de hipertensão, diabetes e insuficiência renal crônica
e faleceu na quarta-feira (8).
O município confirmou ainda
mais dois positivados por coronavírus, um paciente masculino,

de 31 anos, diabético, que está
internado em estado gravíssimo
na UTI; e outro paciente masculino, de 75 anos, que também
está internado.
Tibagi também recebeu quatro resultados negativos para a
doença, o que soma 81 descartados.
Dos casos, é de se destacar
que seis já se recuperaram.

Circuito de Xadrez Online inicia sábado
Carambei - A Secretaria
Municipal de Esportes realiza o
primeiro Circuito Carambeí de
Xadrez Online em quatro etapas,
com início no dia 18 de julho e
encerramento em 29 de setembro. Ao final de cada circuito,
os três primeiros colocados de
cada categoria receberão premiações. As inscrições são gratuitas
e podem ser efetuadas no link
https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLScnTPZMzAugV_
SH2hKRbbQF9DpA9rkoI3_cckFy35afVD21vQ/viewform
Com etapas marcadas para
o dia 18 de julho, primeiro de
agosto, 15 de agosto e 29 de
setembro, sempre às 20 horas,

Divulgação

Fiscalização atuou com
rigor no fim de semana
Divulgação

disponibilizados nas redes sociais.
Alfredo comenta que nesse
período em que não há como
promover esportes coletivos o
Circuito de Xadrez OnLine surge
como uma oportunidade de exercício mental onde crianças e adultos
poderão praticar. "Jogar xadrez
proporciona o desenvolvimento da
memória, imaginação concentração e do raciocínio rápido, fatores
que irão melhorar o desempenho
nos estudos e trabalho", ressalta.

Carambeí
registra novo
caso de Covid-19
Da Assessoria
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Saúde, por meio da
Vigilância Epidemiológica, divulgou na segunda-feira (13) o 127º
caso da Covid-19 no município,
através de teste rápido do Ministério da Saúde. O paciente e do
sexo masculino e tem 19 anos.

EJA FASE 1

Em parceria com a PM, foram identificadas duas festas
Da Assessoria
Tibagi - No sábado (11),
a Comissão de Fiscalização
da Prefeitura de Tibagi, em
parceria com a Polícia Militar
(PM), realizaram uma ação
por todo o município. Foram
percorridos todos os estabelecimentos da sede, distritos
de Caetano Mendes e Alto
do Amparo e a localidade do
Barreiro, para observar se os
estabelecimentos e a população estão respeitando as
medidas de enfrentamento à
pandemia da Covid-19.
De acordo com a gerente

da Vigilância Sanitária, Ana
Luiza Pedroso, foram identificadas duas festas clandestinas
que foram prontamente orientadas pela PM para pararem.
A fiscalização ainda encontrou
um estabelecimento aberto
após às 22 horas, horário de
fechamento dos estabelecimentos previstos no decreto
municipal n°815/2020 que
foi infracionado.
Esta é mais uma das ações
da comissão que tem atuado
constantemente, averiguando
as denúncias recebidas, através de ligações pelo número
(42)9 8812-7063.

22 residentes de Palmeira já
se recuperaram da Covid
Da Assessoria

o 1º Circuito de Xadrez Online
Carambeí estará aberto a participação de categorias masculina
e feminina nas idades de 8/9,
10/11, 12/13, 14/15, 16/17,
18 e mais.
O secretário de Esportes,
Alfredo de Oliveira Neto, explica
que os enxadristas que preencherem o formulário estarão cadastrados no circuito precisando somente
confirmar a participação em cada
uma das etapas através dos links

NESTA SEGUNDA

FESTAS CLANDESTINAS EM TIBAGI

COMUNICADO

EM CARAMBEÍ

Da Assessoria

Prédio começa a ser construído

Palmeira - A Secretaria
Municipal de Saúde (SMS) divulgou os novos dados referentes à
Covid-19 em Palmeira, com um
novo caso em morador do município. Trata-se de uma mulher
de 22 anos, residente em área
urbana, já recuperada da doença.
O panorama atual dos casos
de Covid-19 em Palmeira está da
seguinte forma:
São 37 casos confirmados
para Covid-19 em residentes de
Palmeira, sendo 22 recuperados,
14 em isolamento domiciliar e um
óbito confirmado por Covid-19.
Também existem 13 casos confirmados em moradores de outros

Estados e municípios que residem
temporariamente em Palmeira
devido ao trabalho, sendo que os
13 estão recuperados e já receberam alta de isolamento domiciliar.
Monitoramento
Atualmente a SMS monitora
144 pessoas com síndrome respiratória/gripal. Ao todo, Palmeira
têm 520 pacientes notificados,
sendo 376 já recuperados. A testagem para Covid-19 foi realizada
em 261 pessoas.
Um caso segue em investigação, trata-se de pessoa internada
na Santa Casa de Palmeira. Outros
37 pacientes com síndrome respiratória foram investigados e tiveram
testagem negativa para Covid-19.

Educação
divulga data
de inscrição
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria
Municipal de Educação informou
que as inscrições para o programa de Educação de Jovens e
Adultos – EJA, fase I, acontecem
nos dias 15, 16 e 17 de julho, e
são correspondentes ao público
que não frequentou ou deseja
concluir o ensino fundamental
(antiga 1ª à 4ª série).
Devido ao novo coronavírus
as aulas serão transmitidas no
sistema de vídeoaula, através da
TV Educativa de Curitiba, sintonizada no canal 28.2. Posteriormente elas estarão disponíveis
no Canal TV Escola Curitiba, no
Youtube. A instituição enviará,
com data marcada, atividades
remotas preparadas pelos professores de nosso Município.
Para efetuar a inscrição basta
ir até a Escola Integrada Imaculada Conceição Jesuíno Marcondes, localizada na rua Jesuíno
Marcondes, nº 200, no período
das 8 às 11h30 ou das 13 às
17 horas, portando os seguintes documentos: comprovante de
endereço; comprovante de escolaridade (se tiver); comprovante
de vacina, RG e CPF.
Mais informações podem ser
obtidas pelo telefone (42) 39095003.
Divulgação

Sede da Secretaria da Educação
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PARA TRATAR EFEITOS DO AGRONEGÓCIO NA PÓS-PANDEMIA

Digital Agro realizará debate virtual
Divulgação

Quatro
temáticas e o
lançamento
oficial da feira
em 2021

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Da Assessoria
Organizado pela Frísia Cooperativa Agroindustrial, evento
discutirá quatro temáticas com
renomados profissionais, além
do lançamento oficial da feira em
2021.
A Digital Agro, uma das
principais feiras de tecnologia e
inovação digital do Brasil, realiza nessa quarta-feira (15) seu
primeiro debate no formato de
live. “O novo normal do agro”
visa discutir o que continuará o mesmo no segmento e o
que muda na pós-pandemia de
Covid-19. Na ocasião também
será realizado o lançamento oficial da Digital Agro 2021, que
acontecerá entre os dias 13 e
15 de julho na Expo Barigui, em
Curitiba (PR).
O debate virtual terá duração de duas horas e tratará de
quatro temas. O primeiro deles é
“Novos comportamentos e novas
formas de trabalho”, que irá discutir como será a volta à normalidade, quais funções mudarão
a maneira de atuar e como as
empresas podem manter a pro-

Leandro Moura

Marcelo Prado - mediador

Renato Greidanus

Sergi Vizoso

dução sem que os colaboradores
corram riscos sanitário e de contágio. Já o segundo tema “Uso
de tecnologias - o que veio para
ficar?” apontará quais inovações
têm sido adotadas durante o
período pandêmico e quais vieram para ficar.
O tema de número três, “O
que mudou nos mercados?”,
discutirá como ficarão as relações de comercialização e de
consumo com a transformação do cenário global devido à
Covid-19, como fechamento de
fronteiras, demanda maior por
commodities, queda no preço
do petróleo e a busca constante
pela segurança alimentar. Por
último, será questionado “Qual
o legado do novo normal para
o mundo?” devido à mudança
rápida de comportamento, tecnologia, nos mercados e no
agronegócio como resultado
dessa pandemia.

Para Marcelo Cortes Cavazotti, coordenador-geral da Digital Agro e gerente de Negócios
Agrícolas da Frísia Cooperativa
Agroindustrial, idealizadora da
feira, a Covid-19 mudou a forma
como as pessoas enxergam o
mundo e como as empresas se
adaptaram às mudanças impostas. “As pessoas e as empresas tiveram que se adaptar, e o
principal objetivo desse evento é
discutir quais as mudanças mais
fundamentais que ocorreram no
agronegócio”, ressalta. “Temos
desafios e oportunidades para o
agro. Acreditamos que essa nova
dinâmica ditará uma forma de
relações comerciais quase que
inversa à globalização”, opina
Cavazotti.

rial, que é líder do segmento de
consultoria no agronegócio brasileiro e já participou da profissionalização da gestão em mais
de 1.000 empresas em 25 estados do Brasil e em trabalhos de
gestão corporativa na Argentina,
Uruguai, Paraguai, Portugal e
Inglaterra.
Entre os participantes está
o diretor-presidente da Frísia,
Renato Greidanus, que é produtor rural agropecuarista no
Paraná e no Tocantins, associado
desde 1978. Ele exerceu os cargos de coordenador de Conselho Fiscal, diretor-conselheiro e
vice-presidente, totalizando 28
anos de atuação na cooperativa.
Atualmente também é presidente da Cooperativa Nacional
Agroindustrial (Coonagro), conselheiro fiscal da Cooperativa de
Turismo (Cooptur) e integrante
do Conselho Curador da Fundação Frísia.

Também estará presente
no evento Leandro Moura,
diretor-presidente da Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná
(Celepar). Moura foi diretor
de Tecnologia da Informação
da Prefeitura de Pinhais (PR),
gerente de projetos da empresa
catarinense IPM - Sistemas de
Gestão Pública e coordenador
de Tecnologia da Informação no
Serviço Social Autônomo Paranacidade.
Diretor-presidente da MSD
Saúde Animal Brasil, Delair
Bolis integrará os debates. Graduado em Medicina Veterinária
com MBA em Negócios Internacionais, Bolis possui quase
20 anos de experiência em gestão de pessoas e negócios da
Europa, Ásia, Estados Unidos
e América Latina. A MSD é a
empresa líder no mercado de
saúde animal brasileiro, sendo

PARANÁ

PRODUTIVO
Novo PAA
A Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento começa a
operar neste segundo semestre
uma nova modalidade do PAA –
Programa de Aquisição de Alimentos do governo federal que
permite atender diretamente o
pequeno agricultor individual
da agricultura familiar. Os produtos comprados serão destinados a entidades filantrópicas
cadastradas. O Paraná foi contemplado pelo Ministério da
Cidadania com R$ 5,5 milhões
para atendimento a cerca de
900 pequenos agricultores. O
atendimento do PAA à pessoa
física foi permitido pela Portaria 396, do Ministério da
Cidadania, publicada no Diário Oficial da União em 8 de
junho deste ano. É a primeira
vez que o Paraná é contemplado para executar o modelo
de adesão direta.

totais.

Cultura da banana
O Boletim Semanal, elaborado por técnicos do Departamento de Economia Rural
(Deral), da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do
Paraná (Seab), sobre a situação dos principais produtos
agropecuários paranaenses,
destacou, na sexta-feira (10),
as consequências, sobretudo
para a fruticultura, dos ciclones extratropicais que atingiram o Estado em dois eventos
recentes. O prejuízo imediato
foi observado com a queda de
bananais que se recuperavam
da debilidade provocada pela
estiagem e projetavam uma
safra promissora. Os dados
preliminares da assistência
técnica e prefeituras dos Estados do Sul estimam que 90% a
95% dos bananais foram afetados com perdas parciais ou

Vendas de frango
O mercado chinês foi o
principal destino de carne de
frango do primeiro semestre,
com alta de 32% nos embarques. Também compraram
mais países como Singapura,
Filipinas e Vietnã. “Houve
fortalecimento nas vendas
para nações da África, como
Egito, Líbia e Angola, além de
nações árabes como Kuwait,
Iêmen e Catar, que deram sustentabilidade aos embarques
do setor no ano em médias
mensais superiores às realizadas no primeiro semestre
de 2019”, declarou Ricardo
Santin,
Diretor-Executivo
da ABPA. No acumulado do
ano, houve aumento de 1,7%
nas vendas em volume, com
2,106 milhões de toneladas, o
que gerou receita de US$ 3,1
bilhões.

Carne de frango
As exportações brasileiras
de carne de frango recuaram
no mês de junho em quantidade e receita, mas cresceram em volume no primeiro
semestre deste ano, segundo
dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína
Animal (ABPA). Pelo menos
cinco países árabes – Egito,
Líbia, Kuwait, Iêmen e Catar
– aumentaram as compras
nos primeiros seis meses
deste ano. As exportações
brasileiras de carne de frango
in natura e processada somou
342 mil toneladas em junho,
quantidade 12,4% menor
que a registrado no mesmo
período do ano passado. Em
receita, a exportação chegou a
US$ 446 milhões, com queda
de 31%.

Convidados
A live será mediada por
Marcelo Prado, fundador da
M.Prado Consultoria Empresa-

Frigorífico alemão
Uma unidade da Toennies
em
Rheda-Wiedenbrueck,
no oeste da Alemanha, está
fechada há três semanas,
depois que mais de 1.500 trabalhadores testaram positivo
para Covid-19. Isso resultou
no “lockdown” de 600 mil
pessoas na região vizinha de
Guetersloh, que foi suspenso
nesta semana. Os frigoríficos
alemães têm sido alvos de
críticas pelo uso generalizado
de trabalhadores terceirizados
que migram do Leste Europeu
e pelas acomodações apertadas em que são instalados,
suspeitas de contribuir para
os surtos de coronavírus nas
fábricas. A Toennies disse
que está iniciando um projeto
piloto para empregar diretamente 1.000 pessoas nas
operações de abate e processamento até 30 de setembro.
A medida faz parte de um
plano para pôr fim à utilização
de terceirizados até o final do
ano.
Câmara aprova MP
A Câmara dos Deputados
aprovou na quinta-feira (9),
o texto da Medida Provisória
(MP) 975/20, que institui
o Programa Emergencial de
Acesso a Crédito (Peac). O
objetivo da proposta é facilitar o acesso a crédito, com
a disponibilização de garantias, e preservar empresas
de pequeno e médio portes
diante dos impactos econômicos decorrentes da pandemia
do covid-19. A matéria, que
segue agora para análise no
Senado, conta com a inclusão
de emendas sugeridas pela
OCB e apresentadas pelo
deputado Evair de Melo (ES),
presidente da Frente Parlamentar do Cooperativismo
(Frencoop), e incluem as cooperativas como beneficiárias
do Peac e Pronampe, antes
restritos às empresas.

Delair Bolis
eleita por cinco anos consecutivos a melhor empresa farmacêutica para trabalhar.
Por último, integrará o time
de convidados Sergi Vizoso,
vice-presidente sênior da Divisão
de Soluções para a Agricultura
da BASF na América Latina.
Visozo é graduado em Química
pela Universidade de Barcelona
(Espanha), com doutorado em
Química Teórica pela Universidade de Innsbruck (Áustria) e
pós-graduação em Economia e
Administração de empresas pelo
IESE Business School (Espanha). Ele está há mais de 20
anos no negócio de Soluções
Agrícolas da BASF. Atualmente
também faz parte do conselho de
administração da CropLife Brasil
e CropLife América Latina.
O evento será transmitido via
YouTube, no canal da Frísia, onde
também poderão ser realizadas
perguntas aos participantes.
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Castro já registrou
200 casos de covid
Primeiro caso
foi registrado
em Castro no
mês de março
Luana Dias
Especial Página Um News
Na segunda-feira (13), a
cidade de Castro já registrava
216 casos do novo coronavírus, de acordo com o informativo diário da Secretaria
de Saúde do Município. Dos
pacientes que testaram positivo para a doença, 146 já
estão curados e 68 estão em
isolamento domiciliar. Dois
pacientes estão internados
em leito regular de hospital,
e 54 casos estão em análise,
aguardando resultado de testes feitos recentemente.
Castro levou pouco mais
de três meses para chegar
aos primeiros 100 casos, e

menos de duas semanas para
dobrar esse número. O primeiro caso foi confirmado no
município no final de março,
em seguida os números subiram lentamente, chegaram a
ficar estacionados durante
semanas, mas, no dia 1° de
julho chegava-se à primeira
centena de casos, no dia 12
de julho já eram 207, e, conforme o último boletim, agora
já são 216.
Os números são bastante
consideráveis,
sobretudo
levando em consideração o
fato de que no Paraná inteiro,
os casos de Covid-19 estão
se elevando a cada dia mais,
colocando em alerta todo o
sistema de saúde do Estado.

Em menos de
duas semanas os
casos dobraram
em Castro

A notícia boa é que em Castro, assim como o número de
novos casos confirmados, o
registro de pacientes que venceram a doença também vem
crescendo a cada dia, e, o
município não registra óbitos
em função do coronavírus.
Municípios da região
Na cidade de Carambeí 127 casos de Covid-19
haviam sido confirmados até
na segunda-feira (13). Destes, 25 estão em isolamento
domiciliar, 98 já se recuperaram e quatro pacientes morreram em função da doença.
Já em Ponta Grossa são 726
casos confirmados, 372
pacientes recuperados e cinco
óbitos. No município de Piraí
do Sul já foram confirmados
33 casos, dos quais 30 estão
recuperados, um paciente
está internado e um em isolamento domiciliar. A cidade
também já registrou um óbito
em função da Covid

MENINA DE CINCO ANOS DIZ TER SIDO ABUSADA POR 'AVÔ'

Familiares de menor fazem carreata
Luana Dias
Especial Página Um News
Na sexta-feira (10) familiares
e amigos dos familiares da criança
que, supostamente foi abusada
pelo padrasto de seu pai em Piraí
do Sul, fizeram uma carreata pelas
ruas da cidade. A ação, de acordo
com a avó materna da criança,
Cristiane Aparecida Ferreira, tinha
por objetivo pressionar as autoridades locais, para que as decisões sobre o caso sejam tomadas
o mais rapidamente possível, não
deixando o fato ser esquecido.
A família da menina, de cinco
anos de idade, aguarda o resultado
dos exames feitos pela criança no
Instituto Médico Legal (IML).
O laudo deve comprovar se a
criança foi ou não abusada, mas,
de acordo com Cristiane, o resultado pode levar até seis meses

para ficar pronto. “Não adianta
prender o indivíduo agora, porque
sem o laudo médico os advogados
dele tirariam ele rápido da prisão.
Mas a polícia e o juiz poderiam
acelerar o pedido do exame para
provar se houve ou não abuso”,
destacou a avó.
Cristiane ressaltou a luta da
família por justiça, e afirmou acreditar que a voz da população tem
força, e que confiando nisso é que
os familiares organizaram a carreata. “Só queremos que a justiça
seja feita”.
A avó materna da criança
também contou à reportagem que
no município será formada uma
comissão de sindicância para apurar os fatos, inclusive a suspeita da
família, que envolve uma conselheira tutelar de Piraí do Sul. “Até
o momento foram feitas reuniões
para apurar e para saber se houve

erro da parte dela”, destaca.
Guarda
Cristiane Aparecida Ferreira
conseguiu provisoriamente a
guarda da menor, na sexta-feira
(10). “O juiz concedeu a guarda,
após ter analisado o processo
todo, concluindo que o genitor
[pai] realmente usou provas falsas para ter a guarda da nenê. Ele
também pediu um estudo social
com urgência da casa da minha
filha, mas por enquanto ela fica
comigo”, destacou.
As provas às quais a avó da
criança se refere são os supostos
documentos, que atestaram que a
menina estudava em Piraí do Sul,
em uma instituição onde nunca
teria estado antes, que o pai biológico teria apresentado na justiça,
quando conseguiu a guarda da
menina.

BASTA UMA
CHANCE
PARA PEGAR

CORONAVÍRUS
Estamos vivendo o momento
mais grave da pandemia.
O coronavírus está no ar
e em superfícies. Impeça que
ele contagie mais paranaenses.
FIQUE EM CASA.

CORONAVÍRUS MATA
Use máscara 100%
do tempo, cobrindo
todo o rosto.

Evite
aglomerações.

Evite contato
físico.

Permaneça
a 1,5m de distância.
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PELOS PREÇOS ONLINE DOS SUPERMERCADOS

Nerepp apresenta índice de Cesta Básica
Divulgação

Custo médio
da cesta teve
queda de 2,14%
em junho

ENCONTROS SÃO VIRTUAIS

Iniciam comemorações
pelos 30 anos do ECA

Da Assessoria
Ponta Grossa - A equipe
de pesquisadores do Núcleo
de Economia Regional e Políticas Públicas da Universidade
Estadual de Ponta Grossa
(Nerepp-UEPG)
informou
o índice da Cesta Básica de
Ponta Grossa com base nos
preços das compras realizadas
pelo serviço de delivery dos
supermercados. O levantamento levou em consideração
as compras on-line realizadas
na primeira semana de junho
de 2020 com a primeira
semana de julho de 2020,
tendo ainda, como base, a
Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) de 2016.
A pesquisa caracteriza o
consumo básico de alimentação, higiene e limpeza de
famílias com 3 membros em
média, com renda de 1 a 5
salários mínimos e residentes
em Ponta Grossa. Conforme
o documento, o custo médio
da Cesta Básica (compras
on-line) de Ponta Grossa teve
queda de 2,14% no mês de
junho. A compra dos 33 produtos passou a custar R$584,69
na primeira semana de julho, e
desses, 11 subiram, 21 caíram

Item que mais aumentou foi o sabão, e o de maior queda a batata

e 1 permaneceu constante. O
item que mais aumentou foi
o sabão em pó (14,16%) e
o de maior queda foi a batata
(38,17%). Dos cinco grupos
que compõem a Cesta Básica,
o que apresentou maior queda
em seus valores foi o hortifrutigranjeiro (18,29%).
Uma família com renda
mensal de apenas um salário mínimo gastaria cerca de
55,95% de sua renda. Famílias
que recebem dois, três, quatro
e cinco salários mínimos despenderiam, respectivamente,
27,98%; 18,65%; 13,99%;
e 11,19% de sua renda. O
Índice Cesta Básica (ICB) não
deve ser confundido como aferidor de inflação, além de ser

exclusivo para representar as
comprar efetuadas pelo sistema delivery dos supermercados pontagrossenses.
Confira as variações mensais nos grupos:
– Alimentação Geral: teve
queda de 2,31%, e dentro
deste, a farinha de trigo foi
o produto responsável pela
maior variação positiva de
4,67% e sendo o macarrão o
item de maior variação negativa com 17,82%.
– Hortifrutigranjeiros: com
uma queda de 18,29% e dentro deste grupo, o produto
de maior variação positiva foi
a banana com 13,48%, e a
batata com 38,17% de maior
variação negativa.

– Carne: teve um aumento
de 6,31% e dentro deste, a
carne bovina apresentou a
maior variação positiva de
7,53%, enquanto o frango veio
a apresentar a menor variação
positiva de 3,31%.
– Higiene: com uma queda
de 5,45% e dentro deste, o
produto de maior variação
positiva foi o dentifrício com
5,77% e o produto de maior
variação negativa foi o sabonete com queda de 22,01%.
– Limpeza: teve um aumento
de 4,92% e dentro deste, o
produto de maior variação
positiva foi o sabão em pó com
14,16% e o produto de maior
variação negativa foi a esponja
de aço com 22,45%.

O Governo do Estado iniciou
na segunda-feira (13) a série de
lives para comemorar os 30 anos
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os encontros
virtuais acontecem nos próximos
15 dias e são transmitidos pelo
Youtube, no endereço abre.ai/
sejufparana.
Ao abrir a série, o secretário
da Justiça, Família e Trabalho,
Mauro Rockenbach, destacou a
importância do ECA, que é considerado o marco legal e regulatório
dos direitos humanos de crianças
e adolescentes, e afirmou que o
maior patrimônio que pode ser
deixado para a infância e juventude
é a democracia. “Não temos só piá
de prédio, de cidades ou centros
urbanos”, disse ele, salientando a
importância de proteção a crianças
negras, índias, ciganas, faxinalenses, atingidas por barragens,
quilombolas, pescadores, entre
outras. “A democracia é fantástica, pois reúne em um conjunto de
direitos civis que possibilita igualdade na partida, tornando correta
a competição”, enfatizou.
Diálogo
Os encontros reunirão profissionais da educação, saúde,
assistência social, socioeducação,
segurança pública, justiça, conselheiros tutelares, conselheiros de
direitos, sociedade civil, crianças,
adolescentes e suas famílias.
A ação é realizada pela Secre-

taria da Justiça, Família e Trabalho e pelo Conselho Estadual dos
Direitos da Criança e do Adolescente (Cedca). “Nosso objetivo
é fomentar o diálogo entre os
agentes do Sistema de Garantia
de Direitos da Criança e do Adolescente, para discutir os avanços
e desafios da implementação do
ECA”, explicou Angela Mendonça, presidente do Cedca.
O procurador de Justiça,
Olympio de Sá Sotto Maior Neto,
coordenador do Centro de Apoio
Operacional das Promotorias de
Justiça de Proteção aos Direitos
Humanos do Ministério Público,
foi um dos paranaenses que participou da elaboração do ECA.
“Esse diploma legal foi criado
com o objetivo de intervir positivamente na tragédia de exclusão
experimentada pela nossa infância
e juventude, com duas propostas
fundamentais”, disse ele.
“Uma delas é a garantia de
que as crianças e adolescentes
brasileiros, até então reconhecidos como meros objetos de intervenção da família e do Estado,
passem a ser tratados como sujeitos de direitos. Outra é o desenvolvimento de uma nova política
de atendimento à infância e juventude, fundamentada nos princípios
constitucionais da descentralização político-administrativa, com a
consequente municipalização das
ações e da participação da sociedade civil”, afirmou.

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

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

CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL R$ 195 MIL

Entrada de R$ 19.500
mais parcelas. Contato
(41) 9 9531-1313. Não
perca essa oportunidade.

VENDO VIDROS DE PALMITO
Vendo uma quantidade grande de compotas vazias / vidros de Palmito, com tampa. Valor de R$ 1 cada. Tratar com Titico, Panificadora Florida, em Castro, pelo fone: (42) 3233-1187. Experimente
também nossos sorvetes artesanais e risolis de Camarão.

NIKON D 40
Vendo um câmera fotográfica da marca Nikon, D 40,
semiprofissional, com alça
da mesma marca. Em perfeito estado de uso. Valor
de R$ 1.200. Encontra-se
na redação do jornal. Contato pelo telefone: (42) 9
9972-0758.

3232-5148

RESUMO DE NOVELAS
Áries: Alô, Áries! Curioso(a)
pra saber como o fim de Mercúrio
Retrógrado afeta sua vida, né? Olha,
seu relacionamento com o pessoal de
casa deve melhorar bastante e você
terá alegrias com irmãos e primos,
principalmente.
Touro: Touro, nesta semana você
terá Marte e Lua Minguante azucrinando sua vida na sua Casa 12, viu?
Mas, por outro lado, teremos Sol,
Vênus e Mercúrio fechados na parceria com você, jogando no teu time.
Orar a Deus seria a melhor saída
Gêmeos: Meus amados geminianos, a semana será bem boa pra você
e os astros prometem dias agradáveis e
produtivos. Mas, você tem que controlar um pouco sua inconstância pra não
estragar tudo. Nesta semana, temos
Lua Minguante em Áries, o que deve
garantir a você todo o apoio dos migos.
Câncer: Alô, Câncer! Marte está
todo pimpão no ponto mais alto do seu
Horóscopo e isso quer dizer que sua
ambição vai crescer, principalmente
na profissão - vai estar mais viva do
que nunca! Mas ó, nada de meter o
louco e queimar etapas para chegar
mais rápido aos seus objetivos.
Leão: Leõezinhos, mesmo
em inferno astral, esta semana pelo
menos não estará totalmente ruim
- só um pouco! Começando por
uma parte boa: uma oração a Deus
pode trazer boas novidades para sua
semana, principalmente relacionadas
a pessoas ou interesses ligados a
outras cidades.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

Virgem: Nesta semana, a coisa
estará meio ruim pra vocês, meus
amados virginianos. Você não pode
perder a concentração nas coisas
importantes que for fazer, mas saiba
que Deus está lá apenas esperando
por uma decisão tua.

Libra:
Librianjos,
nesta
semana vai baixar o espírito dos
Caprica em vocês, viu? E por conta
disso seu interesse vai deslanchar seu
futuro profissional! Pois é, você terá
muita habilidade para se comunicar,
bastante ambição e possibilidade de
reconhecimento da chefia.
Escorpião: Escorpião, signo da
intensidade, da paixão, da inteligência
e da braveza. A principal novidade para
vocês nesta semana vem do nosso reizinho Mercúrio, que tá todo serelepe na
sua Casa da Sabedoria. Não esqueça,
sua vida está nas mãos de Deus
Sagitário: “Sagita”, signo do
otimismo, da versatilidade, da sede
de aventuras, será que para esta
semana teremos novidades? Tem sim
e tem tudo a ver com dinheiro! Você
vai estar com tudo pra pensar em
coisas que te façam ganhar dinheiro.
Capricórnio: Sua semana será
abençoada, viu? Toda trabalhada
na cooperação, na parceria! Graças
a Deus, você estará mais falante e
cheio(a) de descontração, seja no
trabalho, em família e também com
os amigos.
Aquário:
Aquário,
nesta
semana, sua capacidade de se comunicar vai estar brilhando! Marte, que
está todo serelepe na sua 3ª Casa,
turbinando sua energia mental e acelerando seus pensamentos. Tá certo
que esse planeta também pode cutucar seu nervosismo com vara curta,
por isso, conta até três e não surta!
Peixes: Marte está na sua Casa
das Posses e isso aumenta sua perseverança e seu espírito de independência nas finanças! Vai fazer hora extra,
começar o expediente mais cedo e até
levar trabalho para casa, se for necessário, para dar conta das suas tarefas
e receber a justa remuneração.

MALHAÇÃO - VIVA
A DIFERENÇA
Terça-Feira (14/07)
Tato procura anderson, e
moqueca pede para ele fazer
uma entrega suspeita. Anderson convida tato para ficar em
sua casa. Keyla sente medo
de aldo. Benê toca piano para
tonico. Anderson comenta com
tina que mc pimenta quer que
ela e a sua banda se apresentem
com ele. Lica não consegue fugir
das investidas de felipe. Anderson aconselha tato a não fazer
as entregas de moqueca. Bóris
ajuda lica e tina a se prepararem para a reunião com os pais
e professores. Tato desiste de
fazer a entrega, e moqueca fala
para anderson ir em seu lugar.
Malu exige que edgar compareça à reunião de pais na escola
para atacar bóris e lica.
NOVO MUNDO
Terça-Feira (14/07)
Joaquim se emociona ao
reencontrar Elvira. Peter conta
para Leopoldina que Anna voltou para o Rio de Janeiro. Diara
sente-se mal e Ferdinando a
leva para seu quarto na taberna.
Cecília se arruma para seu
casamento e Matias afirma que
a manterá afastada de Sebastião. Nívea conta a Miss Liu
que Elvira inocentou Joaquim.
Anna tem uma ideia para manter
Thomas longe e pede a ajuda de
Leopoldina. Hugo tenta saber
com Germana onde ela guarda
a escritura da taberna. Bonifácio chega à cela de Joaquim e

se assusta ao ver Elvira. Cecília e Libério se casam. Patrício
comenta com Leopoldina sobre
sua desconfiança com Bonifácio
e Lurdes. Elvira é sequestrada.
TOTALMENTE DEMAIS
Terça-Feira (23/06)
Lu pede desculpas a Lili por
ter insultado o casal ao vê-la com
Rafael. Jojô garante a Arthur que
trará Eliza de volta. Lu conta
para Eliza que Jonatas passou a
noite com Leila. Eliza volta para
a casa de Arthur depois das
insistências de Jojô. Eliza descobre que Maurice esteve na casa
de sua mãe e afirma que Dino
não pode saber de seu paradeiro. Lili se surpreende ao ver
Germano chegando ao evento
de lançamento de seu livro, feito
em parceria com Rafael.
FINA ESTAMPA
Terça-Feira (14/07)
Renê fica intrigado com
o pressentimento de Luana.
Tereza Cristina invade o restaurante e conta para Renê que
Griselda é a investidora do Brasileiríssimo. Danielle revela para
Beatriz que ela e Guilherme são
pais biológicos de uma criança.
Griselda tenta se explicar para
Renê. Danielle conta para Beatriz que Esther deu à luz sua
filha biológica. Renê avisa a sua
equipe que ficará no Brasileiríssimo somente até Griselda arrumar outro chef. Teodora volta, e
Pereirinha e Enzo se surpreendem. Renê busca suas coisas na
casa de Griselda.

CLASSIFICADOS A PARTIR DE R$ 2
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DERAM DIPIRONA PARA PACIENTE COM COVID-19

Esposa de policial morto critica médica
Divulgação

Vítima de
covid-19
morre aos
57 anos
Da Redação
Vera Lucia Teixeira de Quadros Alves, esposa do sargento
RR Edson Alves, 57 anos,
morto por covid-19 às 20h08
de sexta-feira (10), fez duras
críticas a médica que atendeu
o seu marido na Unidade de
Pronto Atendimento de Ponta
Grossa (UPA-PG), da Santa
Paula. Para ela houve negligência desde a primeira vez que
Edson recebeu atendimento.
À reportagem do Página
Um News, a esposa relatou que
o seu esposo começou a sentir

Edson Alves e sua esposa Vera Lucia Teixeira de Quadros Alves

PR 340

Cinco feridos em colisão
lateral com dois carros
Ponta Grossa - Às 18h45
deste domingo (12), policiais
rodoviários de Ponta Grossa,
atenderam a acidente do tipo
abalroamento lateral envolvendo o
automóvel Fiat/Palio, com placas
de Castro, conduzido por G.R, 30
anos, e o automóvel Vw Gol, também com placas de Castro, guiado
pela senhora E.S, de 27 anos.
O acidente ocorreu na PR
340, km 217+700 metros, em

Castro.
Além de danos materiais nos
veículos, o acidente resultou em
cinco vítimas com ferimentos leves.
São elas, a condutora E.S, de 27
anos, e as passageiras I.C, 34
Anos, e D.S.S,16 anos, todas do
automóvel Gol; e A.M.L, 31 anos,
P.L.R, 10 anos, passageiras do
veículo Fiat Palio). Todas as vítimas foram conduzidas a UPA de
Castro.

REGIÃO DE CASTRO

Carro capota na PR 151
Policiais rodoviários lotados em Piraí do Sul deram
atendimento a acidente por
volta das 16h20 de domingo
(12), do tipo tombamento.
Foi na PR 151, km 270+250
metros, em Castro, envolvendo
o automovel fiat Doblo, cor
cinza, placas de Caetes - PE,

conduzido por T. F. M.. de 32
anos. Do acidente, além de
danos materiais, três vítimas
foram socorridas. A condutora
do veículo e duas passageiras,
V.O.F. M., de 56 anos, e V. S.
M. S., de 03 anos, todas encaminhadas a UPA de Castro,
com ferimentos leves.

Carambeí - Mulher de 41
anos sofreu ameaças de seu
vizinho de 19 anos, na noite de
sexta-feira (10), mais precisamente às 20h52. Foi na Rua
Pinus, Jardim Mangabeira, em
Carambeí. Curiosamente, nesse
mesmo horário, outra mulher

de 39 anos, provavelmente a
mãe do jovem acusado de fazer
ameaças, disse ter sofrido injúrias da vizinha ameaçada.
As partes, nos dois casos,
foram encaminhadas para
lavratura de termo circunstanciado.

AGLOMERAÇÕES

Polícia Militar dá apoio
a Vigilância Sanitária
Jaguariaíva - Policiais militares prestaram apoio à Vigilância
Sanitária, para orientação e fiscalização quanto as aglomerações e
questões a respeito do covid - 19.

Foi por volta das 16h07 de sextafeira (10), na Rua Orquídeas,
Novo Horizonte, em Carambeí.
Foram fiscalizados bares, lanchonetes e comunidades.

PERTURBAÇÃO E AGLOMERAÇÃO

Casal assina termo
circunstanciado
Arapoti - Policiais militares
encaminharam um homem, 33
anos, e uma mulher de 41 anos,
para lavratura de termo circunstanciado na primeira hora
da madrugada de sábado (11).
A equipe policial e a Vigilância

Sanitária constataram aglomeração de pessoas e o som alto
vindo da residência localizada na
Rua Anaclides Fernandes Soares Leffers, em Arapoti. Foram
apreendidos o rádio e caixas de
som.

Na sexta-feira (10), com
as dores aumentando, Vera
retornou com o marido na UPA
Santa Paula, pela terceira vez.
Eles chegaram às 11h30, de lá
o entubaram, e não saiu mais, a
não ser no caixão.
A informação que teve é que
Edson sofreu duas paradas cardíacas, uma às 15 horas e outra
perto das 20 horas, entrando
em óbito às 20h08.
Condolências
O Comando do 1° BPM
desejou condolências à família
do sargento RR Edson Alves,
57 anos, falecido na sexta-feira
(10).
Fundação de Saúde
Em nota, a Fundação Municipal de Saúde de Ponta Grossa
disse que o paciente foi positivado com coronavírus através

PR já registrou 43.095 positivados
Da Assessoria
O
Paraná
acumula
43.095 casos confirmados
da Covid-19 e 1.072 mortos
em decorrência da doença.
Nesta segunda-feira (13),
a Secretaria de Estado da
Saúde divulgou mais 1.040
diagnósticos positivos e 44
óbitos. Há ajustes nos casos
confirmados detalhados ao
final do texto.
Internados
O informe relata que 849
pacientes com diagnóstico
confirmado estão internados.
São 693 pacientes em leitos
SUS (259 em UTI e 434 em
enfermaria) e 156 em leitos
da rede particular (57 em
UTI e 99 em enfermaria).
Há outros 1.053 pacientes internados (519 em UTI
e 534 em enfermaria) que
aguardam resultados de exa-

mes. Eles estão em leitos das
redes pública e particular e
são considerados casos suspeitos de infecção pelo vírus
Sars-CoV-2.
Óbitos
Todas pessoas que tiveram óbito relatado no informe
desta segunda-feira estavam
internadas. São 18 mulheres
e 26 homens, com idades que
variam de 42 a 90 anos. Os
óbitos ocorreram entre os dias
22 de junho e 13 de julho.
Dezessete
pacientes
residiam em Curitiba, dois
em Campo Largo, três em
Maringá, cinco em Paranaguá, quatro em Pinhais, quatro em São Jose dos Pinhais.
Foi registrado um óbito em
cada um dos municípios de
Araucária, Colombo, Francisco Beltrão, General Carneiro, Itambé, Mandaguari,
Paiçandu, Paula Freitas e São

Pedro do Ivaí.
Municípios
Atualmente, 379 cidades
paranaenses têm ao menos
um caso confirmado pela
Covid-19. Em 192 municípios há óbitos pela doença.
Fora do Paraná
O monitoramento da Secretaria da Saúde registra 487
casos de residentes de fora. 17
pessoas foram a óbito.
Ajustes
Exclusão: Um caso confirmado no dia 25 de junho,
em Cascavel, foi excluído por
duplicidade de notificação.
Um caso confirmado no dia
26 de junho, em Maringá, foi
excluído por duplicidade de
notificação. Também foi excluído por duplicidade de notificação um caso confirmado dia
7 de julho, em Rondon.

BR-376

Capotamento espalha carga na rodovia
Divulgação

Da Redação
Nessa segunda-feira (13),
por volta das 11h45, na BR
376, KM 445,5, equipe da PRF
prestou atendimento a acidente,
tipo saída de pista, seguido de
capotamento de caminhão.
Um caminhão MAN, seguia
sentido Sul, quando ao realizar
uma curva, seu condutor, de 38
anos, perdeu a direção, vindo a
capotar fora da pista.
Condutor ficou encarcerado,
e foi resgatado pela equipe de
Resgate da Concessionária
CCR Rodonorte e encaminhado
ao Hospital Geral da Unimed,
com ferimentos generalizados,
sem risco e morrer.
A Pista Sul ficou interditada
para remoção do caminhão,

Atuação
Sua penúltima unidade de
trabalho foi o 1° BPM. Edson
estava servindo no Batalhão de
Polícia Militar Ambiental-Força
Verde quando passou para a
reserva remunerada em 6 de
setembro de 2017.
Casado com Vera Lúcia Teixeira de Quadros Alves há 20
anos, o policial que nasceu em
Itararé (SP), residiu quando
rapaz em Carambeí e depois foi
para Ponta Grossa, deixa além
da esposa, um irmão, e dois
filhos do primeiro casamento.

Bombeiros
atendem casa
incendiada
A polícia militar prestou
atendimento a uma situação de
incêndio por volta das 12h47
de domingo (12), após solicitante chegar em sua residência e encontrá-la incendiada. A
ocorrência se deu em uma casa
localizada na Estrada Velha, do
Tronco, município de Castro. O
corpo de bombeiros já havia contido o fogo quando os policiais
chegaram ao local. Foi realizado
patrulhamento na região.

FERIDO GRAVEMENTE

Motorista
bate carro
em barranco
Jaguariaíva - Posto Policial
Rodoviário de Arapoti registrou
no sábado (11), acidente rodoviário às 17h45, do tipo choque contra barranco seguido de
capotamento. Foi na PR 151,
km 215+200 metros, em Jaguariaiva, e envolveu o automóvel VW Gol, placas JLR 1329,
sendo o condutor l.S., de 58
anos. Apresentando ferimentos
graves, o homem foi conduzido
ao Hospital de Jaguariaíva.

PIRAÍ DO SUL

Moto é levada de
barracão de sítio

Veículo ficou destruído e obstruiu parte da pista
formando filas de aproximadamente 2 KM.
Com a perda da direção, a
carga de compensados ficou
espalhada na lateral da via.
Segundo o que observou-se,

a velocidade incompatível do
caminhão teria sido um dos
motivos para a ocorrência.
* Informações e Imagens
BDCom PRF

BR 376

Acidente envolve condutores embriagados
Divulgação

Ponta Grossa - No sábado
(11), por volta das 19 horas,
ocorreu um acidente tipo colisão
traseira. Foi na BR 376, KM
491, região de Ponta Grossa.
O veículo Renault Clio, que
trafegava no sentido Curitiba,
foi atingido na parte traseira
pelo veículo Renault Sandero, o
qual trafegava no mesmo sentido. Ambos são emplacados no

do teste rápido. A equipe de
saúde coletou o exame RT-PCR
e agora aguarda o resultado
para confirmar oficialmente o
registro de óbito para covid-19.
Caso se confirme, ele será a
quinta vítima fatal pela doença
no município.

NO TRONCO

1.072 MORTES

AMEAÇAS E INJÚRIAS

Briga de vizinhos termina
com mulheres na PM

"queimação no peito e dores no
corpo", ainda no sábado (4).
Nesse mesmo dia eles foram até
a UPA da Santa Paula, e sem
realizar exame especifico para a
covid-19, a médica que o atendeu receitou Dipirona, um sachê
para limpar o pulmão e mandou
o seu marido para casa. "Em
nenhum momento foi receitado
antibiótico. Ele deveria ter feito
exame para coronavírus naquele
primeiro dia, com certeza estaria vivo", disse Vera, revoltada.
Na terça-feira (7), sem
nenhuma melhora, retornaram
à UPA onde Edson realizou
exame para covid-19. Tanto
que naquele dia e nos dias
seguintes, o marido continuou
reclamando das dores e pelo
procedimento realizado na garganta. "Não falaram nada para
mim o que estava acontecendo",
acrescentou a esposa.

Clio foi atingido na traseira

município de Ponta Grossa.
Do acidente, resultou três
vítimas com lesões leves. O Condutor do Sandero fez teste de etilômetro e acusou 0,81 mg/l e o
condutor do Clio, também submetido ao exame, acusou 0,20 mg/l.
O condutor do veículo Sandero,
após atendimento médico foi
preso e encaminhado à Polícia
Civil.

Piraí do Sul - Uma motocicleta Honda CG 125 Fan, de cor
cinza, ano 2007, placa AQH3356, foi furtada do barracão de
um sítio na localidade de Joaquim
Murtinho, Rodovia PR 151, Piraí
do Sul. A ocorrência chegou a
conhecimento das autoridades
policiais às 7h10 de domingo
(12). Foi realizado patrulhamento, porém sem êxito.

FOI EM CANA

Mulher é
agredida por
ex-esposo
Piraí do Sul - Uma adolescente de 16 anos sofreu agressões de seu ex-esposo. Foi por
volta das 17h30 de domingo
(12), na Rua Quintino Bocaiuva,
localidade de São Lourenço, em
Piraí do Sul.
O homem de 20 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado para delegacia de polícia.
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“Se não houver felicidade, negócio vira uma tortura.”
Divulgação

Paula

Divulgação

O juiz federal Antônio César Bochenek, ao lado
da esposa Giorgia Bochenek, recebe
felicitações de aniversário no dia 15 de julho
Divulgação

Novas mudanças são cogitadas
no jornalismo da Globo
Quase um ano depois de Maria Júlia Coutinho assumir a apresentação do “Hoje”, o anúncio da
aposentadoria de Sérgio Chapelin
e passagem de Sandra Annenberg
para o “Globo Repórter”, novas
mudanças poderão ser anunciadas
na apresentação do jornalismo na
Globo.
São muito fortes os comentários nas redações do Rio e São
Paulo de que Rodrigo Bocardi,
muito em breve, será deslocado
para o Rio a fim de formar com
Ana Paula Araújo a bancada titular do “Bom Dia Brasil”.
Assim como a efetivação de
Márcio Gomes no “SP 2”, cargo
que ele vem ocupando provisoriamente desde o final de maio ou a
partir do instante em que o “Combate ao Coronavírus” deixou de
ser levado ao ar.
São decisões que, segundo
essas mesmas fontes, serão oficializadas no decorrer dos próximos tempos, assim como as
novas funções de Carlos Tramontina e Chico Pinheiro, atualmente afastados da rotina diária por
pertencerem ao grupo de risco da
Covid-19.
TV Tudo
Operação
A decisão Flamengo e Fluminense, nesta quarta, deve ter narração de Téo José nos estúdios do
SBT, em São Paulo.
Fazer do estádio do Maracanã, sem maior apoio ou ter alguém
de stand-by, entende-se, será um
risco.

O jornalista Gabriel Fonseca festeja a vida no
dia 18 de julho, ao lado dos pais Generoso Fonseca
e Eneida Tchmolo. Muitas bênçãos!

Dia 15, Paula Cosmoski
Campagnoli será alvo
de muitas mensagens
e ligações, motividas
pela estreia de idade
nova. Parabéns!

Divulgação

Divulgação

Maria Priscila
Alves Nabozni
comemora
mais um ano
de vida no
dia 17
de julho.
Parabéns!

14/07

Cristiano Doria Pereira
Daiane Rodrigo Maryniuk
Daniele Assis
Diogo Almeida
Flavia Elisa Antunes
Greiciane Rolim Rosa
Haislane Pereira da Silva
Jan Petter
Josuel Nasser
Saulo Afonso Medeiros

Divulgação

Arlan Alves, presidente de honra
da Abremecom (Associação
Brasileira de Colunistas Sociais e
de Mídia Eletrônica), felicitações
neste dia 15 pela passagem de
aniversário. Votos de felicidades!

Dia 20 de
julho é dia de
parabenizar
o renomado
advogado
José Eli
Salamacha
pela estreia
de idade
nova.
Parabéns!

Divulgação

15/07

Antônio Carlos Teixeira
Josiane Gomes
Letícia Valenga

16/07

Dulciléia Reis
Juliano Ribeiro Barbosa
Karine Halat Lopes Teixeira
Luciana Casarin
Rosângela Pancheniak
de Castro

Em ritmo de aniversário, no dia 17 de julho
a médica oftalmologista Ursula Zarpellon
recebe muitos vivas. Felicidades!
Divulgação / Cleucimara Santiago

O deputado
estadual
Plauto Miró
Guimarães
Filho,
eleito pelo
Democratas,
recebe os
parabéns
pelo seu
aniversário
nesse dia 20

Quarta daquelas
Esta será uma quarta-feira
para todos os gostos, na qual o telespectador terá a oportunidade de
escolher o que melhor entender.
Futebol no SBT, “Bem-Vindo
à Selva” na Globo e a estreia do
“TopChef” na Record. Esporte,
filme e entretenimento.
A propósito
No final de semana passado,
foi observado que em quase todos
os jogos exibidos na ESPN e Fox
Sports, tivemos narração de rádio na televisão. Pessoal falando
sem parar e insistindo em colocar
emoção onde não existe.
Uma incoerência. Em quase
tudo se repetiu o que a imagem
mostrou com absoluta clareza.
Convém salientar
Existem boas exceções ao
“quase todos” da nota anterior.
Paulo Andrade, por exemplo, é
uma delas. Tem classe e o “time”
da transmissão, além de um estilo
próprio.
Hoje, com tantas câmeras e
tantos recursos, é necessária uma
narração mais adequada e menos
redundante.
Determinação
Na volta dos campeonatos estaduais, principalmente o Paulista,
a Globo decidiu que não vai escalar os que estiverem em grupos de
risco. Nem em off tube.
Assim, Galvão Bueno, Milton Leite, Jota Júnior, Júnior e PC
Vasconcellos, entre os principais,
só devem ser escalados no campeonato brasileiro. Ou até mais pra
frente.
Retorno próximo
Carlos Nascimento completa,
nesta quinta, três meses longe do
“SBT Brasil”, afastado por pertencer ao grupo de risco.
“Tenho conversado com o

José Occhiuso, diretor de Jornalismo e combinamos que ele
dirá o momento de voltar. Não
sei se farei trabalho remoto, pois
o retorno me parece próximo”,
declara Nascimento.
Pendência
Depois de dispensar praticamente toda a equipe do “Aqui na
Band”, contratar Mariana Godoy
e Zeca Camargo, e preparar a estreia de um outro programa, a direção da Band também se volta
para outras questões.
Entre as principais, reativar
os serviços do Kantar-Ibope,
cujo pagamento foi suspenso no
início de maio.
Não é assim
Determinadas
expressões
no jornalismo devem sempre ser
usadas com parcimônia. Nunca
de forma exagerada ou descabida.
Na GloboNews, no entanto,
de uns tempos para cá, tudo passou a ser “Urgente”. Caixa alta e
em letras vermelhas. O selo, no
canto superior da imagem, não
sai mais de lá.
Exposição
A pandemia levou os canais
de TV a também recorrerem a
reprises de novelas, provocando
em muitos casos a superexposição de atores. Manuela do Monte, por exemplo, pode ser vista
em “Chiquititas”, no SBT, e em
“Jesus”, na Record, além de ter
feito uma participação em “Apocalipse”. Além disso, ela se prepara para retomar seu trabalho
em “Amor Sem Igual”.
Bate – Rebate
·Além do “Domingo Espetacular”, o “Câmera Record” também está com nova identidade
visual...
·... E sobre o “DE”, outros
ajustes ainda serão realizados no
programa, a partir das suas próximas edições.
·Walcyr Carrasco está bem
aborrecido com as notícias que
têm saído de “Verdades Secretas
2”...
·... A maioria, segundo ele,
não corresponde. São “invenções”.
·Direto da casa dela, na
sexta-feira, on-line, Irene Ravache vai apresentar a peça “Alma
Despejada”, às 21h30.
·O National Geographic
apresenta hoje, a partir das 18h,
um especial sobre o Everest,
com direito a três programas.
Dois deles, produção própria.
·Na edição desta segundafeira, o “Jornal da Band” estreou
a série “Dever de Casa”...
·... Um trabalho da jornalista
Olívia Freitas, que discute possíveis caminhos da Educação póspandemia.
·Na Globo, também, já se
estuda a volta de algumas produções ao trabalho...
·... Mas tudo será feito com
muito cuidado e segurança.
·Edu Guedes já está novamente ao vivo, às segundas e
terças-feiras, na Rede TV!.
C´est fini
Na Rede TV!, Daniela Albuquerque está retomando os
trabalhos do seu programa, mas
ainda remotamente.
Na sexta-feira, por exemplo,
teve Márcia Goldschmidt como
convidada. Direto de Portugal.
Então é isso. Mas amanhã tem
mais. Tchau!

