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A  Administração Municipal, por meio da Divi-
são Municipal de Segurança Pública e Trânsito
(TBtran), iniciou a instalação dos novos semáfo-
ros no município. Os trabalhos de revitalização do
parque semafórico da cidade tiveram início no mês
de julho com os trabalhos que envolve a parte civil
do projeto como: perfuração de solo, abertura dos
dutos de passagem e concretagem das bases de
sustentação e tem previsão de término para até a
primeira semana de outubro.

Pensando num trânsito melhor e se preparan-
do para o futuro, a Prefeitura vem constantemente
realizando Planos de Reestruturação do Trânsito.
O objetivo principal é promover a fluidez no tráfe-
go de veículos, a segurança no trânsito, com ênfa-
se ao pedestre e ao condutor.  Para dar maior faci-
lidade para encontrar endereços, organização e
também deixar a cidade mais bonita para os mu-
nícipes e visitantes.

Esqueceram da dengue...
21ª Regional de Saúde

dá mal exemplo
A reportagem do CV foi alertada por um munícipe que frequenta o Condomínio Comer-

cial, onde está instalada a 21ª Regional de Saúde e conseguiu flagrar a situação que se
encontra a garagem do Órgão Estadual que mantêm um verdadeiro “criatório público” do
mosquito Aedes Aegypti, Pneus usados, dispensados sem nenhum cuidado, estão dis-
poníveis para o vetor pôr seus ovos a vontade e tudo isso, custeado pelo dinheiro públi-
co do povo do Paraná.

Não buscamos nenhuma informação oficial junto ao órgão, porque não tem justificativa
para o descaso que só comprova uma situação, Que o barco está a deriva.  PÁG. 6

Pneus descartados irregularmente na garagem da 21ª Regional de
Saúde vira “criatório público” de larvas do mosquito Aedes Aegypti

Prefeitura instala novos e modernos semáforos

LEIA NA PÁG. 5A

TCE-PR encaminha a Justiça
Eleitoral Lista dos Agentes com
Contas Julgadas Irregulares.
Região tem mais de 30 nomes
que figuram na lista negra.

LEIA NA PÁG. 4A

SURTO DE CORONAVÍRUS
CONTAMINA 125 PRESOS DA
CADEIA DE TELÊMACO BORBA

LEIA NA PÁG. 7A
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600 reais até dezembro

Educação à distância, legado da pandemia
Quatro milhões de jovens e adolescentes que

deixaram de ir às aulas em razão da pandemia
da Covid 19 não conseguiram continuar os estu-
dos por falta de acesso à internet ou tê-lo de
forma precária. A revelação é do Unicef (Fundo
das Nações Unidas para a Criança e o Adoles-
cente), que também identifica a existência de
4,8 milhões de jovens cujas residências não es-
tão conectadas à rede ou cujos equipamentos
são inadequados ao recebimento das aulas à
distância. Isso, segundo os levantamentos, fez
subir a desmotivação dos alunos e o temor dos
seus pais em relação ao abandono escolar. A
pandemia tirou 44 milhões de alunos das salas
de aulas e o recurso da aula eletrônica é um
esforço para evitar a perda do ano, já que ainda
não há certeza de quando o ensino presencial
terá condições de voltar a ser como antes.

Os que tiveram os estudos interrompidos,
mesmo que voltem, estarão pelo menos um ano
atrasados, mas suas necessidades pessoais e
de entrada no mercado de trabalho não espe-
ram. É preciso encontrar e melhor forma de re-
cuperar o tempo perdido pois, além da carência
e interesse dos alunos, o próprio mercado deles
precisará, principalmente se voltar a crescer de-
pois de terminadas as restrições profiláticas.

A brusca parada dos estudos é apenas um
dos problemas. Há, ainda como decorrência da
pandemia, a questão das crianças que eram
mandadas à escola ou à creche no período em
que os pais trabalham. Hoje as famílias enfren-
tam dificuldades porque, em razão das regras
de distanciamento, têm de manter os filhos em

casa e, com isso, encontram dificuldade para o
trabalho. Nem todos têm a possibilidade de tra-
balho em home-office.

Na outra ponta, há ainda a questão das es-
colas particulares, que vivem de anuidades pa-
gas pela família dos alunos. Elas são quase 30%
da rede e enfrentam dificuldade porque, sem
aulas, perderam boa parte dos alunos cujas fa-
mílias, também por dificuldades financeiras de-
correntes do momento, deixaram de pagar. Pior
ainda na pré-escola, onde os pais simplesmen-
te rompem os contratos.

É preciso encontrar os meios de manter as
escolas no pós-pandemia. Mas não podemos
perder a lição aprendida. As aulas à distância
vieram para ficar e hoje podem ser acessadas
até de instituições internacionais. Com uma boa
produção, os professores têm seus trabalhos va-
lorizados e os alunos podem, através dos recur-
sos de download e gravação, ter o material para
assistir e tirar dúvidas quantas vezes for neces-
sário. As autoridades de Educação e o governo
nos seus diferentes escalões têm de criar as
condições tanto para as escolas produzirem o
material quanto para os alunos terem acesso. O
sinal de internet de boa qualidade e a compra
de smartphones, computadores e assemelha-
dos têm de fazer parte dos pacotes sociais pois,
diferente do passado, quando eram encarados
como instrumentos de lazer, hoje são ferramen-
tas de trabalho, educação, segurança e bem-
estar. Façamos do “limão” representado pela
Covid 19 uma suculenta limonada. Isso fará bem
a todos...

=   SEM CENSURA   ==   SEM CENSURA   ==   SEM CENSURA   ==   SEM CENSURA   ==   SEM CENSURA   =
Por   ( Dirceu Cardoso Gonçalves )

* Leonardo Boff é ex-professor de ética da UERJ, escritor, filósofo, doutor em Teologia e Filosofia pela Universidade de Munique
(Alemanha), doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Turim (Itália) e em Teologia pela Universidade de Lund (Suécia).

*Tenente Dirceu Cardoso Gonçalves – dirigente da ASPOMIL
(Associação de Assist. Social dos Policiais Militares de São Paulo)

Há quatro anos, o julgamento de Dilma lança-
va a moda de releitura da Constituição. O Senado,
presidido pelo presidente do Supremo, esquarte-
jou o § único do art. 52 da Constituição. Ele esta-
belece que a perda do cargo é “com inabilitação,
por oito anos, para o exercício de função pública”.
Mas Dilma pôde ser candidata ao Senado por
Minas Gerais. Animado, o jurídico do Senado foi
agora ao Supremo para pedir que §4º do art.57,
que proíbe reeleição da Mesa, seja também des-
considerado.

E o novo governador do Rio vai encontrar
um território sob secessão; há lugares onde o
estado não pode entrar, por decisão do Supre-
mo. São santuários do crime. A polícia não pode
nem sobrevoar. A base de um país é a soberania
sobre seu território; a decisão do Supremo se
choca com a alínea I do primeiro artigo da Cons-
tituição.

O art. 129 da Constituição diz que o Ministé-
rio Público promove, privativamente, a ação
penal pública. Mas o Supremo abriu, por conta
própria, ação penal, julgando-se vítima do cri-
me de ameaça. Fez o inquérito, investigou, pren-
deu, fez busca e apreensão e invadiu direitos do
art. 5º, 6º e 220 da Constituição. Cláusulas pé-
treas foram desprezadas.

O presidente da República foi eleito para
governar; deputados e senadores, para fazer
leis. O Supremo, que não foi eleito, existe para
interpretar a Constituição, mas interfere em atos
administrativos, como nomear diretor da Polí-
cia Federal. Faz leis, inclusive a que desconsi-
dera o art. 226 da Constituição, que reconhece
a união estável “entre o homem e a mulher como
entidade familiar”. Certas invasões passam por

cima do segundo artigo da Constituição, segun-
do o qual os três poderes são “independentes e
harmônicos entre si”.

Outro dia, um juiz do Supremo, atendendo a
partido de oposição, chegou a requisitar o celu-
lar do presidente da República. Agora, a pedido
de partidos de oposição, uma juíza do Supremo
interpela o Banco Central sobre a emissão de
notas de R$ 200. O art. 21 da Constituição esta-
belece que emissão de moeda é da competên-
cia da União e o art. 164 diz que esta prerroga-
tiva será exercida exclusivamente pelo Banco
Central.

O Ministro Marco Aurélio diz que o Supremo
está servindo a partidos de oposição. “Recuso-
me a votar com base em preconceitos” –– diz
ele. Estará o Supremo sendo preconceituoso com
o presidente? O Supremo, invadindo o Executi-
vo, exigiu que uma reunião fechada do ministé-
rio fosse tornada pública. Nela, todos ouvimos o
presidente alertando que nos defendêssemos do
perigo de ditadura. Mesmo assim um ministro
disse, para o mundo, em inglês, que o presidente
defende a tortura e a ditadura. Outro sugeriu numa
palestra, sem mencionar o presidente, que há
um cavalo de Tróia contra a democracia, e que
por isso as eleições estão em risco. Um é presi-
dente do Tribunal Superior Eleitoral, o outro é o
vice. E os dois vão julgar a chapa Bolsonaro-
Mourão, mesmo com esses pré-conceitos.

Ministros do Supremo não são fiscalizados
pelo Conselho Nacional de Justiça nem por Cor-
regedoria interna. Só existe o julgamento pelo
Senado, previsto no art. 52 da Constituição. Mas
fica a dúvida se ela é a lei suprema ou a lei do
Supremo.

Por Alexandre Garcia
= PASSANDO A LIMPO

"Estará o Supremo sendo preconceituoso com o presidente?"
Durante muito tempo em nossa língua, emer-

gente era apenas resultante; depois, em 1844,
criou-se o termo emergência, a pressa extraordi-
nária.

Os auxílios emergenciais durante a pande-
mia carregam hoje os dois significados: são re-
sultantes da situação de penúria de milhões miti-
gada pelos poderes públicos com imediata doa-
ção de dinheiro.

Os 600 reais passaram a ser a síntese desses
auxílios (que incluem também os de diversas pre-
feituras e governos estaduais e da lei Aldir Blanc)
tendo sido aprovados pelo Congresso Nacional
podendo ser renovados nesse valor enquanto du-
rasse a emergência.

O presidente da República descobriu a po-
tencialidade política desse auxílio para sua po-
pularidade, mas caiu em uma armadilha impos-
ta a ele por sua equipe econômica fiscalista:
mantê-lo até dezembro e enfrentar a sanha dos
rentistas ou restringir seu valor. Procurou escapar
com um anúncio mal ajambrado de uma nova
Renda Brasil (confundindo a muitos e até a opo-
sição), mas pode ser obrigado a editar medida
provisória restritiva.
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Desde o início as centrais sindicais defende-
ram unitariamente o auxílio – a última reunião
presencial delas no Congresso Nacional foi so-
bre esse assunto – e difundiram o apelo de “ne-
nhum real a menos, que ninguém fique sem re-
ceber até dezembro”.

A sociedade convenceu-se do papel positivo
desempenhado pelo auxílio para a sobrevivência
de milhões e também para diminuição da crise
econômica. O economista Antonio Corrêa de La-
cerda (presidente do Conselho Federal de Eco-
nomia) demonstrou em artigo o peso dele para a
sobrevivência de setores econômicos voltados ao
consumo popular (alimentação, artigos domésti-
cos e pequenas obras de construção).

E agora novamente as centrais sindicais uni-
das lançam um manifesto em defesa dos 600
reais até dezembro e um apelo a todos os parti-
dos políticos aos dirigentes partidários às lide-
ranças e ao Congresso Nacional para que ga-
rantam isso, porque faz bem para as pessoas, as
famílias, as empresas e a economia.  João Gui-
lherme Vargas Netto - É membro do corpo téc-
nico do Diap e consultor sindical de diversas
entidades de trabalhadores em São Paulo

Por Leonardo Boff
= CONTRAPONTO

= PENSANDO NO ASSUNTO
Por João Guilherme Vargas Netto

O Espírito num mundo sem
espírito e em degradação

Hoje sentimos a urgência da irrupção do Es-
pírito Santo como na primeira manhã da criação.
A Carta da Terra, face à crise mundial ecológica,
com energias negativas que nos podem arrastar
ao abismo, afirma: “Como nunca antes da histó-
ria, o destino comum nos conclama a buscar um
novo começo. Isso requer uma mudança na men-
te e no coração. Requer um novo sentido de in-
terdependência global e de responsabilidade
universal… Temos ainda muito a aprender a par-
tir da busca conjunta por verdade e sabedoria
(final)”]

O Papa Francisco diz igualmente em sua en-
cíclica “sobre o cuidado da Casa Comum:”Nunca
maltratamos e ferimos a Casa Comum como nos
último dois séculos(n. 53). Se “não mudarmos
nosso estilo de vida insustentável- continua- só
poderemos desembocar nas catástrofes”(n.161).

Cabe ao Espírito iluminar nossa mente e trans-
formar nosso coração. Se fizermos essa conver-
são, dificilmente escaparemos das ameaças que
pesam sobre o sistema-vida e sistema-Terra.
Cabe ao Espírito a capacidade de transformar o
caos destrutivo em caos criativo, como operou
no primeiro momento do Big Bang. Ele pode trans-

formar a tragédia como a atual do Covid-19 numa
crise acrisoladora que nos permite dar um salto
de qualidade rumo a uma nova ordem, mais alta,
mais humana, mas cordial, mais amorosa e mais
espiritual. O universo, a Terra e cada um de nós
somos templos do Espírito. Ele não permitirá que
seja desmantelado e destruído. Esse pedido é
urgente para a atual situação quando a Terra
como um todo é atacada por um vírus letal que
está dizimando milhares de vidas.

Importa suplicar ao Espírito: Vem, Espírito Cri-
ador! Renove a face da Terra, aqueça nossos
corações e rasgue um horizonte de sentido e de
esperança para a nossa realidade humana de-
sumanizada e agora posta sob o risco de milha-
res desaparecerem vitimas da intrusão do Covid-
19. A ciência, a técnica a vacina são fundamen-
tais. Mas apenas com elas não está garantido
que evitemos voltar ao que era antes. Para isso
precisamos de outro espírito que dê centralidade
ao que conta: a vida, a cooperação, a interdepen-
dência, a generosidade e o cuidado para com a
natureza e para uns para outros. Se não fizermos
esta viragem paradigmática, podemos ser ataca-
dos novamente e de forma ainda mais letal.



Campanhas a prefeito podem custar R$ 163
mil em Telêmaco Borba e R$ 181 mil em Imbaú

Lino Santos

= SAI DE B= SAI DE B= SAI DE B= SAI DE B= SAI DE BAIXAIXAIXAIXAIXO =O =O =O =O =

BORA FALAR DE POLÍTICA
Agora, o jogo começa a ficar sério.  As peças mexidas no tabuleiro
da política terão que ser jogadas com objetivo de vencer a partida.
Então, vale saber que está aberta a temporada das Convenções
Partidárias. A partir desta semana até o dia 26, os partidos políticos
terão que decidir sobre os pretensos candidatos, as possíveis
coligações e as propostas que irão apresentar. E a gente vai
contar pro mundo tudo que rolar.

EU CONHEÇO, TU CONHECES, NÓS CONHECEMOS
Tenho acompanhado todas as entrevistas dos pré-candidatos a
prefeito, e percebo que muitas perguntas ainda não foram
respondidas. Os problemas do município, já são mais que
conhecidos. A resposta não é o que deve ser feito, mas, sim,
COMO se fará. Com a palavra, os candidatos....

DEFININDO I
Na Capital do Papel a primeira
legenda a homologar seus
candidatos foi o Democratas. O
partido oficializou chapa com vinte
nomes para o legislativo e indicou
o nome do empresário Toninho da
Bobig (foto) , no cargo de vice-
prefeito na Chapa do PDT de
Marcio Matos.

DEFININDO II
O nome do empresário agora será submetido a convenção
coletiva dos partidos aliados e o referendo final será anunciado
na convenção do PDT marcada para 15 de setembro na Câmara
Municipal. Vale lembrar que a aliança do prefeito pode chegar a
12 legendas, por hora já estão confirmados, PDT, PROS,
Republicanos, Democratas, PL, MDB, Cidadania e PCdoB.
Todas essas legendas devem lançar cerca de 140 candidatos e
candidatas ao legislativo municipal.

DISPUTAS
Há uma forte tendência de repetição da Chapa Majoritária
Marcio/Rita. Se houver mudança muita gente entra na briga pra
ser o vice do atual prefeito. O Nome de Rita figura como coringa
e serve para acalmar os ânimos dos aliados mais afoitos. Numa
leitura mais profunda já podemos ver uma repetição de tendência
com a possível reeleição do prefeito e no dia seguinte a da posse
inicia uma guerra para cacifar a disputa de 2024.

TCE ENVIA LISTA
O Tribunal de Contas do Estado do Paraná enviou ao TRE a lista
negra com quem tem crivo em contas junto a Corte de Contas.
Da região mais de 30 nomes figuram na lista. Ex-Prefeitos, ex-
vereadores e agentes públicos que figuraram como gestor ou
ordenador de despesas. A lista é de acordo com a Lei da ficha
Limpa e promete barrar quase 1,5 mil pessoas em todo o estado.

FAZENDO JUSTIÇA I
O nome do ex-prefeito Luiz
Carlos Gibson não está na lista,
ao contrario que muita gente
esperava. Fazemos justiça em
divulgar aqui que pelo menos
para esta eleição Gibson não
teria dificuldades em registrar
uma possível candidatura se
dependesse do TCE.

FAZENDO JUSTIÇA II
As pendências do ex-prefeito no
Tribunal ainda não estão em
alguns casos em trânsito
Julgado e nem foram em partes
apreciadas pela Câmara
Municipal que é quem tem o
poder de veredito final.

FAZENDO JUSTIÇA II
Já o ex-prefeito Eros Danilo
Araújo tem 2 anotações do
TCE referentes aos anos de
2007 e 2008. O nome do ex-
prefeito está relacionado na
terceira lista. Aquela que
relaciona contas aprovadas
pelo TCE e reprovadas pela
Câmara Municipal. Uma
possível inelegibilidade de
Eros ARAUJO deve ser
contestada na Justiça com a
alegação da perseguição
politica. Já que a Corte contou

ressalvas em uma das contas. Mas recomendou a sua
aprovação e a Câmara Municipal, contrariou o Tribunal e
reprovou as contas dos 2 exercicios.
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O Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) divulgou os limites de gas-
tos que os candidatos aos car-
gos de prefeito e vereador deve-
rão respeitar, durantes as cam-
panhas das eleições municipais
de 2020. Para telêmaco Borba,
o valor máximo a ser emprega-
do em uma campanha de pre-
feito é de pouco mais de R$ 163
mil (R$ 163.980,80) e os candi-
datos a vereador podem dispen-
der menos de R$ 27 mil (R$
26.833,12). e para Imbaú os li-
mites máximos são para prefei-
to R$ 181.362,22 e vereadores
R$ 12.307,75

Os valores estabelecidos po-
dem ser consultados no site do
tribunal. Os limites podem ser
consultados neste link.

http://www.tse.jus.br/impren-
sa/noticias-tse/arquivos/tse-tabe-
la-limite-de-gastos-eleicoes-
2020/at_download/file

De acordo com a Lei das
Eleições, o limite de gastos das
campanhas dos candidatos a
prefeito e a vereador, no respec-
tivo município, deve equivaler ao
limite para os respectivos cargos
nas Eleições de 2016, atualiza-
do pelo Índice Nacional de Pre-
ços ao Consumidor Amplo
(IPCA), ou por índice que o subs-
titua.

O candidato que desrespei-
tar os limites de gastos fixados
para cada campanha será pe-
nalizado com pagamento de
multa no valor equivalente a
100% da quantia que ultrapas-
sar o teto fixado, sem prejuízo da
apuração da prática de eventual
abuso do poder econômico.

O limite de gastos engloba a
contratação de pessoal de for-
ma direta ou indireta, que deve
ser detalhada com a identifica-
ção integral dos prestadores de

ELEIÇÕES 2020

serviço, dos locais de trabalho,
das horas trabalhadas, da espe-
cificação das atividades execu-
tadas e da justificativa do preço
contratado.

Entra também nesse limite a
confecção de material impres-
so de qualquer natureza; propa-
ganda e publicidade direta ou
indireta por qualquer meio de
divulgação; aluguel de locais
para a promoção de atos de
campanha eleitoral; e despesas
com transporte ou deslocamen-
to de candidato e de pessoal a
serviço das candidaturas.

A norma abrange, ainda, des-
pesas com correspondências e
postais; instalação, organização
e funcionamento de comitês de
campanha; remuneração ou
gratificação paga a quem preste
serviço a candidatos e partidos;
montagem e operação de car-
ros de som; realização de comí-

cios ou eventos destinados à pro-
moção de candidatura; produ-
ção de programas de rádio, te-
levisão ou vídeo; realização de
pesquisas ou testes pré-eleito-
rais; criação e inclusão de pági-
nas na internet; impulsionamen-
to de conteúdo; e produção de
jingles, vinhetas e slogans para
propaganda eleitoral.

OUTRAS REGRAS
Segundo a Lei das Eleições,

serão contabilizadas nos limites
de gastos as despesas efetua-
das pelos candidatos e pelos
partidos que puderem ser indivi-
dualizadas.

Já os gastos com advogados
e de contabilidade ligados à con-
sultoria, assessoria e honorári-
os, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleito-
rais, bem como de processo ju-
dicial relativo à defesa de inte-
resses de candidato ou partido

O CANDIDATO que desrespeitar os limites de gastos fixados para cada campanha será penalizado

de formato de propaganda e pos-
sam executar essa etapa de
modo adequado com as todas as
informações necessárias”.

No evento, ainda foi cedido
um espaço para que os partidos
políticos pudessem esclarecer
dúvidas referentes ao formato do
plano de mídia ou relacionados a
outros temas. Para questiona-
mentos posteriores, fica disponí-
vel o e-mail da Comunicação
Social do TRE-PR: ascom@tre-
pr.jus.br.

Registro de candidaturas e propaganda eleitoral são pautas
de reunião entre TRE-PR, imprensa e partidos políticos

Na quinta-feira (3), a cúpula
diretiva do Tribunal Regional Elei-
toral do Paraná (TRE-PR), com
apoio dos assessores da Presi-
dência, Secretaria Judiciária e
Comunicação Social, promoveu
uma reunião entre a imprensa e
os partidos políticos que preten-
dem registrar candidatos nas Elei-
ções 2020.

A reunião, que aconteceu de
forma virtual pelo aplicativo
Zoom, teve o objetivo de apresen-
tar a proposta dos veículos de te-
levisão para o plano de mídia da
propaganda eleitoral – em forma-
to totalmente on-line por meio da
utilização de players – e reiterar
prazos e detalhes importantes re-
lacionados aos registros de can-
didaturas e prestação de contas.
Durante o evento, foi disponibili-
zada uma cartilha sobre Conven-
ções Partidárias, Registro de Can-

didaturas, Agentes Públicos e Pro-
paganda Eleitoral.

REUNIÃO PREPARATÓRIA
De acordo com o presidente

do TRE-PR, desembargador Tito
Campos de Paula, essa reunião
foi preparatória. Considerando o
período de pandemia de Covid-
19, o presidente afirma a impor-
tância de readequação e utiliza-
ção dos recursos virtuais disponí-
veis. “Quem vai sair ganhando,
nessas eleições, é a população
e, principalmente, a democracia,
pois é a partir dela que surgem
todos os outros direitos”, ressal-
tou o desembargador.

Segundo o vice-presidente e
corregedor do TRE-PR, desem-
bargador Vitor Roberto Silva, a
Justiça Eleitoral está tomando to-
das as providências para que as
eleições ocorram da melhor for-
ma possível, contudo, para que

isso aconteça, segundo ele, tor-
na-se relevante também a respon-
sabilidade dos partidos
políticos.“Tudo que é deixado
para última tem grande chance
de dar errado. Registrem seus
candidatos o quanto antes”, soli-
citou o corregedor.

Ainda, conforme o diretor-ge-
ral do TRE-PR, Dr. Valcir Mom-
bach, “a reunião foi feita com o
máximo de antecedência possí-
vel para que os partidos fiquem
cientes dessa nova possibilidade

Porções de Carne de Carneiro
Prontas para seu Churrasco

42 99828-2644
Entregamos em sua casa

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

A lei dispõe, ainda, que o can-
didato será responsável, de for-
ma direta ou por meio de pes-
soa por ele designada, pela ad-
ministração financeira de sua
campanha, seja usando recur-
sos repassados pelo partido, in-
clusive os relativos à cota do Fun-
do Partidário, seja utilizando re-
cursos próprios ou doações de
pessoas físicas.

Além disso, o partido político
e os candidatos estão obrigados
a abrir conta bancária específi-
ca para registrar toda a movimen-
tação financeira de campanha.

(C.S.J. com Assessorias)

TSE divulga limites de gastos e candidato que descumprir teto estará
sujeito à multa e poderá responder por abuso do poder econômico
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Uma das consequências da pandemia do novo Coronavírus
foi a necessidade de alunos e de professores utilizarem muito
mais as ferramentas digitais para a continuidade de aulas. Para
ajudar nesse contexto, o programa Klabin Semeando Educação
se reinventou na edição deste ano, que está sendo aplicada em
escolas municipais de Telêmaco Borba, Ortigueira e Imbaú. Após
a suspensão dos encontros presenciais de formação de profes-
sores e de gestores, foi colocado em prática o chamado
"Letramento Digital", proporcionando aos professores conquistar
habilidades para usar as novas tecnologias e, assim, estarem
preparados para a nova realidade.

"Preparar e dar aulas pelo computador para alunos que estão
em casa é uma tarefa difícil, com obstáculos que vão desde a
falta de familiaridade com os meios eletrônicos à disponibilidade
de equipamentos ou de rede de internet", afirma Uilson Paiva,
gerente de Responsabilidade Social e Relações com a Comuni-
dade da Klabin. "Com essa necessidade colocada como urgente
na pandemia, o programa está contribuindo para acelerar a for-
mação dos professores para algo que já era desejável."

A primeira tarefa foi agir na sensibilização e estruturação dos
três municípios para proporcionar os recursos e os equipamen-
tos necessários. Depois, a criação e a aplicação de um
cronograma de encontros com aulas personalizadas, conside-
rando a realidade dos profissionais de cada escola. E a terceira
fase foi retomar o cronograma de 2020 do Klabin Semeando
Educação, reformulado para uma dinâmica de ensino remoto.

O Letramento teve quatro encontros online, de uma hora cada.
Foram criados três roteiros de estudos, dedicados ao mundo di-
gital, com duração estimada de quatro horas cada um. Os profis-
sionais receberam um passo a passo para a introdução comple-
ta nas novas tecnologias. Por exemplo, como organizar reuniões
virtuais e usar novos softwares de redação, cálculo e de apresen-
tações. Realizados os primeiros encontros, os professores têm a
oportunidade de estudar e se reunir virtualmente para discutir
novas formas de realizar aulas, exercícios e atividades, dinâmi-
cas diferentes para manter a aprendizagem, sempre pensando
nas diferentes realidades e necessidades dos alunos.

Para Sandra Regina Ribeiro, professora do 5º ano da Escola
Municipal do Campo Santos Dumont, em Telêmaco Borba, par-
ticipar do treinamento das ferramentas digitais também foi uma
forma de renovar a motivação no trabalho. "O Klabin Semeando
me ajudou a pensar em maneiras de deixar o aprendizado mais
leve, mais familiar para as crianças. Meus alunos são, em maio-
ria, de zona rural. Para ensinar tabelas e gráficos, por exemplo,
eu fiz todo um trabalho pedindo para eles me mostrarem as hor-
tas que tinham em casa, fazendo um diário do que eles estavam
comendo. Para ensinar medidas e frações, eu os incentivei a
fazer receitas com a família. E ter a oportunidade de falar sobre
isso nos encontros à distância é, também, uma forma de me
manter motivada no trabalho."

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR
O Letramento Digital ajudou no cumprimento de uma diretriz

que era aconselhável e, com essa nova realidade, se tornou obri-
gatória. Em 2017, a Base Nacional Comum Curricular foi revisa-
da e as escolas receberam uma série de metas que precisavam
ser cumpridas, dentre elas, a Cultura Digital. O MEC espera que
a nova didática escolar trabalhe a cultura digital na rotina do pro-
cesso de ensino e aprendizagem e, com o atual cenário, a reco-
mendação se tornou uma condição para a continuidade.

SOBRE O KLABIN SEMEANDO EDUCAÇÃO
Realizado desde 2017, o projeto trabalha apoiando na

melhoria da gestão dos recursos públicos destinados à educa-
ção, com ênfase em resultados, e busca o equilíbrio entre gestão
escolar, infraestrutura, recursos e práticas pedagógicas, com di-
versas capacitações para os profissionais da área. Fruto de uma
parceria entre a Klabin e as Secretarias Municipais de Educação
de Telêmaco Borba, Imbaú e Ortigueira, o Klabin Semeando
beneficia aproximadamente 11 mil estudantes da região.

Klabin Semeando Educação treina
professores no uso das ferramentas

digitais e aulas a distância

Informe Regional TCE-PR encaminha a Justiça Eleitoral Lista dos
Agentes com Contas Julgadas Irregulares

Nesta quarta-feira (2), o pre-
sidente do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná (TRE-PR),
desembargador Tito Campos
de Paula, recebeu, do presiden-
te do Tribunal de Contas do Es-
tado do Paraná (TCE-PR), con-
selheiro Nestor Baptista, a Lista
dos Agentes com Contas Julga-
das Irregulares, a qual apresen-
ta informações relacionadas a
todos os prefeitos e gestores
públicos que demonstraram má
conduta na administração do
dinheiro público nos últimos
oito anos.

Na cerimônia, que aconte-
ceu de maneira virtual, com
transmissão no canal do TCE-
PR no YouTube, representou o
encaminhamento da pesquisa
à Justiça Eleitoral, conforme
consta nos termos da Lei Com-
plementar nº 64/1990 (com as
alterações trazidas pela Lei
Complementar n° 135/2010 -
Lei da Ficha Limpa).

A lista, que, segundo o presi-
dente do TCE, "infelizmente,
contém 1.496 nomes", auxilia-
rá o TRE-PR a definir os candi-
datos que ficarão inelegíveis
nas próximas eleições, bem
como irá orientar o cidadão na
escolha dos candidatos no mo-
mento do voto.

Dentre os nomes citados
pelo órgão estão o ex-prefeito
Eros Danilo Araujo que teve

aprovação com ressalvas do
TCE nas contas de 2008 que
foram reprovadas pelo Legisla-
tivo e Contas de 2007  aprova-
das pelo TCE e reprovadas pelo
Legislativo telemacoborbense.
Ainda consta no Crivo do TCE
as contas do Funprev de 2013
da gestão de Nhemias Carnei-
ro falecido em fevereiro de 2014.

Da região estão na lista o
atual prefeito de Imbaú Lauir de
Oliveira com pendências nas
contas de 2008, os ex prefeitos
Cassemiro Pinto Martins, Sidnei
da Silva Mendes e o ex presi-
dentas da Câmara José Ademil-
son Jangada e Wellington Lu-
cio de Jesus.

De Ortigueira estão na Lista
o ex prefeitos Geraldo Magela
do Nascimento e Marlene de
Oliveira Mattos a atual Lourdes
Banach, e o ex vereador José
Carlos Fontoura.

O ex-prefeito de Tibagi Sin-
val Silva e o ex-prefeito de Ven-
tania Ocimar Bahnhert de Ca-
margo.

De Curiúva a lista é mais
extensa Amadeu de Jesus da
Silva , Antônio Carlos Piazentin
dos Santos, Arnaldo de Souza
Oliveira, Crys Angélica Ulrichr,
Márcio da Aparecida Mainar-
des, Marcelo Proença, Edina
Maria Alves Yasuhara, Keishi
Asakura e Patricia Vieira Pres-
tes.

De Reserva figura na lista o
atual prefeito Frederico Bitten-
court Hornung.

De Sapopema há na lista
uma ex legislatura inteira de
vereadores, Luiz Roque Farias,.
João Maria Ferreira de Mello,
Orlando Fernandes Guerreiro,
Benedito Pereira da Silva,  Ed-
son de Lima, Carlos Fortunato
de Mello, Alício Vieira do Prado
e  Rodolfo Moreira Junior e ain-
da o  ex-prefeito Roberto Jorge
Abrão.

O presidente do TRE-PR
afirmou que esta lista será mui-
to importante para o trabalho de
todos os juízes eleitorais na aná-
lise de requerimentos e regis-
tro de candidaturas. O presi-
dente mencionou que, em

2020, acredita-se que o Paraná
deverá ultrapassar o número de
30 mil candidatos para os 399
municípios. Ele ainda disse que,
pela primeira vez, o registro de
candidaturas acontecerá pelo
Processo Judicial Eletrônico
(PJe).

Também estiverem presen-
tes no evento os conselheiros
Artagão de Mattos Leão, Fer-
nando Guimarães, Ivan Bonilha,
Durval Amaral, Fabio Camargo,
Ivens Linhares, os auditores
Sérgio Ricardo Valadares Fon-
seca, Thiago Barbosa Cordei-
ro, Cláudio Augusto Kania, Tia-
go Alvarez Pedroso e a procura-
dora do Ministério Público de
Contas do Estado do Paraná,
Valéria Borba. (ASCOM/TCE)

A LISTA, que, segundo o presidente do TCE, "infelizmente, contém 1.496 nomes",

FICHAS SUJAS

Lista auxiliará o TRE a definir os candidatos que ficarão inelegíveis nas
próximas eleições. Da região mais de 30 nomes entre prefeitos e vereadores

ALOJAMENTO CARAPICHO
(Cama Baixa e dentro das normas Sanitárias)

( Contato 42 999494333)

Prefeito de Imbaú esclarece sobre Lista do TCE
O prefeito de Imbaú Lauir de Oliveira

(PROS) encaminhou a redação do Cor-
reio do Vale um esclarecimento sobre seu
nome constar na Lista 3 do TCE, que in-
formou a Justiça Eleitoral na quarta-feira
(2). A matéria encaminhada pela asses-
soria do TCE foi publicada na edição do
último sábado do Correio do Vale.

Segundo informou a assessoria jurí-
dica do prefeito, a situação em que cons-
ta o nome de Lauir de Oliveira, já foi ob-
jeto de contestação nas eleições de 2016
e hoje é fato consumado, já reconhecido
pela TJPR que declarou nulos os atos
pertinentes a matéria. "O prefeito Lauir
nem devia estar nesta Lista encaminha-
da pelo TCE ao TRE e lamentamos pes-
soas com interesses escusos em perío-
do pré-eleitoral, estar distorcendo a ma-

téria com o objetivo de difamar e prejudi-
car o prefeito Lauir de Oliveira, que será
candidato a reeleição nas próximas elei-
ções".  Destacou a nota enviada a reda-
ção.

Lauir de Oliveira teve contas relativas
ao exercício financeiro de 2008 aprova-
das com ressalvas pelo Tribunal de Con-
tas, que recomendou ao Legislativo a
aprovação dos relatórios. Em 2015 quan-
do a Câmara de imbaú julgou as contas,
contrariou o TCE reprovando o parecer
da corte e através do Decreto Legislativo
001/2015 declarou reprovadas as contas
de Lauzinho. O prefeito Lauir contestou
na Justiça os atos da Câmara Municipal
e conseguiu anular os atos pertinentes a
matéria, que até hoje ainda não foram
apreciadas pelo plenário da casa. O PREFEITO de Imbaú Lauir de Oliveira (PROS)
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Modificações e investimentos trazem mais fluidez ao trânsito

Prefeitura instala novos e modernos semáforos
A  Administração Municipal, por

meio da Divisão Municipal de Seguran-
ça Pública e Trânsito (TBtran), iniciou
a instalação dos novos semáforos no
município. Os trabalhos de revitalização
do parque semafórico da cidade tive-
ram início no mês de julho com os tra-
balhos que envolve a parte civil do pro-
jeto como: perfuração de solo, abertura
dos dutos de passagem e concretagem
das bases de sustentação e tem previ-
são de término para até a primeira se-
mana de outubro.

O projeto de implantação seguira as
seguintes etapas: parte civil, instalação
das colunas, instalação dos braços,
passagem de fiação, programação e
por último retirada dos antigos equipa-
mentos.

Serão substituídos todos os equipa-
mentos semafóricos da cidade, ao todo
hoje o município conta com 14 cruza-
mentos e 1 passagem semaforizada
(Marechal Floriano Peixoto próximo ao
Hospital Moura).
TOTEM SEMAFÓRICO VEICULAR

Os equipamentos que estão sendo
instalados são chamados de Totem Se-
mafóricos são confeccionados em alu-
mínio e ACM e possui o grupo focal prin-
cipal de 300 mm em todas as lâmpa-
das e o repetidor de 200mm ambos a
LED.

A novidade é que todos terão tempo-
rizador digital é para facilitar os moto-
ristas a visualizações dos tempos se-
mafóricos, e que segundo estudo das
melhores universidades do país e de
especialistas em tráfego reduz em 30%
a possiblidade de acidentes em cruza-
mentos e diminui o stress do motorista
com a espera.
TOTEM SEMAFÓRICO PEDESTRES

Fora os locais onde já possui semá-
foros de pedestre que serão substituí-
dos por equipamentos mais modernos,
a administração instalará mais alguns
semáforos de pedestres em mais 3 cru-
zamentos da cidade: Avenida Paraná X
Artur F. Santos (Instituto Dr. Feitosa),
Prefeito Cacildo Arpelau X Eliomar M.
Xavier (Secretaria de Educação), Wa-
shington Luiz X 15 de Novembro (Posto
Vitoria).

A novidade por parte dos semáforos
de pedestre fica por parte que todos te-
rão botoeira para acionamento permi-
tindo assim que pedestre acione quan-
do necessitar fazer a travessia.

CENTRAL SEMAFÓRICA
Outra novidade que será utilizada

NOVOS semáforos serão instalados até outubro em Telêmaco Borba

ENCONTRAR endereços ficou mais fácil com as placas com nomes de ruas

pelo município e será instalada no CIS
- Centro Integrado de Segurança, é uma
Central de Monitoramento Semafóricos
que permitirá o acompanhamento em
tempo real de todos os equipamentos
instalados e tem por objetivo realizar
leituras dos equipamentos e apontar
possíveis falhas. Sendo que hoje para o
órgão responsável pela manutenção
dos equipamentos saiba se um semá-
foro está inoperante precisa que os
munícipes passem informação ao ór-
gão, com a instalação da Central não
será mais necessário esse contato.

Os novos equipamentos que estão
sendo instalados na cidade fazem par-
te de equipamentos conhecidos como
"Semáforos Inteligentes" que permite
embarcar tecnologias como analise de
fluxo, laços indutivos para linha verde e
entre outras tecnologias, e estão sendo
instalados hoje nas principais grandes
cidades do país.

A necessidade de implantação do
projeto dos novos Semáforos foi apon-
tada em estudo realizado pela FUNPAR
- Fundação de Apoio da Universidade
Federal do Paraná, que na realização
do Plano de Mobilidade descreve que
o município necessitava padronizar seu
parque semafórico. Sendo que hoje a
cidade possui equipamentos instalados
há mais de 30 anos no município e são
equipamentos obsoletos e carentes de
tecnologia de ponta, e que já apresen-
tam desgaste elevado ocasionando fal-
ta de sincronismo, panes elétricas, além
de deformações em virtude de aciden-
tes de trânsito, em alguns locais o mu-
nicípio já foi até notificado pela COPEL
para fazer a retirada dos equipamentos
tendo em vista terem sido instalados
sem nenhum cuidados as normas téc-
nicas e apresentarem risco como de
descarga elétrica.

O projeto faz parte da conclusão do
Plano de Reestruturação de Trânsito do
município que tem por objetivo a mo-
dernização do trânsito e mobilidade e
visa garantir a melhoria e segurança e
todos os munícipes, sendo que no PRT
foram realizados os seguintes serviços
nesses anos: conclusão da sinalização
horizontal e vertical em todos os bairros
da cidade sendo 38 etapas realizadas,
instalação das placas de nomenclatu-
ras de rua em 100% da cidade (alguns
bairros a instalação está em andamen-
to), instalação dos novos pontos de ôni-
bus e instalação da nova sinalização
indicativa e turística da cidade.

Pensando num trânsito melhor e se
preparando para o futuro, a Prefeitura
vem constantemente realizando Planos
de Reestruturação do Trânsito. O obje-
tivo principal é promover a fluidez no trá-
fego de veículos, a segurança no trân-
sito, com ênfase ao pedestre e ao con-
dutor.

Para dar maior facilidade para en-
contrar endereços, organização e tam-
bém deixar a cidade mais bonita para
os munícipes e visitantes. Essa foi a in-
tenção da colocação de placas com
nomes de ruas e logradouros em todos
os bairros da cidade. Uma iniciativa iné-

OS NOVOS equipamentos que estão sendo instalados na cidade são conhecidos como "Semáforos Inteligentes"

dita que melhorou em muito o visual da
cidade e também trouxe organização
para quem procura endereços.

Também foi investido em sinaliza-
ção viária. Foram feitas a sinalização
horizontal com pintura das faixas de di-
visão de fluxo, borda de pista, retenção,
faixa de pedestre e legenda de "Pare"
nos cruzamentos. Na sinalização verti-
cal, o trabalho substituiu as placas de
trânsito, que não eram refletivas. Ao todo
são 35 etapas que contemplam toda a
cidade.

O TBtran ganhou um novo cami-
nhão de pintura.  Foram investidos R$

415 mil. O caminhão é o mais moder-
no existente no mercado e tem 800 m2
de autonomia para pintura, é equipado
com plataforma para sinalização. O in-
vestimento está garantindo os serviços
de sinalização horizontal nas ruas e ave-
nidas do município.

Além de todos os investimentos, an-
dar por Telêmaco Borba ficou mais fá-
cil, seja para os moradores ou para
quem vem nos visitar. A atual gestão ins-
talou diversas placas de sinalização de
indicação, turismo e serviços, que faci-
lita para ir aos bairros e pontos impor-
tantes da cidade.

CIDADE recebeu novas e modernas placas de sinalização e indicação

Serão substituídos todos os equipamentos semafóricos da cidade, ao todo hoje o município conta com 14 cruzamentos e 1 passagem semaforizada
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Esqueceram da dengue... Regional de Saúde dá mal exemplo
A pandemia Covid-19 mundial do-

mina absoluta o noticiário na atualida-
de de Norte a Sul do planeta. Em Telê-
maco Borba não poderia ser diferente
e a maior atenção (e preocupação) está
direcionada com relação a essa doen-
ça.

Com isso, quem ficou em segundo
plano foi a dengue, que continua se
alastrando aqui na Capital do Papel
como no resto do Paraná. O mais re-
cente boletim epidemiológico, divulga-
do pela Secretaria Municipal de Saúde
em 31 de agosto, atestou que foram
confirmados 48 casos de dengue. No
total de notificações são 209, 157 das
quais foram descartadas; 01 caso sus-
peito ainda aguardava resultado.

 Você acha isso preocupante, ima-
gine então quando o mal exemplo vem
de quem tem a obrigação de praticar
as políticas públicas de combate a do-
ença que pode sim se tornar uma nova
pandemia pelos relaxos e pela prevari-
cação das autoridades sanitárias da 21ª
Regional de Saúde.

A reportagem do CV foi alertada por
um munícipe que frequenta o Condo-
mínio Comercial, onde está instalada a
21ª Regional de Saúde e conseguiu fla-
grar a situação que se encontra a gara-
gem do Órgão Estadual que mantêm
um verdadeiro criatório público do
mosquito Aedes Aegypti, Pneus usados
dispensados sem nenhum cuidado es-
tão disponíveis para o vetor pôr seus
ovos a vontade e tudo isso, custeado
pelo dinheiro público do povo do Para-
ná.

Não buscamos nenhuma informa-
ção oficial junto ao órgão, porque não
tem justificativa para o descaso que só
comprova uma situação.  As nomea-
ções políticas mal sucedidas na região,
estão levando a nossa Regional se
transformar num barco a deriva com-
parado com outras regiões e a média
do Estado. Sem achismo, os índices e
as fotos compravam a situação denun-
ciada.  (Claudilino dos Santos) POR IRONIA veículo usado justamente nas campanhas de combate a Dengue ao lado de pneus descartados cheios de Larvas                   (Foto:CV/imagem)

Pneus descartados irregularmente na garagem da 21ª Regional de Saúde vira “criatório público” de larvas do mosquito Aedes Aegypti

Paraná tem 88 mil casos confirmados de Dengue
ALERTA GERAL

Por outro lado, o boletim da den-
gue divulgado na terça-feira (31) pela
Secretaria da Saúde do Paraná regis-
tra 69 óbitos confirmados por dengue
no Estado; são 12 mortes a mais que o
informe anterior.

Estamos em epidemia no Paraná
e o combate ao mosquito transmissor
deve ser constante; os números esta-
duais mostram que a dengue exige
alerta diário para eliminação dos cria-
douros e a população deve estar aten-
ta às medidas preventivas, pois 90%
dos focos do Aedes Aegypti estão nos
domicílios, alerta a Secretaria Estadu-
al da Saúde.

Os óbitos confirmados nesta sema-
na são de moradores de Foz do Igua-
çu, 88 anos, feminino, com quadro
associado de hipertensão arterial;
Cascavel, 81 anos, masculino, sem
fator de risco associado; Florestópo-
lis, 79 anos, feminino, sem outra co-
morbidade associada; Barbosa Ferraz
, 76 anos, feminino, com doença car-
díaca, pulmonar e hipertensão arteri-
al;  Atalaia, 65 anos, feminino, com hi-
pertensão arterial, insuficiência renal
e cirrose; Centenário do Sul, 63 anos,
masculino, com doença crônica no fí-
gado; Juranda, 61 anos, masculino,
com hipertensão e doença renal crô-
nica; Itaúna do Sul, 60 anos, masculi-
no, com doença renal crônica; Medi-
aneira, 45 anos, feminino, sem comor-
bidade associada;  Primeiro de Maio,
43 anos, feminino, com hipertensão
arterial, Rolândia, 16 anos, masculino,
sem comorbidade, e Sarandi , 8 anos,

masculino, também sem quadro de
outras doença associada.

Esse boletim mostra 87.900 casos
confirmados de dengue, com um
acréscimo de 14,67% em relação a
semana anterior, são 11.245 mil novos
casos confirmados. O Estado soma
204.807 notificações para dengue e
364 municípios atingidos. Na situação
de epidemia de dengue estão 177 ci-

dades e em situação de alerta, estão
32.

SITUAÇÃO ABSURDA!
Em 2018, o Paraná registrava nes-

te mesmo período do ano 2.023 casos
confirmados de dengue. Nesta sema-
na, com 87.900 casos, o incremento é
de 4.245%!!!

(FONTE OFICIAL: Secretarias
Municipal e Estadual da Saúde)

Porções de Carne de Carneiro
Prontas para seu Churrasco

42 99828-2644
Entregamos em sua casa

BOLETIM mostra 87.900 casos confirmados de dengue, com um acréscimo de 14,67% em relação a semana anterior,
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Fiscalizações e abordagens poli-
ciais serão intensificadas durante a
Operação Independência, do Bata-
lhão de Polícia Rodoviária (BPRv), em
toda a malha viária estadual neste fe-
riado prolongado da Independência
do Brasil. As atividades começam às
14 horas desta sexta-feira, 4 de setem-
bro, e seguem até a meia-noite de ter-
ça, 8 de setembro. O principal objeti-
vo é reforçar a presença da PM nas
estradas e evitar acidentes de trânsi-
to.

O policiamento preventivo e osten-
sivo contará com as equipes dos pos-
tos rodoviários e das seis companhi-
as do batalhão distribuídas no Estado.
O planejamento da unidade também
abrange a fiscalização em pontos es-
tratégicos para coibir o contrabando,
descaminho, tráfico de drogas e ar-
mas. Nestas ações serão emprega-
dos cães de faro do BPRv para auxili-
ar nas abordagens.

Haverá ainda o combate à direção
após ingestão de bebida alcoólica por
meio da fiscalização com etilômetro
(bafômetros) aos condutores flagrados
em situação suspeita. Todo o efetivo
do batalhão será empenhado com vi-
aturas, motocicletas e módulos móveis
para as ações preventivas e de com-
bate a crimes nas rodovias, mas tam-
bém orientações aos motoristas com
o trabalho educativo.

Nos pontos onde há maior incidên-
cia de excesso de velocidade e de ul-
trapassagem em local proibido, os
policiais militares rodoviários estarão
com radares móveis para coibir o com-
portamento de motoristas que abusam
da velocidade nas estradas. Serão ob-
servados outros tipos de condutas
como falta do uso de cinto de segu-
rança, porte de documentação de con-
dutor e veículo, e das condições para
circulação.

(Agência Estadual de Notícias)

Policiamento é reforçado nas rodovias
do Paraná durante o feriado prolongado

nota.
Já na última quinta-feira (27), mé-

dicos do município verificaram o esta-
do de saúde dos detentos infectados e
124 receberam alta, além do servidor.
Nesta terça-feira (1), o outro preso con-
taminado também recebeu alta.

No norte do estado, o Centro de
Reintegração Social de Londrina
(Creslon), também registrou um surto
durante a pandemia. Segundo a Se-
cretaria de Estado da Saúde (Sesa),
129 internos foram diagnosticados
com coronavírus. Ao todo, até o dia 31
de agosto, 631 presos foram infecta-
dos no Paraná.

SURTO DE CORONAVÍRUS CONTAMINA 125
PRESOS DA CADEIA DE TELÊMACO BORBA

CORONAVIRUS DA CADEIA DE TB

O Núcleo de Ponta Grossa do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), do Ministério Público
do Paraná, cumpriu nesta sexta-feira, 4 de
setembro, três mandados de busca e apre-
ensão em residências de dois empresários
e em um escritório de georreferenciamento
em Reserva, município dos Campos Ge-
rais. A operação integra as investigações
sobre a possível prática do crime de con-
cussão por servidores públicos do Instituto
Água e Terra (IAT).

De acordo com a apuração do MPPR,
funcionários do órgão estadual estariam
cobrando valores de proprietários de lotea-
mentos em troca da emissão de licenças
ambientais. Um desses servidores foi preso
preventivamente na última terça-feira (1º),
quando o Gaeco deflagrou a primeira fase
da operação.

Os mandados foram expedidos pela Vara
Criminal de Reserva. Os empresários que
foram alvo da ação desta sexta-feira (4) são
suspeitos de intermediarem a exigência de
vantagem indevida pelos funcionários do
IAT, cobrando para si um percentual des-
ses valores. Segundo o apurado até o mo-
mento, há indícios de que esses pagamen-
tos ilegais sejam realizados de forma sistê-
mica e corriqueira, o que se busca verificar
a partir do cumprimento das ordens judici-
ais.

Dois empresários de Reserva são alvo de
ação do Gaeco contra corrupção no IAT

COMBATE AO CRIME ORGANIZADO

OS EMPRESÁRIOS que foram alvo são suspeitos de intermediarem a
exigência de vantagem indevida pelos funcionários do IAT em Ponta Grossa

A Cadeia Pública de Telêmaco Bor-
ba, registrou um surto de coronavírus
entre os presos. Segundo o Departa-
mento Penitenciário (Depen), foram re-
alizados 272 exames após um agente
carcerário confirmar a doença. Os re-
sultados apontaram que 125 presos
testaram positivo para a covid-19.

Apesar do surto de coronavírus na
cadeia de Telêmaco Borba, nenhum
dos infectados teve sintomas graves e
precisou ser hospitalizado. “Todos eles
[detentos] ficaram bem e apresentaram
apenas sintomas leves da doença, não
tendo sido necessário a remoção para
ambiente hospitalar. A unidade perma-

neceu isolada, em quarentena, e sem
receber novos presos”, informou a nota
do Depen.

O Depen só informou sobre o surto
na cadeia pública de Telêmaco Bor-
ba agora no fim de agosto. Entretanto,
os casos de coronavírus foram come-
çaram no mês de julho. Segundo in-
formações, os exames foram realiza-
dos após a testagem positiva de um
servidor da carceragem.

“Primeiro foram testados os presos
que apresentavam sintomas e, poste-
riormente, todos os presos e demais
servidores também passaram pelo exa-
me”, destacou o Departamento em

UM AGENTE penitenciário também foi diagnosticado; a unidade segue em quarentena sem receber novos detentos

Apesar do surto de coronavírus na cadeia de Telêmaco Borba, nenhum
dos infectados teve sintomas graves e precisou ser hospitalizado.

+55 41 98725-4376

O principal objetivo é reforçar a presença da PM
nas estradas e evitar acidentes de trânsito, além de

orientar os motoristas com trabalho educativo.

O POLICIAMENTO preventivo e ostensivo contará com as equipes dos postos
rodoviários

Câmeras dos CIS solucionam tentativa
de homicídio e roubo de carro

A central de vídeo monitoramento do Centro Integrado de Segurança
(CIS) já estão dando resultado e ajudando os policiais a solucionar cri-
mes. Na manhã dessa sexta-feira, mais um homem foi preso por furto de
veículos e tentativa de homicídio.

De acordo com informações, o homem detido tinha roubado um veí-
culo Fiat Pálio, em Ponta Grossa. Ainda no momento do roubo, ele tentou
matar o proprietário do veículo e fugiu para Telêmaco Borba. Aqui as
Câmeras do CIS detectaram o veículo e avisaram a Polícia Militar que
efetuou a prisão. (Com Assessorias)
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A campanha Setembro Ama-
relo acontece desde 2014, mas
tem um dia oficial em que é ce-
lebrado o Dia Mundial da Pre-
venção do Suicídio: 10 de setem-
bro.

Cerca de 12 mil pessoas se
suicidam todos os anos no Bra-
sil e mais de 1 milhão no mun-
do, principalmente jovens. Por
volta de 96,8% dos suicídios es-
tão relacionados a transtornos
mentais - em primeiro lugar de-
pressão, em segundo transtorno
bipolar e, por fim, abuso de subs-
tâncias.

Durante o mês da campanha
são colocadas iluminações em
locais públicos da cor amarela.

Já foram iluminados monumen-
tos históricos, pontos turísticos e
espaços públicos e privados em
todo o Brasil, como o Cristo Re-
dentor.

A cor amarela não foi esco-
lhida aleatoriamente, foi decidi-
da por conta de uma história que
aconteceu em 1994 que chocou
o Estados Unidos.

Resumidamente, Mike
Emme, que era conhecido
como Mustang Mike porque ha-
via comprado um modelo antigo
do Ford Mustang, era apaixona-
do por seu carro e trabalhou duro
para recuperá-lo por completo.
No fim, pintou seu carro de ama-
relo.

Os amigos e familiares do
jovem rapaz diziam que ele era
um rapaz entusiasmado com a
vida, engraçado e caridoso.

No dia 8 de setembro, às
23h52, os pais de Mike chega-
ram em casa e se depararam
com seu filho morto por um tiro
dentro de seu Mustang, e ao lado
dele um bilhete: “Mãe, pai, não
se culpem. Eu amo vocês. Com
amor Mike. 11:45 PM”.

Por favor, caso você tenha
algum problema psicológico li-
gue para o centro de valorização
da vida (CVV) - número 188. Eles
também estão disponíveis via
chat.  (Larissa Maria de Souza
de Oliveira)

Setembro Amarelo: preconceito em
relação ao suicídio precisa acabar
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