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UMUARAMA

Saúde Municipal 
registra novo recorde 
de casos de coronavírus 
em um só dia 
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Famílias vulneráveis 
recebem alimentos em 
parceria entre Estado 
e Município

Polícia Civil busca 
terceiro envolvido em 
assalto que sobreviveu 
a confronto 

Quarentena do governo não 
atinge Regional de Umuarama

Por causa do avanço do coronavírus no Estado, o governador Ratinho Júnior determinou 
uma quarentena mais restritiva em sete Regionais de Saúde, que abrangem 134 municí-
pios, preservando apenas as atividades essenciais. O decreto entra em vigor hoje e tem 
duração de 14 dias, podendo ser prorrogado. Contudo, a quarentena não atingiu a 12ª 

Regional de Saúde, com sede em Umuarama e que atende a cerca de 257.040 pessoas. 
A decisão leva em conta a taxa de incidência da covid por 100 mil habitantes, o número de 

mortes por 100 mil habitantes e a ocupação dos leitos de UTI. l Pág. 5

A
LE

X 
M

IR
A
N

D
A

E o vento derrubou
A Diretoria de Trânsito de Umuarama (Umutrans) iniciou ontem a manutenção do semáforo instalado na 

esquina das Avenidas Ângelo Moreira da Fonseca e Padre José Germano Neto Júnior, que foi derrubado por 
uma forte rajada de vento durante a manhã. O fabricante foi comunicado e irá fornecer outra coluna. Uma 

perícia na coluna danificada será feita. O trecho está sinalizado.  l Pág. 7
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Fraude na compra
A PF e o Ministério Público Federal (MPF) cumpriram ontem 
(30), 20 mandados de busca e apreensão e outros 8 de prisão 
em operação contra suposta fraude na compra de respiradores. 
A ação mira no governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC). Os 
agentes estiveram na casa do governador, na sede do governo 
e na Secretaria de Saúde do Estado. A Secretária de Saúde, 
Simone Papaiz, foi presa. A biomédica assumiu o cargo em abril, 
após pedido de demissão do antecessor Rodrigo Tobias, que 
deixou a pasta no auge da pandemia no Amazonas.

Decotelli não foi professor
Em nota, a Fundação Getulio Vargas (FGV) informou que 
Carlos Alberto Decotelli não foi pesquisador ou professor da 
instituição. Tal fato pode fazer com que o ministro nomeado 
da Educação deixe o governo ‘sem mesmo ter entrado’. O 
presidente Jair Bolsonaro ficou irritado ao saber de mais uma 
incoerência no currículo do indicado, que já teve doutorado e 
pós-doutorado questionados por universidades estrangeiras e 
é acusado de plágio no mestrado. A intenção do governo é a 
de que ele faça uma carta de demissão, enquanto o Planalto 
procura nomes para substituí-lo.

Gás após saneamento
O ministro da Economia, Paulo Guedes, prometeu novamente a 
recuperação da economia após a crise da covid-19. A aprovação 
pelo Congresso Nacional de novos marcos regulatórios e reformas 
econômicas podem impulsionar a atividade e os investimentos na 
saída da recessão. “Continuo achando que o Brasil vai surpreender 
o mundo. Após a votação do novo marco do saneamento, o 
Congresso pode votar marcos do gás e do petróleo. Continuamos 
otimistas em destravar as fronteiras de investimento”, afirmou.

Organização 
criminosa
As medidas tomadas pelo 
ministro Francisco Falcão, do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) incluem ainda o bloqueio 
de bens no valor R$ 2,976 
milhões, de 13 pessoas físicas 
e jurídicas. A ação é resultado 
de uma investigação que apura 
a atuação de uma “organização 
criminosa” que, segundo 
o MPF, estaria desviando 
recursos públicos destinados 
ao combate da pandemia de 
covid-19. Foram identificadas 
compras superfaturadas de 
respiradores, direcionamento 
na contratação de empresa, 
lavagem de dinheiro e 
montagem de processos para 
encobrir os crimes praticados 
“com a participação direta do 
governador”, de outros agentes 
públicos e de empresários.

 ‘Não fica um’
Carlos Alberto Decotelli, 
entregou ontem (30) a 
carta de demissão ao 
presidente Jair Bolsonaro. A 
expectativa do governo era 
encontrar um novo nome 
para o posto ainda na terça. 
Embora tenha publicado 
mensagem em rede social 
elogiando a capacidade do 
ministro, desde a noite da 
segunda (29), o presidente 
já dava como insustentável 
a situação dele. Bolsonaro 
fez a publicação depois de 
ter se reunido com Decotelli 
e ouvido explicações. Na 
quinta passada, Bolsonaro 
anunciou e o Diário Oficial da 
União publicou a nomeação 
do ministro. Mas no fim de 
semana, após se tornarem 
públicas inconsistências em 
seu currículo, nem chegou a 
tomar posse.
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MPPR ajuíza ação que invalida 
funcionamento dos não essenciais

Os promotores de Justiça res-
ponsáveis pela área de Prote-
ção à Saúde Pública nas quatro 
macrorregiões do Paraná ajui-
zaram na segunda-feira (29), 
ação civil pública, com pedido 
de antecipação dos efeitos da 
tutela, para invalidar atos nor-
mativos do Estado do Paraná 
que autorizaram o funciona-
mento de atividades comerciais 
t idas como não essenciais, 
enquanto durar o estado de 
emergência em saúde pública 
decretado em decorrência da 
pandemia de Covid-19.

O MP também querer que o 
PR se abstenha de adotar novas 
medidas que tenham o mesmo 
propósito sem prévia apresen-
tação de justificativa técnica 
fundamentada em evidências 
científicas e em orientações da 
Organização Mundial da Saúde e 
do Ministério da Saúde.

Em função do agravamento 
do quadro de contaminação e do 
número de mor tes decorrentes 
da covid-19, o MP requer que o 
Estado adote medidas restriti-
vas compatíveis com a gravidade 
do atual cenário, entre elas o 
lockdown, sobretudo nas regiões 
que apresentam quadros mais 
preocupantes.

INVERNO CHEGANDO
O mesmo r eque r imen to 

considera também o início do 
inverno, quando as síndromes 
respiratórias agudas se tornam 
mais frequentes, impactando 
as redes públ ica e pr ivada 
de saúde. O MPPR justi f ica 
a urgência em se adotar tais 
medidas para evitar mais víti-
mas e também para prevenir o 
colapso do sistema de saúde.

Recomendação administrativa
Antes do ajuizamento, o MPPR emitiu recomendação administrativa 

conjunta ao secretário estadual da Saúde, requerendo uma série de provi-
dências para melhorar a prevenção e o combate ao coronavírus no Paraná. 

O encaminhamento da recomendação considerou resoluções de todas 
da Secretaria de Estado da Saúde, que permitiram a reabertura de vários 

setores da economia não considerados essenciais, paralelamente gerando 
o crescimento de casos diagnosticados e de óbitos pela doença. Dentre as 

medidas recomendadas estava a revisão e a suspensão dos efeitos pro-
duzidos pelas duas resoluções e pela nota, até que a realidade sanitária 

demonstrasse que a curva da epidemia entrou em queda.

Relaxamento
Na ação, os promotores lembram que até meados de abril o Paraná vinha 

adotando regras que o colocavam como referência nacional em prevenção 
à contaminação pelo coronavírus. Posteriormente, entretanto, tais medidas 

foram sendo relaxadas, a partir de normativas do Estado do Paraná e dos 
municípios, de modo que atualmente atividades comerciais não essenciais 

estão com seu funcionamento próximo da normalidade.

A ação pretende invalidar atos normativos que autorizaram o funcionamento de algumas atividades comerciais 
enquanto durar o estado de emergência
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Auxílio à
cultura

Emergencial
Serão quatro formas de aplicação do dinheiro: renda 

para trabalhadores da cultura, subsídio para manutenção 
de espaços culturais, fomento a projetos e linhas de crédito. 
Para os trabalhadores da cultura, devem ser pagas três par-
celas de R$ 600 a título de auxílio emergencial, que poderá 

ser prorrogado pelo mesmo prazo do auxílio do governo 
federal a trabalhadores informais e de baixa renda. O recebi-
mento está restrito a dois membros de uma mesma família, 
e mães solteiras terão direito a duas cotas. Para receber, os 
trabalhadores devem comprovar atuação no setor cultural 
nos últimos dois anos, cumprir critérios de renda familiar 

máxima, não ter vínculo formal de emprego e não ter rece-
bido o auxílio emergencial federal.

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, com 
veto, a Lei que libera 
R$ 3 bilhões em auxílio 
financeiro a ar tistas e 
estabelecimentos cultu-
rais durante a pandemia 
de covid-19. Os recursos 
serão repassados aos 
estados, Distrito Fede-
ral e municípios, que 
devem aplicá-los em 
renda emergencial para 
os trabalhadores do 
setor, subsídios para 
manutenção dos espa-
ços culturais e instru-
mentos como editais e 
prêmios. A lei foi publi-
cada ontem (30) no 
Diário Oficial da União.

DIVISÃO
A lei teve origem no 

Projeto de Lei relatado 
pelo senador Jaques Wag-
ner (PT-BA) e aprovado no 
início de junho. Apelidada 
de “Lei Aldir Blanc”, em 
homenagem ao compo-
sitor carioca que faleceu 
no início de maio, vítima 

da covid-19, a legislação 
estabelece que metade 
dos R$ 3 bilhões (R$ 
1,5 bilhão) irá para os 
estados e o DF, e será 
distribuído entre eles 
pelo seguinte critério: 
80% de acordo com a 
população e 20% pelos 
índices de rateio do 
Fundo de Par ticipação 
dos Estados (FPE).

A outra metade ficará 
com o DF e os municí-
pios, e a partilha seguirá 
regra semelhante: 80% 
segundo a população e 
20% segundo o Fundo 
de Par ticipação dos 
Municípios (FPM). Os 
municípios terão prazo 
máximo de 60 dias após 
o recebimento para dar 
destino aos recursos. 
Caso isso não ocorra, 
eles serão automati-
camente rever tidos ao 
fundo de cultura do res-
pectivo estado ou ao 
órgão responsável pela 
gestão desses recursos.

Ratinho tá certo
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) disse que o 
governador Ratinho Junior 
está correto em ampliar as 
medidas restritivas no combate 
ao coronavírus em diversas 
cidades do Paraná: “Temos 
que ampliar e fortalecer 
o isolamento social com 
bloqueios, toque de recolher, 
reforço na obrigação do uso 
da máscara facial, fiscalização 
no comércio, entre outras 
medidas. Isso é fundamental 
neste momento de transmissão 
do coronavírus em alta que 
pode colapsar o sistema de 
saúde no Estado”.

Lockdown geral
O MP ajuizou uma ação em 
que pede que seja decretado 
lockdown por causa do 
avanço da covid-19. O 
documento das promotorias 
de proteção à saúde pública 
de Curitiba, Londrina, 
Maringá e Cascavel e já 
teve uma sinalização da 4ª 
Vara da Fazenda Pública de 
Curitiba. O juiz substituto 
Eduardo Lourenço Bana 
determinou prazo de 72 
horas para o governo do 
Paraná se manifestar. Para o 
MP, a situação crítica requer 
o “bloqueio pleno das 
atividades não essenciais à 
vida e da saúde” durante 15 
dias pelo menos nas regiões 
mais afetadas.

Novo pedágio
O estudo para o novo 
pedágio do Paraná, a 
ser licitado no ano que 
vem, prevê a duplicação 
de 2,4 mil quilômetros. 
Atualmente, há cerca de 1,2 
mil quilômetros duplicados. 
O secretário Sandro Alex 
(Infraestrutura e Logística) 
diz que o Estado não abre 
mão da duplicação total da 
BR-277 que liga Foz do Iguaçu 
a Paranaguá e tem vários 
trechos em pista simples. Em 
requerimento aprovado na 
Assembleia Legislativa, os 

deputados pediram acesso 
ao estudo da Empresa de 
Planejamento e Logística.

Sanepar
Com uma invejável posição 
no ranking de saneamento, 
Cascavel terá novas obras 
para ampliar a rede coletora 
de esgoto. Foi assinada 
pela Sanepar a ordem de 
serviço de R$ 3,7 milhões 
para a implantação de 10,4 
quilômetros de tubulação 
no Bairro Santos Dumont 
e em parte do Bairro 
Aeroporto. A cidade, que já 
alcançou 98% no índice de 
coleta do esgoto, rumo à 
universalização dos serviços 
de saneamento básico.

Vagas
O Hospital Regional de 
Francisco Beltrão abriu 21 
vagas temporárias para 
contratar fisioterapeutas e 
técnicos de enfermagem. 
As inscrições são gratuitas e 
seguem até 10 de julho.

Sentados
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) apresentou 
projeto de lei que proíbe a 
superlotação de ônibus de 
transporte público nas cidades 
do Paraná enquanto perdurar 
a pandemia do coronavírus. A 
lotação não deve ser maior aos 
assentos disponíveis em cada 
veículo. Decreto do governador 
Ratinho Junior também proíbe 
a superlotação dos ônibus nas 
regionais em quarentena.

Saques
Duas das medidas 
anunciadas há mais de 
três meses pelo Ministério 
da Economia começam 
a chegar nesta semana 
à população. O saque 
emergencial do FGTS e o 
adiantamento do abono do 
PIS/Pasep começaram a ser 
pagos. Ao todo, as medidas 
vão liberar R$ 44,7 bilhões a 
trabalhadores que têm ou já 
tiveram carteira assinada.
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Quarentena do Governo não 
atinge Regional de Umuarama

O Paraná teve ontem (30) novos 
recordes de novos casos e óbitos 
pela covid-19. Foram 1.536 casos 
novos confirmados e 36 mortes 
pela doença. O total agora é de 
22.623 casos no Paraná desde o 
início da pandemia e 636 mortes.

Por causa do avanço da doença 
no Estado, especialmente em sete 
regionais, o governo do Estado 
determinou uma quarentena mais 
restritiva nestas regionais, que 
abrangem 134 municípios, pre-
servando as atividades essenciais. 
Esse decreto começa a valer hoje 
(1º), e tem duração de 14 dias, 
podendo ser prorrogado.

A quarentena vai atingir as 
Regionais de Saúde de Corné-
lio Procópio, Londrina, Cianorte, 
Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e 
a Grande Curitiba. Estas regionais 
concentram 75% dos casos no 
Estado. O Paraná tem 22 Regionais 
de Saúde. As medidas vão impac-
tar quase 6,3 milhões de pessoas, 
em 134 cidades do Paraná.

A decisão leva em conta a taxa 
de incidência da Covid por 100 mil 
habitantes, o número de mortes 
por 100 mil habitantes e a ocupa-
ção dos leitos de UTI.

A 12ª Regional de Saúde, com 

Quem fiscaliza?
Na maioria dos municípios, a fiscalização deverá ser realizada pela Polícia 

Militar em parceria com as Guardas Municipais, sob pena de multa em caso de 
descumprimento e também serão suspensas as cirurgias eletivas diante da escas-

sez de medicamentos anestésicos e relaxantes musculares.

Sem conveniências
A determinação do Governo do Estado é que de durante os 14 dias da nova 

quarentena, permaneçam suspensos o funcionamento de serviços de conve-
niência em postos de combustíveis (exceto nas rodovias) e que restaurantes e 
lanchonetes poderão atender somente no sistema drive-thru, delivery ou take 

away (retirada no balcão). Reuniões profissionais ou pessoais devem ser realizadas 
virtualmente e, quando necessário, com no máximo 5 cinco pessoas, desde que 

mantenham o afastamento de 2 metros entre si. A abertura de parques, praças e 
demais áreas coletivas ao ar livre fica a critério de cada prefeitura.

sede em Umuarama e que abrange 
21 municípios da região noroeste, 
atendendo numa área de 10.234 
quilômetros quadrados aproxi-
madamente 257.040 habitan-
tes, ficou de fora das normas 
restritivas determinadas pelo 
governo do Estado do Paraná, 
ao menos por enquanto.

NORMAS
Segundo a normativa, durante 

os próximos 14 dias, ficam res-
tringidas as atividades econômi-
cas não essenciais (shoppings, 
galerias, comércio de rua, fei-
ras, salões de beleza, acade-
mias, bares, casas noturnas). O 

transporte público poderá atender 
somente os funcionários dos servi-
ços considerados essenciais, e os 
veículos só poderão circular con-
forme a quantidade de assentos. 
Também fica proibida a circulação 
de pessoas em vias públicas entre 
as 22h e 5h e o funcionamento 
dos mercados permanecerá res-
trito de segunda a sábado, das 
7h às 21h. O fluxo será limitado a 
30% da capacidade total, devendo 
ser controlado com a distribuição 
de senhas. O acesso também 
deverá ser limitado a uma pessoa 
de cada família e está proibida a 
entrada de menores de 12 anos.
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Novo recorde de casos
de covid-19 num só dia
A Secretaria Municipal de Saúde 

de Umuarama registrou ontem (terça-
-feira, 30), um recorde de casos posi-
tivos de covid-19. Os números foram 
anunciados às 17h em boletim ordiná-
rio, através da Secretaria de comu-
nicação (Secom) da Prefeitura. Nas 
últimas 24 horas a cidade registrou 
28 casos novos da doença.

As infecções foram em uma 
criança de apenas um ano de idade, 
além de ter atingido também 12 
homens com idades de 20, 21, 25, 
29, 32, 38, 40, 46, 56, 60, 66 e 
69 anos e 15 mulheres de 21 anos 
(duas), 22 (duas), 28, 29, 30, 32, 
34, 36, 50, 54, 58, 60 e 85 anos.

Este recorde diário de casos positi-
vos elevou o número de pessoas con-
taminadas para 176. Destes, cinco 
pacientes permanecem internados 
em enfermaria, 120 pessoas estão 
em isolamento domiciliar, 47 são 
consideradas recuperadas e quatro 
pessoas morreram em vir tude da 
doença, segundo a Secretaria de 
Saúde Municipal.

Ainda são considerados como 
casos suspeitos da doença 362, 
dos quais 356 estão em isolamento 
monitorado e seis hospitalizados, 
sendo cinco em enfermarias e uma 

Comissão Representativa
Na última sessão ordinária realizada 
na Câmara Municipal antes do 
recesso do meio de ano (na noite da 
segunda-feira, 29), vereadores de 
Umuarama seguiram determinações 
do Regimento Interno elegendo 
Comissão Representativa, composta 
por representantes líderes de bancada 
partidárias. Estes vereadores têm a 
atribuição de coordenar trabalhos 
legislativos durante o recesso. Mateus 
Barreto (PODEMOS), Noel Aparecido 
Bernardino (PSC), Ana Novais (PSL), 
Ronaldo Cruz Cardoso (PROS), Toninho 
Comparsi (MDB), Deybson Bitencourt 
(PP) e Junior Ceranto (PSD) fazem 
parte da comissão.

em Unidade de Tratamento Inten-
sivo (UTI), além de 748 suspeitas 
que foram descartadas de um total 
de 1.286 notificações desde o início 
da pandemia. Conforme a 12ª Regio-
nal de Saúde, 13 dos 30 leitos de 

enfermaria disponíveis para pacien-
tes Covid-19 e casos suspeitos esta-
vam ocupados até o final de ontem. 
Entre as dez UTIs disponíveis, seis 
estão ocupadas por pacientes positi-
vos ou sob suspeita da doença.

A Sanepar suspende a 
partir de hoje (1º) o 
atendimento ao público 
em todas as Centrais 
de Relacionamento. A 
medida segue o decreto 
nº 4942, assinado 
ontem (30) pelo 
governador Ratinho Jr, 
que estabelece novas 
regras de restrição para 
o enfrentamento da 
covid-19. Os atendi-
mentos serão feitos por 

meio dos canais alternativos, como o aplicativo Sanepar Mobile, o site sanepar.com.br ou 
o telefone 0800-200-0115. Os clientes também podem solicitar por e-mail corpora-
tivo (disponível no site) todos os tipos de serviços, incluindo novas ligações de água e 
esgoto. “As medidas são importantes para superar o momento de pandemia e preservar a 
saúde de todos”, explica o diretor de Comunicação da Sanepar, Hudson José.

DIVULGAÇÃO

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 - -0,16 1,88
IGP-M (FGV) 0,28 1,56 4,39 7,31
IGP-DI (FGV) 1,07 - 2,89 6,81

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/5 a 28/6 0,5000 0,1733 0,0000
1/6 a 1/7 0,5000 0,1733 0,0000
2/6 a 2/7 0,5000 0,1733 0,0000
3/6 a 3/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,51% 21,55 
Vale ON +0,52% 55,92 
ItauUnibanco PN -3,89% 25,45 
Bradesco PN -3,32% 20,70 
IRB Brasil ON -11,72% 11,00 
Embraer ON -3,92% 8,09

IBOVESPA: -0,71% 95.055 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,78
Libra est. 0,81
Euro 0,89
Peso arg. 70,49

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 5,4390 5,4400 +1,9%
PTAX  (BC) +0,6% 5,4754 5,4760 +0,9%
PARALELO +0,3% 5,1000 5,7400 +1,8%
TURISMO +0,4% 5,1000 5,7200 +1,8%
EURO +0,6% 6,1522 6,1539 +2,1%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAI) 1.611,44 0,08 1,12 4,98
Oeste (MAI) 1.620,72 0,06 0,87 5,47

DÓLAR 30/06

Iene R$ 0,0508
Libra est. R$ 6,77
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1239,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,25%  | TJLP: 4,94%

Em 30/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 109,00 5,8% 10,7%
SOJA Paranaguá 115,00 5,5% 10,6%
MILHO Cascavel 47,00 4,4% 6,8%

SOJA 884,25 17,75 5,2%
FARELO 286,30 5,80 1,1%
MILHO 338,50 12,25 3,9%
TRIGO 490,00 4,50 -5,9%

SOJA 98,86 -0,8% 4,5%
MILHO 40,27 0,0% 0,8%
TRIGO 57,76 0,0% -7,3%
BOI GORDO 202,77 0,3% 11,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 30/06 PR DIA 30d.

Em 30/06 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Alimento aos
vulneráveis

Mais uma ajuda impor-
tante para famílias em situa-
ção de vulnerabilidade foi 
entregue ontem (30), com a 
presença do prefeito Celso 
Pozzobom e dos chefes do 
núcleo regional da Secreta-
ria da Agricultura e do Abas-
tecimento (Seab), José Antô-
nio de Andrade Duarte, e da 
Emater/PR, José Jaime de 
Lima: 100 cestas verdes, 
repassadas pelo governo do 
Estado, foram entregues a 
famílias inscritas no Cadas-
tro Único e acompanhadas 
por unidades do Centro de 
Referência em Assistência 
Social (CRAS).

Os donativos fazem parte 
do Programa Compra Direta 
Paraná, que destinou cerca 
de R$ 20 milhões para aten-
der pessoas em situação 
vulnerável devido à pandemia 
de coronavírus, por meio do 
fundo de combate à pobreza. 
Equipes da Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social, 
com apoio do pessoal do 

Banco de Alimentos e da 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente, 
montaram as cestas, com-
postas por frutas, legumes 
e verduras – como tomate, 
banana, laranja, batata-
-doce, alface, almeirão, 
couve, brócolis, cheiro verde 
(salsinha e cebolinha), além 
de bolachas caseiras.

Pozzobom agradeceu 
a parceria do Estado. “A 
ajuda está garantida por, 
pelo menos três meses, 
com repasses semanais às 
400 famílias. É fundamental 
o auxílio neste momento e 
o apoio do governo que che-
gou em ótima hora”.

Segundo o diretor de 
Agricultura e Pecuária, Viní-
cius Chimenez, a Prefeitura 
atende cerca de 800 famí-
lias mensalmente com a 
doação de cestas verdes 
através do Banco de Ali-
mentos, com a distribuição 
semanal de 215 cestas 
com produtos variados.

A queda de um semáforo instalado no cruzamento das avenidas Ângelo 
Moreira da Fonseca e Padre José Germano Neto Júnior, foi causada por 
rajadas de vento na manhã de ontem (30). Segundo a prefeitura, trata-se 
de um caso isolado considerando a grande quantidade de equipamentos 
instalados na cidade. A UMUTRANS já entrou em contato com o 
fabricante, que irá fornecer outra coluna e vai periciar a coluna danificada, 
para apurar o que aconteceu.

ALEX MIRANDA

Desequilíbrio
O presidente do Sescon/SP, 
Reynaldo Lima Jr., avalia que 
as PECs 45 e 110 causam um 
desequilíbrio entre os setores 
da economia, elevando a carga 
tributária de maneira expressiva 
para os prestadores de serviços 
e para as micro e pequenas 
empresas. “Não podemos 
tratar apenas da unificação de 
tributos, mas se faz necessário 
analisarmos a especificidade de 
cada setor produtivo”, explica. 
Ele chama atenção para o 
projeto “Simplifica Já” que não 
propõe reformas tributárias 
(criação de novos tributos e 
extinção de outros), mas foca 
na simplificação de obrigações 
acessórias, de benefícios fiscais, 
de combate à guerra fiscal 
do ICMS: “Trata-se de uma 
visão isonômica, onde não 
haverá desequilíbrio de setores 
econômicos”.

Denúncia 
A minuta circula entre 
procuradores. Uma 
associação independente e 
membros do MP protocolou 
no dia 24 denuncia contra o 
STF na Corte Interamericana 
de Direitos Humanos.

Alvo 
Os procuradores querem 
que a Corte questione 
o ministro Alexandre de 
Moraes, que comanda o 
inquérito “extrapolicial”, por 
cerceamento da liberdade de 
expressão e pela prisão do 
jornalista Oswaldo Eustáquio, 
que foi prorrogada. A defesa 
alega que não teve ainda 
acesso aos autos do inquérito.

2020 continua...
Cenário está assim para 
prefeitos: quem não decretar 
reabertura de comércio e 
serviços, perde a reeleição (ou 
seu candidato perde). Quem 
decretar, também perde. 

Caos 2020
Quando o mundo pensa que 
pandemia já é suficiente para 

ano ruim, um ato nos lembra 
que pode piorar: o ditador civil 
da Venezuela, Nicolás Maduro 
- que prende opositores e 
jornalistas, e banca milícias -, 
continua no cargo e expulsou 
um diplomata europeu. 

Povo paga
Sem apoio do poder público, 
associação da comunidade de 
Paraisópolis, em São Paulo, 
tem recebido doações para 
manter ambulâncias que fazem 
atendimento a moradores.

Novo mundo (jurídico)
A OAB nacional reuniu um 
time de peso para o seu 1º 
Congresso Digital COVID-19: 
Repercussões Jurídicas e 
Sociais da Pandemia, de 27 
a 31 de julho. Até ontem, 
etsavam confirmados como 
palestrantes sete ministros do 
STF, todos os ministros titulares 
do STJ, dois do TSE, uma 
penca de desembargadores e 
advogados conhecidos. 

Do cais
O Cade informa que o 
procurador-chefe, Walter Agra, 
na sessão do dia 17 de junho, 
limitou-se a emitir parecer a 
respeito do caso Marimex, 
que rifou a Embraport em 
Santos na cobrança de taxas. “A 
posição apresentada durante 
o julgamento é a mesma que 
tem sido adotada há mais de 
uma década pelo Tribunal e 
pela Procuradoria”. 

Do cais 2 
Agra, como citamos ontem, 
já atuou como advogado em 
banca que trata de de processos 
aduaneiros, e garante que está 
afastado, e que o escritório 
não atuou nos últimos 5 
anos em ações envolvendo 
qualquer empresa.
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PC busca envolvido em assalto 
que sobreviveu ao confronto

A Polícia Civil de Umuarama 
deu início na noite da segunda-
-feira (29), ás buscas de um ter-
ceiro assaltante que conseguiu 
fugir de uma abordagem policial 
que terminou em confronto entre 
o bando e a Polícia Militar. Na 
ocasião dois comparsas foram 
atingidos e não resistiram aos 
ferimentos, morrendo no local.

O alvo dos bandidos foi uma 
residência situada às margens da 
rodovia PR-482, entre Umuarama 
e Maria Helena.

Uma família foi mantida refém 
junto com uma mulher que levava 
um mostruário de joias que seriam 
comercializadas.

A Polícia Militar foi comunicada 
do roubo e, quando chegou ao local 
trocou tiros com os autores do 
assalto. José Antônio de Souza, 30 
anos e Marlon Nunes da Silva, 18 
anos (este último com várias pas-
sagens), morreram no confronto.

Pelo menos um terceiro jovem 
envolvido, que já foi identificado, 
está sendo procurado, agora 
pela Polícia Civil que deu início 
às investigações.

3,3 toneladas
Patrulheiros rodoviários federais 
apreenderam na segunda-feira 
(29) uma carreta carregada com 
3.327,5 quilos de maconha em 
Francisco Alves, durante uma 
fiscalização que era realizada 
na rodovia BR-272. A droga era 
transportada num caminhão 
Mercedes Benz/LS carregado de 
soja. O condutor, de 51 anos, que 
possui antecedentes por trânsito e 
receptação, disse aos patrulheiros 
que carregou a soja em Ponta 
Porã/MS e levaria até Maringá.

Duas armas, um revólver de 
calibre 32 e uma pistola de cali-
bre 9 milímetros da marca Jeri-
chó, ambas municiadas.

De acordo com o superinten-
dente da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP) Aécio Silveira, as bus-
cas ao terceiro envolvido foram 

intensificadas durante a tarde de 
terça-feira. “Os investigadores 
estão à procura deste terceiro 
envolvido, mas acreditamos ainda 
que um quarto integrante também 
tenha par ticipado do assalto, 
mas as investigações ainda não 
foram encerradas”, explica.

UMA das armas apreendidas e ao fundo o dinheiro recuperado pela polícia após o confronto

TV CAIUÁ

Na manhã de ontem 
(30) a Polícia 
Rodoviária Estadual 
apreendeu produtos 
contrabandeados do 
Paraguai durante uma 
fiscalização em Umua-
rama. O proprietário 
da mercadoria foi qua-
lificado e liberado. A 
apreensão aconteceu 
durante patrulhamento 
pela rodovia PR-323 
quando fio abordado 
um GM Vectra, com 

placas de Umuarama. Na vistoria foram localizados celulares de várias marcas, videoga-
mes, perfumes e até um receptor de sinal de tv por assinatura pirata. O motorista disse 
que desconhecia a origem dos produtos e não apresentou a nota fiscal. A mercadoria 
foi encaminhada à Receita Federal em Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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BANCO 3

PSTR
REJEITAR

GINASTICA
NATMI
CGEMEOS

CEROLASNO
SPISCAR
AREAART
IETERE

ESPREMIDA
FAROBOTAR

BESOCA
ESCALADO

OLACASOS

Assinou a
Lei Áurea

(Hist.)

Flamengo
e Flumi-
nense
(fut.)

Limitar
a quanti-

dade

Não
aceitar 

Batida;
pancada

Rifar (um
prêmio)

Os irmãos
nascidos

no mesmo
parto

Substância
que afia 

a linha da
pipa

Local da
lavagem

de roupas,
na casa

(?) os pés
no chão:

ser
realista 

O que tem
dia, mês

e ano

Serviço de
Atendimen-
to ao Clien-
te (sigla)

Ósmio
(símbolo)

"(?) de
Família",
programa

do SBT

Arte, 
em inglês
Emaranha;

enrola

Burro;
jumento
Barco de
recreio

Exame
escolar

Post-(?),
adesivo 

Vitamina 
encontrada

no limão

Exercício
para o
corpo

Em + a 
(contração)

Barragem

Abrir e
fechar os

olhos

Vogais de
"filé"

Apertada

Saudação
popular

É apurado
no cão

Designado
para entrar

no jogo
(fut.)

Pôr;
colocar 
Amassa
no pilão

A 3a nota
musical
Porém;

entretanto

Peça do 
dominó com
seis pintas

Agora

3/art. 4/sena. 5/cerol. 6/embola. 8/racionar.

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Seu ritmo de vida está se intensificando, mas não se esqueça 
de si mesmo neste turbilhão de atividades. Você vai sentir a 
necessidade de ficar sozinho e uma real necessidade espiritual 
de se concentrar em si mesmo.

Touro 21/04 a 20/05
Seus pensamentos estão automaticamente se voltando para 
os aspectos mais graves da vida. Dê a si mesmo uma folga! 
Você estará em sua melhor forma. Tudo que você precisa é se 
preparar para as consequências de seus excessos e ter uma 
abordagem mais equilibrada para a sua produção de energia.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai achar fácil dedicar tempo a sua família e agora é o 
momento de pensar em detalhes que foram esquecidos pelo 
tempo. Seu corpo precisa recarregar suas baterias e seria uma 
boa ideia tomar ar fresco e respirar profundamente.

Câncer 21/06 a 21/07
O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não ficará 
decepcionado com aqueles que o rodeiam e festividades 
estão próximas. Você está cada vez mais em forma e ficará 
satisfeito com seus esforços. Reduza o consumo de doces, 
eles não são a recompensa ideal.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento para 
se insinuar e seu charme vai abrir todas as portas! Se você 
fizer um esforço consistente para moderar sua impaciência, 
você será um vencedor. O seu otimismo crescente está lhe 
dando mais energia.

Aquário 21/01 a 19/02
Este é um bom dia para falar francamente. Você não será capaz 
de suportar mais restrições. Seu cérebro sobrecarregado merece 
e exige descanso e evasão. Coma vegetais.

Peixes 20/02 a 20/03
Você tem ideias concretas, especialmente para os seus projetos. 
A sorte estará do seu lado em todas as suas aplicações. Você 
está em melhor forma. Evite excessos. 

Você vai descobrir algumas verdades das pessoas que o 
rodeiam que vão ser difíceis de aceitar. Esta será uma bênção 
disfarçada. Você está cada vez mais em boa forma. Tudo que 
você precisa fazer é antecipar as consequências para gastar 
sua energia de forma eficaz.

Você impõe suas ideias sem perceber. Seja flexível e tudo vai 
correr sem problemas. A fadiga o está prendendo fisicamente 
e você precisa recuperar o sono atrasado para poder começar 
de novo.

Seu senso de humor o torna mais popular do que nunca e será 
muito bom para os relacionamentos. Respire fundo e isso vai 
ajudá-lo a encontrar a calma que você precisa para as reorga-
nizações que está fazendo

Você terá que fazer um esforço para ser aberto com os outros. 
Você foi avisado, relaxe. Você estará melhor equipado para 
lidar com os problemas que estão segurando você. Seu estado 
de ânimo está melhor.

Seu estado de ânimo será dinâmico. Suas ações estão em sin-
tonia com o seu ego básico e isso o torna dinâmico hoje. Você 
está inundado com uma sensação de bem-estar! Você terá maior 
influência sobre os outros, mas não abuse.
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Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Miriam Caetano 
Bezerra Luerders, Ana Paula Remor, 

Evandro Grossi ( Wizard) Donato Souza 
Amaducci, Josemara Farinazzo Molina 

Ramires, Carlos André da Silva, Cipriano 
Campinha Junior,  Aguinaldo Ribeiro 
Junior, Antonio Veiga da Silva, Jona-

than Eduardo Lima de Melo, Marcio José 
Kobren , Marcos Margatto Nunes, Tássia 
Fernanda Cotrin da Silva e Valéria Cíntia 
Soarni Luizão. Da coluna: felicidades.

DOE
Duas campanhas 
solidárias  Sesc e 
Aciu. Alimentos 
não perecíveis, 

produtos de 
higiene,  limpeza, 

álcool em gel, 
luvas e másca-

ras para famílias 
em condição de 
vulnerabilidade 

social e a Campa-
nha do Agasalho. 
Donativos podem 
ser entregues na 

ACIU. 

“ Compreender a ordem é 
sabedoria, e seguí-la com 

amor é  humildade” 
 (Bert Hellinger) 

ZOOM
Miriam Caetano 
Bezerra Lueders 
ganha destaque 
hoje por conta 
do aniversário. 
A coluna en-
grossa o coro 
de parabéns, 
muita paz e 
felicidades.

ARQUIVO PESSOAL



13SOCIALUMUARAMA, 1º DE JULHO DE 2020

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Drive Thru 
Durante esta a semana  até dia 
3 de julho, o Sesc Umuarama 

em parceria com o Tiro de Guer-
ra realiza o Drive Thru solidário 

da Campanha do Agasalho. A 
ação acontecerá das 9h às 17 

h em frente a Unidade do Sesc,  
para receber a doação de peças 

para a Campanha do Agasa-
lho, sendo: roupas femininas, 
masculinas, infantis, calçados, 
cobertores.Nesta ação estão 
sendo tomadas todas as me-

didas de segurança e higiene, 
assim como as recomendações 
e determinações dos órgãos 

oficiais. O Sesc Umuarama fica 
na Rua Domingos G. de Paula, 
2700. Mais informações pelo 

fone: (44) 3623-8052

NOVO ROTARY!

Com o lema Rotário 2020/21 “O Rotary abre oportunidades” , na 
segunda-feira (29) aconteceu a posse ON LINE da nova diretoria 
do Rotary Clube de Umuarama -, e também de novos membros. 

O Presidente Vilmar Custodio Pereira passou o cargo para o novo 
Presidente Tercio da Silva Resende,  que fez seu discurso de posse 
com transmissão ao vivo (respeitando a ordem da Secretaria da 
Saúde)  e com todos os cuidados necessários ao momento. No 

clique:  a mesa diretra do Rotary Umuarama e o novo presidente 
Tércio da Silva Rezende. 

Ana Flavia (centro) e o padrinho João Abdon.

FOTOS: ARQUIVO ROTARY 
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COBALT 1.4 LTZ .................................................. 13/14 .............. PRATA ...........................COMPLETO ...................................................R$ 37.900,00

CRUZE SEDAN LT .............................................. 14/15 .............. PRETO ..........................COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 54.900,00

CRUZE SPORT6 LT ............................................. 14/14 .............. PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 48.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ .......................................... 15/15 .............. PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO, TS ................R$ 58.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO ............................... 17/18 .............. BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 74.900,00 

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ......................... 16/17 .............. PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO .......................... 17/18 .............. BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 83.900,00

FORD KA 1.5 SE .................................................. 18/18 .............. BRANCO ......................COMPLETO ...................................................R$ 43.900,00

MONTANA 1.4 LS .............................................. 14/15 .............. BRANCO ......................COMPLETO ...................................................R$ 32.900,00

MONTANA 1.4 LS .............................................. 18/19 .............. BRANCO ......................COMPLETO ...................................................R$ 42.900,00

ONIX 1.0 LT .......................................................... 17/18 .............. BRANCO ......................COMPLETO ...................................................R$ 41.900,00

ONIX 1.4 LT .......................................................... 13/13 .............. BRANCO ......................COMPLETO ...................................................R$ 33.900,00

ONIX PLUS 1.0T LT ............................................ 19/20 .............. BRANCO ......................COMPLETO, AUT ........................................R$ 69.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER .............................. 19/20 .............. BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 74.900,00

PRISMA 1.4 LT AT ............................................... 15/16 .............. PRATA ...........................COMPLETO, AUT ........................................R$ 41.900,00

S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL .................. 17/18 .............. PRETO ..........................COMPLETO, AUT, COURO .................... R$ 147.900,00

SPIN 1.8 ACT AT ................................................. 17/18 .............. PRATA ...........................COMPLETO, AUT ........................................R$ 57.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO ................................ 17/17 .............. PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO, TS ................R$ 74.900,00

TRAILBLAZER LTZ 4X4 .................................... 17/18 .............. BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ............. R$ 163.900,00
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EXTRAVIO DE ALVARÁ DE LICENÇA 
MUNICIPAL

G O N Ç A L V E S  E  B E L F I O R I 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 
78.582.590/0001-03, situado na 
Avenida Brasil, 2085, CEP 87501-
000, nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, vem publicar o 
extravio de ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 12.527/1985. Com esta publi-
cação o mesmo fica sem nenhum 
efeito legal. 

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

O resultado de um projeto de 
iniciação científica desenvolvido 
em 2018 pela estudante de 
Enfermagem da Unipar de Francisco 
Beltrão, Cinthya Mara de Andrade, 
ganha repercussão no meio 
acadêmico. ‘Violência interpessoal e 
autoprovocada: caracterização dos 
casos notificados em uma Regional 
de Saúde do Paraná’ é o título do 
artigo publicado neste ano pela 
revista ‘Cogitare Enfermagem’, da 
UFPR.
Em sua pesquisa, que identificou 
um aumento dos casos de violência, 
a acadêmica foi orientada pelas 
professoras Lediana Costa e 
Géssica Tuani. “O feito está sendo 
comemorado, afinal ter uma 
publicação em periódico científico de 
destaque é uma grande conquista do 
estudante, que beneficia a sociedade 
pelo conhecimento produzido”, diz 
Lediana, que é a coordenadora do 
curso de Enfermagem.
Ela também informa que, de 2013 
a 2016 [anos que se concentrou 
no estudo] foram registrados 766 
casos, com predomínio de vítimas 
do sexo feminino, adultas e com 
companheiro. Em relação aos 
agressores, a maioria eram homens 

adultos e, ainda, a grande maioria 
das agressões ocorridas em ambiente 
domiciliar, sendo as mais comuns 
violência física, seguida de psicológica 
e sexual, respectivamente. 
Destaca Cyntia em seu projeto que 
“a violência é definida como um 
grave problema de saúde pública 
e está presente em qualquer 
meio social. Apesar de essência 
obscura, a agressão interpessoal ou 
autoprovocada é reconhecida como 
o uso da força física ou em coação, 
autoprovocada ou dirigida para outra 
pessoa que resulte em lesão, dano 
moral, prejuízos, privação ou morte”.

Estudo de acadêmica é destaque 
em revista científica

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL

A acadêmica Cinthya: pesquisa 
confirma a importância 

das notificações e de uma 
assistência à saúde pautada na 

responsabilidade dos profissionais

Fim da CPI do 
Transporte
O presidente da CPI do Transporte 
Público, vereador Deybson Biten-
court disse à reportagem ontem 
(30) que o resultado dos trabalhos 
foi alcançado. “Além do motivo 
inicial que nos levou a instaurar a 
comissão parlamentar, que era o 
preço da passagem, conseguimos 
identificar uma série de irregula-
ridades na prestação do serviço, 
ficando demonstrado a péssima 
qualidade do serviço de transporte 
coletivo prestada em nossa cidade”, 
relatou. Bittencourt lembrou ainda 
que a mobilidade urbana está defa-
sada, ressaltando que “Foi deixada 
em segundo plano nos últimos 
anos. A CPI só vem pra comprovar 
que um tema tão importante infe-
lizmente vem sendo negligenciado 
pelas gestões do município”.

Relatório 
encaminhado
O presidente da CPI reforça tam-
bém que o relatório aprovado por 
unanimidade pelos vereadores será 
encaminhado para os órgãos de con-
trole que terão ciência das denúncias 
e irregularidades encontradas, para 
que sejam tomadas as medidas no 
intuito da solução dos problemas. “A 
missão foi cumprida, agora cobrare-
mos as ações concretas dos órgãos 
competentes, a missão investigativa 
da CPI foi concluída com sucesso, 
cabe agora à Prefeitura Municipal, 
Ministério Público Estadual, Tribunal 
de Contas do Estado e Ministério 
Público de Contas do Estado ingres-
sar com as medidas legais e adminis-
trativas que promovam a reparação 
dos prejuízos”, encerra.
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