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Presidente Jair 
Bolsonaro sanciona, 
com vetos, marco 
legal do saneamento 
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Polícia apreende uma tonelada 
de maconha e munições de fuzil
A Polícia Civil de Umuarama desencadeou a Operação Cannabis, que culminou na apreen-
são de mais de mil projeteis de fuzil calibre 556 e de mais de uma tonelada de maconha. 

Um traficante, morador em Umuarama, foi preso e um comparsa identificado. Dois veículos 
usados pelo bando foram apreendidos. A Polícia Civil busca localizar outros integrantes da 

quadrilha, que pode ter ligações com facções criminosas do Rio de Janeiro. l Pág. 8

Reformas, ampliações 
e pintura contemplam 
sete escolas da 
rede municipal 

Secretaria de Saúde 
autoriza retorno 
do Campeonato 
Paranaense de Futebol 

Rodovia da morte
Um rapaz de 23 anos, morador de Umuarama, voltava para casa quando se envolveu 
em um acidente que lhe tirou a vida, na PR-323, na manhã de ontem. Ao fazer uma 

ultrapassagem, ele colidiu de frente contra um caminhão. Devido ao choque, o Vectra 
conduzido pelo rapaz ficou completamente destruído e seu corpo precisou ser reti-

rado do meio das ferragens retorcidas. l Pág. 7
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Mídia nas eleições
O advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, será sabatinado hoje 
na sétima edição Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral (CBDE), que 
tem como tema “Direito e Mídia: quem influencia quem?”. Promovido 
pelo Iprade e pelo Ibrade, o evento é o maior do gênero no país. Na 
pauta estarão questões como espetacularização do direito e o impacto 
que a veiculação de alguns temas na imprensa tem nas decisões 
judiciárias que, por vezes, acabam voltadas a responder ao clamor 
popular. O congresso deste ano terá formado digital.

Sem “libera geral”
Para o presidente da Associação 
Comercial do Paraná (ACP), 
Camilo Turmina, comércio 
reaberto não significa “libera 
geral”. Segundo o dirigente, 
a decisão do governo de não 
prorrogar medidas restritivas 
atende demandas do comércio 
das cidades, que enfrentam 
dificuldades por conta das 
medidas de combate à 
pandemia da covid-19 e, 
ao mesmo tempo, impõe 
novas responsabilidades 
a todos. Turmina reforça 
que os comerciantes estão 
seguindo as normas sanitárias 
e que a população deve evitar 
aglomerações e deslocamentos 
desnecessários.

Comissão da pandemia
A comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha 
ações de combate ao novo coronavírus se reúne hoje (quinta-
feira, 16), às 11h, para discutir a situação da pandemia da 
covid-19 no Estado do Paraná. Os debatedores serão ouvidos 
por videoconferência. Foram convidados: o ministro interino da 
Saúde, Eduardo Pazuello; o secretário-executivo do Ministério da 
Saúde, Elcio Franco; o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto; 
o deputado estadual e presidente da Comissão de Saúde Pública 
da Alep, Dr. Batista (DEM); o presidente da Federação das Santas 
Casas de Misericórdia e Hospitais Beneficientes do Estado do Paraná 
(Femipa), Flaviano Feu Ventorim; o prefeito de Pérola e presidente 
da Associação dos Municípios do Paraná (AMP), Darlan Scalco; e 
o presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde do 
Paraná (Cosemspr), Carlos Alberto de Andrade. 

Restrições não descartadas
O secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse ontem 
(15) que não vê momento para lockdown total no Estado, 
mas que, se for preciso, vai retomar a quarentena restritiva. 
“Vamos continuar avaliando junto com as prefeituras que vão 
retomar seus decretos. Se for necessário entrar com o decreto 
rigoroso de novo, vamos fazê-lo, sem nenhuma força”, garantiu. 
O decreto da quarentena ficou em vigor em sete regiões do 
Paraná por 14 dias e não foi renovado. No Litoral, as medidas 
restritivas continuam valendo até o dia 21 deste mês.

Apelo
Camilo Turmina reforça os 
apelos à comunidade e apoia 
os comerciantes que querem 
manter suas empresas 
funcionando. “Vamos ficar em 
casa o máximo possível, sair às 
compras com racionalidade e 
segurança, e não para passear. 
O momento exige equilíbrio 
entre os cuidados com a 
saúde e o funcionamento 
do comércio. Vamos tomar 
os devidos cuidados para 
que possamos continuar 
trabalhando e, em breve, 
voltar à normalidade, nos 
protegendo e protegendo ao 
outro. É a solidariedade que 
vai nos proteger”, destacou o 
presidente da ACP.
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Bolsonaro sanciona com vetos 
novo marco legal do saneamento

O presidente Jair Bolsonaro san-
cionou ontem (quarta-feira, 15) o 
novo marco legal do saneamento 
básico. Bolsonaro fez 11 vetos 
em trechos do texto aprovado pelo 
Congresso. A nova lei visa ampliar 
a presença do setor privado na 
área. Atualmente, o saneamento 
é prestado majoritariamente por 
empresas públicas estaduais. O 
novo marco legal tenta aumentar 
a concorrência.

O texto aprovado pelo Con-
gresso tem, entre outros objetivos, 
universalizar o saneamento (pre-
vendo coleta de esgoto para 90% 
da população) e o fornecimento de 
água potável para 99% da popula-
ção até o fim de 2033.

“Essa perspectiva de universa-
lização se torna efetiva. O que era 
retórica, era discurso, passa ser 
concretude”, disse o ministro Rogé-
rio Marinho, do Desenvolvimento 
Regional, uma das autoridades que 
discursaram na cerimônia.

Para o ministro Paulo Guedes, 
da Economia, a nova lei vai gerar 
entre R$ 600 bilhões e R$ 700 
bilhões de investimentos no setor.

“Esperamos que haja R$ 600, 
R$ 700 bilhões de investimentos 
nos próximos anos nesse setor. 
São 100 milhões de brasileiros 
que não podiam lavar as mãos. 
Na verdade, 100 milhões sem 
esgoto e falta de água limpa para 
35 milhões de brasileiros. Então, 
é importante e isso destrava, por-
que é a primeira grande onda de 
investimentos”, disse o ministro. 
Bolsonaro par ticipou da cerimô-
nia por videoconferência. Ele está 
com Covid-19 e por isso tem tra-
balhado na residência oficial do 
Palácio da Alvorada. Bolsonaro 
não discursou.

Vetos
Um dos vetos do presidente tira da lei a previsão de que o poder público 

pode assumir os serviços de saneamento de empresas públicas ou sociedades de 
economia mista que passarem por alienação acionária. Pelo texto aprovado pelo 
Congresso, o poder público poderia assumir a atividade mediante indenização. 

Outro veto retirou o ponto que permitia a prorrogação dos chamados contratos de 
programa, que são aqueles celebrados sem concorrência e fechados diretamente 
entre os titulares dos serviços e as concessionárias. Essa modalidade de contrato 

é usada atualmente na prestação de serviços pelas companhias estaduais de 
saneamento. Governadores divulgaram uma carta contra esse veto. Segundo eles, 
a permissão de prorrogação dos contratos de programa ajudaria na transição para 
o novo modelo. Por fim, o governo vetou todo o artigo 20, que retirava a categoria 
“resíduos sólidos” de regras aplicadas aos serviços de água e de esgoto. Segundo 
o governo, esse artigo prejudicava a isonomia entre as atividades de saneamento 

básico. Os vetos serão analisados pelo Congresso, que pode derrubá-los e retomar 
os itens inicialmente aprovados.

Município aguarda publicação
Em Umuarama, depois de passar pela aprovação da maioria dos vereadores, o 

contrato entre a prefeitura e Sanepar foi renovado por 30 anos, com previsão de 
ajustamento por mais 30, seguindo metas que serão acompanhadas e fiscalizadas 

pela administração municipal e por membros de uma comissão. A procuradoria 
jurídica do município, relatou ao Jornal Tribuna Hoje News, através da assessoria 

de comunicação, que o processo ainda não foi finalizado e aguarda a publicação da 
Lei do novo marco legal do saneamento básico em diário oficial para se posicionar 
a respeito do fato. A procuradoria jurídica salienta que o veto voltará a ser anali-
sado pelo senado. Só depois é que será avaliado seu teor para ter conhecimento 

de que maneira a Lei poderá afetar os contratos e legislações do município.

Aprovado em dezembro pela 
Câmara e no final do mês pas-
sado pelo Senado, o novo marco 
legal era discutido desde 2018 
no Congresso Nacional. Duas 

PRESIDENTE vetou prontos que serão posteriormente analisados pelo Senado

DIVULGAÇÃO

medidas provisórias sobre o tema 
foram editadas, mas perderam a 
validade por falta de consenso 
entre os parlamentares sobre o 
texto a ser aprovado.
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Toneladas de 
adubo orgânico

A Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente 
entregou mais um lote 
de fertilizante à base de 
esterco de frango para 
pequenos produtores 
rurais por meio do Pro-
grama de Incentivo à Agri-
cultura Familiar de Umua-
rama. O prefeito Celso 
Pozzobom e o diretor de 
Agricultura e Pecuária, 
Vinícius Chimenez, des-
tacaram os incentivos à 
produção de hortifrutigran-
jeiros e a importância do 
setor na manutenção dos 
programas sociais.

Nesta etapa, o município 
vai distribuir 8 toneladas 
de esterco de frango para 
cada um dos 125 agricul-
tores familiares cadastra-
dos, totalizando cerca de 
mil toneladas – um inves-
timento aproximado de R$ 
160 mil em recursos pró-
prios. “A finalidade da doa-
ção é reduzir os custos de 
produção para os pequenos 
produtores, que vendem 
sua produção ao Banco de 
Alimentos, ao Sacolão do 
Produtor e à Cooperu, cesta 

verde, merenda escolar, 
entre outros programas, 
e nas feiras livre e do 
produtor”, explicou Viní-
cius Chimenez.

O material já foi dis-
tribuído aos agricultores 
do distrito de Cedro, nas 
propriedades rurais pró-
ximas a Umuarama, em 
Serra dos Dourados e em 
breve aos produtores da 
região de Santa Eliza.

O prefeito Celso Pozzo-
bom lembrou que a Prefei-
tura doou fertilizante no 
ano passado e os produ-
tores sentiram a diferença 
tanto na economia de cus-
tos quanto no aumento da 
produção – uma vez que 
a adubação é o insumo 
de maior valor. “Os resul-
tados foram muito bons, 
por isso decidimos manter 
esse incentivo”.

Pozzobom ressaltou 
sobre a mais uma opção 
de renda que é o barra-
cão para engorda de fran-
gos, em parceria com a 
Plusval, que já iniciou 
abate na cidade gerando 
mais de 700 empregos.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

LOTE de fertilizante foi repassado aos pequenos produtores rurais por meio do 
Programa de Incentivo à Agricultura Familiar

Biometria
O presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, decidiu 
retirar a biometria da eleição 
municipal. O ministro seguiu 
recomendação de um grupo 
de médicos e dos técnicos da 
corte, que constataram que a 
identificação por digital poderia 
representar até 70% do tempo 
gasto por eleitor para votar. A 
expectativa é de que o veto à 
tecnologia reduza a criação de 
filas e de aglomerações, o que 
é recomendável por causa da 
pandemia do coronavírus.

Filiações
Dados divulgados do TSE 
mostram que o MDB 
representa mais de 15% 
das filiações no Paraná. É o 
partido com maior número de 
filiados nos planos estadual 
e nacional. A sigla tem hoje 
157.933 filiados no Estado, ou 
15,7% dos 1.003.449 que têm 
filiação partidária.

Ano letivo
A deputada Luísa Canziani (PTB) 
agradeceu aos parlamentares 
pela aprovação da MP 934/20. 
A Medida Provisória estabelece 
normas excepcionais sobre o 
ano letivo da educação básica 
e do ensino superior nesse 
momento de emergência 
de saúde pública. “A sua 
aprovação foi resultado de um 
amplo trabalho de debates, de 
reuniões para ouvir opiniões de 
especialistas e de articulações 
com lideranças do País”.

Lives
O deputado Pedro Lupion 
(DEM) postou a agenda de 
lives da semana. Hoje, a live 
será com a Sociedade Rural do 
Paraná sobre o tema “seguro 
agrícola”. Na sexta-feira (17), 
Lupion participará da live 
com a República de Curitiba 
sobre o tema política, eleições 
e atualidades. Não perca, 
será um momento de muito 
aprendizado”, convida.

Indenização
O deputado Schiavinato (PP) 
votou a favor à indenização 

aos dependentes de 
profissionais mortos pela 
covid-19. “O projeto de 
lei prevê o pagamento de 
compensação financeira de 
R$ 50 mil aos dependentes de 
profissionais de saúde mortos 
após serem contaminados 
pela covid-19 após atuarem 
diretamente no combate à 
doença e aos e trabalhadores 
de saúde incapacitados pelo 
contágio do novo coronavírus”.

Suspensão de contratos
O presidente Jair Bolsonaro 
autorizou a ampliação do 
prazo de redução de até 
70% na jornada e salário e 
suspensão de contratos de 
trabalho. As medidas fazem 
parte do programa para evitar 
o fechamento de postos 
de trabalho durante a crise 
sanitária. Com o decreto, 
as empresas podem reduzir 
por mais 30 dias a jornada 
e o salário e suspender os 
contratos por mais dois meses. 

Zero covid-19
O primeiro caso confirmado 
do novo coronavírus no Brasil 
é do fim de fevereiro. Desde 
então, como se sabe, a doença 
se espalhou pelo País. Segundo 
dados do Ministério da Saúde, 
porém, ainda há 142 municípios, 
de um total de 5.570, sem 
registros da covid-19. A maior 
parte deles fica no interior 
de Minas Gerais ou no sul da 
Bahia. Em comum, são cidades 
pequenas, sendo a maioria (88) 
com menos de 5.000 habitantes. 

Volta às aulas
O deputado Hussein Bakri 
(PSD), presidente da Comissão 
de Educação na Assembleia 
Legislativa, destacou a 
importância de estabelecer um 
plano robusto e unificado de 
reabertura das escolas – públicas 
e privadas. Bakri ressaltou que 
qualquer decisão tomada vai 
levar em conta o monitoramento 
da pandemia feito pela Secretaria 
Estadual de Saúde. Uma proposta 
final de data e protocolo para 
volta às aulas será apresentada 
aos epidemiologistas da pasta no 
dia 28 de julho.
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Reformas contemplam
sete escolas municipais

Sete escolas e centros munici-
pais de educação infantil de Umua-
rama estão passando por obras de 
reforma e ampliação, atualmente. 
O investimento varia entre R$ 400 
mil a quase R$ 600 mil em cada 
unidade, para serviços como recu-
peração dos prédios e construção 
de novas instalações. Os recursos 
são do Contrato de Financiamento à 
Infraestrutura e Saneamento (Finisa), 
aprovado com o apoio dos vereado-
res da base na Câmara Municipal.

As ampliações estão em anda-
mento nas escolas municipais Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca (Par-
que Dom Pedro), Benjamin Cons-
tant (distrito de Roberto Silveira), 
Vinícius de Moraes (Parque Jabu-
ticabeiras) e São Cristóvão (no 
mesmo bairro), que favorecerão 
tanto o ensino fundamental quanto 
a educação infantil, e também 
nos CMEIs Madre Paulina (Par-
que Danielle), Maria Montessori 
(Parque Vitória Régia) e Graciliano 
Ramos (Conjunto Ouro Branco), em 
fase adiantada de construção.

“Com essas novas salas, o 
município espera atender a pelo 
menos 20% da demanda reprimida 
de vagas para crianças de 0 a 3 
anos, além de dar mais conforto 
aos trabalhadores da educação e 
aos alunos do ensino fundamen-
tal”, explicou a secretária munici-
pal de Educação, Mauriza de Lima 
Menegasso. Mais duas obras 
estão em processo licitatório, 
para amplas reformas nas esco-
las municipais Carlos Gomes (dis-
trito de Santa Eliza) e Jardim União 
(mesmo bairro, em Umuarama).

Outros estabelecimentos estão 
recebendo pintura nova e reparos, 
já em fase de acabamento, como 
as Escola Malba Tahan e os CMEIs 

De olho no trabalho 
O prefeito Celso Pozzobom tem acompanhado as obras diariamente e disse que 

elas farão muita diferença na rotina das crianças, quando voltarem às aulas presen-
ciais. “A pandemia tem prejudicado o município em muitos aspectos, além do risco à 
saúde da população. Mas, enquanto as crianças não podem frequentar as escolas, as 
obras avançam rapidamente. Temos um grande volume de investimentos na melhoria 

da infraestrutura das nossas escolas, que estavam há anos sem receber melhorias”, 
disse. Pozzobom lembra que essas obras contam com o importante apoio dos verea-
dores da base, que aprovaram a adesão de Umuarama ao Finisa. “Estamos investindo 
R$ 10 milhões em melhorias nas unidades de ensino após décadas sem obras”, expli-
cou. “Esse programa nos permite realizar ampliações e melhorias nas 24 escolas e 18 

CMEIs de Umuarama”, agradeceu Pozzobom.

Maria Arlete, Ignácio Urbanski e 
Neli Gonçalves, e iniciando no CMEI 
Helena Kolody (distrito de Lovat) 
e escolas Senador Souza Naves 
(Zona Seis), Padre José de Anchieta 
(Parque Bonfim) e São Francisco de 
Assis (Jardim Alphaville).

Na Escola Municipal São Cris-
tóvão, o investimento é de R$ 
423.791,71 e a obra tem previsão 
de entrega para o final de agosto 
deste ano. “O prédio terá todo o piso 
e revestimento trocados, começando 
pelas salas de aula e banheiros, 
passando pela cozinha e por fim 

o bloco administrativo”, explicou o 
secretário municipal de Obras, Plane-
jamento Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, Isamu Oshima.

Uma quadra poliespor tiva 
coberta também está sendo cons-
truída no estabelecimento, que 
também receberá pintura completa, 
troca de todas as luminárias e ins-
talação de gradil no lugar do atual 
alambrado. “Uma parte do pátio 
externo vai ganhar calçamento 
em pever e a escola também vai 
ter paisagismo, dando um novo 
visual”, completou o secretário.

NA Escola São Cristóvão, o investimento é de R$ 423.791,71 e a obra tem previsão de entrega para o final de agosto

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Obra melhora drenagem pluvial 
em rua do Parque San Gaetano

A Prefeitura está 
melhorando a drenagem 
pluvial no final da Rua 
Joaquim Rodrigues de 
Oliveira, no Parque San 
Gaetano, próximo ao cru-
zamento com a Rua Ben-
jamin Constant, onde já 
foi aplicada uma camada 
de fresado asfáltico para 
melhorar as condições de 
tráfego aos moradores. 
O trabalho foi iniciado 
na última segunda-feira, 
13, e deve ser concluído 
ainda nesta semana.

“Com recursos e mão 
de obra própria, estamos 
construindo uma tubula-
ção e duas bocas de lobo, 
aumentando a captação 
pluvial e lançando na rede 
já existente”, explicou o 
diretor de Obras da Pre-
feitura, Nélio Guazzelli. 
“No local havia um ponto 
de acúmulo de água e 
com isso o risco de sur-
gir erosão e danificar 

o trabalho realizado na 
rua”, acrescentou.

Para direcionar o fluxo 
de água também será 

criada uma ondulação 
sobre a via, que ainda 
não tem previsão de 
pavimentação. O trabalho 

está sendo realizado por 
equipe própria da secreta-
ria, sem causar transtor-
nos aos moradores.

O trabalho foi iniciado na última segunda-feira e deve ser concluído ainda nesta semana

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 0,26 0,10 2,13
IGP-M (FGV) 0,28 1,56 4,39 7,31
IGP-DI (FGV) 1,07 1,60 4,54 7,84

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
15/6 a 15/7 0,5000 0,1733 0,0000
16/6 a 16/7 0,5000 0,1733 0,0000
17/6 a 17/7 0,5000 0,1733 0,0000
18/6 a 18/7 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,92% 23,34 
ItauUnibanco PN +0,70% 27,44 
Viavarejo ON +3,94% 18,45 
Embraer ON +9,86% 8,80 
CVC Brasil ON +8,72% 21,70 
Gol PN +6,97% 21,95

IBOVESPA: +1,34% 101.790 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 1,0784
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,93
Libra est. 0,79
Euro 0,88
Peso arg. 71,36

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 5,3830 5,3840 -1,0%
PTAX  (BC) -1,5% 5,3485 5,3491 -2,3%
PARALELO +0,4% 5,0100 5,6600 -1,4%
TURISMO +0,4% 5,0100 5,6400 -1,4%
EURO -1,5% 6,0994 6,1023 -0,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUN) 1.615,33 0,24 1,37 5,10
Oeste (JUN) 1.623,02 0,14 1,02 5,51

DÓLAR 15/07

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 6,73
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.290,82 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/07

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: 4,91%

Em 15/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 106,50 -1,8% 4,4%
SOJA Paranaguá 114,00 0,0% 7,0%
MILHO Cascavel 44,00 -6,4% 2,3%

SOJA 886,25 8,25 1,9%
FARELO 285,80 0,60 -1,7%
MILHO 326,25 0,25 -2,2%
TRIGO 550,75 24,00 8,0%

SOJA 97,71 -0,7% 6,7%
MILHO 41,32 0,1% 11,6%
TRIGO 58,03 -0,3% 0,7%
BOI GORDO 210,26 0,6% 10,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 15/07 PR DIA 30d.

Em 15/07 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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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Rodovia 
da morte

Foi identificado ofi-
cialmente no início da 
tarde de ontem (15), o 
motorista de um Vectra, 
que morreu em um aci-
dente na PR-323 entre 
Umuarama e Perobal 
durante a manhã. Ele 
colidiu frontalmente con-
tra um caminhão e não 
resistiu aos ferimentos.

Daniel Sella, de 23 
anos, era morador em 
Umuarama, mas conduzia 
o carro que tinha licencia-
mento em Maringá.

Familiares confirma-
ram que Daniel vinha 
de Ter ra Roxa para 
Umuarama, quando se 
envolveu na colisão. 
Ele deixa uma filha de 
2 anos e esposa. Seu 
corpo foi liberado do Ins-
tituto Médico Legal (IML) 
pouco depois das 16h. 
O velório do jovem está 
marcado para acontecer 
entre as 6h às 13h de 

hoje (16) na Acesf.
O ACIDENTE
Daniel Sella seguia 

com o Vectra em um tre-
cho reto da PR-323 num 
aclive, da mesma forma 
que o caminhão Merce-
des Benz, de carroce-
ria baú (carregado com 
móveis) que estava em 
sentido contrário (Umua-
rama à Perobal). Ao final 
do aclive é que aconte-
ceu a colisão.

O Vectra teria forçado 
uma ultrapassagem ini-
ciada em trecho de faixa 
pontilhada, mas invadiu 
a faixa contínua e coli-
diu contra o caminhão, 
sendo ar rastado por 
cerca de 50 metros. O 
Vectra ficou destruído 
e o corpo de Sella ficou 
preso às ferragens. Só 
foi retirado com a utili-
zação do equipamento 
desencarcerador do 
Corpo de e Bombeiros.

COLISÃO matou morador em Umuarama que voltava pra casa pela 
rodovia PR-323

ALEX MIRANDA

PSL com Bolsonaro
Quieto em seu apartamento 
em Piedade, no Recife, o 
deputado federal Luciano 
Bivar fumou o cachimbo 
da paz com Jair Bolsonaro. 
Em um telefonema do 
presidente da República, 
ficou acertado com o manda-
chuva do PSL que o partido 
vai ajudar o governo com 
os seus 53 votos na Câmara 
dos Deputados e também 
nas eleições municipais. 
Pragmático, Bivar entende 
que Bolsonaro tem a caneta 
por mais dois anos e meio 
e muitos cargos para o PSL. 
O outro tema foi um pedido 
feito para que o PSL não 
apoie a eventual candidatura 
de João Campos (PSB) à 
Prefeitura do Recife. 

Poder na tela
Como o tempo de 
propaganda eleitoral é 
definido pela bancada eleita 
em 2018, o PSL terá o maior 
tempo de TV,  seguido do PT. 
O PSB precisa correr atrás de 
outros aliados.

Japa enquadrado
Newton Ishii, o Japonês da 
Federal, foi condenado pelo 
juiz federal Sergio Ruivo à 
perda do cargo e a multa 
de R$ 200 mil, no processo 
da Operação Sucuri no 
qual foi alvo.

MDB vai junto
A possível nomeação do 
deputado Osmar Terra para 
o Ministério da Saúde passa 
pela enfermaria do MDB. Os 
doutores Michel Temer e Baleia 
Rossi têm que dar a alta.

Bloqueio
Veja a confusão que força o 
presidente Bolsonaro a um 
diálogo com o PSL de Bivar, 
para pacificar palanques 
locais. Daniel França é o 
dirigente do PSL do Piauí, 
marido da deputada federal 
Joice Hasselmann (SP), que 
rompeu com o Palácio. Foi 

Joice, quando às boas com o 
clã nacional, que emplacou 
França no diretório.

Canetada
Agora, o dirigente, na esteira 
do rompimento político de 
Joice, dificulta candidaturas 
de bolsonaristas filiados 
ao PSL local para prefeito 
e vereador. A choradeira 
chegou ao presidente. O 
ônus da pacificação está 
com Bivar, que topou 
trégua com Bolsonaro.

Linha muda
Bolsonaro reforça o tom 
ideológico de suas interfaces 
diplomáticas. Já telefonou 
nos últimos dois meses para 
a maioria dos presidentes da 
América do Sul, menos para 
Nicolás Maduro (Venezuela) 
e Alberto Fernández 
(Argentina). E nem vai.

Foram-se os anéis
Em Brasília, Eike Batista, o 
ex-todo-poderoso que já teve 
três jatos intercontinentais, 
tem ficado em hotéis 3 
estrelas. E não se importa de 
usar cama de solteiro.

Severino 
Severino Cavalcanti, o 
ex-presidente da Câmara 
falecido ontem, teve 
seu papel na direita 
conservadora, lembram 
aliados: barrou projeto 
como o casamento gay, de 
Marta Suplicy, e a legalização 
do aborto. Mas morreu 
manchado pelo mensalinho.

Dirceu
O TCU ratificou a Câmara na 
aposentadoria do ex-deputado 
José Dirceu. Ao contrário 
do que publicamos, ele tem 
direito a R$ 9.646,57 mensais. 
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A Polícia Civil de Umuarama 
deu início na madrugada de ontem 
(quarta-feira, 15) à Operação Can-
nabis, com o intuito de prender 
traficantes responsáveis pela 
comercialização de grandes quan-
tidades de drogas. Além de um 
grande carregamento de maconha, 
foi apreendida também uma carga 
de munição de fuzil. Uma pessoa 
foi presa e outra está identificada.

A ação começou por volta da 0h, 
quando os policiais civis pretendiam 
abordar um comboio, formado por 
quatro veículos, na entrada da cidade, 
pela rodovia PR-323, vindos da região 
de fronteira com o Paraguai.

Segundo delegado chefe da 7ª 
Subdivisão Policial (SDP), Osnildo 
Carneiro Lemes, os investigado-
res receberam a informação de 
que os criminosos desconfiaram 
da barreira e se hospedaram em 
um motel na cidade de Altônia (84 
quilômetros de Umuarama).

Ao terem conhecimento de que 
os suspeitos não seguiriam para 
o destino com as mercadorias, os 
investigadores foram até a cidade 
de Altônia e os abordaram no motel.

Bandidos que ocupavam dois 
veículos, que não forma identifica-
dos, conseguiram fugir, mas uma 
caminhonete Mitsubishi L-200 
foi apreendida e seu condutor foi 
preso em flagrante.

Na carroceria estavam os far-
dos contendo pouco mais de uma 
tonelada de maconha e algumas 
caixas onde foram encontrados os 
1049 projéteis de calibre 556, para 
utilização em fuzil. “Esta munição 
geralmente é utilizada por trafican-
tes do Rio de Janeiro, que gos-
tam de utilizar este tipo de arma-
mento”, citou o delegado Osnildo.

Polícia apreende uma tonelada 
de maconha e munições de fuzil

Mais envolvidos
Ainda conforme o delegado, dois homens que ocupavam um veículo GM Vectra 

conseguiram fugir, mas o carro foi apreendido. “Documentos pessoais de um deles foi 
encontrado dentro do Vectra e conseguimos identificar mais este membro da quadri-

lha”, revelou, mantendo a identidade ainda em sigilo. Osnildo salienta que as investiga-
ções sobre o grupo criminoso não foram encerradas. “Temos plena convicção de que 
os autores deste crime não vão encerrar suas atividades e, agora com a prisão de um 
deles, que é morador em Umuarama e com a identificação de um comparsa, podere-

mos chegar ao paradeiro do restante dos envolvidos”, finaliza.

AÇÃO do Grupo de Diligências Especiais (GDE) terminou com a apreensão de mais de mil munições de fuzil 
e carregamento de maconha

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DOIS veículos foram apreendidos e outros dois foram levados por criminosos envolvidos com a quadrilha
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

No dia 08.07.2020,  o Presidente do Lions 
Clube de Umuarama Adilson dos Santos 
Granados e sua esposa Eliane estiveram 
visitando a estrutura instalada no Hospital 
CEMIL de Umuarama, contendo 10 leitos 
de UTI para tratar COVID-19.  Na ocasião 
foram recebidos pela administradora do 
hospital Renilde, que agradeceu imensa-
mente a visita às novas instalações do ca-
sal e as ações desenvolvidas pelo Lions 
Clube de Umuarama junto à comunidade. 

L I O N S  V I S I TA  U T I  C E M I L  

Universidades estaduais adiam
vestibulares para o ano que vem

As universidades esta-
duais do Paraná decidiram 
adiar seus vestibulares 
e processos selet ivos 
seriados para 2021, em 
vir tude da pandemia do 
novo coronavírus. A deci-
são tem o objetivo de evi-
tar aglomerações e ofe-
recer condições para que 
os estudantes possam se 
preparar para o concurso.

Na Universidade Esta-
dual de Londrina (UEL), a 
Coordenadoria de Proces-
sos Seletivos (Cops) elabo-
rou uma proposta que prevê 
o concurso em uma única 
fase em janeiro de 2021. A 
proposta ainda deverá ser 
submetida à aprovação do 
Conselho de Ensino, Pes-
quisa e Extensão (Cepe).

Segundo a coordenadora 
da Cops, Sandra Garcia, o 
modelo que está sendo pre-
parado mantém a definição 
pedagógica de buscar um 
aluno crítico e com capa-
cidade de interpretação. 
“Vamos garantir toda a condi-
ção para o estudante demons-
trar seu conteúdo. O mais 
importante é fazer a seleção 
com o máximo de segurança 
possível”, diz Sandra.

A Universidade Estadual 
de Maringá (UEM) decidiu 
cancelar a edição de inverno 
do vestibular e fazer uma 
única seleção em fevereiro de 
2021, nos dias 7 e 8. As pro-
vas do Processo de Avaliação 
Seriada (PAS), voltadas para 
estudantes do ensino médio, 
ficaram marcadas para o dia 
28 de fevereiro.

As Universidades Esta-
duais de Ponta Grossa 
(UEPG) e do Centro-Oeste 
(Unicentro) agendaram 
seus vestibulares para 
março de 2021.

A Coordenadoria de Pro-
cessos de Seleção (CPS), 
em conjunto com a Reitoria 
e Pró-Reitoria de Gradua-
ção (Prograd) da UEPG, 
anunciou que as provas do 
Processo Seletivo Seriado 
(PSS) e dos vestibulares 
foram remarcadas para 31 
de janeiro e 7 e 8 de março 
de 2021, respectivamente.

As vagas dos Vestibula-
res de Inverno e de Verão 
foram reunidas para um 
único concurso.

Com um novo crono-
grama, a Unicentro definiu 
para os dias 21 e 22 de 
março o vestibular. Segundo 
a diretora da Coordenado-
ria de Processos Seletivos, 
Maria Mores Pinto, as datas 
foram definidas de acordo 
com as do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem).

A universidade buscou 
datas que não coincidis-
sem com as de outras insti-
tuições públicas de ensino 
superior do Paraná.

A Universidade Esta-
dual do Oeste do Paraná 
(Unioeste) definiu o dia 
30 de maio o Concurso 
Vestibular 2021. “Sempre 
priorizamos salvar vidas. 
Começamos a estruturar 
a retomada acadêmica e a 
data em maio mostrou-se 
apropriada pois democra-
tiza o acesso, dando tempo 
ao aluno para se preparar e 
fazer uma boa prova”, diz o 
reitor Alexandre Webber.

Nas Universidades Esta-
duais do Paraná (Unespar) e 
do Norte do Paraná (UENP) 
as coordenadorias de proces-
sos seletivos estudam uma 
nova data para o vestibular. A 
previsão é que os processos 
seletivos também ocorram no 
início de 2021.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Seu poder de expressão e sua simpatia se elevam, garantindo 
um dia dos mais animados em suas conversas. Hoje você tam-
bém vai contar com muita energia mental e agilidade em suas 
tarefas e atividades. 

Touro 21/04 a 20/05
Hoje a Lua começa a brilhar em sua Casa da Fortuna e revela 
que o momento é oportuno para batalhar por melhorias finan-
ceiras. Leve a sério suas ideias, pois pode pensar em formas 
criativas de descolar uma graninha extra. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje você vai contar com suas habilidades para se destacar 
em tudo o que fizer e só não vai se dar bem naquilo que não 
prestar a devida atenção, portanto, foque em seus interesses 
e confie em seus dons. 

Câncer 21/06 a 21/07
Cuide com carinho da sua saúde e não force a barra para resolver 
assuntos, principalmente se eles não dependem apenas de você. 
No serviço, deve produzir mais se trabalhar num canto silencioso e 
tranquilo, sem gente conversando ou palpitando ao redor. 

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
Seu jeito estará mais versátil, as ideias devem fluir sem grandes 
esforços e o período será de bom entrosamento com os cole-
gas. Você vai mostrar jogo de cintura para se relacionar com 
as pessoas e não terá dificuldade para conciliar as tarefas do 
trabalho com outras demandas.

Aquário 21/01 a 19/02
Situações estagnadas tendem a alavancar e você terá mais 
facilidade para resolver as coisas. Nos relacionamentos, deve 
rolar muita empatia com jovens, mas você vai interagir com todo 
tipo de gente e se entrosará bem com todos. 

Peixes 20/02 a 20/03
Hoje a Lua ingressa em sua Casa 4 e garante que a relação 
com os familiares vai ficar bem mais animada. Você e os 
parentes estarão cheios de assuntos e vão querer colocar 
todas as conversas em dia por telefone, mensagens e até 
chamadas de vídeo. 

Seus contatos vão fluir bem e você vai mostrar mais agilidade em 
suas tarefas. Também terá muita habilidade para formar parcerias 
e somar forças com os colegas. Nas finanças, Saturno reforça seu 
tino para negociar e estimula a dar mais valor ao que ganha. 

No trabalho, pode se dar bem na apresentação dos seus planos 
e projetos. Novas metas e diretrizes podem surgir e você vai con-
tar com apoio para realizar o que pretende. Atividades em grupos 
e equipes devem render mais do que as feitas individualmente. 

Sua versatilidade aumenta e você pode sobressair mais graças a 
sua competência. Talvez seja necessário administrar responsabi-
lidades da equipe e organizar rotinas. Uma proposta de mudança 
pode surgir, mas avalie com calma e evite trocar seis por meia dúzia.

Saturno, que segue retrógrado em sua Casa da Família, traz à tona 
as necessidades dos parentes e lembra que é preciso dar mais 
atenção ao lar e às pessoas próximas. Cuide bem do seu canto, dos 
entes queridos e recarregue as baterias fazendo coisas que gosta. 

No trabalho, seu jeito estará versátil e você vai se adaptar com 
facilidade ao que é novo, mas seu lado exigente também deve 
se manifestar e você não vai poupar os colegas. Valorize seu 
bem-estar e tire um tempo para fazer exercícios físicos ou coisas 
que te ajudem a relaxar. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

ATB
RACIONAL

DALTONICO
NEIANIS
HRREOA

MAGALIAB
VIGESIMO

BECOSTAB
NASLUZ
ETAIOC
NEONBINA

COMDEBIL
SILABICO
AROMAAR

Bicho pe-
çonhento
como a 

viúva-negra

 A doença
como a
asma
(Med.)

Centro de
Terapia

Intensiva
(sigla)

O mês do
Dia dos

Pais

Otávio
Augusto,

ator 

(?) Esponja:
mora num
abacaxi

(TV)

Sucede 
ao décimo

nono

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Ruas
estreitas e
sem saída

Sensação
térmica
típica do

verão

Carro, na 
fala infantil

Relativo
à divisão

das
palavras

Item apre-
ciado no
perfume

Composto
gasoso

que respi-
ramos

Vir à (?): 
emergir
Hiato de
"míope"

Rede fluvial
do Norte
Acalento
(o bebê)

Os, em
espanhol

Sabor de
bala azul

Baixo; des-
prezível

Animal
(?): o

homem

Que não
distingue
as cores

(?) Lopes,
sambista

Amiga 
da Mônica

(HQ)

Gás 
usado em
letreiros
Junto de

Sílaba de
"minas"
A quinta

letra

Está aí
(pop.)
Chefe

islâmico

Sem vigor
físico

Pão de (?),
bolo fofo

Claridade;
lumino-
sidade

Caminham 

Identificador
de chamadas
Interjeição
de alegria

Tipo san-
guíneo

Cidade dos
exageros (SP)

3/los — tab. 4/emir — néon. 5/reles.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
R

E
C

I 1
76

5-
J

Cereja no 
Bolo

Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna -, May 
Malfato, Roberta 
Klein, Fabiana 

Zafanelli,  Diego 
Patricio Pizzi, 
Giovanni Mura, 
Orlando Pedro 

Falkowski Junior, 
Vanderlei José 

Frachine, Onofre 
Monteiro da Silva 
e Rosana Favorin 
Martins . Da colu-
na: felicidades.

A independência e prosperidade finan-
ceiras são inseparáveis de expressarmos 

gratidão e confiarmos que o dia de 
amanhã é uma resposta a quem somos 
agora. O que somos hoje é uma respos-
ta da vida a quem fomos no passado. 

(Wallace Lima)

Proseando!
Fala-se no novo normal. Eu penso que seria 
aproveitar facilidades da vida de agora em 
diante. E a cada dia surgem novos jeitos 

de viver e um deles é morar em um espaço 
mais compacto, onde o menos é mais. E 
a cada dia surgem propostas. A Imobili-
ária Morena lança um estilo diferente de 
morar em studios práticos, compactos e 
funcionais. E com um plus de tudo que 

você precisa:  área de lazer, salão de festas, 
espaço kids, espaço gourmet, academia, 

piscina adulto com borda infinita (a única 
de Umuarama), piscina infantil, café e con-
veniência, coworking, lavanderia comparti-
lhada, bicicletário, tool sharing, car wash e 

pet care. Dica boa,né?

É mês de Rock, bebê! 
  Helena Schwendtner no zoom da lente exclusiva de Luci lemes para ilus-

trar o Dia do Rock, comemorado no dia  (13) no mundo todo. A coluna 
faz um revival da expo  que ganhou holofotes no Old Rock Bar, em 2019. 

LU
C

I 
LE

M
E
S
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

nOs mais variados 
destinos estão a seu 
alcance no mundo -, 
venha planejar a sua 

próxima viagem e dei-
xe todos os detalhes 
com a Delta Viagens 
-, bons restaurantes, 
bons hotéis e uma 

vasta lista sugestões 
para uma viagem 

completa.  Em breve 
estaremos vivendo 
plenamente ( sem 

preocupações com o 
Covid 19) e aquela 
viagem dos sonhos 

será realidade. Venha 
conhecer o  novo es-
paço Delta Viagens!

nO final do ano está 
aí e que tal conhecer e 
desfrutar do Natal Luz, 

em Gramado. Quem 
sabe aquele grupo da 

família não mereça esta 
viagem fantástica. E 
aquele destino para-
disíaco que você quer 
conhecer e festejar seu 

aniversário de casa-
mento? Que tal colocar 
nos planos executáveis 

para 2020. A Delta 
Viagens ajuda e planeja 

tudo prá você. 

Viajar é preciso! 

E por conta disso a Delta Viagens já está de portas abertas e 
com uma dupla de Excelência -,  William Molinari e Luiz Henri-
que Brir para atender o seu sonho de conhecer o mundo, viajar 
a negócios, turismo com a família e  destinos vip’s. Enfim um 
atendimento personalizado, nos mínimos detalhes e com todo 
conhecimento e estrutura no ramo de turismo.  O planejamento 
de sua viagem, em todos os itens que você necessita,  sempre 

com um plus que vai te possibilitar uma viagem impecavelmente 
tranquila. Uma opção em Agência de Viagem que vai superar suas 
expectativas. O novo espaço fica na Avenida Maringá  5046 sala 
25  / Edifìcio Ravel Towers / Fone 3055-2660 e te aguarda para 
uma visita com cafezinho -, e com todas as novas de segurança 

que o protocolo Covid19 exige. Esperamos vocês! 

 William Molinari e Luiz Henrique Brir

DELTA VIAGENS
Avenida Maringá  5046 sala 25  / Edifìcio Ravel Towers / Fone 3055-2660 

THIAGO CASONI
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COBALT 1.4 LTZ ................................13/14 ...........PRATA ................. COMPLETO ........................................R$ 37.900,00

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

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

EQUINOX LT ......................................18/18 ...........BRANCO ............. COMPLETO, AUT ........................... R$ 109.900,00

ONIX 1.4 LTZ......................................16/16 ...........PRETO ................. COMPLETO ........................................R$ 43.900,00

SPIN 1.8 ACT AT ...............................17/18 ...........PRATA ................. COMPLETO, AUT ..............................R$ 56.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO ..............17/17 ...........PRATA ................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ......R$ 74.900,00
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VENDE-SE
 Casa alvenaria e laje 

localizada na Rua São Pedro, 
2660 Jardim São Cristóvão. 

Valor R$ 55.000,00. Contato 
(44) 99923-7324 falar com 

Senhor Jair.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
IKEDA & SUZUKI LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 09.312.847/0001-
59, estabelecido na Avenida Tira-
dentes, 1945-A, Jardim Paraiso, 
CEP 87505-090, c idade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará 
municipal.  Com esta publ i -
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
IKEDA & SUZUKI LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 09.312.847/0001-
59, estabelecido na Avenida Tira-
dentes, 1945-A, Jardim Paraiso, 
CEP 87505-090, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu talão 
de notas nº 001 a 101. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

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

Cada um na sua casa, estudantes 
do curso de Nutrição da Unipar 
de Umuarama e Francisco Beltrão 
assistiram à palestra virtual sobre 
a atuação do nutricionista em 
Banco de Leite Humano. O tema 
foi ministrado pela professora Rita 
de Cássia Mendes, da Unigran 
(Centro Universitário da Grande 
Dourados), de Mato Grosso do 
Sul. Estudantes da Instituição, que 
foi parceira do evento, também 
participaram. 
Nutricionista e mestre em 
Saúde pela UnB, a palestrante 
é autora do livro ‘Manual de 
Normas e Rotinas de Aleitamento 
Materno’. Durante a live, a 
professora explicou 
o que é um banco de 
leite humano, como ele 
funciona, como as mães 
doadoras são orientadas 
e acolhidas, destacando 
a importância do leite 
para desenvolvimento 
e tratamento dos bebês 
que necessitam desse 
alimento. Ela também 
falou das estratégias que 
estão sendo adotadas 
pelos bancos de leite 

durante este período conturbado 
da pandemia. 
Segundo a coordenadora do 
curso de Nutrição da Unipar 
em Umuarama, o objetivo da 
palestra foi compartilhar com os 
acadêmicos informações práticas 
sobre o tema, além de promover 
o contato dos futuros nutricionais 
com uma profissional que tem 
grande experiência em nutrição 
materno/infantil. 
“O resultado do evento foi 
excelente, pois alcançamos nossos 
objetivos com êxito e os alunos 
tiveram um momento diferente 
nesse período de ensino remoto”, 
avalia a coordenadora.

Palestra virtual aborda a atuação do 
nutricionista em banco de leite

Live reúne estudantes 
da Unipar e da Unigran, 

parceira do evento

Mais 12 novos casos
positivos de covid
A Secretaria de Saúde regis-

trou ontem (15), mais 12 pessoas 
infectadas pelo coronavírus em 
Umuarama, no boletim diário de 
acompanhamento da covid-19. São 
sete homens, de 24, 32, 33, 40, 
52 (dois) e 53 anos; quatro mulhe-
res de 16, 21, 30 e 62 anos; e um 
bebê de cinco meses de vida.

A cidade passou a ter 432 casos 
positivos da doença, com três pacien-
tes hospitalizados (dois em UTI e um 
em enfermaria), 313 positivados em 
isolamento domiciliar, 109 recupera-
dos e sete óbitos desde o início da 
pandemia. Os casos suspeitos foram 
para 553, com 7 pacientes em enfer-
marias e 4 em UTIs. Ainda 996 casos 
foram descartados.
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A Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa) do Paraná autorizou 
o retorno do futebol. A volta dos 
jogos passou a valer desde ontem 
(15), o que permite a retomada do 
Campeonato Paranaense. A secre-
taria prepara a divulgação de Reso-
lução para oficializar a medida.

A Federação Paranaense de 
Futebol busca uma forma de con-
seguir realizar os jogos já no pró-
ximo final de semana – 18 e 19 de 
julho. Contudo, para a realização 
das partidas, a FPF ainda precisa 
do aval das prefeituras e órgãos de 
saúde dos municípios-sede: Cas-
cavel e Ponta Grossa já liberaram, 
mas Londrina, Cianorte e Curitiba 
ainda não deram um parecer.

Curitiba (bandeira laranja), que 
deve receber os jogos de Paraná 
e Coritiba e também o duelo de 
volta entre Athletico e Londrina, 
ainda não liberou a realização de 
treinos nem de eventos esportivos. 
A situação, no entanto, pode mudar 
com um novo decreto.

Paranaguá, que afeta o Rio 
Branco-PR, segue sob medidas 
mais restritivas e também não 
pode receber os jogos.

Para ‘driblar’ tal situação, a FPF 
tem duas alternativas: a primeira 

Secretaria de Saúde autoriza 
a volta do futebol no Paraná

é de os times jogarem em cidades 
que permitiram a retomada das 
par tidas, como Ponta Grossa e 
Cascavel, e a segunda é os times 
da capital jogarem em Joinville, 
Santa Catarina.

Semifinais
Jogos de ida: 26 de julho
Jogos de volta: 29 de julho

Finais
Jogo de ida: 2 de agosto
Jogo de volta: 5 de agosto
O Campeonato Paranaense foi interrompido 
há exatos quatro meses – o último jogo 
foi no dia 15 de março – logo após o 
encerramento da fase de grupos.

FPF quer fazer os jogos em cidades que 
permitiram a retomada das partidas, como 
Ponta Grossa e Cascavel

Tabela sujeita a mudanças
Quartas de final – ida (18 a 19 de julho)
Paraná Clube   x Coritiba – Vila Capanema
Rio Branco-PR x FC Cascavel – Estradinha
Londrina           x  Athletico – Estádio do Café
Cianorte            x  Operário-PR – Albino Turbay

Quartas de final – volta (22 e 23 de julho)
Coritiba              x  Paraná Clube – Couto Pereira
FC Cascavel      x Rio Branco-PR – Estádio 
Olímpico Regional
Athletico          x  Londrina – Arena da Baixada
Operário-PR    x  Cianorte – Germano Krüger
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