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Liga Nacional
 A Liga Futsal confirmou para o dia 

21 de agosto o início da competição, 
com término previsto para 19 de 

dezembro. Os times foram divididos 
em três grupos regionalizados 

para evitar grandes deslocamentos 
iniciais. O Umuarama Futsal está no 
Grupo C e vai encarar os pedreiras 

Tubarão, Campo Mourão, Pato 
Futsal, Assoeva, Jaraguá e Joaçaba. 

l Pág. 16 

Fiscais realizam mais de 100 ações no fim de semana

l
 Pá
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GDE desbarata quadrilha de ladrões 
que estava agindo em Umuarama

Depois de um assalto a uma residência em Umuarama, cinco homens foram presos pela Polícia 
Civil. O bando foi reconhecido e os objetos roubados foram recuperados. A Polícia Militar já havia 

encontrado um veículo levado da casa, uma caminhonete Mitsubishi L200, que havia sido abando-
nada. Todos os detidos possuem antecedentes criminais e um deles era procurado pelo roubo do 

malote de um supermercado da cidade, que continha R$ 80 mil em dinheiro. l Pág. 8e9
ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

DEPOIS que 
levantou a taça 
no Paranaense de 
2019, o Umuarama 
Futsal conquistou 
vaga na LFN, onde 
vai jogar contra os 
mais fortes times 
do Brasil

PÁGINA

05
Vândalos atacam 
orquidário que produz 
mudas para combate 
à dengue 
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Mesa antecipada
Em primeiro turno, deputados estaduais votaram ontem (20), 
o projeto de resolução que antecipa de 10 de outubro para 
1º de agosto, a eleição para os cargos da Mesa Executiva da 
Alep. A justificativa é que, como as eleições foram adiadas 
para novembro, a disputa pelos cargos diretivos do Legislativo 
ocorreria entre o período eleitoral, caso fosse mantida a data 
prevista atualmente. “A data atualmente definida no Regimento 
(10 de outubro) gera problemas aos parlamentares, já que 
coincide com o período eleitoral em âmbito municipal”, diz a 
justificativa do projeto. “Além disso, há que se observar que em 
1° de agosto ocorre a volta do recesso parlamentar. Desta 
forma, não restam dúvidas quanto à possibilidade de se 
iniciar o planejamento da eleição da Mesa Diretora assim 
que os Deputados retomarem do recesso regimental”, afirma 
o texto da resolução.

Análise dos vetos
Senadores cobram a convocação de sessão do Congresso 
para análise de vetos do presidente Jair Bolsonaro a projetos 
aprovados pelo Parlamento, especialmente aqueles voltados 
para o enfrentamento da pandemia de covid-19. A sessão 
marcada para a quinta-feira (16) foi cancelada por falta de 
acordo entre as lideranças.

Auxílios
Entre os vetos que serão analisados, está o que instituiu o 
Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), que faz parte do PL 1.282/2020. A 
defesa da urgência na análise do texto é do senador Paulo Paim 
(PT-RS). Já o senador Esperidião Amin (PP-SC) cobrou urgência 
para analisar os vetos que impedem categorias profissionais de 
receberem o auxílio emergencial.

Ministro covid I
O novo ministro da Educação, 
reverendo Milton Ribeiro, 
anunciou ontem (20) à tarde 
pelo Twitter, que está com 
covid-19. Ribeiro afirmou 
que está medicado e que 
continuará no comando da 
pasta remotamente. Ribeiro 
foi recebido em audiência por 
Bolsonaro no dia 7 passado: 
duas semanas depois, o 
ministro anuncia ter contraído 
a doença. Ribeiro tomou posse 
na última quinta-feira (16) 
em uma cerimônia discreta 
no Palácio do Planalto. O 
presidente Jair Bolsonaro 
participou do evento por 
videoconferência. Milton 
Ribeiro é o quarto ministro 
da Educação no governo 
Bolsonaro.

Ministro covid II
O ministro da Cidadania, 
Onyx Lorenzoni, afirmou 
ontem (20) de manhã que foi 
diagnosticado com covid-19. 
Nas redes sociais, disse que 
sentiu os sintomas na quinta 
(16) e fez o teste RT-PCR no 
dia seguinte. O resultado 
saiu ontem. Tal qual o 
presidente Jair Bolsonaro, 
Onyx faz o tratamento com 
cloroquina, azitromicina e 
ivermectina. “Estou bem 
melhor, em isolamento e 
sigo o trabalho em home 
office. Boa semana a todos 
nós”. Este foi o primeiro caso 
de ministro diagnosticado 
com covid-19 desde que o 
presidente anunciou, há duas 
semanas, ter sido infectado 
pelo coronavírus.
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Alvaro e Oriovisto apoiam pedido 
de impeachment de Gilmar Mendes

Os senadores Alvaro Dias e Orio-
visto Guimarães, ambos do Pode-
mos paranaense, assinaram carta 
de apoio a um pedido de impeach-
ment do ministro do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) Gilmar Mendes. 
O documento, produzido por um 
grupo de juristas coordenado pelo 
advogado paulista Modesto Carva-
lhosa, já está Senado Federal.

“Nós, Senadores da República 
infra-assinados, vimos a público 
manifestar nosso apoio ao adita-
mento à denúncia por crimes de 
responsabilidade (pedido de impea-
chment) formulado em desfavor 
do Ministro do Supremo Tribunal 
Federal Gilmar Mendes pelos juris-
tas Modesto Carvalhosa, Laércio 
Laurelli e Luís Carlos Crema”, diz 
a carta que recebeu a assinatura 
de vários senadores.

Segundo aditamento, Men-
des teria adotado condutas que 
configuram “crimes de respon-
sabilidade ao proferir julgamento 
mesmo suspeito”. Além disso, os 
juristas acrescentaram a recente 

declaração do ministro associando 
o Exército Brasileiro a um “geno-
cídio” na gestão da pandemia do 
novo coronavírus no Brasil, em 
referência a presença excessiva de 
militares no Ministério da Saúde.

Os parlamentares afirmam 
que “não se pode admitir que um 
membro da mais alta Corte do país 

continue se valendo de sua função 
para prejudicar o equilíbrio entre as 
instituições e os Poderes, deson-
rando a Magistratura nacional e 
extrapolando os limites atribuídos 
pela própria Constituição Federal”.

O pedido de impeachment de 
Mendes aguarda a análise do presi-
dente do Senado, Davi Alcolumbre.

SENADORES do Podemos paranaense assinaram carta de apoio ao documento produzido por juristas que 
já está Senado Federal

DIVULGAÇÃO

O presidente do STF, 
ministro Dias Toffoli, rece-
beu alta no fim da noite de 
domingo (19) do hospital 
Vila Nova Star, na Vila 
Nova Conceição, Zona Sul 
da capital paulista, depois de 
ficar 24 horas internado. Ele 
sofreu um acidente doméstico 
quando estava na casa dele 
em Marília/SP. O ministro 
bateu a cabeça, sofreu um 
pequeno corte, realizou 
uma sutura e passa bem, de 
acordo com a assessoria de 
imprensa do hospital.

DIVULGAÇÃO
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Vacina chinesa

A vacina chinesa 
contra o coronavírus, 
produzida pelo laborató-
rio Sinovac-Biotech, foi 
desembarcada na madru-
gada de ontem (segunda-
-feira, 20) no Aeroporto 
de Guarulhos, em São 
Paulo. O imunobiológico, 
que será testado no Bra-
sil em parceria com o Ins-
tituto Butantan, chegou 
em um voo da Lufthansa.

São 20 mil doses, 
que vão ser distribuí-
das em 12 centros de 
cinco Estados – São 
Paulo, Minas Gerais, 
Paraná, Rio Grande do 
Sul e Rio de Janeiro – 
e no Distrito Federal. 
No Paraná, os testes 
serão feitos entre pro-
fissionais da área de 
saúde no Hospital de 
Clínicas (HC), da Uni-
versidade Federal do 
Paraná (UFPR).

A previsão é que 
ainda hoje (terça-feira, 
21) sejam aplicadas as 

primeiras doses em pro-
fissionais selecionados 
no Hospital das Clínicas 
de São Paulo. Depois 
disso, começam os tes-
tes em outros centros.

Na semana passada, 
o governo de São Paulo 
recebeu mais de um 
milhão de acessos na 
plataforma de inscrições 
lançada para recrutar os 
voluntários, todos da 
área de saúde. No total, 
nove mil vão ser selecio-
nados para fazer par te 
do experimento.

A vacina chinesa está 
em fase adiantada de 
testes e a previsão dos 
cientistas é que já haja 
conclusão definit iva 
sobre sua eficácia em 
dezembro. Se tudo der 
certo, os grupos prioritá-
rios, como idosos, pes-
soas com comorbidades 
e profissionais de saúde, 
poderão receber a vacina 
no Brasil já no primeiro 
trimestre de 2021.

A vacina contra o coronavírus, produzida pelo laboratório Sinovac-Biotech, foi 
desembarcada ontem, depois de chegar em um voo da Lufthansa

DIVULGAÇÃO

Ministro do Paraná
O deputado Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo 
na Assembleia Legislativa, 
anunciou que o ministro 
Eduardo Pazuello (Saúde) 
estará em Curitiba na 
próxima quinta-feira (23).

Melhor Hora
O governo do Paraná lançou 
o aplicativo Melhor Hora 
Paraná, solução criada 
pela Receita Estadual, 
que permite que os 
consumidores paranaenses 
possam escolher os horários 
com menor fluxo de pessoas 
nos supermercados e nas 
farmácias e fazer compras 
com mais tranquilidade 
e segurança. O aplicativo 
foi criado pela Receita 
Estadual e permite que 
consumidores do Paraná 
escolham os horários com 
menor fluxo de pessoas 
nos supermercados e 
farmácias, levando em conta 
as notas fiscais emitidas nos 
estabelecimentos.

Zero Energy
Escolas e creches de Foz 
do Iguaçu terão energia 
solar. Quarenta escolas e 
Cmeis de Foz do Iguaçu 
receberão o Projeto Zero 
Energy, com a implantação 
de sistema fotovoltaico, 
energia mais barata, eficaz 
e menos prejudicial ao meio 
ambiente. Somente seis 
cidades paranaenses foram 
selecionadas e aderiram 
ao projeto, desenvolvido 
pela Copel e pela GBC 
Brasil. O projeto de lei que 
garante investimentos para 
a implantação do sistema foi 
aprovado por unanimidade 
pela Câmara de Vereadores 
e sancionado pelo prefeito 
Chico Brasileiro (PSD).

Nova CPMF
O presidente Jair Bolsonaro 
defendeu a implantação do 

imposto sobre transações 
eletrônicas proposto pelo 
ministro Paulo Guedes 
(Economia), mas rechaçou 
a comparação feita com 
a CPMF. “A proposta de 
Guedes visa desonerar 
a folha de pagamento”. 
O tema voltou a ganhar 
importância com o retorno 
das discussões sobre a 
reforma tributária. O 
governo deve apresentar 
sua proposta sobre o tema 
ao Congresso nesta terça-
feira, 21. Bolsonaro também 
criticou a criação de uma lei 
que combata notícias falsas, 
o que ele chamou de “uma 
maneira de botar limites na 
liberdade de expressão”.

Transparência
Apesar de elevar o nível dos 
critérios e das especificações 
de sua avaliação, a Open 
Knowledge Brasil manteve o 
Paraná entre os dez estados 
com maior transparência em 
relação aos dados sobre o 
enfrentamento da covid-
19. Pela nova metodologia, 
o Estado alcançou nota 83, 
classificada como de alta 
transparência. Nenhum 
estado atingiu os 100 pontos.

Comida Boa
O Estado depositou a 
terceira parcela de R$ 50 
do Cartão Comida Boa 
e vai atender 794 mil 
paranaenses que retiraram 
os vouchers entre abril 
e julho. O valor pode 
ser usado na compra de 
alimentos no comércio 
previamente cadastrado. 
As duas primeiras parcelas 
geraram R$ 77,5 milhões 
em compras. Foram 
efetuadas 1,8 milhão de 
transações em todo o 
Paraná. Os R$ 50 ajudam 
no auxílio emergencial de 
R$ 600 do governo federal 
que já confirmou mais duas 
parcelas do benefício.
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Vândalos atacam orquidário de 
mudas do combate à dengue

O orquidário da Coordenadoria de 
Vigilância em Saúde (Covisa), que 
funciona através de uma parceria 
entre as secretarias municipais de 
Saúde e Agricultura e Meio Ambiente 
de Umuarama, no interior do Bosque 
Uirapuru, foi alvo de vandalismo 
neste final de semana. Pessoas 
ainda não identificadas derrubaram 
a maior parte dos vasos de orquí-
deas e destruíram algumas mudas 
de samambaias, cultivadas para 
eliminar criadouros do mosquito da 
dengue em árvores da cidade.

As mudas fazem parte de um pro-
jeto realizado pela equipe de Vigilância 
Ambiental da Secretaria de Saúde. “Os 
agentes plantam orquídeas em ocos 
de árvore que costumam acumular 
água da chuva, favorecendo a reprodu-
ção do Aedes aegypti. Com as plantas 
ocupando esses espaços, eliminamos 
dezenas de criadouros do mosquito 
transmissor da dengue, zica vírus e 
febre chikungunya”, lembrou o coorde-
nador da Ambiental, Carlos Roberto da 
Silva, ao conferir os estragos.

“Infelizmente, algumas pessoas 
não entendem a importância desse 
trabalho e danificam o orquidário 
pelo simples prazer de destruir as 
mudas, que estamos tratando desde 
o início do ano no local”, acrescen-
tou, lembrando que no atual ano 
epidemiológico Umuarama registrou 
mais de 6.300 casos de dengue.

A diretora da Covisa, Maristela de 
Azevedo Ribeiro, pede a compreen-
são de todos para incentivar o pro-
jeto e as demais ações de combate 
à dengue, realizadas pelo município, 
“inclusive com a doação de mudas 
de orquídeas do tipo ‘olho-de-bo-
neca’ (espécie Dendrobium nobile), 
que são as mais adequadas para o 

cultivo nas árvores”, emendou.
RECUPERAÇÃO

Felizmente o prejuízo foi pequeno. 
Além do trabalho de recuperar os 
vasos, algumas mudas de samam-
baia foram perdidas. O orquidário 
conta hoje com cerca de 300 mudas 
em preparação para novos plantios. 
Desde o ano passado, cerca de 3 mil 
mudas foram cultivadas em árvores da 
região central, praças e alguns bairros.

“É importante que a população 
informe onde existem ocos de árvores 
acumulando água. Havendo disponibi-
lidade de mudas, providenciaremos o 
plantio. Também reforçamos que as 
doações de mudas são importantes 
para a continuidade do projeto. Além 
da grande extensão da arborização 
urbana, também temos problemas 
com furto de orquídeas já plantadas 
(que é crime) e agora o vandalismo”, 
lamentou o coordenador.

Coleta de mudas
Para doar, basta comunicar a Vigilância Ambiental pelo telefone (44) 3906-1145, que 

uma equipe fará a coleta das mudas e a preparação para utilizar no projeto. Além disso, o 
doador terá a manutenção de suas orquídeas para que elas produzam ainda mais flores.

Bispo autoriza
celebrações presenciais
O bispo Dom João Mamede, da 
Diocese de Umuarama, autorizou 
a retomada das celebrações 
presenciais nas paróquias da cidade. 
A autorização para realização de 
cultos presenciais da Prefeitura já 
estava valendo e a Diocese, por sua 
vez, deixou livre para que cada pároco 
decidisse seguir o decreto. No entanto 
não houve publicação formal desta 
autorização, o que foi feito hoje. 
“Cumprindo o Decreto Municipal e 
se responsabilizando por eventuais 
autuações por descumprimento do 
mesmo, o padre pode celebrar com 
a participação presencial do povo 
(...) Que as paróquias da Diocese 
de Umuarama que já celebram, 
continuem a fazê-lo. E que os párocos 
das paróquias que até a presente 
data não voltaram às celebrações 
com a participação presencial dos 
fiéis, que consultem seus Conselhos 
de Ação Evangelizadora e de 
Administração”, diz o documento 
assinado por Dom Mamede.

O prejuízo foi pequeno, os vasos podem ser recuperados, mas algumas mudas de samambaia foram perdidas
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Fiscais da covid realizam mais 
de 100 ações no final de semana

Cumprindo decretos municipais 
que orientam o enfrentamento à 
covid-19, uma força tarefa composta 
por fiscais da Vigilância Sanitária e 
setores de arrecadação e alvará, 
com a Guarda Municipal saiu em 
fiscalização no final de semana.

Apesar da ampla divulgação das 
medidas preventivas pela mídia, 
redes sociais da Prefeitura e entida-
des parcerias no combate à pande-
mia, as fiscalizações ainda flagram 
cidadãos descumprindo as normas e 
colocando a própria saúde em risco, 
bem como a de terceiros (familiares 
e amigos). Entre sexta-feira, 17, e o 
último domingo, 19, a GM participou 
de mais de 100 ações junto com a 
fiscalização ou por meio de denún-
cias ao telefone 153.

Na sexta-feira houve fiscalização 
em um clube da cidade, denúncia 
de paciente positivo para covid-19 
desrespeitando o isolamento nas 
imediações da Estação Rodoviária, 
aglomeração em festa residencial 
no Parque Industrial, pessoa sem 
máscara em fila de lotérica e orien-
tação a comércios em relação do 
decreto. Foram visitados bares, 
mercearia, conveniências, casas 
de carne e igrejas evangélicas, que 
receberam orientações. Um estabe-
lecimento foi autuado.

No sábado o volume de ações 
foi maior. A GM recebeu denúncias 
de casa no Jardim Alvorada que fun-
ciona como bar, bares abertos além 
das 18h, com aglomeração, con-
sumo de bebidas no local e jogos de 
sinuca e baralho – proibidos em local 
público deste março, por decreto 
municipal –, tanto na sede quanto 
nos distritos.

NOTIFICAÇÕES
A fiscalização notificou 15 bares, 

lanchonetes e outros estabeleci-
mentos da região central e bairros 
por descumprimento às normas e 
orientou outros oito locais (merca-
rias, postos de combustíveis, bares, 

lanchonetes e festa em empresa), 
além de várias denúncias de fes-
tas familiares que foram orien-
tadas ou encerradas e venda de 
bebidas sem alvará, cujo respon-
sável foi notificado.

O trabalho se estendeu no 
domingo, com vários estabelecimen-
tos visitados funcionando de acordo 
com os decretos municipais, uma 
casa agropecuária foi orientada e uma 
confraternização em campo de futebol 

foi encerrada. Uma panificadora, um 
cabeleireiro, três conveniências de 
postos e um lanche foram notificados. 
A força tarefa realizou ainda orienta-
ções e interdição no Lago Aratimbó, 
cidadãos em situação de rua foram 
abordados e orientados tanto no 
lago quanto na Praça Ar thur Tho-
mas; uma loja de conveniência foi 
autuada no Primeiro de Maio e um 
estabelecimento com mesas na cal-
çada também foi orientado.

HOUVE fiscalização em clube, denúncia de paciente positivo em local público, aglomerações, festas residenciais 
e bares abertos fora de horário

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
18/6 a 18/7 0,5000 0,1303 0,0000
19/6 a 19/7 0,5000 0,1303 0,0000
20/6 a 20/7 0,5000 0,1303 0,0000
21/6 a 21/7 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN 0,00% 22,74 
Vale ON -0,39% 60,80 
ItauUnibanco PN +0,29% 27,30 
Viavarejo ON +7,35% 21,17 
Tim Part. ON +6,13% 16,80 
Magazine Luiza ON +6,10% 87,00

IBOVESPA: +1,49% 104.426 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 107,23
Libra est. 0,79
Euro 0,87
Peso arg. 71,660

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,7% 5,3410 5,3420 -1,8%
PTAX  (BC) +0,2% 5,3629 5,3635 -2,1%
PARALELO -1,1% 4,9700 5,6000 -2,4%
TURISMO -1,1% 4,9700 5,5800 -2,4%
EURO +0,3% 6,1357 6,1380 -0,3%

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 20/07

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 6,79
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.293,33 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 20/07

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 20/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 106,00 0,5% 0,0%
SOJA Paranaguá 113,00 0,0% 0,9%
MILHO Cascavel 44,00 0,0% 2,3%

SOJA 903,00 5,00 3,1%
FARELO 291,40 4,90 0,7%
MILHO 328,25 -5,00 -2,7%
TRIGO 522,00 -12,75 7,6%

SOJA 100,16 1,6% 3,2%
MILHO 41,46 0,6% 6,5%
TRIGO 58,20 0,0% 0,8%
BOI GORDO 210,27 0,1% 6,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 20/07 PR DIA 30d.

Em 20/07 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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Canal aberto
O canal aberto de dre-

nagem pluvial em constru-
ção do Bosque dos Xetá 
deve ficar pronto até o 
final da primeira quinzena 
de agosto. A previsão 
da Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técni-
cos e Habitação tem por 
base o adiantado está-
gio de obras. O secretá-
rio Isamu Oshima esteve 
o canteiro de obras, na 
tarde de ontem (20), e 
confirmou a estimativa. 
“Se não tivermos pro-
blema com chuvas fortes 
a obra deve ser entregue 
neste prazo”, disse.

CONCRETAGEM
Nesta  semana a 

empresa responsável 
deve concretar o último 
setor, na junção com 
uma antiga caixa que 
recebe as galerias por 
onde escoa boa par te 
da água das chuvas 
captadas na reg ião 
central. É um volume 
bastante expressivo, 
que a rede antiga não 
supor tou e que acabou 
provocando um início 
de erosão no meio do 
parque municipal.

Além de ser uma 
obra de rápida execu-
ção, diante da complexi-
dade do local, é também 
uma estrutura de longa 
durabilidade e de fácil 
manutenção. O canal 
terá acessos laterais 
para circulação de cami-
nhões e máquinas, caso 
haja necessidade de lim-
pezas, desobstruções 

e ajustes. Uma erosão 
lateral por onde a água 
da tubulação escoava, 
e que avançava sobre a 
mata, já foi recuperada 
com uma grande movi-
mentação de terras.

A equipe já concretou 
o dissipador, na par te 
final do canal, e implan-
tou par te da tubulação 
tripla que aumentará a 
vazão da rede pluvial da 
Avenida Presidente Cas-
telo Branco, nas imedia-
ções da antiga Sala Aré, 
um ponto onde ainda 
ocorrem alagamentos 
em períodos chuvosos 
dado o volume de água 
que desce da Zona Dois 
e imediações. O tempo 
bom tem ajudado no 
cronograma, segundo 
o secretário.

Para o prefeito Celso 
Pozzobom, o canal eli-
minará um problema 
antes que ele tome gran-
des dimensões. “Havia 
um foco de erosão no 
bosque que avançava 
em direção às aveni-
das Parigot de Souza e 
Castelo Branco, após 
o rompimento da tubu-
lação antiga. Com o 
investimento de R$ 1,1 
milhão, a erosão já foi 
eliminada e estamos 
melhorando considera-
velmente a drenagem 
pluvial no coração da 
cidade”, disse o pre-
feito. Os recursos do 
Contrato de Financia-
mento à Infraestrutura 
e Saneamento (Finisa), 
do governo federal.

Gá$ na praça
Ao passo que foca a Reforma 
Tributária, há décadas 
travada no plenário, o 
Congresso Nacional toca 
pautas específicas sobre 
regulação de setores cruciais 
para destravar mercados. 
O deputado federal Laércio 
Oliveira (Progressistas-SE) 
será o relator da nova Lei 
do Gás na Câmara, decidiu 
o presidente Rodrigo Maia. 
O setor é estratégico para 
a indústria nacional, que, 
em alguns casos, ainda 
depende de importação do 
produto. O projeto visa abrir 
o mercado e baratear o preço 
do produto para plantas 
industriais, abastecimento de 
veículos e até botijão de gás. 
A Associação Brasileira dos 
Grandes Consumidores de 
Energia e Consumidores Livres 
prevê 4 milhões de empregos. 
“O projeto vai permitir que 
produtores (de petróleo em 
mar e terra) tragam  muito gás 
natural”, diz o deputado.

Cozinha
Segundo Laércio, 40% do gás 
produzido hoje é reinjetado no 
subsolo porque o País não tem 
dutos para conduzir o produto 
para utilização. “O pré-sal tem 
muito líquido de gás”.

Termelétrica
A abertura também 
será fundamental para 
o investimento em 
termelétricas e geração 
de energia mais barata.  
Outro setor impactado é a 
produção de fertilizantes.

Aliás...
... O gás é um insumo muito 
importante para a indústria 
de pisos, vidros, minérios, 
entre outros produtos.

É guerra
Há uma guerra velada de 
laboratórios gigantes com 
informação & desinformação 
sobre medicamenos para 
combate à covid-19. O 

importante para essa turma 
é criar uma vacina que 
renda bilhões de dólares 
e desqualificar remédios 
na praça, baratos, que não 
curam, mas podem reforçar a 
imunidade do organismo. 

Quanto vale
Essa guerra envolve médicos 
e cientistas, com suas versões 
(técnicas, claro, mas também 
sob a ótica da indústria). É 
como aquela cena em que 
você chega na farmácia e o 
balconista tenta te empurrar 
o medicamento que paga 
melhor comissão ao vendedor.

Caixa forte
O presidente Jair Bolsonaro 
está oferecendo aos 
xeiques de Abu Dhabi e 
Arábia Saudita boas fatias 
da Petrobras nos campos 
de pré-sal. A conferir nos 
próximos leilões.

Take off
Lembra da comissária de 
bordo que ganhou indenização 
de R$ 15 mil, demitida por 
estar acima do peso, conforme 
regras misóginas de uma 
empresa? É da OceanAir, 
renomeada Avianca, que ... 
faliu. Mas o TRT de Guarulhos 
não deixou escapar.

Usina dos bilhões 
Em 2023, a usina de Itaipu 
- superavi-tária e com 
entrega eficiente de energia 
- será também uma potência 
mundial em orçamento, após 
quitar acordo com o Paraguai. 
Serão R$ 5 bilhões por ano 
para reinvestimento e outras 
ações - e que podem chegar a 
R$ 100 bilhões, se o conselho 
negociar antecipação de 
direitos creditórios com 
distribuidoras.
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Quadrilha assaltante é desbaratada pelo GDE
Depois de praticar um crime de 

assalto e invadirem uma residência 
em Umuarama, cinco homens foram 
presos pela Polícia Civil. O bando foi 
reconhecido e os objetos levados da 
vítima forma recuperados.

A Polícia Militar já havia encon-
trado um veículo levado da casa. 
A caminhonete Mitsubishi L200 foi 
abandonada pelo grupo criminoso.

A quadrilha foi descoberta logo 
depois que o roubo foi praticado 
e investigadores que integram o 
Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) passaram a diligenciar pelo 
Parque Industrial em busca de in-
formações que pudessem levar ao 
paradeiro dos assaltantes.

Um Honda Civic ocupado por 
cinco homens suspeitos foi avista-
do e abordado. No interior estavam 
J.C.F.D.O., de 26, J.F.B., de 29, 
J.V.R, 28, E.A.D.S., de 28 anos e 
R.H.P., de 21.

PROCURADO
De acordo com o superinten-

dente da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP), Aécio Silveira, um dos abor-
dados possuía mandado de prisão 
expedido pela Justiça, pois era 

Bando usava coletes, capuzes e giroflex

 

(foto l200 recuperada)

procurado por envolvimento em 
outro assalto cometido na cidade. 
Outros dois abordados usavam 
tornozeleira eletrônica que estava 
envolta por papel alumínio. “O alu-
mínio envolto na tornozeleira tem 
o intuito tentar impedir o rastrea-
mento, mas nem sempre dá cer-
to”, comenta o policial.

Durante averiguação, os poli-
ciais descobriram que o detido que 
possuía mandado de prisão esta-
va construindo uma residência no 
Jardim Pimentel e seguiram até o 
imóvel. Lá encontraram os produ-

tos que foram roubados.
Todos foram conduzidos à Dele-

gacia de Polícia, onde foram autu-
ados em flagrante por assalto. As 
armas não foram localizadas. Ainda 
de acordo com Silveira, as investi-
gações não foram encerradas após 
a prisão do bando. “Nós temos que 
encontrar as armas, o Fiat Línea de 
cor prata que foi usado pelo bando 
para chegar à residência e outras 
pessoas envolvidas, que poderiam 
estar ligadas ao grupo passando 
informações sobre as vítimas”, ex-
plica o superintendente.

POLICIAIS Civil abordaram o Honda Civic com os suspeitos que foram detidos

DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS

Antecedentes
Depois que foram levados para 
averiguações na delegacia de Umu-
arama, a Polícia Civil Descobriu que 
apenas um, dos cinco homens deti-
dos, não possuía antecedentes cri-
minais. “Quatro, dos cinco detidos, 
já possuíam passagens por envolvi-
mento em crime de roubo ou tráfico 
na cidade. Um deles, proprietário 
da casa onde estavam os produtos 
roubados, era procurado por um 
roubo a um malote que foi praticado 
no centro da cidade em plena luz do 
dia, ocasião em que foram levados 
cerca de R$ 80 mil de um supermer-
cado”, lembra Silveira. VEÍCULO levado foi recuperado abandonado sem as mercadorias

ALEX MIRANDA

Para facilitar a invasão, os au-
tores do crime se disfarçaram de 
policiais, usando coletes à prova 
de balas e até um giroflex. O crime 
foi praticado por volta das 11h15 
do sábado (18). A PM recebeu um 
chamado de emergência pedindo 
socorro na rua Bahia, onde acon-
tecia o crime. Os bandidos ficaram 
por cerca de 3 minutos dentro da 
casa elevaram a caminhonete MMC 
L200 Triton de cor prata, carregada 
com eletrônicos na carroceria.

O morador revelou que foram 
três homens, usando coletes pre-
tos, tocas balaclava e dizendo que 
eram policiais, que invadiram a 
casa. Eles chegaram em um veí-
culo Fiat Linea de cor prata. Eles 
conseguiram ao acesso ao interior 
do imóvel assim que renderam o 
sobrinho do proprietário, quando 
entrava na garagem.

As vítimas relataram que duran-
te a fuga, um dos bandidos deixou 
cair o carregador de uma arma de 

fogo próximo ao portão, mas con-
seguiu recolher o objeto e entrou 
no veículo da fuga, que possuía um 

giroflex no teto. A caminhonete foi 
localizada pouco depois no Parque 
Industrial, sem as mercadorias.

Mercadorias recuperadas na residência de um dos detidos

DIVULGAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 
prendeu 3 pessoas e retirou de circula-
ção 58,850 kg de maconha, durante 
fiscalização na madrugada de ontem 
(20), em Cuiabá, após abordar um 
Chevrolet Onix, com placas de Porto 
Velho/RO. O carro era ocupado por 
quatro pessoas, que diziam terem saído 
de Umuarama. Eles diziam que estavam 
viajando há 15 dias, visitando parentes 
na Capital da Amizade. Os policiais 
revistaram o carro e encontraram os 
99 tabletes da droga escondidos em 
compartimentos ocultos nas portas e na 
tampa do porta-malas. Após a desco-
berta, os detidos relataram que adqui-
riram a maconha em Ponta Porã/MS e 
levariam até Porto Velho.

DIVULGAÇÃO
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Juventude
protagonista
em campo

Desenvolver as novas gerações para que se tornem 
cidadãos, profissionais e líderes melhores. Quem trabalha 
no campo sabe da importância de cuidar bem da semente 
para que a árvore dê bons frutos. Essa é a estratégia do 
Sistema FAEP/SENAR-PR ao aderir ao Programa CNA 
Jovem, iniciativa da Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA), criada com o objetivo de descobrir 
potenciais lideranças na juventude rural brasileira.

Para atingir esses objetivos, a instituição desenvolveu 
uma metodologia estruturada em três etapas: 
desenvolvimento de uma ideia, desenvolvimento pessoal, 
e o engajamento regional. Primeiro os jovens precisam 
encontrar a solução para um desafio (ideia), para isso, 
percebem suas próprias características comportamentais 
na entrada e na saída do programa (desenvolvimento 
pessoal), para, por fim, desenvolverem o relacionamento 
com a regional estadual, de modo a engajar seus pares ao 
longo do desenvolvimento do programa.

As premiações do programa já levaram os 
participantes para viagens técnicas ao Vale do Silício, nos 
Estados Unidos, China e Nova Zelândia. Para participar, 
os pretendentes devem ter entre 22 e 30 anos, formação 
técnica e/ou superior completa e possuir algum vínculo 
com o setor agropecuário. As inscrições vão até o dia 
31 de julho e podem ser feitas no site: cnajovem.org.br

sistemafaep.org.br

Sargento Fregonezzi deixa o 
CB recebendo uma ‘lavada’

O Sargento Edson 
Fregonezzi, se despediu 
do serviço no Corpo de 
Bombeiros de Umua-
rama ontem, após entre-
gar seu último plantão 
antes de se aposentar 
da corporação e entrar 
na reserva militar.

Após 35 anos de 
ser viços prestados na 
guarnição de combate 
à incêndios do 6º Sub-
Grupamento de Bombei-
ros, ele passou o ser-
viço depois de controlar 
as chamas que des-
truíam uma residência 

abandonada às margens 
da rodovia PR-323, fato 
que aconteceu durante 
a madrugada de ontem 
(segunda-feira, 20).

O sargento se despe-
diu de sua equipe com 
um banho de mangueira 
do caminhão tanque de 
combate à incêndio.

Ele disse que ape-
sar da aposentadoria 
do CB, não vai parar 
de trabalhar e seguirá 
‘tocando’ uma pequena 
empresa desentupidora 
que mantém junto com 
o filho na cidade.

FREGONEZZI se aposenta do Corpo de Bombeiros, mas continua trabalhando 
em sua empresa desentupidora
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Controle seu talento para ser rico, seu lado consumista e evite 
clicar nas promoções enquanto utiliza a internet para não ficar 
tentado a gastar. Também convém não pagar de doida, ter cui-
dado com suas atitudes impensadas e imprevisíveis, pois pode 
atrair aborrecimentos.

Touro 21/04 a 20/05
É provável que se depare com alguns imprevistos ou tenha 
gastos inesperados, mas adote a calma como lema, pois a tarde 
será bem mais positiva. Só tome cuidado para não chuta o balde 
para não ter de buscar depois, com o rabinho entre as pernas.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua garante que você vai se sair bem de qualquer situação 
com seus argumentos e ideias férteis. Mas se a Lua é rainha, 
Urano é nadinha. O planeta alerta que convém segurar os gastos 
e não fazer mudanças impensadas pela manhã. 

Câncer 21/06 a 21/07
Se quiser que as coisas melhorem, faça o que sabe e controle o 
orçamento com pulso firme. Seu esforço vai surtir bons resultados 
no trabalho e será avaliado pelos chefes. Há chance de receber uma 
proposta interessante que pode, inclusive, favorecer seus ganhos.

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
Evite realizar mudanças e não arrisque o que conquistou caso des-
confie que pode obter resultados insatisfatórios. É hora de dobrar 
a atenção com as finanças, explorar seu lado prudente e maneirar 
nos gastos. À tarde, Lua e Marte levantam o seu astral, agitam os 
contatos familiares e revelam que tudo fluirá mais rápido. 

Aquário 21/01 a 19/02
Lua e Marte dão agilidade, criatividade e garantem que você vai 
se dar bem em tudo o que fizer e disser. No trabalho, aposte 
em sua experiência e em suas ideias para se destacar. Sua 
vida social estará bastante ativa e vai render muita paquera. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua briga com Urano, revelando que outras pessoas podem 
colocar palavras na sua boca, interpretar mal o que disser e 
provocar discussões. Tá amarrado! Mas as instabilidades serão 
passageiras e você vai superar qualquer contratempo rapidinho. 

Cuide bem da saúde e foque nos seus deveres sem sair muito 
do planejamento, pois tende a se irritar ou se perder ao lidar com 
vários interesses de uma vez. Imprevistos no trabalho podem 
deixar os nervos à flor da pele, então, faça as coisas com calma 
para não surtar. 

Procure agir com calma e foque nos compromissos profissionais 
que já estão em andamento, assim terá mais sucesso em seus 
projetos e metas. À tarde, a Lua sorri para Marte e sinaliza 
boas oportunidades de sucesso em concursos, estudos e coisas 
novas que queira começar. 

Concentre suas energias no que for mais importante e evite se 
preocupar muito com a vida alheia. À tarde, Lua e Marte favorecem 
os assuntos financeiros e deixam seu tino bem afiado para negociar. 

Seus relacionamentos ganham ânimo e seu poder de influência 
se eleva: exerça sua liderança. Terá sucesso em parcerias e 
nos contatos de trabalho. À noite, a Lua sorri para Vênus, seu 
regente, anunciando novidades que são para glorificar de pé.

Pode ganhar uma grana a mais por conta de algum bico ou 
serviço extra que pegar. Oportunidade de um emprego novo. 
À noite, Lua e Vênus despejam vibes poderosas na paixão e 
revelam que o período será perfeito sem defeitos na conquista. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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EPG
VACINAÇÃO
AROPULL

ASNEIRAAP
ÃCONJUGE
OHAOLD

ODRESÃCE
EATOMIC
DERRAPADA

TIROMAAP
VAGABUNDO
IEVOLSEE
SIRROERI
AFIMIDEAR

ESPORTISTA

"Para Deus,
nada (?)
impossí-
vel" (dito)

Espaço
educativo

para
bebês

O senhor,
para os

escravos
(Hist. BR)

O único
pontífice
polonês 

da História

Estado
rico em

cassiterita
(sigla)

Alexandre
Pires,
cantor

mineiro

Tolice;
bobagem

Vinculado
a alguém
pelo ma-
trimônio

Elemento 
comburen-

te do ar
(símbolo)

Letra que
identifica
o sotaque

inglês

Provedor 
da Internet 

Item es-
sencial no
conjunto

da bateria

Estado
natal de
Fagner
(sigla)

Cantil
rústico
feito de

pele (pl.)
Deslizamen-
to (sobre
o solo)
(bras.)

Regime
Adicional 
de Servi-
ço (sigla)

Aurélio
Miguel,

ex-judoca
paulista

Cidade
histórica
do Líbano

"Coração
(?)",

música de
Caetano

Instituto
Félix

Pacheco
(sigla)

Ver, em
inglês

Figura
central

dos Jogos
Olímpicos

Imaginar;
fantasiar

Título
nobre de
Churchill
Disposto

A vitamina
chamada

retinol

Imuniza-
ção contra
doenças

Crime
financeiro 
de remes-
sa ilegal

de dinheiro
ao exterior

Arpão, asfixiante ou
chapa de chão

Sílaba de "açúcar"

Puxar, em
inglês

Ácido ribo-
nucleico

(?) Skylab,
músico
carioca

Atômico, em inglês
Projeto
musical
francês

Cortar a
dentadas
(?) Catra,
funkeiro

Amor, em
inglês

Artefatos
de pesca

Homem
belo (fig.)
Espaços
urbanos

3/era — see. 4/love — pull — tiro. 6/atomic.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna -, Zanete Borges, Lela 
Picone, Cassino Rodrigo de Carli, Thiago 
Iria, Priscila Nassif Spoladore, Camila 

Dellantonia, Elaine Garcia Monteiro Pe-
reira, Gabriel Menegassi Pronsati, Marcos 
Catarin, Cleuza Inês Scalabrim de Oliveira  
e Alvaro Esteves . Da coluna: felicidades.

Delas
Um worshop 

para desvendar 
os mistérios do 
comércio com o 

tema  “  O desafio 
de atender novos 

mercados no 
novo normal” na 
quarta-feira e 

quinta-feira  dias 
22 e 23  -, em 
vários horários. 

Escolha o melhor 
para você. mais 

detalhes no 
Sebrae. 

“Se você me conhece baseado no que 
eu era há um ano atrás, você não 

me conhece mais. Minha evolução é 
constante, permita-me apresentar-me 

novamente.”  ( anônimo)

ZOOM
O tema Rock ganhou ensaio e expo ano 

passado no Old Rock sob a batuta de Luci 
Lemes. O Clique de Isabela Lujan fez parte 
do acervo. No destaque: maravilhosamente  

para homenagear o mês do rock. 

LUCI LEMES
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NOVO TRACKER BATE RECORDE!

n Outro SUV da Chevrolet que 
bateu o próprio recorde de vendas foi 
o Equinox. O modelo de luxo ganhou 

recentemente uma nova opção de mo-
torização, além de uma série especial 
com itens de acabamento exclusivos. 

Já o Onix manteve a liderança do 
ranking geral de veículos.

Em junho foram vendidas mais de 4 mil unidades do SUV da Chevrolet
 

O Chevrolet Tracker emplacou em julho 4.075 unidades, pico histórico do 
modelo no mercado brasileiro. Até então o melhor desempenho comercial 
havia sido registrado em janeiro de 2014, quando foram licenciadas 2.571 
unidades do produto. Desde o lançamento da nova geração do modelo, no 
fim de março, a Chevrolet registra substancial aumento do interesse pelo 
consumidor. Para facilitar o acesso aos seus produtos, a marca expandiu 
seus canais de venda digital nesta época de isolamento social, já que 

muitas concessionárias permaneceram fechadas para ajudar no combate à 
pandemia. A chegada do Novo Tracker tem impulsionado ainda o segmen-
to de SUVs compactos, ampliando a participação da categoria no mercado 
de automóveis. No acumulado do segundo trimestre foram 7.034 unidades 
negociadas do Tracker, alta superior a 70% - no mesmo período, o setor 

registrou queda próxima de 65%.

“Nos meses iniciais concentramos a produção nas configurações mais po-
tentes e sofisticadas do Novo Tracker. A partir de agora vamos incremen-
tar a oferta com as versões de entrada do SUV”, destaca Rodrigo Fioco, 

diretor de Marketing de Produto da GM América do Sul.

Uvel -, o melhor lugar para comprar o seu carro!

ASSESSORIA



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE JULHO DE 2020

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

COBALT 1.8 LTZ AT. ..............................17/18 ............. BRANCO ............ COMPLETO, AUT ..................................................R$ 53.900,00

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

CRUZE SPORT6 PREMIER 2 ..............20/20 ............. PRETO ................ COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 1.075 .. R$ 114.900,00

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

EQUINOX PREMIER TURBO ..............18/19 ............. BRANCO ............ COMPLETO, AUT, COURO, TS ....................... R$ 137.900,00

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

TRACKER 1.8 LTZ AT. ...........................15/15 ............. BRANCO ............ COMPLETO, AUT, TS ...........................................R$ 57.900,00
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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

Desde o início da pandemia do novo 
coronavírus, cidades do mundo 
inteiro adotaram medidas sanitárias, 
com intuito de evitar a propagação 
do vírus que causa a doença 
covid-19. Por conta disso, tais 
medidas paralisaram as atividades 
econômicas dos países, com 
impactos na produção industrial, 
comércio, emprego e renda.
Diante da dificuldade de encontrar 
dados concretos sobre os efeitos 
da pandemia na economia das 
cidades de Guaíra e Francisco 
Beltrão, professores da Unipar dos 
dois municípios se uniram com a 
finalidade principal de identificar 
quais os setores impactados, 
quais as medidas adotadas pelas 
autoridades municipal, estadual e 
federal e os benefícios resultantes 
destas medidas.
Nesta primeira fase da pesquisa, 
o grupo está elaborando o 
questionário e desenvolvendo a 
ferramenta de aplicação. Após esta 
etapa, os professores pretendem 
realizar testes de forma a identificar 
falhas no questionário antes do 
início da pesquisa dos trabalhos. 
Como as atividades de campo 
estão restringidas em virtude das 
medidas de isolamento social, os 
questionários terão sua aplicação 

de forma remota, ou seja, serão 
disponibilizados para as associações 
comerciais e escritórios de 
contabilidade, que repassarão 
para seus associados e clientes, 
respectivamente. 
“O resultado da pesquisa permitirá 
ao poder público dos municípios 
verificar pontos de enfrentamento 
da crise da covid-19 e, 
principalmente, otimizar os recursos 
financeiros nos setores mais 
impactados”, afirma o professor 
Hugo Mendes, diretor da Unipar de 
Guaíra. 

Professores vão mapear situação 
econômica imposta pela pandemia

PESQUISA

Diretor da Unidade de Guaíra, professor 
Hugo Mendes: Pesquisa colabora no 
enfrentamento da crise econômica

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.

Ex-prefeito médico 
morre de covid-19

O médico e ex-prefeito de Alto 
Piquiri, Gerson Márcio Negrissoli 
morreu na tarde de ontem (20), 
vítima de covid-19. O atual pre-
feito Luiz Carlos Cardoso decre-
tou luto oficial no município 
(situado a 42 km de Umuarama). 
Negrissoli foi prefeito entre os 
anos de 2009 e 2012.

Através de sua assessoria, a 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Alto Piquiri informou que o Dr. Gér-
son havia apresentado os primei-
ros sintomas da doença há uns 
dez dias. E o resultado pelo teste 
foi positivo para a doença. Ontem 
(20), os sintomas pioraram, fator 
que agravou o quadro de saúde do 
ex prefeito, que foi transferido por 
uma ambulância do Samu até um 
hospital de Umuarama e chegou a 
ser internado na UTI.

Ao decretar luto oficial, Cardoso 
disse que a morte de Negrissoli foi 
uma grande perda para a cidade de 
Alto Piquiri e região.

DIVULGAÇÃO
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Liga Nacional de Futsal começa a 
organizar o início da competição

A Liga Futsal confirmou para o dia 
21 de agosto o início da competi-
ção, com término previsto para 19 
de dezembro. Os times foram dividi-
dos em três grupos regionalizados 
para evitar grandes deslocamentos 
iniciais. Assim, os times das regiões 
sudeste e centro-oeste se enfrentam 
em um grupo, enquanto os times do 
Sul estão divididos em dois grupos, 
considerados os mais fortes e equi-
librados para a competição.

A fórmula de disputa aponta para 
turno e returno dentro do grupo na 
primeira fase, classificando os cinco 
melhores de cada grupo e o melhor 
sexto colocado geral. Os 16 classifi-
cados se enfrentam em playoffs até 
se conhecer o campeão.

CAMPEONATO começa dia 21 de agosto com três grupos Umuarama entra no grupo C
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Os grupos da LNF
GRUPO A
- Corinthians
- Magnus
- Intelli
- Minas
- São José dos Campos
- Uberlândia
- Brasília
 
GRUPO B
- ACBF
- Cascavel
- Joinville

- Atlântico
- Foz Cataratas
- Marreco
- Blumenau

 GRUPO C
- Tubarão
- Campo Mourão
- Pato Futsal
- ASSOEVA
- Jaraguá
- Joaçaba
- Umuarama

A categoria das 
motos elétricas 
começou a tem-
porada 2020 
bastante animada. 
De forma dominante, 
o brasileiro Eric 
Granado garantiu a 
primeira vitória do 
ano, com Matteo 
Ferrari e Dominique 

Aegerter completando o pódio. A competição foi no domingo (19), na primeira etapa 
do campeonato, o brasileiro aproveitou a pole-position, dominou a disputa e conseguiu a 
primeira vitória do ano.

DIVULGAÇÃO
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