
Tribunal de Contas 
multa ex-dirigentes 
do IAP por despesas 
irregulares 
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Polícia investiga envenenamento 
de gatos no Jardim das Garças

Uma cabeleireira denunciou o envenenamento coletivo de gatos no Jardim das Garças, onde 
mora. Ao menos cinco animais foram envenenados em uma semana e quatro deles morreram. 

No local, apenas o bichano de estimação da cabeleireira sobreviveu, mas precisou ser inter-
nado em uma clínica veterinária. As Polícias Civil e Ambiental foram comunicadas e já iniciaram 

as investigações em busca do autor, que pode morar na vizinhança. l Pág. 10
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UMUARAMA

Saúde de Umuarama 
registra 20 novos 
casos de covid-19 
em 24 horas 

Iniciada construção 
da etapa final do 
gavetário no Cemitério 
Municipal 

Retomada
Após interrupção para ajustes no planejamento, a extensão 
da Avenida Portugal até a PR-482 voltou a receber máquinas 

nesta semana. Na fase de terraplenagem, a obra foi concebida 
para estimular o desenvolvimento na região. O investimento 

é de R$ 4,9 milhões. Serão 27 mil metros quadrados de asfalto 
novo e recape do trecho atual para modernizar uma das rotas 

mais utilizadas pelo tráfego de Umuarama. l Pág. 6
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Sorteio na TV
O presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem (21) o projeto 
derivado da Medida Provisória 923, editada por ele este 
ano, que autoriza emissoras de televisão a realizar sorteio 
de prêmios, distribuição gratuita de brindes, concursos ou 
operações semelhantes. Conhecidos como telejogos, esses 
sorteios, comuns na década de 1990, estavam proibidos 
por decisão judicial desde 1998. Caberá ao Ministério da 
Economia autorizar e fiscalizar os sorteios.

Serra na mira da PF
A Polícia Federal e o Grupo de elite de Pronta Intervenção 
(GPI), cumpriram ontem (21) mandados de prisão, busca 
e apreensão no âmbito da Operação Lava Jato, em São 
Paulo, mirando o senador e ex-governador paulista José 
Serra (PSDB). As investigações envolvem crimes eleitorais 
do tucano na campanha eleitoral de 2014, para o Senado. 
No dia 3, Serra e a filha, Verônica, foram alvos da Operação 
Revoada, com mandados cumpridos em endereços ligados 
ao senador, denunciado por lavagem de dinheiro. Serra 
teria recebido R$ 5 milhões em doações não contabilizadas, 
feitas a mando do empresário José Serpieri Júnior, da 
Qualicorp, alvo de mandado de prisão.

Paraná de fora
Vinte dos 27 governadores assinaram na segunda (20) 
nota pública em defesa do novo Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) nos termos propostos pela 
relatora da proposta, deputada Professora Dorinha Seabra 
(DEM-TP). O governador do Paraná, Ratinho Jr., ficou entre 
os sete que não assinaram: Amazonas, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Tempo na linha
O presidente vetou 
principalmente dois pontos 
do texto. Num deles, é 
indicado que o cadastro 
poderá ser feito também 
por telefone, alegando 
que isso poderia acarretar 
o endividamento abusivo 
do telespectador, devido à 
longa duração das chamadas. 
Outro item vetado dizia não 
ser necessária a fiscalização 
do Ministério da Economia 
de sorteios com prêmios de 
valor abaixo de R$ 10 mil, 
por entender que isso abriria 
uma brecha para possível 
lavagem de dinheiro.

Articulação
A medida foi feita pelos 
donos da Rede TV!, Marcelo 
e Amílcare Dallevo – 
desenvolvedor da tecnologia 
destes tipos de sorteios 
no anos 90, quando foi 
uma importante fonte de 
renda para as emissoras. 
O Congresso incluiu a 
autorização a TVs, rádios e 
organizações da sociedade 
civil, que poderão promover 
sorteios, distribuição de 
brindes e concursos por 
telefone, sites e aplicativos 
de celular, desde que o 
sorteio esteja atrelado à 
finalidade da instituição.
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O pleno do Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-PR) julgou 
parcialmente procedente Tomada de 
Contas Extraordinária relativa à reali-
zação de despesas irregulares pelo 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) 
em 2016, durante o governo Beto 
Richa. As falhas foram identificadas 
pela Quinta Inspetoria de Controle 
Externo (5ª ICE) do TCE-PR, em fis-
calização realizada naquele ano na 
autarquia, hoje denominada Instituto 
Água e Terra (IAT).

Conforme a Comunicação de 
Irregularidade emitida pela uni-
dade técnica do Tribunal, o insti-
tuto realizou despesas com desvio 
de finalidade e gastos sem prévio 
empenho, além de não ter dado 
publicidade à aplicação de recur-
sos provenientes de processos de 
compensação ambiental.

As verbas que foram destina-
das a fins diversos daqueles pre-
vistos em lei referem-se a valores 

Recomendações
Em seu voto, o relator dos autos, conselheiro Artagão de Mattos Leão, defendeu 

ainda a emissão de duas recomendações à atual administração do instituto: para que 
cumpra efetivamente os dispositivos legais relativos à graduação de metodologia de 
impacto ambiental a projetos; e para que recomponha o capital humano da entidade 
com a maior brevidade possível, considerando que as atividades básicas da autarquia 

se encontram comprometidas. Os demais membros do órgão colegiado do TCE-PR 
acompanharam, de forma unânime, o voto do relator na sessão virtual, concluída em 

18 de junho. À decisão, cabe recurso contra o Acórdão do TCE.

Tribunal multa ex-dirigentes do 
IAP por despesas irregulares

reservados para a implantação e 
manutenção de unidades de con-
servação. Em lugar disso, as quan-
tias foram utilizadas, por exemplo, 
para comprar móveis de escritório 
e reparar o telhado de uma das 
sedes regionais da entidade.

Em função das inconformida-
des, o então diretor presidente do 
IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto, 
recebeu três multas, que somam 
R$ 12.760,80. Já ao antigo dire-
tor Administrativo e Financeiro, Ilton 
Ferreira Mendes Júnior, foram apli-
cadas duas sanções, que totalizam 

R$ 8.507,20.
Finalmente, o à época diretor jurí-

dico, Luciano Tinoco Marchesini, e a 
ex-chefe do Departamento de Conta-
bilidade e Finanças, Eliane das Gra-
ças Nahhas Schmitz, foram penaliza-
dos em R$ 4.253,60 cada um.

As sanções estão previstas na 
Lei Orgânica do TCE-PR e cada uma 
delas corresponde a 40 vezes o 
valor da Unidade Padrão Fiscal do 
Estado do Paraná (UPF-PR). O inde-
xador, que tem atualização mensal, 
valia R$ 106,34 em junho, quando 
o processo foi julgado.

O instituto realizou despesas com desvio de finalidade e gastos sem prévio empenho

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 22 DE JULHO DE 2020

Novas casas
no Noroeste

A Secretaria de Estado 
da Justiça, Família e Tra-
balho, em parceria com a 
Companhia de Habitação 
do Paraná (Cohapar), firmou 
ontem (terça-feira, 21) plano 
de trabalho com as prefeitu-
ras de Santa Cruz de Monte 
Castelo e Querência do 
Norte para construção de 
71 unidades habitacionais.

O plano faz parte do pro-
jeto de redução do défict 
habitacional dos municípios 
prioritários do Programa 
Integrado de Inclusão Social 
e Requalificação Urbana, 
que integra o programa 
Nossa Gente Paraná.

Segundo o secretário 
da Justiça, Família e Traba-
lho, Mauro Rockenbach, há 
um volume significativo de 
municípios que precisam de 
moradia digna que gerem 
inclusão. “E essa é mais 
uma iniciativa importante na 
gestão do governador Car-
los Massa Ratinho Junior 
para suprir com novas 
casas as famílias que mais 
precisam neste período de 
enfrentamento a pandemia 
do coronavírus”.

As casas serão cons-
truídas pela Cohapar com 
recursos no valor de R$ 
5,6 milhões, oriundos do 

Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). 
“Levar moradia dignada 
aquelas pessoas que estão 
na linha extrema da pobreza 
é essencial. Essas famílias 
vão ganhar mais dignidade 
e qualidade de vida através 
deste grande investimento 
do Governo do Estado”, 
reforçou o diretor-presidente 
da Cohapar, Jorge Lange.

A prefeita de Querência 
do Nor te, Rozinei Apare-
cida Raggiotto de Oliveira, 
agradeceu a parceria. “Pro-
porcionar um novo lar para 
estas famílias é muito gra-
tificante”, disse.

“Demos hoje um passo 
muito impor tante, sere-
mos contemplados com 
34 novas moradias para 
famílias de baixa renda, 
só temos a agradecer ao 
Governo por mais essa 
conquista ao nosso povo”, 
complementou o prefeito de 
Santa Cruz de Monte Cas-
telo, Francisco Antônio Boni.

PRESENÇAS
Também participaram da 

assinatura do plano de tra-
balho o deputado estadual 
Luiz Claudio Romanelli e a 
coordenadora do Programa 
Nossa Gente da Secretaria 
da Justiça, Letícia Reis.

IMÓVEIS serão construídos pela Cohapar com recursos no valor de R$ 5,6 
milhões, oriundos do BID

AEN

Dinheiro para vacina
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, entregou ao presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), a proposta de 
alteração na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para garantir 
a compra de vacinas contra 
a covid-19. São R$ 100 
milhões destinados na 
dotação orçamentária para a 
saúde no próximo ano.

Retomada da vacina
“Estamos muito 
preocupados com o 
desempenho orçamentário 
e a retração da economia 
que vai afetar a arrecadação 
do Estado, mas precisamos 
antecipar o processo 
da pandemia e estamos 
prevendo mais de R$ 100 
milhões que serão utilizados 
para a compra de vacinas. 
Imaginamos que em 2021 
teremos a vacina disponível 
e a vacinação em massa nos 
possibilitará a retomada 
econômica mais rápida”, 
explicou Guto Silva.

Plataforma de testes
O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, estará nesta 
sexta-feira (24) em Brasília 
para encontro com os 
embaixadores Yang 
Wanming (China) e Sergey 
Pogóssovitch (Rússia) para 
tratar da possível compra 
das aguardadas vacinas 
contra a covid-19. Guto Silva 
diz que já há tratativas nesse 
sentido e que a ideia é que o 
Estado seja uma “plataforma 
de testes no Brasil” para a 
imunização do coronavírus.

Olha o tempo!
Com as coligações 
proporcionais proibidas, 
partidos buscam alianças 
para a eleição majoritária. Os 
partidos curitibanos estão 
conversando para fecharem 
aliança e terem tempo na 
propaganda eleitoral gratuita, 
que começa em outubro. 

Com base na eleição de 2018 
e a composição na Câmara 
Federal os partidos com mais 
tempo de propaganda serão: 
PSL com 12,81% do tempo 
e PT, 11,32%, seguidos por 
PSDB, com 6,6%; PSD, 6,43%; 
PP, 6,12%; PSB, 6,02%; MDB, 
6,08%; PL, 5,84%.

Mesa diretora
Os deputados aprovaram 
o projeto de lei que 
antecipa para agosto a 
eleição da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa. 

Novo decreto
A Prefeitura de Maringá 
publicou decreto com 
novas medidas tratando 
da suspensão de algumas 
atividades e da liberação 
com restrições do 
funcionamento de outras. As 
novas determinações serão 
aplicadas a partir de hoje e 
valem por 14 dias. “As novas 
medidas foram adotadas 
considerando as taxas de 
ocupação geral de leitos 
de UTI, de positividade de 
teste, de transmissibilidade 
e de isolamento”, disse o 
secretário municipal de 
Saúde, Jair Biatto.

Novos leitos
O deputado Tercílio Turini 
(CDN) acompanhou a 
entrega dos novos serviços 
no HU de Londrina, com a 
presença do secretário Beto 
Preto (Saúde). O hospital 
ativou 20 leitos de UTI, 12 
na ala pediátrica e mais 25 
leitos para atendimento de 
pacientes de covid-19 em 
estágio moderado. “É uma 
ação importante na ampliação 
da estrutura da rede de 
saúde, um reforço do governo 
estadual para tratamento 
de pessoas infectadas pelo 
coronavírus. Lá no início de 
março já havia alertado sobre 
a necessidade de garantir ao 
HU mais leitos e fortalecer 
a equipe para atender a 
população”, comenta Turini.
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A Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama divulgou ontem um 
aumento de mais 20 novos casos de 
covid-19 na cidade. As confirmações 
foram repassadas à imprensa local 
através da Secretaria de Comunicação 
(Secom) ao final da tarde de ontem 
(terça-feira, 21). Os novos casos são 
de 11 mulheres com idades de 20, 
26, 31 (duas), 35, 46 (duas), 53, 56 
(duas) e 72 anos, e de nove homens 
com idades de 31, 35, 43, 46, 51, 52 
(dois), 55 e 69 anos.

Com os novos registros, a quan-
tidade de pessoas acometidas pela 
doença no município subiu para 523.

LIVRES DA COVID
A notícia boa é de que deste total, 

176 pessoas foram consideradas 
recuperadas da covid-19. No bole-
tim anterior, divulgado na tarde da 
segunda-feira (20), os casos recupe-
rados estabilizaram em 139. Houve 
um aumento de 37 casos de recupe-
ração da doença na cidade em um 
período de 24 horas.

Por outro lado, o total de casos 
suspeitos divulgados no boletim de 
ontem é de 764. Já na publica-
ção da segunda-feira (20) haviam 
722 casos. A análise mostra um 
aumento de 42 casos suspeitos 
em um período de 24 horas. Entre 
os suspeitos, 756 estão mantidos 
em isolamento e oito deles perma-
necem hospitalizadas, sendo que 

Umuarama registra aumento 
de novos 20 casos de covid

cinco estão em leitos de UTIs e 
três em enfermaria.

Também entre os pacientes con-
siderados infectados pela doença, 
332 estão sendo mantidos em iso-
lamento domiciliar e seis pacientes 
permaneciam até o final da tarde de 
ontem internados, sendo que dois 
deles em leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTIs) e quatro 
em leitos de enfermaria. A cidade 
também registrou nove mor tos cau-
sadas pelo novo coronavírus. Das 
2.639 notificações, 1.352 suspei-
tas já foram descar tadas.

OCUPAÇÃO DE LEITOS
De acordo com os levantamen-

tos feitos pela Secretaria Municipal 
de saúde junto aos dados relatados 
pela 12ª Regional de Saúde junto 
ao comunicado oficial feito à Sesa 
(Secretaria Estadual de Saúde), o 
índice de ocupação de leitos de UTI 
por pacientes da área da 12ª RS 
aumentou para 85%, mostrando 
que 17 leitos estão ocupados e três 
permanecem livres. Já nas enferma-
rias o índice é de 50%, ou seja, 20 
leitos estão ocupados e 20 perma-
necem à disposição.

Preocupada com os profissionais que atuam na área de Saúde em Cruzeiro do Oeste, 
a Prefeita Helena Bertoco, determinou a Secretaria de Administração, a realização de 
um laudo técnico, que foi feito por um Engenheiro de Segurança do Trabalho, a fim de 
reavaliar a questão da insalubridade dos servidores. Junto com a secretária Luciane Man-
zini, Helena apresentou o resultado do laudo e divulgou que tais servidores receberão 
aumento nos vencimentos referentes à insalubridade que gira entre 20% a 40%, depen-
dendo da atividade desenvolvida por cada servidor. Os beneficiados são funcionários das 
UBS e do Centro Odontológico, Hospital Municipal.

ASSESSORIA
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Obras são retomadas na 
extensão da Av. Portugal

Após uma interrupção para ajus-
tes no planejamento, a extensão da 
Avenida Portugal até a PR-482 vol-
tou a ter movimentação de máquinas 
nesta semana. A obra, que está na 
fase de terraplenagem na parte ini-
cial do traçado (próximo à sede da 
Guarda Mirim e final da rua Monteiro 
Lobato) foi concebida para estimu-
lar o desenvolvimento daquela 
região e de toda a cidade com o 
investimento de R$ 4,9 milhões em 
recursos do governo do Estado e 
contrapartida municipal.

Serão 27 mil m² de asfalto novo 
e recape do trecho atual, para 
modernizar uma das rotas mais uti-
lizadas pelo tráfego de Umuarama, 
e que atende vários bairros com 
alto índice populacional, lembra o 
prefeito Celso Pozzobom.

“Esperávamos ver a avenida 
duplicada ainda no primeiro semes-
tre de 2020, mas com o impacto da 
pandemia na economia, as medidas 
restritivas e as adequações que tive-
mos de fazer, muitas obras sofreram 
atraso. Mas as obras foram retoma-
das e na Portugal faremos um ser-
viço de qualidade para durar muitos 

Escoamento
A Avenida Portugal escoa o tráfego 
oriundo das avenidas Londrina, Rio 
Grande do Norte e Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca (via Rua Monteiro Lobato), 
que dão acesso à PR-580 e permitem 
a ligação com as rodovias PR-482 e 
323. “Com pista duplicada, a avenida 
vai melhorar o acesso a vários bairros 
também favorecerá a instalação de 
empresas de grande porte, com facili-
dades na mobilidade para o transporte 
de cargas. E algumas empresas já estão 
se mobilizando para iniciar a instala-
ção”, acrescentou o diretor de obras 
Nélio Guazzelli. O serviço é realizado 
pela Sotram Construtora e Terraplena-
gem. O município também pretende 
integrar a Portugal com outras ave-
nidas importantes da cidade, para 
distribuir melhor o fluxo de tráfego.

anos”, destacou o prefeito.
Outro objetivo, com a obra, é 

desafogar o tráfego intenso de 
caminhões que chegam do Mato 
Grosso do Sul e Paraguai pela rodo-
via PR-580 (pela ponte de Por to 
Camargo/Icaraíma). Dezenas de 
veículos pesados cortam a cidade 
diariamente pela Avenida Rio Grande 
do Norte e rua Monteiro Lobato e 
chegam até a Portugal, para depois 
seguir para a região de Campo Mou-
rão e Maringá, com destino à capital 
e ao Porto de Paranaguá.

CARACTERÍSTICAS DO TRÁFEGO
O secretário municipal de Obras, Pla-

nejamento Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, Isamu Oshima, lembra que 
o projeto foi elaborado de acordo com 
as características do tráfego que circula 
pela avenida. “Queremos dar agilidade 
ao trânsito e uma nova opção de acesso 
à região que abrigará a nova rodoviária e 
o futuro shopping, já em fase de acaba-
mento, além de atrair novas empresas 
e proporcionar mais segurança aos 
moradores que circulam por ali no seu 
dia a dia”, reforçou o secretário.

SERÃO 27 mil m² de asfalto novo e recape do trecho atual, para modernizar rota mais utilizada pelo 
tráfego de Umuarama
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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
21/6 a 21/7 0,5000 0,1303 0,0000
22/6 a 22/7 0,5000 0,1303 0,0000
23/6 a 23/7 0,5000 0,1303 0,0000
24/6 a 24/7 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,77% 23,37 
Vale ON -1,81% 59,70 
ItauUnibanco PN +1,47% 27,70 
Bradesco PN +2,70% 23,23 
Qualicorp ON -6,41% 29,81 
Magazine Luiza ON -3,10% 84,30

IBOVESPA: -0,11% 104.309 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 106,84
Libra est. 0,79
Euro 0,87
Peso arg. 71,720

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -2,4% 5,2110 5,2120 -4,2%
PTAX  (BC) -2,5% 5,2277 5,2283 -4,5%
PARALELO -2,3% 4,8300 5,4700 -4,7%
TURISMO -2,3% 4,8300 5,4500 -4,7%
EURO -2,1% 6,0082 6,0105 -2,3%

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 21/07

Iene R$ 0,0490
Libra est. R$ 6,66
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.330,32 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/07

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 21/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 107,00 1,4% 0,9%
SOJA Paranaguá 114,00 0,9% 1,8%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% 4,7%

SOJA 896,50 -6,50 2,3%
FARELO 285,60 -5,80 -1,3%
MILHO 322,75 -5,50 -4,3%
TRIGO 527,75 5,75 8,8%

SOJA 99,71 -0,4% 2,7%
MILHO 41,52 0,1% 6,6%
TRIGO 58,21 0,0% 0,8%
BOI GORDO 210,93 0,3% 6,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/07 PR DIA 30d.

Em 21/07 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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Gavetário no
Cemitério

A construção do gavetá-
rio no Cemitério Municipal 
foi dividida em duas etapas 
– a primeira foi concluída 
com a construção de 240 
gavetas, que já estão sendo 
utilizadas em sepultamen-
tos desde o ano passado. 
A etapa final começou a 
ser construída no início de 
julho, de acordo com o con-
trato firmado entre o municí-
pio e a empresa vencedora 
da licitação. O terceiro bloco 
já ficou pronto e o quarto e 
último bloco será iniciado na 
próxima semana, bem como 
o calçamento em paver no 
entorno do gavetário.

O diretor da Acesf (Admi-
nistração de Cemitérios e 
Serviços Funerários), Ale-
xandre Maroto, explica que 
o gavetário é uma alterna-
tiva aos túmulos tradicio-
nais e apresenta uma série 
de vantagens, a começar 
pelo custo menor – em 
comparação à gaveta tra-
dicional, com revestimento 
em mármore ou granito.

“O sepultamento no gave-
tário também não gera custos 
adicionais à família do falecido, 
como manutenção, limpeza ou 

revestimento da sepultura. As 
gavetas são padronizadas, 
com acabamento em gra-
nito, ao custo único de R$ 
3.400,00. Já temos dois blo-
cos disponíveis, sendo que o 
primeiro já tem 36 gavetas 
utilizadas desde o início do 
ano”, informou. Também 
não polui o solo nem libera 
odores, ajudando a preser-
var o meio ambiente.

A licitação para a obra 
foi realizada novembro de 
2018, com preço máximo 
de R$ 581 mil e após o 
processo, foi firmado con-
trato com a vencedora do 
cer tame em dezembro, 
com o valor fixado em R$ 
569.708,93 e prazo de 
vigência até 11 de setem-
bro deste ano. “O gavetá-
rio é uma tendência pela 
praticidade, economia nos 
custos e principalmente 
por questões de espaço 
dentro do cemitério. Numa 
pequena área será possível 
sepultar até 480 falecidos. 
Quanto espaço do cemité-
rio seria utilizado para 480 
sepultamentos em túmulos 
normais?”, questiona Ale-
xandre Maroto.

O custo é menor, pois a gaveta simples custa em torno de R$ 3 mil, além de ocupar 
menos espaço no cemitério

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Herdeiros de Stroe$$ner
A Justiça do Paraguai autorizou 
a exumação dos restos mortais 
do ex-presidente e ditador 
Alfredo Stroessner, enterrado 
em Brasília. A ação é de 
Enrique Fleitas, que diz ser 
filho bastardo. Há outras duas 
supostas filhas atrás da herança 
de US$ 20 milhões do espólio. 
Pouca gente sabe, lá e aqui, que 
o ex-ditador - que governou 
por 35 anos e foi deposto em 
1989 - morreu num hospital de 
Brasília em 2006 e foi enterrado 
no cemitério da capital, em 
cerimônia discreta e sem 
participação de autoridades 
do Brasil.

Nossos heróis
Projeto de Lei 2625, do 
senador Cid Gomes (PDT-CE), 
inscreve no Livro dos Heróis 
e Heroínas da Pátria o termo 
“Herói Anônimo”. Para a turma 
do jaleco nessa pandemia.

São muitas emoções
José Seripieri, preso pela 
Polícia Federal ontem 
suspeito de financiar caixa 
2 da campanha do senador 
José Serra (PSDB-SP), gosta 
de uma festa. Seu segundo 
casamento teve show do 
Rei Roberto Carlos, na 
sua fazenda, em 2014. Ele 
também sempre cedia seu 
jatinho e helicóptero para 
uma turma suprapartidária, 
do PT ao PSDB.

Praiano
Onde está José Serra? 
Paulistanos com saudade 
indicam a casa da filha, 
Verônica, no condomínio 
Pedro Grande, em Trancoso. 
Numa falésia, com vista da 
praia dos Nativos. 

A conferir
De um veterano: O 
presidente Jair Bolsonaro 
está brigando com todo o 
mundo e assim vai acabar 
abandonado, a exemplo 
de Dilma Rousseff. Foi uma 
frente suprapartidária-sócio-

empresarial que derrubou a 
petista. Nesse ritmo, corre 
para o mesmo caminho.

MERCADO
Rumores
Nem mesmo os problemas 
de saúde que afastaram o 
advogado Ricardo Magro 
interromperam os rumores 
de que a Refit e o app GOfit, 
controladas por ele, estão 
sendo negociados com uma 
empresa chinesa.

Colisão frontal
A Renault vai mandar embora 
745 funcionários da fábrica do 
Paraná. Não poderia, porque 
empresa com benefícios fiscais 
é proibida de demissão em 
massa, segundo a Lei Estadual 
15.426. Mas um trecho 
do Artigo 4º, de cara, abre 
exceção para: “salvo por justa 
causa ou motivação financeira 
obstativa da continuidade da 
atividade econômica”. Deve 
recorrer ao cenário crítico da 
pandemia no mercado. 

Placa de alerta
No Artigo 2º, fica claro 
que a empresa perderá os 
incentivos fiscais se não 
comprovar os motivos 
usados na demissão

Acervo Azulay
A família do saudoso Daniel 
Azulay colocou à venda, no 
site do leiloeiro Ernani, grande 
acervo de desenhos originais 
e coleção de revistas em 
quadrinhos. São 279 itens. 

EPIs
O presidente Bolsonaro 
sancionou Lei (14.023) que 
determina prioridade na 
entrega de EPIs aos profissionais 
que combatem a covid-19.
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Gatos são envenenados
no Jardim das Garças

A cabeleireira Fabiana Tosi, 
proprietária de um gato da raça 
siamês de sete anos, denunciou 
um envenenamento coletivo de 
gatos no bairro em que mora. 
Ela relatou que ao menos cinco 
animais foram envenenados den-
tro de um período de aproximada-
mente uma semana.

Um dos gatos é o siamês 
de Fabiana, que até a tarde de 
ontem, permanecia internado em 
uma clínica veterinária da cidade. 
O veterinário teria constatado que 
o animal foi vítima de envenena-
mento, segundo a cabeleireira. 
“Depois que tivemos cer teza de 
que foi veneno, resolvi procurar a 
delegacia e registrar uma queixa”, 
relata Fabiana.

A mulher não soube dizer quem 
teria praticado o crime, mas acre-
dita que tenha sido algum morador 
na vizinhança. “Meu gato é muito 
caseiro, ele não costuma sair de 
casa e, nas poucas vezes que 
sai, caminha aqui por perto e já 
retorna”, salienta.

O caso passou a ser investi-
gado pela Polícia Civil que também 
aguarda o encaminhamento de 
imagens coletadas em câmeras 
de segurança de vizinhos da cabe-
leira. “Nós estamos coletando 
imagens com os vizinhos que pos-
suem este tipo de monitoramento 
a fim, de identificar o autor do 
crime. Vamos levar as imagens 
à polícia, como nos foi solicitado 
depois do registro da queixa”.

Fabiana lembra que um dos ani-
mais envenenados, foi encontrado 
morto num terreno baldio em frente 
sua residência. Ela fotografou o 

corpo do bicho e também entregou 
a foto na delegacia.

A Polícia Ambiental de Umua-
rama também foi comunicada do 
fato e, segundo comandante do 
2º Pelotão do Batalhão Ambiental, 

O Fiat Linea 
usado por 
bandidos que 
cometeram 
um assalto 
no sábado e 
foram presos 
em seguida, 
foi localizado 
pela Polícia 
Civil de 
Umuarama, 
que Agora 
tenta localizar 

as armas utilizadas durante o roubo. Até ontem (21) cinco pessoas haviam presas 
e uma delas foi reconhecida em outro assalto, onde teria dominado uma idosa, 
a derrubado e levado seus pertences. A mulher reconheceu o bandido que foi 
denunciado por este novo crime. Até o final da tarde de ontem (21) as armas 
não haviam sido encontradas.

ARQUIVO PESSOAL

UM dos cinco gatos envenenados, que foi encontrado morto no Jardim das Garças

Tenente Namur Hamilton Zadona, 
a multa para quem foi identificado 
praticando o envenenamento de 
animais é de R$ 3 mil por animal, 
em caso de morte, além de deten-
ção de 3 meses a um ano.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai perceber coisas em comum com alguém próximo a 
você. O seu julgamento foi rápido demais, procure rever suas 
atitudes. Você é muito duro consigo mesmo. Certos sinais 
são evidência de cansaço, que você não deve negar mais.

Touro 21/04 a 20/05
Você dará atenção de bom grado aos outros e isso vai lhe 
trazer sorte. Você estará em boa forma e canalizará a sua 
energia em excesso de forma construtiva. Faça exercício.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Uma imensa satisfação é iminente. Você vai encontrar um 
apoio positivo para finalizar seus projetos. A atmosfera em 
torno de você está muito animada, há um risco de diminuir 
sua energia. Procure ambientes calmos e ouça o seu corpo.

Câncer 21/06 a 21/07
A verdade de suas convicções será contagiosa, então 
expresse o que você pensa de forma clara e simples. A 
mensagem está chegando às outras pessoas. Cuidado com 
o sistema digestivo e dê uma olhada objetiva em sua dieta 
para que você satisfaça suas necessidades reais.

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
O fim de uma preocupação permitirá que um sonho do pas-
sado volte à cena. Ele se tornou mais possível do que você 
jamais pensou que poderia. Você precisa tirar férias e obter 
algum tempo sozinho para avaliar sua situação.

Aquário 21/01 a 19/02
Sua capacidade de persuadir vai funcionar milagrosamente 
para sair de uma situação embaraçosa. Você poderá contar 
com seus recursos. Você está em excelente forma, mas seria 
ainda melhor se bebesse mais líquidos entre as refeições.

Peixes 20/02 a 20/03
As estrelas estão lhe dando liberdade total para tirar o máximo 
proveito dos prazeres ao seu alcance. Você precisa recarre-
gar suas baterias sozinho e fazer um balanço. Isso aumenta 
seus níveis de energia.

Você está vivendo a vida ao máximo. Não se preocupe 
muito com os detalhes! Respire mais profundamente e isso 
vai ajudar você a encontrar a calma que você precisa para 
as reorganizações que está fazendo.

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês passado. 
Isso é algo para se comemorar! Um sentimento interno de bem-
-estar vai permitir que você coloque um grande número de ideias 
em ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

Você não terá dificuldade em se sentir em harmonia positiva 
com seu entorno. Você precisa descansar emocionalmente. Não 
hesite em mergulhar nos prazeres e no lazer do qual você gosta.

Você vai descobrir algumas informações picantes sobre as 
pessoas ao seu redor. Seja discreto para evitar disputas futu-
ras. Você está em melhor forma e está pronto para satisfazer 
os seus desejos, mas está com menos energia para ações 
mais sutis. Vá mais devagar.

Você vai aprender uma lição do passado. Este é o momento 
para fazer um balanço e colocar as coisas no lugar. Você 
poderia fazer isso desenvolvendo resistência sobre os mús-
culos e ligamentos. Agora é a hora de praticar um esporte 
com isso em mente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BeijiNhosBeijiNhos
Gi

DA

/editorapixel

@editorapixel

O livrão sobre os 
personagens interpretados 

pela Gi no Luccas Toon.

BANCO 34

RMJ
PARABOLA

ARCADENOE
AEIMNR
TVAGDE

SINALEIRO
CAACRES

CATARAS
DAMETER
EGALOPE
ITATIRA

JOALHEIRO
GHOOIR

CALOTESAL

A história
contada

por Cristo

Barco do
Dilúvio
(Bíblia)

Dá o sinal
de aviso

O movi-
mento 

da roda-
gigante

As
primeiras
vogais do
alfabeto

Parte 
mais

gordurosa
do leite

Grande
(abrev.)

Traba-
lhador de
ferrovia

Ácidos;
azedos

A segunda
nota na
escala

musical

A corrida
mais

rápida
do cavalo

Vendedor
de pedras
preciosas

A via de
uso da
pílula

Dívida
que não
foi paga
(pop.)

Forma do
ângulo de
90 graus

Ouvir, em 
espanhol 

(?) de
fruta:

antiácido

Corrida, em inglês
Técnica oriental 

capaz de beneficiar 
o corpo e a mente

(?) Bon Jo-
vi, cantor
Opõe-se
a "mal"

Duas
famosas
capitais

europeias

Os ataques
realizados
por aviões

Pôr;
colocar 

Ramo de
árvore

Puxa;
arranca
(?) dog,

sanduíche

Carta do
baralho

"Tropa de
(?)", filme

Cólera

"(?) Maria",
minissérie
de 2005

Pedra, 
em tupi

Concede;
oferece 

Apanhar
um a um 

3/hot — itá — jon — mad — oír. 4/race. 5/acres.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 22 DE JULHO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os lei-

tores da coluna -, Edgard Monteiro, Arlete 
Colombo, Lázaro Martinho de Mel, Luiz 

Genésio Picoloto, Luciana Gonçalves Paiva 
Bárcaro, Cintia Akane Nakamura , Andre 
Rogerio Ribeiro de Souza  e Rosa Lina 

Pinto.  Da coluna: felicidades.

OFF
 Coca-Cola, Heineken, 
Microsoft, Volkswa-

gen, Nívea, Starbucks 
e outras mais de 400 
marcas suspenderam 
a verba para o Face-
book.  Protesto fso-
bre como o Facebook 
lida com os discursos 
de ódio racial e as 
fake news. Além de 
deixar de lucrar com 
estes anunciantes, 
a decisão deixa um 
gigante prejuízo: as 
ações caíram mais 
de 8% ou seja mais 

de R$ 300 bilhões do 
seu valor de mercado.

 Gentilize-se! 
 Gentileza não desgasta, gentileza não enferruja, 
gentileza abre portas, gentileza gratifica, genti-
leza nutre. Seja gentil em casa, seja gentil nas 
calçadas, seja gentil no trabalho, seja gentil na 
vida. Seja um sorriso, um bom dia, um abraço, 

um acolhimento. Mas, seja gentil com o coração, 
nunca por obrigação. ( Wallace Lima)

ZOOM
Gisele Ignachewskno zoom da lente exclusiva 

de Luci lemes para ilustrar o Dia do Rock, 
comemorado  no mundo todo, no dia 13. A 
coluna faz um revival da expo  que ganhou 

holofotes no Old Rock Bar, em 2019.

LUCI LEMES 

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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Tempo de detox
O extrato antioxidante de  matcha – o su-

prassumo do chá verde –  e o óleo nutritivo 
de quinoa fazem parte da nova fórmula de 
O Boticário para purificar a pele e cabelos 
das toxinas, resíduos, suor, oleosidade e 

poluição acumuladas no dia a dia. A nova 
linha Nativa SPA Matcha traz efeito detox 
que tanto estamos precisando nos últimos 

tempos, protegendo dos radicais livres, 
prevenindo o envelhecimento precoce e 
trazendo mais frescor e para a rotina de 

cuidados. Dê uma passadinha na loja e con-
fira esta novidade.

RELEMBRANDO!

Um brinde à vida  - O clique do casal Suely Sucupira e Hélio D’An-
drea Gentil ilumina a coluna de hoje para relembrar bons tempos. O 
presente é o que devemos viver mas em tempo de isolamento social 
brindemos aos bons companheiros, parceiros de vida e do dia-a-dia. 

Abraços da coluna! 

ARQUIVO PESSOAL

Nova Vida 
A cada dia surgem novos jeitos 
de viver e um deles é morar em 
um espaço mais compacto, onde 
o menos é mais. A Imobiliária 

Morena lança um estilo diferente 
e te convida a  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 gour-
met, academia, piscina adulto com 
borda infinita (a única de Umuara-
ma), piscina infantil, café e con-
veniência, coworking, lavanderia 
compartilhada, bicicletário, tool 

sharing, car wash e pet care. Dica 
boa,né? Agende uma visita com um 

consultor e conheça a novidade.

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
R

E
C
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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

ONIX 1.4 LTZ AT. .................................................18/19 ............ BRANCO ................ COMPLETO, AUT, COURO ................................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

O cenário atual, impactado pela 
pandemia, tem provocado novos 
olhares, inclusive para as profissões 
de arquiteto e de engenheiro civil. 
O isolamento social vem causando 
mudanças significativas nas 
estruturas da sociedade, na família, 
no trabalho, na educação e na 
própria casa. 
Muitas pessoas sentiram 
necessidade de mudar ou de 
adaptar não só as relações, mas, 
também, os espaços, o que deu 
projeção à arquitetura residencial. 
Um exemplo aconteceu com o 
home office, que ampliou a ideia 
de projetar a residência a partir das 
atividades exercidas.
Adequar a rotina de trabalho ao 
ambiente da casa exigiu pensar a 
criação de um local apropriado, 
com privacidade, boa iluminação, 
bom sinal de internet e cadeiras 
com melhor ergonomia. Essa 
nova configuração aumentou 
o número de contratação de 
reformas residências e de projetos 
arquitetônicos que prezem 
por melhor aproveitamento 
dos cômodos, maior conforto, 
ventilação e luz natural.
A coordenadora do curso de 
Arquitetura e Urbanismo da Unipar 

de Cascavel, professora Deborah 
Paciornik, afirma que as pesquisas 
já apontam mudanças de interesses 
dos clientes. Segundo ela, o fato de 
as pessoas passarem mais tempo 
em casa fez com que percebessem 
que os ambientes devem e 
podem ser mais acolhedores 
e confortáveis, e essa nova 
percepção trouxe a valorização do 
profissional da arquitetura que tem 
o conhecimento necessário para 
transformar os espaços, por meio 
de técnicas e soluções, que muitas 
vezes podem ser simples.

Pandemia aquece mercado da 
arquitetura e engenharia

NOVOS HÁBITOS

A coordenadora do curso de 
Arquitetura e Urbanismo, 
professora Deborah Paciornik

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.

Festa junina solidária
A escola Geração Cima arreca-
dou 435 litros de leite que foram 
doados ao hospital Uopeccan de 
Umuarama. Os donativos foram 
arrecadados após uma festa junina 
solidária, que aconteceu em sistema 
de drive-thru, seguindo orientações 
sanitárias por conta da covid-19. 
Como estão vetadas aglomerações, 
a coordenação da escola optou por 
fazer uma decoração em frente a 
unidade e presentear os alunos com 
um kit-junino. Em troca, aqueles que 
queriam ajudar, poderiam deixar suas 
doações de leite, que foram repassa-
das ao hospital. A iniciativa ganhou 
repercussão nas redes sociais e uma 
equipe formada por Legionárias do 
Uopeccan, fez a retirada na escola. De 
acordo com a coordenadora da edu-
cação infantil Barbara Polzono a ação 
foi motivada por um post nas redes 
sociais. “Vimos que o hospital estava 
precisando de ajuda e decidimos 
envolver os alunos. Gentileza gera 
gentileza”, disse.

Princesas do Girassol

Princesas do projeto Girassol e 
Amor, de Umuarama, doaram 70 
cachecóis para o Lar São Vicente de 
Paulo. A ideia surgiu há mais de um 
mês quando as princesas inicia-
ram pedidos de doação de lã. Os 
cachecóis foram feitos por voluntá-
rias que aproveitaram o período do 
distanciamento social para ajudar. 
Foram confeccionadas mais de 100 
peças, além de doações. O projeto 
Girassol e Amor existe há cerca 
de um ano e meio e trabalha com 
diversas ações sociais, entre elas 
visitas a hospitais e atendimento de 
pessoas carentes.

DIVULGAÇÃO
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