
Senadores defendem 
que relatório do 
novo Fundeb não
sofra alterações 
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Governo do Paraná 
autoriza construção 
de 57 casas populares 
em Mariluz 

Iniciada construção 
da ciclovia entre 
a Avenida Ângelo 
Moreira e a PR-323 

Taxa de ocupação de UTIs
para covid-19 chega a 80% 

No mesmo dia em que a Secretaria de Saúde divulga a elevação para 532 casos de 
covid-19 em Umuarama, a 12ª Regional mostra que a taxa de ocupação dos leitos de 
UTI exclusivos para tratamento de pacientes com a doença chegou a 80%. Em um dos 

hospitais conveniados a situação é ainda mais crítica, e atingiu 90% ontem. l Pág. 6

,23/07/2020
Edição 2581 - Ano VIII

UMUARAMA

Vacinação na feira
 A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe chegou ao 

fim dia 30 de junho, mas, em Umuarama, a Secretaria de Saúde 
planejou ações para atender a população que ainda não se 

vacinou, mesmo que não seja dos grupos prioritários. Ontem, 
os trabalhos foram na Feira do Produtor e hoje a ação ocorre 
pela manhã, entre a prefeitura e o Centro Cultural. l Pág. 7
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Atualização do e-Título
O TSE coloca no ar a nova versão do aplicativo e-Título, com 
mais serviços disponíveis ao eleitor e mais segurança na hora 
de utilizar o App. Agora é possível realizar cadastro como 
mesário voluntário, consultar débitos com a Justiça Eleitoral e 
emitir guias de pagamentos. No futuro, também será possível 
justificar a ausência nas eleições. A atualização também traz 
adequações à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Infringindo a Lei 
Líder da oposição na Alep, o deputado Professor Lemos (PT) afirmou que 
a demissão de 747 trabalhadores da Renault de São José dos Pinhais é 
ilegal e desrespeita a Lei de Incentivo Fiscal, de autoria do então deputado 
estadual Ratinho Jr. “Empresas que receberem incentivos fiscais de 
qualquer natureza para a implantação ou expansão de atividades no 
Paraná devem cumprir obrigatoriamente a manutenção de nível de 
emprego e vedação de dispensa, salvo por justa causa ou motivação 
financeira obstativa da continuidade da atividade econômica 
devidamente comprovada pelo beneficiário do incentivo fiscal”, 
explica o parlamentar. Os funcionários da Renault entraram em greve 
por tempo indeterminado em repúdio às dispensas.

Prioridade
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), afirmou que vai acelerar o processo para 
votação da proposta que garante recursos no orçamento 
do Estado para a compra de vacinas contra a Covid-19. A 
alteração no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
foi encaminhada para a Alep na segunda-feira (20). “Eu espero 
que a Comissão de Orçamento possa apreciar rapidamente 
essa emenda, em seguida, eu vou pautar”. A emenda garante 
a destinação de R$ 100 milhões do orçamento de 2021 para 
garantir a compra de vacinas e assegurar a imunização de parte 
da população paranaense, em especial, o grupo de risco.

Eleição da mesa
Os deputados estaduais 
aprovaram na terça (21), 
alteração ao Regimento Interno 
que antecipa a data da eleição 
da Mesa Diretora da Alep para 
as 3ª e 4ª sessões legislativas. 
Com a mudança, a eleição pode 
acontecer a partir do dia 1º de 
agosto. A proposta foi aprovada 
com 41 votos favoráveis, dois 
contrários e sete abstenções, 
sem qualquer alteração. 
Atualmente, conforme o 
regimento interno, a eleição 
poderia acontecer a partir do 
dia 10 de outubro, mas diante 
da alteração das eleições 
municipais para o mês de 
novembro, os líderes partidários 
em reunião com o presidente 
Traiano, concordaram, em 
maioria, com a antecipação 
do processo.

Parcelamento 
do IPVA
A Alep aprovou ontem (22), 
projetos de lei do Executivo 
que alteram a atual legislação 
sobre veículos. Um deles trata 
do parcelamento do IPVA 
devido em 2020 e outro, isenta 
o pagamento das diárias dos 
veículos apreendidos que ficam 
nos pátios do Detran e da PM. 
Os projetos tramitam em regime 
de urgência e foram aprovados 
em segundo turno. Com isso, o 
IPVA poderá ser parcelado em até 
6 vezes, com parcelas mínimas 
de R$ 106,60 (valor de uma 
Unidade Padrão Fiscal do Paraná), 
com os acréscimos previsto na 
legislação, inclusive multa, juros 
e encargos. Os pedidos deverão 
ser feitos até 17 de agosto no 
site da Secretaria da Fazenda.
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Câmara vence o atraso
ao aprovar novo Fundeb

O deputado Luiz Claudio Romanelli 
(PSB) disse ontem (22) que a aprova-
ção do novo Fundeb pela Câmara dos 
Deputados mostra que o parlamento 
brasileiro tem sido “a última trincheira, 
senão a primeira”, contra o obscuran-
tismo e o atraso característicos de 
alguns setores do país.

“Basta ver a votação do novo Fun-
deb. Tivemos quase totalidade dos 
votos do parlamento, aprovando uma 
proposta moderna, transformando o 
fundo em permanente, e criando de fato 
as condições objetivas para aumentar o 
investimento na educação”, disse Roma-
nelli. “Tudo isso na contramão ao que 
o governo federal queria”, completou.

VOTAÇÃO
A Câmara dos Deputados aprovou 

na noite da terça-feira (21) o texto-base 
da proposta em segundo turno por 492 
votos, 6 contra, além de uma absten-
ção. Pouco antes, no primeiro turno, o 
placar da votação foi de 499 votos a 
sete. A PEC segue agora para o Senado. 
Da bancada paranaense de 30 deputa-
dos, apenas dois votaram contra: Filipe 
Barros (PSL) e Paulo Martins (PSC).

Segundo o parecer da deputada 
Professora Dorinha (DEM-TO), a contri-
buição da União para o fundo crescerá 
de forma gradativa de 2021 a 2026, 
substituindo o atual modelo cuja vigên-
cia acaba em dezembro.

Nos próximos seis anos, a parcela 
da União deverá passar dos atuais 
10% para 23% do total, por meio de 

Senadores defendem relatório do novo Fundeb sem alterações
Alguns senadores querem que a 

PEC do novo Fundeb seja aprovada 
na forma como veio da Câmara dos 
Deputados, ou seja, conforme o rela-
tório da deputada federal Professora 
Dorinha Seabra (DEM-TO).

O senador Flávio Arns (Rede-PR), que 
é relator de outra PEC sobre o Fundeb 
que tramita no Senado Federal, tam-
bém defendeu a aprovação do texto de 
Dorinha sem alterações. O paranaense 

afirmou que “existe farto material para 
embasar a decisão do Senado”.

“No decorrer do último ano, o 
Senado realizou 15 audiências públi-
cas sobre o tema. As consultorias 
do Senado e da Câmara trabalharam 
juntas no decorrer de todo o ano. O 
Senado, na Comissão de Educação, já 
possui relatório detalhado sobre o Fun-
deb como política pública”, afirmou.

O relatório de Dorinha torna o Fundeb 

permanente e aumenta de 10% para 23% 
em seis anos a participação da União no 
fundo. Do valor financiado pelo governo 
federal, 5% terá que ser aplicado para 
ações relacionadas à primeira infância.

O líder do PSD, senador Otto Alen-
car (BA), que lidera a segunda maior 
bancada da Casa Legislativa, com 
12 senadores, disse que vai apoiar o 
parecer da deputada, de acordo com 
o Congresso em Foco.

acréscimos anuais. Assim, em 2021 
começará com 12%; passando para 
15% em 2022; 17% em 2023; 19% em 
2024; 21% em 2025; e 23% em 2026. 
O fundo continuará recebendo o equiva-
lente a 20% dos impostos municipais e 
estaduais e das transferências constitu-
cionais de parte dos tributos federais. 

Em 2019, o Fundeb distribuiu R$ 
156,3 bilhões para a rede pública. 
Atualmente, o fundo garante dois ter-
ços dos recursos que os municípios 
investem em educação. Os repasses 
da União, que representam 10% do 
fundo, não entram no teto de gastos.

OBSCURANTISMO
Romanelli afirma que a proposta 

do governo federal que sequer rece-
beu trela entre a maioria dos deputa-
dos significa “a política do atraso” na 
educação. “É um governo com uma 
política neoliberal, uma política, na 
verdade, do atraso. O governo nem 
tem que se dizer neoliberal porque o 
neoliberalismo investe efetivamente 
em educação”.

“O atraso proposto pelo governo 
federal é voltar à Idade Média, por isso 
que a Câmara dos Deputados está 
demonstrando, no Congresso Nacio-
nal, de uma maneira geral, que de fato 
é a última ou a primeira trincheira con-
tra, justamente, o obscurantismo e o 
atraso”, completa o deputado.

ROMANELLI afirma que a proposta do governo federal que sequer recebeu trela entre a maioria dos 
deputados significa “a política do atraso” na educação

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Fundeb
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) disse 
que a aprovação do novo 
Fundeb pela Câmara dos 
Deputados mostra que o 
Parlamento brasileiro tem 
sido “a última trincheira, 
senão a primeira” contra o 
obscurantismo e o atraso 
característicos de alguns 
setores do país. “Basta ver 
a votação do novo Fundeb. 
Tivemos quase totalidade 
dos votos do parlamento, 
aprovando uma proposta 
moderna, transformando 
o fundo em permanente, e 
criando de fato as condições 
objetivas para aumentar o 
investimento na educação”.

Fundeb II
A PEC do Fundeb foi 
aprovada em dois turnos. A 
proposta torna o principal 
fundo de recursos para 
a educação básica e será 
permanente. A aprovação 
aconteceu com ampla 
vantagem e garante a 
ampliação no financiamento 
para a manutenção do 
ensino e valorização dos 
professores. A matéria prevê 
que a União repasse 23% da 
contribuição até 2026, mais 
que o dobro dos atuais 10%. 
A medida foi enviada ao 
Senado, onde também será 
analisada em dois turnos.

Teste da vacina
O deputado Michele Caputo 
(PSDB), coordenador da 
Frente Parlamentar do 
Coronavírus, confirmou que 
o Paraná está entre os seis 
estados que começam a testar 
a vacina chinesa contra a 
covid-19 nos próximos dias. 
“Já estão no Brasil as 20 mil 
doses da CoronaVac, fruto de 
uma parceria com o Instituto 
Butantan de São Paulo. No 
Paraná, 800 profissionais 
de saúde vão recebê-las 
neste primeiro momento, 
integrando esta pesquisa que 

faz parte da terceira fase 
dos testes”.

Prioritários
Caso a eficácia da CoronaVac 
seja aprovada, ao menos 120 
milhões de doses, suficientes 
para imunizar 60 milhões 
de brasileiros, deverão ser 
disponibilizadas. O diretor 
do Instituto Butantan, Dimas 
Covas, afirmou que o programa 
de vacinação seguirá alguns 
protocolos já conhecidos para 
a aplicação de medicamentos 
do tipo no Brasil. Sendo assim, 
os pacientes de grupos de risco, 
como idosos, pessoas com 
comorbidades e profissionais 
de saúde, por exemplo, deverão 
ter prioridade na imunização. 

Mesa Diretora
Os deputados estaduais do 
Paraná aprovaram a nova data 
da eleição da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa para 
a 3ª e a 4ª sessão legislativa. 
Com a mudança, a eleição pode 
acontecer a partir de 1º de 
agosto. O presidente da Alep, 
deputado Ademar Traiano 
(PSDB), agradeceu o apoio dos 
deputados na aprovação da 
matéria e relembrou que todo 
o processo foi construído em 
conjunto com as lideranças. 
“Agradeço a expressiva votação 
de aprovação no projeto e 
reafirmo aos deputados o 
nosso objetivo de podermos 
sempre construir toda e 
qualquer iniciativa com o 
conjunto de líderes”. 

Desenvolvimento
O governador Ratinho 
Júnior empossou os novos 
membros do Conselho de 
Desenvolvimento Econômico 
e Infraestrutura do Estado. 
Um dos novos conselheiros 
é o coronel Sérgio 
Malucelli, que representa a 
Fetranspar. Malucelli disse 
que reconhece as ações 
do governador “no firme 
propósito de elevar o Paraná 
ao um estado de grandeza”.

Casa Fácil
em Mariluz

Vantagens
Entre os diferenciais do programa estão as condições de 

pagamento facilitadas, que incluem a isenção de cobrança de 
entrada e prestações mensais reduzidas de financiamento, que 
pode ser quitado em até 360 meses. O projeto também conta 

com a doação dos terrenos pela administração municipal, o que 
ajuda a baratear ainda mais os custos de financiamento. Para o 
prefeito de Mariluz, Nilson Cardoso, o projeto ajudará a reduzir 

o crescente déficit habitacional do município.

A Cohapar autorizou 
nesta semana o início da 
construção de 57 novas 
moradias em Mariluz (38 
quilômetros de Umua-
rama). As obras do con-
junto habitacional fazem 
parte do programa Casa 
Fácil Paraná, do Governo 
do Estado, e vai receber 
investimentos de apro-
ximadamente R$ 4,8 
milhões para o atendi-
mento de famílias com 
renda de um a seis salá-
rios mínimos.

O empreendimento 
será construído no centro 
da cidade, na Rua Presi-
dente Epitácio Pessoa. 
As unidades habitacio-
nais contarão com dois 
quar tos, sala, cozinha, 
banheiro e área de ser-
viço externa, terrenos que 
já preveem a possibilidade 
de futuras ampliações.

Os detalhes para início 
dos trabalhos foram dis-
cutidos em uma reunião 
feita por videoconferência. 
O encontro virtual contou 
com a par ticipação de 
representantes da Coha-
par, Prefeitura de Mariluz 
e da construtora Sanmer, 
contratada via licitação 
para execução das obras.

Segundo o diretor de 
Obras da Cohapar, Ademir 

Bier, as reuniões, mesmo 
online, são fundamentais 
para o alinhamento de 
trabalho entre todos os 
envolvidos no projeto. “A 
reunião de par tida per-
mite que todas as dúvi-
das sejam sanadas pelas 
par tes e isso nos ajuda 
a obter uma execução 
do empreendimento com 
mais qualidade e fiscali-
zação”, afirma.

COMO PARTICIPAR
Os interessados em 

adquirir um dos imóveis 
com financiamento direto 
com a companhia devem 
se inscrever no cadastro de 
pretendentes da empresa, 
disponível no site cohapar.
pr.gov.br/cadastro.

Em caso de dúvidas 
ou dificuldades no preen-
chimento dos dados, é 
possível obter ajuda pelo 
telefone (44) 3626-6200 
de segunda à sexta-feira, 
das 13h às 17h.

Quem já possui cadas-
tro no sistema da compa-
nhia nos últimos dois anos 
está automaticamente 
habilitado a participar do 
processo. É necessário, 
porém, atualizar dados 
como renda e estado civil, 
caso tenham ocorrido 
mudanças desde a reali-
zação da inscrição.
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SÚMULA - RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
AGRO INDUSTRIAL VILA PLANALTO LTDA - ME CNPJ: 
10.816.245/0002-26 torna público que recebeu do IAT, a Renova-
ção da LICENÇA DE OPERAÇÃO com validade até 25 de junho de 2026 
para Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais na estrada 
Palmito lote 1-C em Cruzeiro do Oeste – Pr.

Umuarama chega a 80% na média 
de ocupação das UITs por covid-19

No mesmo dia em que 
a Secretaria Municipal de 
Saúde divulga a elevação 
de 523 para 532 casos 
positivos de covid-19 em 
Umuarama, a Secretaria 
Estadual de Saúde, atra-
vés da 12ª Regional de 
Saúde, mostra que na 
cidade um, entre os dois 
hospitais que possuem 
leitos de UTI para inter-
namento de pessoas 
acometidas pelo corona-
vírus, chega a uma taxa 
de 90% de ocupação.

Somando os percen-
tuais dos dois hospitais 
cadastrados para receber 
pacientes infectados pela 
doença, o percentual de 
ocupação de leitos de 
UTIs exclusivas da covid 
já alcançou 80 por cento.

De acordo com as infor-
mações da assessoria de 
comunicação da 12ª RS, 
no município de Umua-
rama apenas os hospitais 
Cemil e Uopeccan pos-
suem leitos exclusivos 
para pacientes infectados 
com a doença. Cada um 
deles disponibiliza 10 lei-
tos com equipamentos 
que possam ser utilizados 
no tratamento da infecção.

O boletim aponta que 
9, entre os 10 leitos exis-
tentes no Hospital Cemil, 
estão ocupados e apenas 
um deles está disponível. 
Já no Uopeccan, que é 
referência no tratamento 

da doença no município, 
a taxa é de 70 por cento 
de ocupação, ou seja, 
apenas 3 leitos ainda 
estão desocupados, 
entre os 10 que foram 
deixados exclusivamente 
para serem utilizados 
com pacientes acometi-
dos pelo coronavírus.

ENFERMARIAS
Os percentuais não se 

alteram muito nos casos 
de ocupação de leitos de 
enfermarias no Cemil, 
que também possui 10 
reservados e está com 
9 deles já ocupados. 
No Hospital Uopeccan, 
a taxa chega aos 50 por 
cento. A ala de enferma-
ria de covid-19 disponibi-
liza 30 leitos e 15 deles 
já estão ocupados.

Ainda conforme o 
boletim da Secretaria de 
Saúde, na macro região 
noroeste, que abrange as 
regionais de Umuarama 
(12ª RS), Campo Mou-
rão (11ª RS), Cianor te 
(13ª), Paranavaí (14ª 
RS) e Maringá, colorado 
e Sarandi (que integram 
a 15ª RS) existem 132 
leitos de UTI que foram 
disponibilizados exclusi-
vamente para pacientes 
infectados pela covid-
19, sendo que 87 deles 
estão ocupados, ou seja, 
66 por cento.  
COVID EM UMUARAMA

O número de pessoas 

com covid-19 em Umua-
rama aumentou para 532 
ontem (22), de acordo 
com o boletim epide-
miológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de 
Saúde, através da Asses-
soria de Imprensa. Foram 
confirmados nove novos 
casos da doença nas últi-
mas 24 horas, na cidade.

São quatro mulheres 
de 23, 40, 43 e 81 anos 
e cinco homens de 24, 
25, 32, 43 e 48 anos. 
Seis pacientes estão 
hospitalizados, sendo 
que quatro estão em 

enfermaria e dois em 
UTIs e 338 permanecem 
em isolamento domiciliar, 
além de 179 que já se 
recuperaram da doença.

Até ontem, foram 
registradas 9 mortes na 
cidade por conta do coro-
navírus. Já os casos sus-
peitos aumentaram para 
837, com 829 pessoas 
em isolamento, sendo 
que 8 estão interna-
das (4 em UTIs e 4 em 
enfermarias). Já foram 
descartadas 1.362 sus-
peitas do total de 2.731 
notificações.

EM um, dos dois hospitais que estão recebendo pacientes acometidos pela doença, 
a média de ocupação chega aos 90%

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

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 -1,37% 23,05 
Vale ON -0,77% 59,24 
ItauUnibanco PN -2,27% 27,07 
Cielo ON +3,56% 5,52 
Viavarejo ON +3,25% 21,29 
Weg ON +13,89% 68,20

IBOVESPA: -0,02% 104.289 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 107,19
Libra est. 0,79
Euro 0,86
Peso arg. 71,780

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,9% 5,1130 5,1140 -6,0%
PTAX  (BC) -2,2% 5,1105 5,1111 -6,7%
PARALELO -1,8% 4,8100 5,3700 -6,4%
TURISMO -1,8% 4,8100 5,3500 -6,5%
EURO -1,5% 5,9200 5,9227 -3,8%

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 22/07

Iene R$ 0,0477
Libra est. R$ 6,51
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.360,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 22/07

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 22/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 106,00 -0,5% 0,5%
SOJA Paranaguá 113,00 -0,9% 1,3%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% 0,0%

SOJA 899,25 2,75 2,8%
FARELO 286,60 1,00 -0,8%
MILHO 327,50 4,75 -1,7%
TRIGO 534,50 6,75 9,2%

SOJA 99,30 -0,4% 2,3%
MILHO 41,38 -0,3% 4,7%
TRIGO 58,21 0,0% 0,8%
BOI GORDO 212,09 0,5% 6,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 22/07 PR DIA 30d.

Em 22/07 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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Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Vacinação 
contra a gripe

A Campanha Nacional 
de Vacinação Contra a 
Gripe está chegando ao 
final – o prazo estabele-
cido pelo Ministério da 
Saúde é 30 de junho – e 
a Secretaria Municipal 
de Saúde planejou ações 
para atender a população 
que ainda não se vacinou, 
independente de pertencer 
aos grupos prioritários.

Uma das ações acon-
teceu na Feira do Pro-
dutor ontem (22), onde 
uma equipe da Atenção 
Primária abordou con -
sumidores e ofereceu a 
dose para quem ainda 
não foi imunizado.

Outra ação prevista é 
um drivetrhru de vacina 
entre o Centro Cultu-
ral e a Prefeitura, hoje 
(23). “A par tir das 8h30 
vamos abordar pedestres 
e motoristas e oferecer a 
vacina”, disse o diretor 
de Atenção Primária em 
Saúde, Elizeu Ampessan.

O MS informa que a 
campanha foi prorrogada 

por não ter atingido a 
meta em todo o país. A 
última fase teve início em 
11 de maio, com priori-
dade para pessoas com 
def ic iência,  cr ianças 
de 6 meses a menores 
de 6 anos, gestantes, 
puérperas, professores 
e pessoas de 55 a 59 
anos de idade. A meta é 
vacinar 90% dos grupos 
prioritários.

Em todo o país foram 
distribuídos mais de 80 
milhões de doses da 
vacina para garantir a 
imunização do público-
-alvo da campanha. O 
governo federal investiu 
R$ 1,1 bilhão na aqui-
sição das doses para 
as três fases. A vacina 
contra influenza não tem 
eficácia contra o corona-
vírus, porém auxilia os 
profissionais de saúde na 
exclusão do diagnóstico 
para a Covid-19, já que os 
sintomas são parecidos, e 
ajuda a reduzir a procura 
por serviços de saúde.

UMA das ações aconteceu ontem na Feira do Produtor, quando foram abordados 
consumidores não imunizados que receberam a dose

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

APB e planos B, C e D
O indicativo do presidente 
Jair Bolsonaro de que tem 
plano B para disputar a 
reeleição acendeu o alerta 
nos entusiastas do Aliança 
pelo Brasil (APB), ainda 
na fase (difícil) de coletas 
de assinaturas. O PTB, de 
Roberto Jefferson - que fez 
o convite para filiação, como 
revelamos - e o Patriota, 
com o qual paquerou em 
2018, são as opções. O PRB, 
ligado à Igreja Universal, para 
o qual migraram os filhos 
Carlos (vereador) e Flávio 
(senador), também abriu 
portas. Mas a turma do APB 
mostra provas de que está 
no páreo. Numa participação 
em reunião on-line com 
militantes e empresários 
que bancam a coleta de 
assinaturas nos estados, 
Bolsonaro descartou se filiar 
a outra legenda. 

Plano A
Para Bolsonaro, o APB é o 
foco. “Para mudar o Brasil, 
uma passagem obrigatória 
é ter um partido. A criação 
é gargalo; dá para passar, 
tivemos dificuldades com a 
pandemia”.

Passo a passo
O presidente indicou que o 
empresário Felipe Belmonte 
“está ajudando a superar os 
obstáculos”. E garantiu que 
o partido vai “cumprir as 
exigências da Justiça Eleitoral”.

Que maldade
Há duas semanas, antes 
do início do julgamento da 
ação coletiva na Justiça de 
Manchester, na Grã Bretanha 
- iniciado ontem, na qual 
vítimas (pessoas e empresas) 
pedem indenização de R$ 
26 bilhões à BHP/Samarco -, 
a Fundação Renova tentou 
uma maldade contra os 
beneficiários do auxílio 
emergencial em Mariana. 
A entidade, bancada pelas 
mineradoras, quis cortar a 
ajuda financeira mensal.

Sem lamaçal
A Advocacia-Geral da União 
soube do caso e agiu rápido, 
impetrou ação na 12ª Vara 
Federal de Belo Horizonte 
e teve ganho de causa 
para manter o auxílio às 
vítimas do rompimento da 
barragem. O crime ambiental 
deixou 19 mortos e uma 
vila inteira desapareceu. A 
Europa inteira está de olho 
no resultado do julgamento.

Acorda, povo
A Renova alegou que alguns 
beneficiários do programa não 
apresentaram contrapartidas 
combinadas, mas também não 
apresentou provas.

Já era?
Essa tentativa de paz do 
governador Wilson Witzel 
com o clã Bolsonaro - 
tardiamente, diz entre 
portas a família - lembra 
o ato de reaproximação 
de Leonel Brizola com o 
casal Garotinho, no Rio de 
Janeiro, em 2002. À época, 
Brizola soltou a este repórter, 
justificando: “Política é a arte 
de curar cicatrizes”. Mas os 
Bolsonaro não deram a mão.

Dois pesos
O TJ do Piauí revogou 
a prisão domiciliar do 
jornalista Arimatéia Azevedo, 
suspeito de extorsão, e volta 
para o presídio. Mas tem 
gente perigosa nas ruas, por 
decisão da Justiça do Estado.

Missa 
A Igreja Católica vem 
perdendo missionários 
importantes para a covid-19. 
Foram-se o bispo de Palmares 
(AL), Dom Henrique Soares, 
e anteontem o jovem padre 
João da Silva, de Brasília.
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Construção da ciclovia entre a 
Ângelo Moreira e a PR-323

Mais um projeto inovador da 
administração municipal foi iniciado 
esta semana, em Umuarama. Uma 
empresa contratada pelo município 
– através de licitação – está reali-
zando limpeza e serviços prepara-
tórios para a construção de uma 
nova ciclovia, que criará uma nova 
opção de mobilidade com agilidade 
e segurança aos usuários, numa 
das regiões mais movimentadas 
da cidade – a Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca, entre a rodovia 
PR-323 e a Avenida Ivo Sooma, que 
liga à PR-489. O projeto inclui ainda 
uma ciclofaixa na Avenida Francisco 
Inácio de Lira, entre a Ivo Sooma e 
a Av. Rio Grande do Norte.

A obra está em estágio bem ini-
cial, porém o prazo de execução é 
curto – cerca de 90 dias –, ou seja, 
deve ser entregue ao final de outubro 
com o investimento de R$ 432 mil 
634,95. “Esta opção é muito aguar-
dada pela população, que a cada dia 
tem aderido ao transporte de bici-
cleta ou mesmo às pedaladas por 
lazer e atividade física. Infelizmente 
o nosso planejamento foi um pouco 
prejudicado pela pandemia, mas 
agora conseguimos liberar a ordem 
de serviço e iniciar a primeira ciclo-
via desta gestão”, anunciou o pre-
feito Celso Pozzobom.

O objetivo da obra, segundo o pre-
feito, é dar uma opção segura para 
as pessoas que podem se deslocar 
de bicicleta para o trabalho – dei-
xando o carro na garagem e ame-
nizando o trânsito – e também para 
quem procura uma atividade física 
para ter mais saúde e qualidade de 
vida. “O nosso Plano de Mobilidade 
Urbana prevê investimentos desta 
natureza para reduzir o volume de 
veículos em circulação. A opção é 
de cada um, mas o município vai ofe-
recer essa opção e espero muitos 
umuaramenses a utilizem em seu 

dia a dia”, emendou Pozzobom.
O secretário de Obras, Planeja-

mento Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação do município, Isamu 
Oshima, informou que a ciclovia 
será construída em concreto e terá 
3.515,22 m². “Serão 1.170 m de 
extensão por 3 m de largura com 
toda a sinalização necessária e pin-
tura acrílica em vermelho, para iden-
tificar bem o espaço dos ciclistas. 
Já na Francisco Inácio de Lira, tere-
mos uma ciclofaixa com pouco mais 
de 500 m de extensão por 3 m de 
largura, sobre a pista de rolamento, 
identificada em vermelho e protegida 
por tachões refletivos, totalizando 
1.504,75 m²”, explicou.

O município utilizará recursos de 
contrato de repasse do Ministério 
das Cidades/Caixa Econômica Fede-
ral e do Contrato de Financiamento 
à Infraestrutura e ao Saneamento 
(Finisa), aprovado pela Câmara de 
Vereadores. “Mais uma vez agra-
decemos aos vereadores da base, 

que entenderam a importância das 
obras estruturais possibilitadas pelo 
Finisa e aprovaram a nossa adesão. 
Graças ao nosso planejamento, aos 
ajustes que nos permitiram aumen-
tar a arrecadação nos últimos anos 
e à austeridade nos gastos públicos, 
transformamos a cidade num grande 
canteiro de obras beneficiando toda 
a população”, completou o prefeito 
Celso Pozzobom.

MAIS UMA
Outra ciclovia de maior extensão 

– cerca de 4,3 quilômetros – está 
em fase de licitação para contra-
tação de empresa. Ela será cons-
truída em concreto com 12.937,83 
m² na Av. Rio Grande do Nor te e 
num trecho da Av. Tapuia, próximo 
à Avenida Por tugal – que já conta 
com uma ciclovia entre a Guarda 
Mirim e o trevo da PR-482, nas 
proximidades o futuro shopping. A 
maior parte dos recursos também é 
do Finisa e o investimento previsto 
é de R$ 1,4 milhão.

A readequação da 
Estrada Aviação, 
distrito de Serra dos 
Dourados, está na 
finalização. A Estrada 
Borboleta, em Vila 
Nova União é a 
próxima. O prefeito 
Celso Pozzobom 
acompanha de perto 
as obras. A estrada 
recebeu levantamento 
do leito, alargamento, 
limpeza e construção 

de caixas para conter a água das chuvas, bem como adequação nas entradas de proprie-
dades e agora o cascalhamento e compactação com rolo. Umuarama tem mais de 500 
quilômetros de estradas sem pavimento, que exigem manutenção devido ao tipo do solo da 
região e, com maquinário em boas condições de uso e uma equipe qualificada, a conser-
vação das estradas tem sido mais rápida e eficaz, deixando-as em boas condições para o 
escoamento da produção agropecuária e o deslocamento das comunidades rurais.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Mudanças positivas devem rolar em torno dos seus interes-
ses financeiros, domésticos e familiares. Energias do bem 
estarão à sua disposição e você poder alcançar excelentes 
resultados em vários assuntos.

Touro 21/04 a 20/05
Alcançará mais destaque na vida profissional e se sentirá confiante 
para apresentar projetos mais arrojados. Uma grana inesperada 
pode pintar e trazer alegrias. Prepare-se para fazer sucesso na 
paixão. Seu charme fica tinindo e deve rolar muita paquera. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Mudanças no ambiente doméstico podem acontecer sem planeja-
mento prévio, mas tudo indica que serão positivas. Hoje, o que você 
fizer de forma espontânea pode dar resultados surpreendentes. 

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai atrair a simpatia alheia já nas primeiras conversas, 
esbanjará disposição no trabalho e vai se destacar mais se 
apostar em sua criatividade. O dia tem tudo para ser produtivo 
e com inúmeros interesses, podendo abraçar novas atividades 
e aprender bastante com os outros.
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
Você vai interagir bem com os colegas, chefes e saberá agregar 
pessoas em torno de objetivos em comum. Se tem intenção 
de fazer um curso online ou quer começar algo diferente que 
sempre desejou, a hora é agora. 

Aquário 21/01 a 19/02
eu signo fica mais disciplinado e perseverante graças a essas 
influências e não faltará objetividade para conquistar ideais, 
sobretudo se envolverem finanças, orçamento familiar ou assun-
tos associados à sua casa. 

Peixes 20/02 a 20/03
É hora de se dedicar aos interesses que podem trazer bene-
fícios não apenas para você, mas também e principalmente, 
às pessoas com as quais convive e trabalha. Pode ter boas 
oportunidades através de cursos, estudos, acordos e ativi-
dades em equipe. 

Terá qualidades de sobra para se destacar e pode se 
sair bem em situações mais desafiadoras, que exigem 
desenvoltura, confiança e traquejo. Se precisa reforçar o 
orçamento, há possibilidade de pegar um bico ou conse-
guir um segundo emprego. 

Hoje a Lua faz ótimos aspectos com Urano e Mercúrio, incentivando 
a dedicar mais atenção dos compromissos profissionais e também 
à saúde. Aproveite o bom momento para colocar tarefas em ordem 
e elevar seu bem-estar, cuidando com carinho do seu organismo. 

Você está em uma fase de maior consciência das coisas e suas 
decisões serão tomadas com muita clareza. Boa época para 
se dedicar mais aos estudos e começar algum projeto novo: 
parcerias com amigos podem vingar. 

Nos contatos pessoais e profissionais, você vai contar com 
intuição, esperteza e boa lábia, convencendo os outros com 
persuasão e se saindo bem em qualquer situação. Alcançará 
resultados positivos no que fizer e há chance de sucesso em 
atividades comerciais, negociações e acordos.

Valorize a troca de experiências e fique de olho nas oportunida-
des de ampliar seus conhecimentos, inclusive através de cursos 
online e tutoriais. Seus contatos sociais ganham estímulos e 
repercutem na paquera: você pode ter surpresas com alguém 
que pertence ao seu círculo de amizades. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 37

AEA
PLANTADOPE

INACIORN
CIVRIGOR

CALICESXI
TOLASFIC

VERÇCAMA
DECAPITAR

DECOREAD
DUOSSELAR

NLTOMME
HOJEARES

LACUNAENT
ARREMATA

TRIOALEM

Parte do
corpo que
assenta
no chão

Embarca-
ção como
o "Titanic"

Luiz (?)
da Silva:

Lula (Pol.)

Conso-
antes de
"ruína"

104, em 
algarismos
romanos

Que leva
à morte

Cintura de
calças e

saias

Ficam de
sobra

Menor
formação
vocal (pl.)

No dia
em que
estamos

Espaço
para 

completar
na prova

Compra 
(em leilão)

(?) elétrico:
agita o

Carnaval
(BA)

Lá ao 
longe; 
mais 

adiante

Copos pa-
ra vinho

Enxergar;
visar

Cortar a
cabeça

Memorize

Repor 

Brinca-
deiras 

de torcidas

Cor; 
matiz

Tribunal
judiciário

Arrear o
cavalo
Macio;
mole

Aparência;
aspecto
Hiato de
"paetê"

Entrada
(abrev.)

(?) sorte:
azar

Seve-
ridade
Pavi-

mentar 

Termo que resume o 
fim de uma longa lista

Buenos 
(?), cidade

Os (?):
ambos

Carga

Móvel
para

dormir

A mim
(Gram.)

Moeda do
Brasil

Sílaba de
"fictício"

Quase

Formato
do anel

Utensílio da
manicure 
Tom de

azul

Ave corre-
dora dos
cerrados 

brasileiros

Classe
(?): elite
Acumular
fortuna 

3/etc. 5/rigor. 6/calçar — lacuna. 7/cálices.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Até um par de asas pode se 
tornar um peso quando falta 

coragem de voar.” 
(Zack Magiezi)  

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os leito-
res da coluna -,  Pedro Henrique Zanatto, 

Cintia Araújo, Sergio Marson , Manoel 
Messias Meira Pereira e Abraão Hachicho.   

Da coluna: felicidades.

Promessa!
Quando a quaren-
tena acabar eu 
vou… todos os 

dias ouvimos este 
mantra. Eu mesmo 

tenho  falado. 
E você? O que 
tem planejado? 

Quem sabe aquela 
viagens do seus 

sonhos. Uma dica? 
Vai pela Delta 

Viagens.

ZOOM
ALESSANDRA SAKUMOTO no zoom 

da lente exclusiva de Luci lemes para 
ilustrar o  revival da expo  que ganhou 

holofotes no Old Rock Bar, em 2019. 
Aliás, o Dia do Rock é comemorado no 

mês de julho, dia 13

LUCI LEMES
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Proseando! 
Estou fazendo um curso On Line. Boas lições 
e tarefas para vida. Reparto essa com vocês: 
“Você adquire um estado de plenitude, pros-

peridade e bem estar em sua vida no momento 
em que aprende a falar mais de suas bênçãos 
ao invés dos seus problemas. Problemas vêm 
e vão e são nossas próprias criações baseadas 
na lei da causa e efeito. Bênção não se cria e 
nem se conquista. Bênção se recebe e se agra-

dece. E o que a maioria costuma esquecer é 
que todos nós já nascemos cheios de bênçãos, 

inclusive em sermos dotados de uma cons-
ciência autônoma e capaz de resolver todos 

os problemas que serão criados no decorrer de 
nossas vidas. Comece a se focar nas bênçãos 
que você tem em sua vida e metade dos seus 
problemas sumirão. Não porque as bênçãos os 
resolveram ou os substituíram, mas sim porque 
estes problemas talvez nunca tenham existido 

verdadeiramente.” 
(Ricardo Prado)

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
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E
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 Detox Digital?
Em primeiro lugar desinstale 

os programas e aplicativos que 
não usa. Evite acordar com 

o celular, o que acaba sendo 
o gatilho para já acessar as 
notificações no primeiro mi-
nuto que abre os olhos. De-
sabilite as notificações, pois 
elas acabam  pipocando e se 
tornam um gatilho para pegar 

o celular a cada momento.  
Evite sacar o telefone enquan-
to está com pessoas elas são  
a sua prioridade.  Aproveite 
o silêncio sem buscar distra-

ções, sem checar  o celular. E, 
, tome consciência de como 

você tem reagido a momentos 
de ócio, ao invés de pegar o 
celular, curta seu momento.

 (wishplanner)

VIVAS! VIVAS! VIVAS! 
Moacir Silva, diretor da 

Construtora Morena, está 
radiante com o lançamen-
to do novo empreendimen-
to -, o Top Life que oferece 
modernidade e comodida-
de para morar ou investir, 
um presente para a Capital 

da Amizade. E hoje (23) 
é dia de cumprimenta-lo 

pelo aniversário. Da equi-
pe Tribuna Hoje: um forte 

abraço.

ARQUIVO PESSOAL
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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 curso de Estética e Cosmética da 
Unipar de Guaíra e Paranavaí, em 
parceria com o curso de Farmácia, 
também da Unidade de Paranavaí, 
e os cursos da área da saúde 
da modalidade semipresencial, 
promoveram a Aula Magna: 
‘Aromaterapia nos cuidados da 
pele, mente e emoções’. 
Transmitida via Youtube, a aula 
contou com a participação de 
mais de 300 pessoas, incluindo 
estudantes da Unipar de 
Umuarama, Cianorte e Francisco 
Beltrão, além de professores e 
alunos da Unoeste, de Presidente 
Prudente/SP, e estudantes da 
Famesp.

O tema foi ministrado pelo 
professor Felipe Scholz, tecnólogo 
em Estética, mestre em Ciências da 
Saúde e docente da Famesp, Unip 
e Uninove. Durante a aula, Scholz 
destacou os resultados de algumas 
pesquisas com óleos essenciais, sua 
aplicação em pacientes queimados, 
tratamentos de pele e ansiedade. 
“A aula foi bastante proveitosa, 
sendo que o palestrante procurou 
fazer uma abordagem cientifica e 
prática sobre os óleos essenciais e 
vegetais e suas aplicações clínicas”, 
disse a coordenadora do curso de 
Estética e Cosmética da Unipar 
de Guaíra, professora Simone 
Angelim.

Palestrante destacou a importância da técnica nos cuidados da 
pele, mente e emoções

Aromaterapia é tema de Aula Magna 
ESTÉTICA E COSMÉTICA

Professor Felipe 
Scholz aborda 
os benefícios da 
técnica para a 
saúde do corpo 
e mente

Tonelada de 
maconha

As equipes do Batalhão de Polícia 
Rodoviária de Assis Chateaubriand e da 
Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc) 
de foz do Iguaçu prenderam um homem 
de 29 anos, que conduzia uma carreta 
carregada com uma tonelada de maco-
nha. A apreensão aconteceu em frente 
ao Posto de fiscalização na noite da terça 
(21), às margens da rodovia PR-486. A 
carga avaliada em aproximadamente R$ 
1 milhão, passaria por Umuarama e tinha 
como destino o estado de Minas Gerais. 
O veículo, com placas de Contagem/MG, 
saiu de Cascavel com a droga e, para 
tentar despistar a fiscalização, a carreta 
transportava sobre os fardos do entorpe-
cente, sacos de farelo e trigo, mas durante 
a abordagem, os policiais civis e rodoviá-
rios vasculharam a carga e encontraram 
40 pacotes com a maconha. Diante da 
situação, o motorista acabou preso e foi 
encaminhado, juntamente com a droga, à 
Delegacia de Polícia Civil da cidade, onde 
foi autuado em flagrante por tráfico.

DROGA estava escondida embaixo de sacos de farelo 
de trigo
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Afsu já tem adversário e 
data marcada na Série Ouro

Confirmando a notícia divulgada na 
semana passada, a Série Ouro do Fut-
sal Paranaense terá um novo formato 
de disputa, com os 14 times divididos 
em dois grupos, jogando a primeira 
fase em turno único dentro do grupo e 
avançando quatro times de cada grupo 
para os playoffs.

Outra novidade é o torneio que vai 
definir o rebaixamento e manter os times 
em atividade até o final do ano. O novo 
formato possibilita que um time, que 
seja o último colocado na fase de clas-
sificação, termine o campeonato como 

campeão da Taça FPFS e 
com o terceiro lugar geral.

“A ideia é manter todos 
os times em atividade o 
maior tempo possível, 
independente do que esti-
verem desclassificados 
sejam os times da LNF 
ou apenas no estadual”, 
disse Cristiano Barros, 
diretor de competições da 
Federação Paranaense de 
Futebol de Salão.

O campeonato come-
çará em 21 de agosto, 
com um total de sete 
r odadas  na  p r ime i ra 
fase e mais seis datas para os 
play-of fs de quar tas-de-final até a 
decisão, que acontecerá na primeira 
quinzena de dezembro.

O Grupo A terá Pato Futsal, Cascavel 

Futsal, Marreco, Dois Vizinhos, Ampere, 
São José dos Pinhais e Chopinzinho.

No grupo B estão Marechal, Campo 
Mourão, Foz Cataratas, Umuarama, 
Toledo, Palmas e Siqueira Campos.

PRIMEIRA RODADA
 Chopinzinho  x  Cascavel
 Marreco  x  São José dos Pinhais
 Dois Vizinhos  x  Ampére
 Campo Mourão  x  Siqueira Campos
 Foz  x  Palmas
 Umuarama  x  Toledo 

APÓS a covid-19, vem o voltam das emoções do Campeonato Paranaense 
de Futsal serie Ouro

ARQUIVO JORNAL TRIBUNA HOJE NEWS

Faça sua parte: respeite o isolamento social e use máscara.

RESPIRADORES COMPRADOS 
PELO MENOR PREÇO 

DO BRASIL

1.400 NOVOS LEITOS 
DE ENFERMARIA

MAIS DE 900 NOVAS UTIs 
POR TODO O ESTADO

MAIS DE 500 MIL TESTES 
DE COVID-19

MAIS DE 1.000 
PROFISSIONAIS

TELEMEDICINA:
MAIS DE 10.000 PESSOAS

ATENDIDAS DE SUAS CASAS

3 HOSPITAIS REGIONAIS 
ENTREGUES ANTES 

DO PRAZO

R$ 400 MILHÕES 
INVESTIDOS

A pandemia 
ainda não acabou. 
E o Governo reforçou 
o sistema de saúde.
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