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Lobo-guará será estampado na nova 
cédula de R$ 200 do Banco Central 

PÁGINA

04
PÁGINA

08
Prefeitura divulga gastos do combate à 
covid no Portal da Transparência 

Preso 3º envolvido em assalto que 
terminou com 2 mortos em confronto

Carreata
Empresários dos ramos de supermercado, açougue, 
panificadores e pizzaria realizaram uma carreata 
em defesa da reabertura dos estabelecimentos 
aos domingos. O funcionamento foi vedado como 
medida preventiva à proliferação da covid-19 pela 
administração municipal.                                 l Pág. 6

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

A Polícia Civil de Umuarama prendeu ontem um jovem de 18 anos, acusado de ser o ter-
ceiro envolvido num roubo ocorrido mês passado e que culminou na morte de dois compar-

sas na PR-482. Encontrado em uma casa em Cruzeiro do Oeste, o rapaz foi entregue na 
delegacia daquele município. Depois foi levado à Penitenciária Estadual. l Pág. 10

Novo endereço 
O Ambulatório de Síndromes Gripais 

saiu da tenda onde funcionava ao 
lado do PA 24h Dr. Cândido Garcia e 
já atende os pacientes com suspeita 

de infecção por coronavírus em 
novo endereço, na Avenida Ângelo 

Moreira da Fonseca, em frente 
à 7ª Subdivisão Policial. Graças a 
uma parceria entre a prefeitura e 
a Viação Umuarama, um espaço 
na antiga garagem do transporte 

coletivo foi cedido sem custos para a 
Secretaria Municipal de Saúde.

l Pág. 9

TIAGO BOING/ASSESSORIA/PMU



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 30 DE JULHO DE 2020

UMUARAMA

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - CEP 87.501-210 - Umuarama - PR

Fone/Fax: (44) 3056-6050
Direção Geral 
Clarice Roman

Redação
Alex Mirranda

FALE CONOSCO
Jornalismo: editoria@tribunahoje.jor.br I Comercial: comercial@tribunahoje.jor.br
Circulação: assinaturas@tribunahoje.jor.br I Direção: diretor@tribunahoje.jor.br 

www.tribunahoje.jor.br

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

01 03 05 10 13 14 26
concurso: 335

03 41 43 46 47 50

concurso: 2110

concurso: 1516

FIGUEIRENSE/SC

concurso: 2095

04 05 13 14 15 22 25 
34 43 51 52 54 58 60

63 76 84 88 90 97

09 15 22 25 32 42

16 25 27 56 65 71 73

04 24 37 43 59 60
concurso: 2283

concurso: 5325

03 41 52 59 68

concurso: 5480

23.367
24.804
17.102
39.594
35.477

01 03 04 05 06 10 11 12
13 14 17 19 20 22 24

ABRIL

Crescente
27/07 - 09h33

Fases da lua
Minguante
11/08 - 13h47

Nova
18/08- 23h42

Cheia
03/08 - 12h59

Céu claro

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Quinta

28 15

Quinta

11 7 17 9

SextaSexta

NubladoCéu claro Nublado

h
h

h
h

h
h

1425
h

h

Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Recomposição do FPM
Com intensa atuação da Confederação Nacional de Municípios 
(CNM), AMP (Associação dos Municípios do Paraná), as demais 
entidades municipalistas e prefeitos, os deputados aprovaram 
a extensão da complementação dos Fundos de Participação 
dos Municípios (FPM) e dos Estados (FPE). De acordo com o 
substitutitvo do deputado Hildo Rocha (MDB-MA) à Medida Provisória 
(MP) 938/2020, a União deverá garantir que os próximos repasses 
atinjam, no mínimo, os mesmos valores de 2019 enquanto os R$ 
16 bilhões previstos no texto original da MP não esgotarem. Até 
o momento, já foram utilizados cerca de R$ 9,8 bilhões, estando 
disponíveis R$ 6,13 bilhões. A matéria segue para o Senado.

Lei Aldir Blanc
A Câmara aprovou ontem (29) a MP que prevê prazo de 120 dias 
para que estados e municípios repassem R$ 3 bilhões de recursos 
federais destinados a ações emergenciais no setor cultural. Os 
valores que não forem utilizados devem ser devolvidos à União. 
O texto já tinha passado pela Câmara, mas sofreu mudanças 
no Senado e teve de voltar à análise dos deputados. O plenário 
reverteu as alterações para agilizar a tramitação. Como o texto 
final ficou igual à MP enviada por Jair Bolsonaro, a matéria segue 
para promulgação do próprio Congresso.

Contagem regressiva
O prazo de 120 dias para destinação dos recursos será contado 
após o repasse realizado pela União. A MP também permite 
que estados e municípios complementem os valores com 
recursos próprios. A lei que destinou R$ 3 bilhões para a 
cultura foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 29 
de junho. A legislação ficou conhecida como Lei Aldir Blanc, 
em homenagem ao compositor e escritor que morreu em 
maio, vítima do coronavírus. No dia seguinte à sanção, em 30 
de junho, o governo federal editou a medida provisória para 
estabelecer como seria o repasse dos recursos previstos na lei.

Conquista
Considerada uma conquista 
municipalista no contexto da 
pandemia do novo coronavírus 
(Covid-19), a recomposição 
dos fundos tem como objetivo 
minimizar os impactos 
nos cofres públicos com a 
desaceleração da economia 
e a queda na arrecadação. 
“Esse reforço financeiro é 
indispensável não só para 
ajudar nas ações emergenciais, 
mas para possibilitar ao gestor 
planejar e se organizar para 
os próximos meses. É uma 
conquista, mas não é dinheiro 
novo. E será importante para 
um encerramento de mandato 
com menos dificuldades”, 
adiantou o presidente da CNM, 
Glademir Aroldi.

Prazo encerrado
O prazo para participação 
popular em consulta pública 
que define metas da Justiça 
Eleitoral para 2021 terminou 
ontem (29). A consulta institui 
princípios para a gestão 
participativa na elaboração 
das metas do Judiciário. A 
população opinou sobre 
o grau de importância da 
educação eleitoral, participação 
feminina, priorização de 
julgamento de crimes contra a 
administração, à improbidade 
administrativa e ilícitos 
eleitorais. Metas traçadas 
em 2009 representam o 
compromisso dos tribunais com 
o aperfeiçoamento da prestação 
jurisdicional, proporcionando à 
sociedade um serviço eficiente.
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Lobo-guará será estampado 
na nova cédula de R$ 200

O Banco Central informou ontem 
(quarta-feira, 29) que o Conselho 
Monetário Nacional (CMN) apro-
vou o lançamento da cédula de R$ 
200, que terá como personagem 
o lobo-guará.

De acordo com a instituição, 
a nova cédula deverá entrar em 
circulação no final de agosto, e a 
previsão é que sejam impressas 
450 milhões de cédulas de R$ 
200 em 2020.

Até o final da tarde de ontem, 
o Banco Central ainda não havia 
divulgado a imagem da nova 
cédula. Atualmente, há seis tipos 
de cédulas em circulação: R$ 2, R$ 
5, R$ 10, R$ 20, R$ 50 e R$ 100.

Carolina de Assis Barros, dire-
tora de Administração do Banco 
Central, afirmou que a institui-
ção está atenta à demanda da 
população por mais meio cir-
culante. “Se ela [a demanda] 
existe, a gente precisa atender. 
A gente não sabe por quanto 
tempo essa demanda adicional 

Linha de crédito às empresas na pandemia
A Câmara dos Deputados apro-

vou ontem (29) par te das emen-
das do Senado à medida provisó-
ria que cria linha de crédito para 
empresas pagarem salários ou 
verbas trabalhistas em meio à 
pandemia do novo coronavírus. 
O texto segue para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

Por um placar de 288 a 157 
votos, os deputados rejeitaram a 
mudança feita pelos senadores 
em relação ao teto máximo de 
faturamento das empresas bene-
ficiadas pelo programa.

Com isso, f ica valendo o 

texto aprovado pela Câmara em 
junho, segundo o qual poderão 
ser atendidas empresas com 
receita bruta anual entre R$ 360 
mil e R$ 50 milhões.

Ao analisar a MP, os senadores 
tinham limitado a linha de crédito 
a empresas com receita bruta de 
até R$ 10 milhões e incluído as 
microempresas, cuja receita bruta 
anual é de até R$ 360 mil.

A MP, que criou o Programa 
Emergencial de Suporte a Empre-
gos (Pses), entrou em vigor em 
abril, assim que foi editada pelo 
Executivo. No entanto, para virar lei 

em definitivo, precisa ser aprovada 
pelo Congresso em até 120 dias.

As empresas terão prazo 
de até 36 meses para pagar o 
empréstimo, com carência de 
seis meses para início do paga-
mento, com capitalização de juros 
durante esse período.

Os juros serão de 3,75% ao ano. 
Os bancos participantes podem for-
malizar as operações de crédito até 
31 de outubro de 2020.

A União poderá transferir até R$ 
17 bilhões ao BNDES a fim para a 
execução do Programa. Inicialmente, 
esse valor era de R$ 34 bilhões.

por dinheiro vai durar”, declarou.
Segundo Carolina, em momen-

tos de incerteza, como atualmente, 
durante a pandemia de coronaví-
rus, as pessoas tendem a fazer 
saques e acumular dinheiro. “Isso 
não é um fenômeno do nosso 
país, e isso gerou um aumento 
expressivo de demanda nas casas 
impressoras”, declarou.

De acordo com a diretora, o 
Conselho Monetário Nacional 
autorizou nesta quarta-feira (29) 
o valor de R$ 113,4 milhões para 
impressão de 45 milhões de 
cédulas de R$ 200 e 170 milhões 
de cédulas de R$ 100.

A diretora do BC afirmou que 
a impressão de novas cédulas 
não tem relação com inflação. 
“Temos um sistema de metas. No 
momento, a inflação é baixa, está-
vel, e controlada”, disse.

Ainda conforme a diretora, o 
BC fez uma pesquisa em 2001 
e selecionou para as cédulas 
uma lista de imagens de animais 

ameaçados de extinção.
“Como nas demais cédulas, tem 

elementos de segurança robustos 
e capazes de proteger de falsifica-
ção. Quanto maior o valor, maior é 
a preocupação”, encerrou.

CAROLINA Barros afirma que a instituição está 
atenta à demanda da população por mais meio cir-
culante. “Se ela existe, temos que atender”

DIVULGAÇÃO
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O senador Flávio Arns 
(Rede-PR), relator no 
Senado da PEC que torna 
permanente o Fundo de 
Desenvolvimento e Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb), proto-
colou ontem seu parecer 
sobre a proposta. Arns 
manteve o texto aprovado 
na Câmara dos Deputados 
no dia 21 deste mês.

“Foram mais de dez 
audiências públicas no 
Senado para discutir o 
tema, inúmeras reuniões 
com a deputada Dorinha 
Rezende (DEM-GO) e o 
deputado Bacelar (Pode-
-BA), presidente da Comis-
são Especial do Fundeb 
na Câmara, diversas reu-
niões com movimentos e 
entidades ligados à edu-
cação, além da atuação 
impecável das consulto-
rias legislativas e de orça-
mento das duas Casas 
Legislativas”, disse Arns.

O senador ressaltou 
que foi essa união de 
esforços que permitiu uma 
articulação política harmô-
nica e coordenada entre 
Câmara e Senado durante 
a evolução das discus-
sões do novo Fundeb. A 

Investimento
O Fundeb atende todas etapas anteriores ao ensino supe-

rior e representa 63% do investimento público em educação 
básica. Os recursos do fundo são destinados às redes estaduais e 
municipais de educação, conforme o número de alunos matricula-
dos na educação básica. A expectativa é que o Fundeb seja votado 
em agosto no Senado. Antes, porém, os senadores precisam lim-

par a pauta da Casa, que está trancada por várias medidas provisó-
rias já aprovadas pela Câmara. Caso a proposta seja confirmada no 

Senado sem alterações, o texto vai à promulgação.

Fundeb
aprovado

proposta aumenta gra-
dativamente a participa-
ção da União no Fundeb, 
passando dos atuais 10% 
para 23% no ano de 2026.

NOVO CRITÉRIO
Outra novidade é a 

criação de um critério 
aprimorado de distribui-
ção dos novos recursos 
da União, que se soma 
ao critério atual para 
não prejudicar ninguém. 
“O novo critério lança 
olhar sobre as situações 
par ticulares, ‘município 
por município’, e consi-
dera no cálculo da par-
tilha todos os recursos 
vinculados à educação, 
apr imorando o cr i té -
rio antigo, o qual olha 
somente ‘estado por 
estado’, considerando 
unicamente os recursos 
recebidos via Fundeb”, 
explicou o relator.

O novo critério tam-
bém aumenta o poten-
cial redistributivo do Fun-
deb, ampliando em 54% 
o número de redes de 
ensino beneficiadas pela 
complementação da União 
e, consequentemente, o 
número de alunos atendi-
dos pelo recurso federal.

Maior do mundo!
O ministro Tarcísio de Freitas 
(Infraestrutura) disse que 
até o fim do mandato do 
Governo Bolsonaro mais de 
100 leilões de ativos serão 
implementados pela pasta 
e destacou os projetos de 
concessão das rodovias, além 
da sexta rodada de concessão 
de 22 aeroportos. “Temos o 
maior programa de concessão 
do mundo, que trará 
avalanche de dinheiro privado 
à economia, transformando 
a infraestrutura nos próximos 
anos”, destacou Freitas. 
Aeroportos e rodovias do 
Paraná estão no pacote.

Eleição digital
A Essent Just desenvolveu a 
tecnologia que possibilitará 
que os partidos políticos 
usem APPs para distribuir 
recursos a candidatos nas 
eleições municipais. O serviço 
digital registrará a partilha 
de doações, verbas dos 
fundos partidário e eleitoral, 
além da cota de 30% para 
candidaturas femininas. No 
pós-campanha, o plano é que 
os partidos usem esses dados 
para facilitar a prestação de 
contas à Justiça Eleitoral.

Filiação virtual
O PDT realizou filiação virtual 
de novos integrantes da 
legenda, transmitida ao vivo 
pelo Instagram. A filiação foi 
conduzida pelo deputado e pré-
candidato a prefeito de Curitiba 
Gustavo Fruet, presidente 
do diretório municipal, e o 
vereador Dalton Borba. O PDT 
tem 1.162.475 filiados no País 
e, desses, 67.258 no Paraná.

“Caixa de segredos”
O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, 
comparou a Lava Jato a uma 
“caixa de segredos”, por 
manter um banco de dados 
distante do controle central 
do MPF. Segundo ele, o 

compartilhamento de dados 
com a PGR deve ocorrer para 
evitar que as informações 
contidas no sistema do grupo 
de procuradores paranaenses 
sejam usadas para “chantagem 
e extorsão”. Aras disse ainda 
que, em razão de suas medidas 
de “unidade e transparência”, 
tem sofrido oposição dentro do 
Ministério Público.

Suspensão
A juíza Gabriela Hardt, da 
13ª Vara Federal em Curitiba, 
decidiu suspender o repasse 
de recursos recuperados pela 
Operação Lava Jato para o 
combate ao coronavírus. Na 
decisão, a juíza afirma que é 
preciso esperar a deliberação 
do STF sobre a questão. Os 
valores repassados poderiam 
chegar a R$ 500 milhões 
após a liberação de todo o 
montante, enquanto R$ 21 
milhões seriam liberados 
imediatamente. 

Isenção
O governador Ratinho Júnior 
sancionou a lei que isenta as 
taxas de estada dos veículos 
apreendidos que ficam 
nos pátios do Detran. As 
diárias não serão cobradas 
até o órgão retomar os 
atendimentos presenciais, 
suspenso por causa da 
pandemia do coronavírus. O 
valor atual das diárias é de 
R$ 27,66. Estão isentos os 
créditos gerados desde o dia 
19 de março. 

Operação Ágata
O Exército Brasileiro fez um 
balanço das apreensões 
realizadas no âmbito da 
Operação Ágata/Fronteira Sul 
que começou no último fim de 
semana. Segundo o balanço, 
entre mercadorias e drogas, já 
foi apreendido o valor estimado 
em R$ 2 milhões. No ranking 
de apreensões, os principais 
são medicamentos, eletrônicos, 
celulares, maconha e outros.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0000189-30.2017.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$ 20.280,00
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): Thaisa Munike Costa de Oliveira

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) executado(a)  inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 073.075.769-29,Thaisa Munike Costa de Oliveira,
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de  sob nº , ondeExecução de Título Extrajudicial 0000189-30.2017.8.16.0173 - Projudi
é exequente  e executado(a) Associação Paranaense de Ensino e Cultura Thaisa Munike Costa de

, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:Oliveira
 
RESUMO DA INICIAL: “Por força do Título Executivo (notas promissórias), o executado é devedor do
exequente do valor total de R$ 20.280,00, datado de 02/01/2017. No entanto, até a presente data, o
executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os esforços da

”.exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe
 
Fica o executado  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que,CITADO
no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com seus acréscimos legais ou no prazo de 15 (quinze) dias
embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantia do
débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30%
(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá parcelar o
restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários ficam fixados em 10%. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

 
Umuarama, 30 de junho de 2020

 
Marcelo Pimentel Bertasso
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Carreata pela reabertura 
do comércio aos domingos

Na tarde de ontem 
(quar ta-feira, 29) dezenas 
de empresários par ticipa-
ram de uma carreata que 
defendia o funcionamento 
de alguns estabelecimen-
tos comerciais aos domin-
gos, em Umuarama. A 
aber tura está vedada 
como medida preventiva a 
proliferação da covid-19.

Os manifestantes defen-
dem que a aber tura aos 
domingos de estabelecimen-
tos como mercados, açou-
gues, padarias e outros, em 
sua maioria de seguimentos 
que fazem a distribuição e 
comercialização de produtos 
alimentícios, não potencia-
liza a disseminação do vírus, 
principalmente enquanto as 

medidas preventivas esti-
verem sendo seguidas. 
Eles lembram que o uso 
constante de máscaras e a 
higienização das mãos com 
álcool gel já fazem parte do 
dia a dia e do cotidiano do 
umuaramense.

Os empresários também 
argumentam que os prejuí-
zos financeiros são grandes 
por conta do fechamento 
de seus estabelecimentos, 
determinado por meio do 
decreto 165/2020.

A carreta com buzinaço 
seguiu pela avenida Paraná, 
ao lado do Lago Aratimbó 
até o Centro Cívico, em 
frente à Prefeitura. Entre 
os par ticipantes estavam 
donos de restaurantes, 

açougues e bares.
De acordo com o pro-

prietário da pizzaria, Willian 
Rodrigues, mais de 100 
empresários que fazem 
parte do mesmo grupo que 
deixou de abrir seus estabe-
lecimentos aos domingos, 
resolveram se manifestar, 
principalmente a fim de cha-
mar a atenção da adminis-
tração pública do município. 
“Essa manifestação é uma 
forma de demonstrar nossa 
insatisfação com o quadro 
atual e tentar marcar uma 
reunião a fim de entrar num 
consenso. Precisamos con-
tinuar trabalhando. Acho 
que ao invés de reduzir o 

tempo de funcionamento, 
temos que pensar em esten-
der o horário, inclusive aos 
domingos. Isso diminuirá a 
aglomeração de público nos 
estabelecimentos. Quem 
precisa comprar aos domin-
gos acaba indo comprar no 
sábado, se aglomerando 
com quem já costumeira-
mente faz as compras aos 
sábados”, comenta o empre-
sário, ressaltando que numa 
reunião tudo pode ser resol-
vido. “Vamos tentar marcar 
uma reunião e explicar nossa 
situação e tentar entrar um 
acordo e apresentar quais 
as medidas que podem ser 
tomadas”, conclui.

EMPRESÁRIOS se reuniram no Lago Aratimbó e seguiram até centro até o 
Centro Cívico, pedindo a reabertura aos domingos
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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
28/6 a 28/7 0,5000 0,1303 0,0000
1/7 a 1/8 0,5000 0,1303 0,0000
2/7 a 2/8 0,5000 0,1303 0,0000
3/7 a 3/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,62% 23,17 
Vale ON +4,33% 62,95 
ItauUnibanco PN +2,35% 28,29 
Bradesco PN +3,15% 24,26 
Cielo ON -3,52% 4,94 
Natura ON +6,73% 47,09

IBOVESPA: +1,44% 105.605 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 105,07
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 72,200

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 5,1710 5,1720 -4,9%
PTAX  (BC) -0,7% 5,1389 5,1395 -6,1%
PARALELO +0,2% 4,8800 5,4300 -5,4%
TURISMO +0,2% 4,8800 5,4100 -5,4%
EURO -0,4% 6,0480 6,0497 -1,7%

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 29/07

Iene R$ 0,0489
Libra est. R$ 6,67
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.352,81 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/07

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 29/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 110,00 3,8% 1,9%
SOJA Paranaguá 114,50 1,3% 0,9%
MILHO Cascavel 48,00 6,7% 4,3%

SOJA 891,50 -5,25 3,5%
FARELO 286,90 -2,00 1,2%
MILHO 315,50 -4,50 -4,0%
TRIGO 532,75 9,25 9,5%

SOJA 100,48 -0,8% 0,8%
MILHO 42,59 0,4% 5,8%
TRIGO 58,21 0,0% 0,8%
BOI GORDO 213,52 0,1% 5,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 29/07 PR DIA 30d.

Em 29/07 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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Gastos com
a covid-19

O contribuinte umua-
ramense pode consultar 
as despesas do municí-
pio de Umuarama com 
o combate à pandemia 
de Covid-19 diretamente 
no Portal Transparência, 
acessível pelo site ins-
titucional da Prefeitura 
umuarama.pr.gov.br.

Um link específico 
disponibiliza um grande 
leque de informações 
sobre todos os gastos, 
boletins epidemiológicos, 
licitações e contratos, 
entre outras opções, 
das ações realizadas 
pela Secretaria Munici-
pal de Saúde no enfren-
tamento da pandemia.

Os dados podem ser 
visualizados através do 
quadro “Covid-19” no Por-
tal da Transparência ser-
vicos.umuarama.pr.gov.
br/portaltransparencia, 
que oferece uma série de 
opções para acompanha-
mento das ações – como 
perguntas frequentes, 
chamamentos públicos, 
p rog ramas soc ia is , 
decretos municipais e 
legislação, receitas e 
despesas e servidores 
credenciados.

O objetivo é dar trans-
parência e confiabilidade 
aos gastos para for ta-
lecer o enfrentamento 
da pandemia, sem abrir 
mão dos instrumentos de 
transparência e controle 
social atendendo à legis-
lação que recomenda 

disponibilizar essas infor-
mações, atualizadas dia-
riamente pela Controlado-
ria Geral do município.

A forma como as 
informações são divulga-
das rendeu ao município 
posição de destaque em 
avaliação do Ministério 
Público do Estado do 
Paraná (MP-PR), que colo-
cou Umuarama entre as 
seis cidades paranaen-
ses com 100% de trans-
parência nas ações reali-
zadas no enfrentamento 
à pandemia de Covid-19.

A cidade ocupa a 4ª 
posição, atrás apenas 
de nos municípios de 
Campo Mourão (1º), Cas-
cavel (2º) e Nova Santa 
Rosa (3º), em ranking que 
analisa aspectos formais 
e avalia se os municípios 
estão cumprindo a lei e 
divulgando de forma ade-
quada as informações 
sobre o combate à pan-
demia em seus portais.

No portal é possível 
conferir o uso de recursos 
públicos na aquisição de 
insumos, medicamentos, 
materiais de proteção 
individual, contratação de 
exames, itens estruturais, 
equipamentos, produtos 
e serviços médicos, entre 
outros. “As ações que rea-
lizamos têm a devida pres-
tação de contas e, com 
isso, obtivemos o reco-
nhecimento do Ministério 
Público”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom.

PT x PT
Está na fila da pauta da Executiva 
nacional do PT julgamento de 
recurso do diretório municipal do 
Recife, que pede a nulidade da pré-
candidatura da deputada federal 
Marília Arraes - neta do saudoso 
Miguel Arraes - à prefeitura. É o 
primeiro caso regional que pode 
abrir precedente para outras 
articulações em capitais. Ela é a 
preferida de Lula da Silva na disputa, 
mas a indicação mexeu no vespeiro 
recifense do partido, contrariando 
o projeto eleitoral do senador 
Humberto Costa, que manda na 
legenda ali e tem aliança com o 
PSB. Em decisão recente, 85% dos 
delegados do diretório rechaçaram 
candidatura de Marília. Dirigentes 
argumentam que o partido está 
desmobilizado e sem estrutura 
para campanha.

Frevo descompasso 
O ex-presidente do diretório 
estadual e hoje secretário de 
Desenvolvimento Agrário de 
Pernambuco, Dilson Peixoto, diz que 
Marília demonstrou imaturidade 
ao constranger o Humberto Costa 
e convidá-lo, pela imprensa, para 
coordenar sua campanha.

A conferir
Em nota, a assessoria de Marília 
afirma que “decisão da Executiva 
Nacional foi tomada e divulgada 
por meio de resolução” em 
março. Lembra ainda que 
recentemente a presidente do PT, 
Gleisi Hoffmann, ressaltou que a 
Executiva está com Marília.

Urna$
A brasileira Positivo, 
fabricante de computadores 
e softwares, vendeu para o 
TSE 180 mil urnas eletrônicas 
para a eleição de 2022; e vai 
embolsar R$ 800 milhões.

Modelo brazuca
É consenso na Corte que as 
470 mil urnas atuais estão 
aptas a atender as eleições 
municipais deste ano - e parte 
delas, substituídas, pode ser 
vendida a outros países.

Segue a novela
O Twitter tem um precedente 
notório de bloqueio de contas 
no microblog por decisão de 

uma autoridade: o do Governo 
da Alemanha. Mas era contra 
conteúdo nazista. Bem diferente 
do caso dos bolsonaristas, 
pedido pelo ministro Alexandre 
de Moraes, do STF. 

Justiça
A pedido do MPF, a Justiça 
Federal arquivou o inquérito 
da Polícia Federal contra o 
ex-governador de Minas Gerais 
Fernando Pimentel, a esposa 
Carolina Oliveira e o jornalista 
e consultor Mário Rosa. Eram 
investigados por lavagem 
de dinheiro e ocultação de 
bens, mas os promotores só 
encontraram boatos.

Justiça 2
Mário Rosa é pioneiro e um dos 
mais requisitados consultores 
de mídia do País. Depois que 
a PF bateu à sua porta em 
Brasília (para surpresa geral), 
ele escreveu um livro em sua 
defesa. E ontem saboreou a 
demorada justiça dos fatos.

Cobras...
A AGU conseguiu na Justiça o 
afastamento de uma servidora 
do Ibama, em Brasília, suspeita 
de tráfico de animais silvestres. 
É que o instituto apenas abriu 
procedimento administrativo, e ela 
continuava no cargo, apesar das 
evidências de sua participação no 
caso, segundo o inquérito policial 
no episódio da ‘cobra naja’.

... e “gaiolas”
Pedro Krambeck, o estudante de 
veterinária preso pela Polícia Civil 
ontem, dono da cobra traficada, 
não será o único a ir pra “gaiola”, 
indicam as investigações. 

Cony redivivo
A Letra Viva Leilões virtuais oferece 
preciosos lotes de parte do acervo 
do saudoso Carlos Heitor Cony. 
Tem livros de Glauber Rocha, 
Guimarães Rosa e Jorge Amado 
com dedicatórias para o mestre. Só 
para citar alguns exemplos.
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Umuarama recebe mais 250 
cestas da Defesa Civil Estadual

A Defesa Civil Estadual reali-
zou mais uma doação de ajudar 
o município a atender famílias em 
situação de vulnerabilidade por 
causa da pandemia de coronaví-
rus. Na manhã de ontem (29), a 
Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social recebeu 200 cestas de 
alimentos que foram entregues 
diretamente nas unidades do Cen-
tro de Referência em Assistência 
Social (Cras), onde estão cadas-
tradas as famílias que precisam 
deste auxílio.

A doação foi feita para a 
Defesa Civil do município, que 
realizou a entrega nos três Cras, 
sob a super visão da chefe de 
Proteção Social Básica, Dayanne 
Paola de Oliveira Demozzi. “Nós 
fomos buscar as cestas de ali-
mentos em Curitiba, diretamente 
no órgão estadual, através do sis-
tema de ajuda humanitária devido 
à pandemia”, explicou o coorde-
nador da Coordenadoria Municipal 
de Defesa Civil (Comdec), inspe-
tor Enivaldo Ribeiro.

No total, foram recebidas 250 
cestas, distribuídas da seguinte 
forma: 65 foram para o Cras I, 65 
para o Cras II e 70 para Cras III. 
“As 50 restantes ficarão armaze-
nadas para a Defesa Civil atender 
necessidades pontuais e outros 
destinos”, conta.

Para buscar as cestas na 
capital, a Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação 
auxiliou cedendo um caminhão 
com motorista e ajudante.

Além de orientar a distribui-
ção de doações, a Secretaria de 
Assistência Social tem atuado na 
doação de cestas de alimentos 

adquiridas pelo município, distri-
buição dos car tões do Programa 
Comida Boa, do governo do 
Estado – que possibilitam a com-
pra de alimentos nos supermerca-
dos conveniados – e orientações 
sobre o auxílio emergencial do 
governo federal, que injetou mais 
de R$ 13 milhões na economia 
local, entre outros serviços.

“Muitos pais e mães de famí-
lia perderam renda e enfrentam 
dif iculdades para sustentar 

a casa”, disse a secretária 
Izamara Amado de Moura. “Mas 
graças ao empenho do municí-
pio na aquisição dos alimentos 
e também às doações realiza-
das pelo comércio, entidades e 
pessoas físicas, como esta da 
Defesa Civil Estadual, tem sido 
possível atender a um grande 
número de famílias, pessoas em 
situação de rua e demais neces-
sitados”, completou a secretária 
de Assistência Social.

ALÉM das 200 cestas entregues nos centros municipais, 50 ficaram armazenadas para atender 
necessidades pontuais

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ambulatório sai da tenda e 
já atende em novo endereço

O Ambulatório de Síndromes 
Gripais, que por meses atendeu 
pessoas com suspeita de infecção 
pelo coronavírus em uma tenda ao 
lado do Pronto Atendimento 24h 
Dr. Cândido Garcia, já atende em 
novo endereço. Graças a uma par-
ceria entre a Prefeitura e a Viação 
Umuarama, um espaço na parte 
administrativa da antiga garagem 
do transporte coletivo urbano foi 
cedido sem custos para a Secre-
taria Municipal de Saúde, que rea-
lizou as adequações necessárias 
e uma completa pintura.

A transferência para o novo 
espaço – que também fica na Ave-
nida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca, 
próximo da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP) – ocorreu na tarde da terça-
-feira, 28, quando o atendimento foi 
temporariamente transferido para as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS). 
A tenda já foi desativada, encerando-
-se o período de locação.

Ao final da tarde, a equipe de 
médicos e enfermeiros passou a 
atender no novo ambulatório, con-
cebido para separar as pessoas 
com suspeita de Covid-19 dos 
demais pacientes atendidos nas 
unidades de saúde, como estraté-
gia de prevenção e enfrentamento 
da pandemia. A administração 
municipal agradece a solidarie-
dade da Viação Umuarama, que 
cedeu aquela estrutura para a 
saúde do município possibili-
tar um atendimento mais ade-
quado à população.

O ambulatório atende pacien-
tes com síndromes gripais e sus-
peita de infecção pelo vírus, mas 
a secretária de Saúde do muni-
cípio, Cecília Cividini, alerta para 
os cuidados preventivos e lembra 

Números da covid 
Na tarde de ontem (quarta-feira, 29), novos oito casos de covid-19 foram anuncia-

dos pela Secretaria de Saúde em Umuarama, elevando para 603 o total de positiva-
dos para coronavírus em Umuarama. Os novos casos são quatro homens com idade 

entre 17 e 50 anos e quatro mulheres (de 37 a 59 anos). Desse total, 338 pessoas já se 
recuperaram, 246 permanecem em isolamento domiciliar e nove estão internadas em 
enfermarias e leitos de UTI. A cidade tem ainda 909 pessoas com suspeita de infecção 
pelo coronavírus, das quais 905 estão isoladas e quatro hospitalizadas (uma delas em 
UTI). Dez óbitos causados pela doença também já foram confirmados pela Secretaria 
de Saúde, que soma um total de 3.552 notificações; 2.040 casos suspeitos já foram 

descartados. O índice de ocupação de leitos de UTI continua elevado – do total de 20 
leitos disponíveis na rede SUS, 16 estavam ocupados nesta quarta (80%) por pacientes 
positivos para Covid-19 ou com suspeita da doença, provenientes dos 21 municípios 

da área de abrangência da 12ª Regional de Saúde. Das 40 enfermarias nos dois hospi-
tais de referência (Uopeccan e Cemil), 15 estavam ocupadas (37,5%).

que as pessoas só devem buscar 
atendimento se tiverem sintomas 
claros da doença. “Não podemos 
esquecer que o uso da máscara é 
obrigatório e a população não pode 
relaxar nos cuidados pessoais, 
como higienização constante das 
mãos e objetos de contato (como 
maçanetas)”, recomenda.

Além disso, continua, “não 

devemos compartilhar objetos pes-
soais (como telefone, smartphone, 
teclado de computador, canetas e 
copos) e evitar abraços, apertos de 
mão e aglomerações. É fundamental 
evitar ao máximo o contato com outras 
pessoas e manter o distanciamento 
social, para nossa própria saúde e 
dos nossos familiares e colegas de 
trabalho”, finalizou Cecília.

O ambulatório atende pacientes com suspeitas de infecção pelo vírus 24 horas por dia
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

VOCÊ SABIA? 
A Toca do Leão Jamil Helú fica na Rua José Dias Lopes, 4994, em Umuarama, PR. 
Mas, quem foi José Dias Lopes???  

   José Dias Lopes, foi um dos comerciantes pioneiros de Umuarama, dono de  
lojas de calçados,  tendo chegado aqui em outubro de 1956.  
              Nasceu em Portugal, na cidade de Olival, comarca de Vila Nova de Ourém, 
próximo a Fátima, em 14 de agosto de 1921. Desembarcou no Brasil em julho de 
1950, com sua esposa e quatro filhos, sendo recebido por seus pais que, haviam 
vindo para o país alguns anos antes: Manoel José Lopes e Maria do Rosário. Ele veio 
para trabalhar nas lavouras de Araçatuba, mas, nunca exerceu essa profissão, e foi 
trabalhar como sapateiro, profissão que já exercia em Portugal. 
                      Com a abertura de novas fronteiras no Paraná e a fama das riquezas 
que o café produzia no Paraná decidiu vir com a família para o norte deste Estado, 
primeiramente em Lobato, já contando com ajuda dos filhos e da esposa Maria 
Isaura na sapataria que montou. 
                      Em 1956, tendo a notícia de que a Companhia Melhoramentos do 
Norte do Paraná estava abrindo a cidade de Umuarama, ele teve a intuição de que 
esta seria uma cidade importante, nesta região e decidiu vir para cá. Assim, no dia 
06 de outubro de 1956, ele chegava com a mudança e a família, num caminhão. 
Vinham com ele, a esposa, Maria Isaura Pereira e cinco filhos: Lucinda, Vitor, Maria 
Alice, José e Fernandina (esta nascida em Araçatuba). Trazia, consigo, um pequeno 
estoque de calçados e suas ferramentas de sapateiro para iniciar, na pequena 
cidade, apenas iniciada, um comércio e fabricação de calçados, situado à Rua 
Arapongas, próximo à Praça Arthur Thomas. 

Em Umuarama, nasceram-lhe outros dois filhos: Antonio e Adriano. 
No começo, encontrou muitas dificuldades, porém, com seu espírito 

empreendedor e sua persistência, foi vencendo os obstáculos e foi crescendo, no 
comércio local. Em poucos anos, transferiu a Matriz (Comercial Lopes) para a, 
então, Avenida Acre – hoje, Avenida Presidente Castelo Branco - e ficou com duas 
filiais: uma, no endereço antigo, da Rua Arapongas (Lopes Calçados) e a outra, na 
Avenida Paraná (Soberana Calçados). No começo dos anos 60 abriu algumas filiais, 
em várias cidades próximas: Terra Roxa, Iporã, Guaíra, Xambrê e Serra dos Doura-
dos que, depois, foi transferida para Icaraíma, lojas que pela dificuldade logística da 
época acabou vendendo. 

Na cidade também atuou muito no início da igreja católica então só 
com a paróquia São Francisco, ou matriz, como era mais conhecida, ajudando em 
várias atividades sociais e religiosas. 

Ele também foi um dos Fundadores do Clube Português e era um dos 
integrantes mais dinâmicos da colônia portuguesa local nos anos 60/70, que realiza 
grandes encontros festivos para relembrar a cultura da terra natal. 

Morreu em 05 de maio de 1976, de um AVC, aos 54 anos, deixando 
sete filhos, noras, genros e netos. Os filhos Vitor, Antonio e José prosseguiram com 
os negócios assim como o genro José Antonio, ate meados dos anos 90 quando 
mudaram de ramo e fecharam as lojas da cidade.  Sua família ainda está estabeleci-
da na cidade, sempre contribuindo com o desenvolvimento da cidade através da  
esposa Isaura, filhos, noras, genro, netos e bisnetos. 

Aos nove dias do mês de novembro de l981, a Câmara Municipal de 
Umuarama altera o nome da Rua Andirá  para Rua JOSÉ DIAS LOPES, através do 
Projeto de Lei nº 108/81, como homenagem a um de seus grandes pioneiros. 

  
 

Preso acusado de assalto onde 
dois morreram em confronto

A Polícia Civil de Umua-
rama cumpriu na manhã de 
ontem (quarta-feira, 29) um 
mandado de prisão preventiva 
em desfavor de um jovem de 
18 anos, acusado de ser o 
terceiro envolvido em um 
roubo ocorrido mês passado 
que culminou na morte de 
dois suspeitos na PR-482.

O rapaz acusado foi loca-
lizado em uma residência 
na cidade de Cruzeiro do 
Oeste (28 quilômetros de 
Umuarama) e foi entregue na 
Delegacia de Polícia daquele 
município e em depois foi 
encaminhado à Penitenciária 
Estadual (Peco).

O ASSALTO
De acordo com os investi-

gadores que integram o Grupo 
de Diligências Especiais (GDE), 
no dia 29 de junho, por volta 
das 18h, três assaltantes 
armados invadiram uma resi-
dência que fica situada às 
margens da rodovia que liga 
Umuarama à Maria Helena e 
anunciaram o assalto. O bando 
rendeu toda a família e uma 
vendedora de joias que tam-
bém estava no local.

Um dos moradores perce-
beu a ação marginal quando 
chegava no local e conse-
guiu acionar a Polícia Militar. 

Equipes se deslocaram rapi-
damente até o endereço e 
houve confronto, assim que 
os criminosos notaram a 
aproximação dos policiais.

Marlon Nunes da Silva, 18 
anos e José Antonio de Souza, 
30, morreram na troca de tiros.

O terceiro envolvido con-
seguiu fugir naquela ocasião, 
mas foi identificado pela polí-
cia logo em seguida.

O jovem chegou a se 
apresentar à polícia, acom-
panhado de seu advogado 
alguns após o crime, mas 
permaneceu em silêncio, 
decidindo se pronunciar ape-
nas na presença do Juiz.

As investigações revela-
ram que o grupo possivel-
mente contou com o apoio 
de outros envolvidos e que 
possuíam com informações 
privilegiadas sobre a rotina 
das vítimas. A Polícia Civil 
representou pela prisão pre-
ventiva do terceiro suspeito, o 
que foi acolhido pela Justiça.

Os investigadores traba-
lham agora para identificar 
um quar to envolvido, que 
teria repassado informações 
das vítimas aos demais crimi-
nosos e também apurar quem 
teria prestado apoio aos auto-
res na noite do assalto.

MANDADO de prisão levou à cadeia jovem de 18 anos envolvido em assalto onde 
dois comparsas morreram em confronto com a PM

ALEX MIRANDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você terá coragem, iniciativa e ousadia de sobra para conquistar 
o que deseja. Só fique de antena ligada à tarde, quando rola 
um entrevero entre a Lua e Netuno, influência que pode tornar 
o astral incerto e confuso. 

Touro 21/04 a 20/05
A Lua se estranha com Netuno, apontando excesso de empolga-
ção, falta de clareza e confusões. Evite agir com teimosia e saiba 
respeitar opiniões contrárias às suas. Nos assuntos do coração, Lua 
e Vênus formam ângulo tenso e recomendam a ir com mais calma. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua briga com Netuno e recomenda a ir devagar ao lidar com 
os assuntos de trabalho: pode enfrentar disputas e situações 
confusas. É melhor não exagerar na confiança nem contar van-
tagens, inclusive em entrevistas de emprego. 

Câncer 21/06 a 21/07
Se estiver procurando emprego, pode se dar bem ao fechar um 
contrato. Seu foco nos estudos deve render bons resultados. 
Porém, a Lua forma aspecto nervoso com Netuno e aconselha a 
pegar mais leve à tarde: fique na rotina e priorize seu bem-estar. 

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
Há risco de se equivocar em seus julgamentos ou passar adiante 
informação que deveria manter em sigilo, então, fale menos e 
observe mais. Na paixão, Lua e Vênus alertam para contratempos. 

Aquário 21/01 a 19/02
Com seu bom papo, versatilidade e simpatia, tem tudo para 
atrair aliados, amizades e admiradores. Só convém controlar 
melhor sua grana à tarde, quando Lua e Netuno ficam em atrito 
e alertam que há risco de comprar coisas que não precisa e com 
um custo-benefício que nem vale a pena. 

Peixes 20/02 a 20/03
Procure deixar suas opiniões e seus assuntos muito claros para 
não se deparar confusões ou desafios. No convívio familiar, 
evite se meter em discussões dos outros e não tome partido ou 
pode sobrar para você. 

A Lua forma aspecto tenso com Netuno e revela que você 
pode não enxergar as coisas com clareza. Há risco de se 
enganar em suas impressões e conclusões, portanto, evite 
julgar o livro pela capa. 

Evite se empolgar com promessas vagas e não se arrisque 
em situações e assuntos que não domina. Hoje, há chance 
de conhecer pessoas diferentes e animadas, mas convém ir 
devagar nos contatos. Lua e Vênus ficam em oposição e deixam 
o clima instável nas amizades e no amor. 

Mercúrio fica em paz com Netuno e realça a compreensão 
em suas relações. Mas seu regente se opõe à Júpiter pode 
atrapalhar estudos, tarefas que dependem de energia mental 
e boa comunicação. Atividades autônomas podem ser mais 
gratificantes e fluir melhor.

Terá boa lábia, iniciativa e vai conquistar adesão alheia em torno 
das suas ideias e dos seus projetos: pode formar ótimas parce-
rias. Já à tarde, convém ir com mais calma para não se deparar 
com desentendimentos no trabalho. Lua e Netuno indicam que 
há risco de confusões e revezes nos contatos profissionais. 

A Lua se desentende com Netuno e alerta que será preciso ir 
com mais calma: procure fazer uma coisa de cada vez. Não 
convém abraçar várias atividades ao mesmo tempo ou correrá 
o risco de não terminar nada do que começar. 

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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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
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Cereja no Bolo 
Hoje é dia de cumprimentos 
para os leitores da coluna -, 
Jack Sander Borges da Silva, 
Janaina Rossini de Lima, Dio-
nei Save Mundi, Mario Lago e  

Claudemir Gomes. 
 Da coluna: felicidades.

SEM CARNE!
Ele quer salvar o 

planeta. Como? Com 
carnes vegetais tão 
saborosas quanto 
os melhores cortes 

bovinos do mercado. 
Patrick “Pat” O’Reilly 
Brown, fundador da 
Impossible Foods, 
especializada no 
desenvolvimento 

de hambúrgueres à 
base de plantas. Isso 
mesmo, plantas.  Vi 
a entrevista no site 
da Época negócios.  
Na reportagem, a 

vitoriosa  história de 
Pat e do seu negócio 
-  que está presente 
em 17 mil restau-
rantes em todo o 

mundo. 

Deixe-se guiar quanticamente pelos 
impulsos do seu coração. Há nele 
uma inteligência inata esperando 

que você se conecte a ela e a escu-
te. Ela te levará ao caminho do seu 
coração. Alegre-se. (Wallace Lima)

ARQUIVO PESSOAL

PORTRAIT
Quem completa dois aninhos hoje é  Bernardo Sevilha Andrean -,  filho da professora 

e coreógrafa  Cris Sevilha Buzeli e o professor Vadenilson Andrean, A família recebe os 
cumprimentos  dos familiares e amigos desejando felicidades e muita saúde. Deus o 

abençoe. Da coluna Zelia Casoni e Jornal Tribuna Hoje News:  tintim!
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Você ainda pode DOAR! 
A campanha de solidariedade  já começou desde o início 
da pandemia, mas não tem data de término. Você pode 

doar alimentos, material de higiene e limpeza, álcool gel, 
máscaras.  As doações são entregues para instituições ca-
dastradas no programa Mesa Brasil e para a Secretaria de 
Assistência Social do município.  Já foram feitas doações 
para: APAE, Apromo, Lar São Vicente de Paulo, Abrigo Tia 
Lili, entre outros -, e sua doação será uma benção para 
as famílias em situação de risco. As doações podem ser 

entregues no Sesc Umuarama, das 9h às 17h

Prevenção!
Dia Nacional de Prevenção de Aciden-
tes de Trabalho que foi celebrado esta 
semana  (27 de julho) acontece  desde 

1972, depois de regulamentada a forma-
ção técnica em Segurança e Medicina 

do Trabalho. *O acidente de trabalho é 
aquele que ocorre durante o serviço ou 
no trajeto entre a residência e o local 
de trabalho, provocando lesão corporal 
ou perturbação funcional, acarretando a 
perda ou redução da capacidade para o 

trabalho e, em último caso, até a morte.

* * * 

Nunca se falou tanto em segurança no 
trabalho como durante a Pandemia de 

Covid-19. O momento tem exigido cada 
vez mais atenção dos profissionais e 
o uso dos Equipamentos de Proteção 

Individual - EPIs, tornou-se ainda mais 
necessária, especialmente para os pro-

fissionais de saúde.

Parcerias Solidárias! 

A APROMO foi uma das entidades beneficiadas pela Campanha Solidária 
encabeçada pelo Sesc e com apoio Mesa Brasil, Fecomércio, Sesc e Senac. 

A entrega foi feita no Sesc com a presença da gerente executiva Sesc,  
equipe Sesc Umuarama e representantes da Apromo. 

ARQUIVO SESC
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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

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
........................................................ 16/16 ........ PRETO ........ COMPLETO ........................................R$ 43.900,00

ONIX 1.4 LTZ AT
........................................................ 18/19 ........ BRANCO ..... COMPLETO, AUT, COURO ....................R$ 56.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT
........................................................ 14/15 ........ PRETO ........ 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

Em tempo de isolamento social, 
criatividade vem sendo explorada 
ao máximo pelos professores 
da Unipar. Já que a ordem é se 
reinventar, eles acatam e mostram 
que é possível desenvolver bons 
trabalhos. Os de Odontologia, 
em Umuarama, inovaram com o 
projeto Webdiagnar. 
Trata-se de um formato de aulas 
que integra estudantes das 
Unidades da Unipar em Cascavel 
e Francisco Beltrão com os de 
Umuarama. As aulas remotas 
discorrem assuntos da disciplina 
Diagnóstico Bucal. 
Já foram abordados ‘Aspectos 
clínicos e epidemiológicos do 
câncer bucal’ e ‘Lesões orais 
potencialmente malignas’, 
ministrados pelas 
professoras Cintia Araújo, 
Ana Poletto, Daniela Boleta 
e Letícia Cuba. 
“Superamos nossas 
expectativas em relação ao 
objetivo proposto, que é o 
de tornar as aulas de ensino 
remoto mais instigantes 

aos alunos; creio que isso só tem 
a agregar ao aprendizado de 
todos, tornando-o significativo 
realmente”, afirma a professora 
Cintia Araújo, que é a idealizadora 
do projeto e coordenadora 
do curso de Odontologia em 
Umuarama.
Ela ressalta ainda que as aulas 
on-line os envolvem em um meio 
que faz parte do cotidiano de sua 
geração: “Isso faz com que tenham 
curiosidade na busca do saber; 
outro diferencial é o debate que 
instiga com estudantes das três 
Unidades da Unipar, fazendo com 
que nosso curso de Odontologia 
fique cada vez mais afinado, 
participativo e harmônico”.

Evento on-line integrou estudantes das Unidades de Umuarama, 
Francisco Beltrão e Cascavel 

Odontologia promove aula remota 
sobre diagnóstico bucal

WEBDIAGNAR

Professora Cintia Araújo fala sobre os aspectos 
clínicos e epidemiológicos do câncer bucal

Feijoada 
beneficente
A Associação Vida e Solidariedade do 
Parque Industrial, está organizando 
a 6ª edição da Feijoada Beneficente. 
O objetivo é angariar recursos para 
manter as atividades da entidade, que 
está servindo centenas de refeições 
diariamente para pessoas carentes. 
Em meio a pandemia, a situação de 
muitos moradores da região do bairro 
ficou ainda mais difícil. Muitas famílias 
tinham como principal fonte de renda 
a atuação de trabalhadores diaristas 
(que recebem por dia trabalhado). Com 
o fechamento temporário de alguns 
comércios, queda de arrecadação de 
muitas empresas, entre outras difi-
culdades financeiras, muitos desses 
trabalhadores perderam sua fonte 
de renda e as famílias estão, muitas 
vezes, sem ter alimentos.

Refeição pujante
Para continuar proporcionando estas 
refeições, a Associação Vida e Solida-
riedade realiza no dia 15 de agosto 
mais uma feijoada beneficente. O 
prato é composto por feijoada, arroz 
branco, farofa, couve e laranja. A 
porção serve duas pessoas e custa 
R$ 15. A retirada será no dia 15, das 
11h30 às 14h, na sede da entidade, 
localizada na rua Jorge Carlos Jardim 
N° 1359, fundos do parque Industrial. 
As pessoas interessadas em adquirir 
a feijoada podem manter contato 
através do telefone (44) 3639-3688.

Caixa no sábado 
A Caixa Econômica Federal abrirá 34 
agências no Paraná no sábado (1), 
das 8h às 12h, para atendimento aos 
beneficiários do auxílio emergen-
cial. Na região, além de Umuarama, 
as agências de Cianorte e Campo 
Mourão também funcionarão.  Os 
nascidos em fevereiro e março já 
poderão realizar o saque em espécie 
do benefício, conforme calendário 
de saque. A partir deste sábado, 7,4 
milhões de beneficiários nascidos 
em fevereiro e março poderão sacar 
o benefício nos caixas eletrônicos, 
lotéricas e correspondentes CAIXA 
Aqui. Os usuários do Caixa Tem que 
tiveram contas bloqueadas preventi-
vamente por inconsistência cadastral 
poderão realizar o envio de docu-
mentos por meio do aplicativo para 
realizar o desbloqueio.
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Caminhão clonado com chassi do 
Exército estava com umuaramense

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) flagrou, na noite desta terça-
-feira (28), na Rodovia BR-376, em 
Marialva, um caminhão com chassi 
clonado com a numeração de um 
caminhão do Exército Brasileiro. O 
motorista, de 38 anos, foi preso e 
levado para a Delegacia da Polícia 
Civil do município.

De acordo com a PRF, após 
verificação minuciosa foram cons-
tatadas algumas adulterações nos 
sinais identificadores do veículo, 
sendo que o número do chassi 
pertence a um caminhão da frota 
do Exército Brasileiro.

Questionado pelos policiais, o 
condutor de 38 anos, morador de 
Umuarama, disse não ter conhe-
cimento desta situação. Também 
foi verificado que ele possui ante-
cedentes criminais pelo crime de 
contrabando de cigarros.

O esquema de clonagem 
de veículos com números de 

ESQUEMA de clonagem com números de chassis de caminhões do Exército foi descoberto em 2016 pela Polícia Civil gaúcha

DIVULGAÇÃO

chassis de caminhões do Exér-
cito foi descober to em 2016 
pela Polícia Civil do Rio Grande 
do Sul. De acordo com a polí-
cia, criminosos tinham acesso 
ao número de chassis de cami-
nhões militares, depois rouba-
vam veículos semelhantes, e 
trocavam a numeração.

O esquema foi considerado 
sofisticado pela polícia gaúcha, 

já que muitos dos veículos do 
Exército não rodavam pelas ruas 
e estradas, além de não serem 
emplacados, dificultando a identi-
ficação das clonagens.

Conforme as investigações, os 
criminosos tiveram acesso aos 
números de chassis de caminhões 
adquiridos pelo Exército Brasileiro 
no período de 16 anos, totalizando 
15.473 veículos.
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