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Escolha dos pré-
candidatos a vice pode 
alterar o rumo da 
eleição municipal 
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Decreto permite reabertura
de mercados aos domingos
Após deliberações do Centro de Operações de Enfrentamento à Covid-19 e atendendo aos 
pedidos de vereadores, da Aciu e do Sindicato do Comércio Varejista, o prefeito Celso Poz-
zobom baixou ontem novo decreto liberando o funcionamento de academias e mercados 

aos domingos. As medidas visam restabelecer com segurança o setor produtivo de Umua-
rama, a fim de evitar o colapso econômico, social e da própria saúde pública. l Pág. 8

Criminoso
 Um homem embriagado invadiu a 
casa da irmã e, sem motivo aparente, 
cortou a mangueira do botijão de gás 
e ateou fogo no imóvel. Bombeiros 
foram acionados e controlaram o 
incêndio antes que as chamas se 
alastrassem para casas vizinhas. 
Vizinhos capturaram o homem e o 
entregaram à polícia. l Pág. 10

Levo coloca Umuarama na liderança do emprego no PR
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Telefonema suspeito 
gera desconfiança 
a empresários da 
construção civil 

Saúde registra 523 
recuperados entre os 
672 infectados pelo 
novo coronavírus
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Na mira do corte
Ao deixar o Palácio da Alvorada ontem (5) pela manhã, o 
presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores que o auxílio 
emergencial, que custa R$ 50 bilhões por mês aos cofres públicos, 
não pode continuar sendo pago por muito tempo. “Começamos 
a pagar a quarta parcela e tem a quinta, não dá para continuar 
muito. Por mês, custa R$ 50 bilhões. Um simpatizante agradeceu 
pelo auxílio de R$ 600 e sugeriu a sua continuação, mas 
Bolsonaro respondeu que não poderá manter o benefício. “Foi 
graças ao senhor que não faltou comida na minha casa. Meu 
auxílio foi aprovado e veio em boa hora, graças ao senhor”, 
agradeceu o apoiador. A proposta inicial era pagar apenas três 
parcelas, mas a condição imposta pela pandemia ampliou em 
mais duas parcelas.

PP sem vice
Sandro Gregório, pré-candidato a prefeito de Umuarama 
pelo Progressista, conta com o apoio do Podemos e do PSL 
e disse que seu pré-candidato à vice-prefeito sairá destes 
partidos, mas não descartou a possibilidade de que novas 
siglas se juntem e apresentem nomes que possam vir a 
ser cotados. “A definição será feita pelo grupo. A maioria 
dos vereadores serão candidatos a reeleição. Nosso pré-
candidato a vice pode sair do PP, do Podemos e até mesmo 
do PSL. Contamos com o apoio dos deputados federais Jose 
Carlos Schiavinato e Ricardo Barros e do deputado estadual 
Delegado Fernando Martins e contamos ainda com a 
colaboração e o trabalho dos 4 vereadores da oposição, Ana 
Novais, Mateus Barreto e Jones Vivi”, reforça Gregório.

Limite de juros
O Senado vota hoje (6) o 
projeto que limita os juros 
do cartão de crédito e do 
cheque especial. A inclusão 
do projeto, do senador 
Alvaro Dias (Podemos-PR), 
foi decidida em reunião de 
líderes partidários na terça 
(4). O texto impõe, durante o 
estado de calamidade pública 
decorrente da covid-19, 
um teto de juros de 30% 
que bancos e instituições 
financeiras poderão cobrar ao 
ano de seus consumidores. 
O teto inicial sugerido por 
Alvaro Dias era de 20%, mas o 
relator, senador Lasier Martins 
(Podemos-RS), elevou a taxa 
para 30% anuais para juros, 
como regra geral, e para 35%, 
em relação às sociedades de 
crédito direto.

Comemoração
O senador Weverton Rocha 
(PDT-MA) publicou mensagem 
de vídeo comemorando 
o anúncio da votação. Ele 
classificou como absurdos os 
juros cobrados pelos bancos. 
“As pessoas se sentem lesadas 
com essas altas taxas de juros, 
especialmente no momento 
difícil da pandemia. É uma 
justiça social que faremos 
ao povo brasileiro”, afirmou. 
Através do Twitter, Alvaro 
Dias defendeu seu projeto, 
argumentando que “32% 
dos brasileiros endividados 
têm perspectivas de que suas 
dívidas ‘aumentarão muito’ nos 
próximos 6 meses”. O senador 
paranaense acrescentou que as 
taxas de juros cobradas pelos 
bancos tornam difícil tirar a 
população do “sufoco”.
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Escolha do vice pode alterar 
o rumo da eleição municipal

Sandro Gregório, anunciado 
pré-candidato à prefeitura de 
Umuarama pelo Progressistas, 
ainda não definiu quem será seu 
vice. Há cogitações nos bastido-
res de que um, dos quatro verea-
dores que atuaram ‘ferrenhos’ na 
oposição à atual administração 
desde praticamente seu início, 
seria o vice escolhido. Sandro 
afirmou ontem à repor tagem do 
Jornal Tribuna Hoje News que a 
definição acontecerá somente na 
convenção partidária, mas nego-
ciações com os par tidos que 
fazem parte do grupo já começa-
ram. “Nós ainda não definimos o 
vice, mas estamos conversando 
com os par tidos e, inicialmente 
descar tamos qualquer um dos 
quatro vereadores que fizeram 
par te da oposição na Câmara, 
que são Ana Novais, Mateus Bar-
reto, Jones Vivi e Deybson Biten-
court”, salienta Gregório.

ANA, MATEUS E JONES
Cotada para ser a vice na 

chapa do Progressistas, a verea-
dora Ana Novaes (PSL) disse que 
já tomou sua decisão e que man-
terá seu nome para a reeleição à 
Câmara. “Tomei a decisão após 
ouvir meu grupo de apoio e minha 
família. Vou apoiar o Sandro, mas 
pretendo disputar a reeleição na 
Câmara”. Mateus Barreto (Pode-
mos) confirmou a citação de Gre-
gório, e pretende para se manter 
no Legislativo por mais 4 anos. 
Jones Vivi (PSL) também foi cri-
terioso afirmando que é candi-
dato à uma cadeira na Câmara. 
“Será uma das campanhas difí-
ceis das quais já enfrentei. Dis-
puto uma cadeira pelo par tido e 

Junior Ceranto de olho na vaga
Do outro lado, a assessoria de Pozzobom afirma convicta que o atual 

vice, Hermes Pimentel, permanece na cabeça da chapa ao lado de Celso, 
apesar de que, nos bastidores, quem corre atrás da vaga pelas beiradas 

seria o vereador Junior Ceranto. Este teria o apoio da escolha do deputado 
estadual Marcio Nunes, que é também Secretário de Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo do Paraná e comanda o Instituto Água e Terra (IAT), 

antigo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). A assessoria de Pozzobom ‘bate 
o pé’ dizendo que a pré-candidatura à vice permanece com Pimentel, mas 
tal afirmação não foi oficializada, lembrando que tudo vai depender das 

decisões tomadas nas convenções partidárias.

tem a Ana, também pelo PSL. Vou 
tentar novamente, pois acredito 
que trabalho que apresentei nes-
tes três mandatos mostra minha 
representatividade junto ao eleitor 
e à comunidade de Umuarama”, 
conta Vivi, ressaltando que no 
futuro pode tentar uma cadeira 
de prefeito na cidade.

BITENCOURT
Deybson Bitencour t, o quar to 

vereador da oposição, que esta-
ria sendo um dos cotados para 

ser o vice de Sandro Gregório, 
já havia descar tado tal possi-
bilidade, mas afirmou que vai 
trabalhar para eleger o colega 
advogado. Nem mesmo a reelei-
ção na Câmara ele tentará. “Vou 
apoiar Sandro Gregório, traba-
lhar para elegê-lo prefeito. Vou 
apoiar o grupo que criamos, mas 
desta vez não vou concorrer a 
nada nas eleições de 2020. Per-
manecerei no escritório atuando 
como advogado”, conclui.

Convenções até 16 de setembro
Com a promulgação da Emenda Constitucional (EC) nº 107/2020, que 

adiou as Eleições Municipais 2020, todos os prazos eleitorais previstos 
para o mês de julho foram prorrogados por 42 dias, proporcionalmente 
ao adiamento da votação. Assim, as convenções partidárias para a esco-
lha de candidatos, que aconteceriam de 20 de julho a 5 de agosto, serão 
realizadas no período de 31 de agosto a 16 de setembro. Para atender às 
recomendações médicas e sanitárias impostas pelo cenário de pandemia 
provocada pelo novo coronavírus, os partidos políticos poderão realizar 

suas convenções em formato virtual para a escolha de candidatos e forma-
ção de coligações majoritárias, bem como para a definição dos critérios de 
distribuição dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campa-

nha (FEFC). As legendas devem garantir ampla publicidade, a todos os seus 
filiados, das datas e medidas que serão adotadas. As agremiações terão 

autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem mais 
adequadas para as convenções virtuais, desde que obedeçam aos prazos 

aplicáveis nas Eleições 2020 e às regras gerais Lei das Eleições e Resolução 
do TSE que aponta as adaptações previstas quanto à abertura do livro-ata, 

registro de dados, lista de presença e respectivas assinaturas.
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A Assembleia Legislativa 
do Paraná já destinou, neste 
ano, R$ 203,7 milhões ao 
Governo para que setores 
essenciais pudessem man-
ter suas atividades e dar o 
suporte necessário para os 
paranaenses enfrentarem a 
pandemia do coronavírus. A 
prioridade foi para a saúde, 
mas a educação e a manu-
tenção de projetos impor-
tantes para o estado tam-
bém foi possível graças à 
contribuição do Legislativo.

O maior repasse foi for-
malizado junto ao Governo 
do Estado na segunda-
-feira (3). A Alep garantiu 
R$ 100 milhões para a 
compra de vacinas contra 
a covid-19 assim que o 
produto estiver disponível 
no mercado. “Esse gesto 
é uma demonstração de 
respeito ao momento que 
o Paraná está vivendo de 
pandemia. É uma medida 
que visa cuidar da vida dos 
paranaenses”, afirmou o 
presidente, deputado Ade-
mar Traiano (PSDB).

Também foram dis-
ponibilizados pela Alep 

Alep repassou
R$ 200 milhões

R$ 37,7 milhões para a 
manutenção da estrutura 
hospitalar para atendi-
mento da população e 
apoio aos municípios. O 
valor foi suficiente para o 
custeio de 600 leitos de 
UTI e outros 900 leitos de 
enfermaria e realizada a 
compra de EPIs distribuí-
dos aos municípios.

Mais R$ 2,5 milhões 
foram para a compra de 
equipamentos e mobiliários 
ao novo Hospital Erastinho 
e R$ 50 milhões foram 
para a manutenção do 
programa de recuperação 
das estradas do Paraná, 
garantindo continuidade de 
obras importantes e manu-
tenção de emprego e renda 
aos trabalhadores. Mais 
R$ 12 milhões devolvidos 
aos cofres do Estado serão 
utilizados na obra da Ave-
nida Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, em Matinhos. 
A compra de equipamen-
tos para que universitá-
rios possam acompanhar 
as aulas on-line será efe-
tivada graças ao repasse 
de R$ 1,5 milhão.

PARCERIA entre Executivo e Legislativo garante investimentos importantes para 
melhora a vida dos paranaenses

RODRIGO FELIZ LEAL/AEN

Só com segurança
Líder do Governo e 
presidente da Comissão de 
Educação da Assembleia 
Legislativa, o deputado 
Hussein Bakri (PSD) afirmou 
que a reabertura das escolas 
não vai ocorrer sem que 
todas as questões sanitárias 
estejam superadas. Bakri 
disse que o tema está 
sendo tratado com toda 
a responsabilidade pelo 
governo estadual e explicou 
que o protocolo divulgado 
com medidas de segurança 
para a volta às aulas - que 
ainda não tem data definida 
- precisa ser discutido com 
antecedência.

Responsabilidade
“O governador Ratinho 
Junior e os secretários Beto 
Preto [Saúde] e Renato 
Feder [Educação] têm muita 
responsabilidade e estão 
ouvindo e respeitando 
todos os atores envolvidos, 
inclusive os deputados. Há 
um protocolo com uma série 
de regras sendo debatidas 
para a reabertura das escolas, 
porque é natural que isso 
seja feito antecipadamente. 
Mas não haverá volta às aulas 
enquanto não tivermos um aval 
dos profissionais da saúde”, 
afirmou Hussein Bakri.

Leitos exclusivos
Já passa de 11,1 mil o 
número de pacientes que já 
foram internados nos leitos 
exclusivos da covid-19 no 
Paraná. O levantamento 
da Secretaria Estadual de 
Saúde mostra que, 130 dias 
após a implantação desse 
atendimento exclusivo, o 
Estado já disponibilizou 
2.742 leitos. Inicialmente, o 
número era de 264, no total.

Exclusivos II
Atualmente, em 54 hospitais, 
o Paraná tem 1.074 leitos 
de UTI Adulto, 1.549 de 
enfermaria, 49 de UTI 
pediátrica e 70 de enfermaria 

pediátrica. O secretário Beto 
Preto explica que a oferta de 
leitos exclusivos faz parte do 
plano de fortalecimento da 
rede hospitalar: “No Paraná, o 
Estado optou pela ampliação 
da estrutura hospitalar já 
existente, fortalecendo a rede 
própria e também evitando 
a disseminação do vírus nas 
unidades de saúde, pois o 
paciente fica isolado. Essa 
estrutura é praticamente uma 
nova rede”.

Abastecidos!
O Paraná recebeu quase 100 
mil ampolas de relaxantes 
neuromusculares utilizados 
na intubação de pacientes 
internados com a covid-19. 
Os medicamentos foram 
enviados pelo Ministério 
da Saúde e fazem parte da 
parceria entre os governos 
estadual e federal. O Paraná 
também fez uma compra 
em caráter emergencial 
de R$ 1,5 milhão. Parte do 
lote já está no Cemepar e 
o restante deve chegar nos 
próximos dias.

Inscrições reabertas
A Polícia Militar teve o 
período de inscrições 
reaberto até 2 de setembro. 
São 2,4 mil vagas - 2 mil para 
policial militar e outras 400 
para bombeiro. 

Inconformado
O advogado Michel Saliba, 
de defesa do ex-deputado 
Nelson Meurer (PP), está entre 
aqueles que não se conformam 
com a atitude do ministro 
Edson Fachin (STF) que por 
três vezes se negou a permitir 
que o ex-deputado, cheio de 
comorbidades e já infectado 
pelo coronavírus, pudesse se 
submeter a tratamento da 
doença fora da prisão. Meurer 
morreu aos 78 anos, vítima da 
covid-19. Saliba lembra que 
o Estado tem a obrigação de 
garantir a integridade, a saúde 
e a vida dos presos, “daí a 
minha grita”, diz.
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Telefonemas suspeitos geram 
desconfiança na construção civil

Empresár ios do ramo da 
construção civil de Umuarama 
e região entraram em contato 
com a Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu) para 
relatar um compor tamento con-
siderado suspeito por par te 
de propensos compradores de 
outro Estado.

“É mais no sentido de aler-
tar, para que o empresariado 
fique atento a todos os deta-
lhes que envolvem o processo, 
e chequem as informações 
repassadas antes de fechar 
qualquer negócio”, recomenda 
o presidente da Associaçlão, 
Orlando Luiz Santos.

Segundo os empresários já 
procurados pela entidade, repre-
sentantes de uma empresa de 
São Paulo estão entrando em 
contato e manifestando interesse 
em adquirir grandes quantidades 

de materiais como arame e ferro.
Alguns detalhes chamam a 

atenção, tais como o fato de 

REPRESENTANTES do ramo da construção civil atentam para contatos pouco convencionais 
nos últimos dias
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não ‘barganharem’, o que é 
muito comum em transações do 
gênero. O destino das entregas 
seria Cianor te.

Os empresários que conside-
raram a abordagem estranha, 
entraram em contato telefônico 
com a suposta sede da empresa, 
e a ligação é sempre atendida por 
uma voz feminina. Porém, o som 
de fundo também parece estra-
nho, remetendo, segundo eles, a 
um ambiente doméstico.

“Não temos efetivamente 
nenhum golpe consumado até 
o momento, mas fica a reco-
mendação. Vale ressaltar que 
os nomes dos sócios apresen-
tados não possuem restrições e 
a empresa apresenta um score 
atrativo. De qualquer modo, em 
se tratando de negócios de valor 
elevado, é salutar atentar para 
todos os detalhes, e sempre 
requerer um montante como 
entrada”, complementa Santos.
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SÚMULA DERECEBIMENTO DE LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO
FRANÇOLIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
torna público que RECEBEU do IAP, LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO, para fins de Condomínio RESIDENCIAL JARDINS 
DE VERSAILLES, a ser implantado no Lote “A e 2-B”, 
município de UMUARAMA–PR. Validade 03.08.2026.

Saúde registra 523 recuperados 
entre 672 infectados da covid-19

A Secretaria Munici-
pal de Saúde de Umua-
rama divulgou ontem 
(quarta-feira, 5) às 17h 
o mais recente boletim 
epidemiológico refe-
rente aos números da 
covid-19 na cidade, 
onde foram confirmados 
523 casos de pessoas 
Recuperadas da doença 
entre os 672 casos posi-
tivos desde o início do 
período de pandemia.

Os números de casos 
recuperados são expres-
sivos, pois já ultrapas-
sam os 70 por cento. 
Há dois dias entre as 
661 pessoas acometi-
das pelo coronavírus, 
502 eram considerados 

curados. De um dia para 
outro, foram 21 os casos 
de pacientes que já não 
estavam mais infectados. 
Ou seja, 10 a mais do 
que os casos novos de 
pessoas contaminadas.

Esta variação, em que 
há mais pessoas recupe-
radas, do que acometidas 
pela doença, foram regis-
trados pela primeira vez 
no início desta semana, 
quando subiu de 485 
para 502 recuperados, 
enquanto os infectados 
que eram 655, subiu para 
661. Foram 17 recupera-
dos, contra 6 infectados.

OUTROS NÚMEROS
Outra boa notícia, é 

que o número de pessoas 

que morreram em decor-
rência do coronavírus em 
Umuarama se manteve 
estável, permanecendo 
em 11 casos de óbitos 
desde o dia 1 de agosto. 
Entre os acometidos pela 
doença, 132 pessoas 
estavam, até ontem à 
tarde, em isolamento 
domiciliar e seis pacien-
tes seguiam hospitaliza-
dos, sendo que quatro 
deles ocupavam leitos 
de Unidades de trata-
mento Intensivo (UTIs) 
e dois ocupavam leitos 
de enfermarias.

Ressaltando que ainda 
na quarta-feira (5) foram 
confirmados 11 novos 
casos, sendo que seis 
deles eram de mulheres 

com idades de 16, 19, 
20, 52, 55 e 72 anos e 
cinco homens com ida-
des de 19, 20, 22, 44 e 
50 anos.

Os casos suspeitos 
diminuíram para 763, 
todos em isolamento 
(sem internações), e 
2.579 suspeitas já foram 
descartadas do total de 
4.014 notificações.

Pacientes da 12ª 
Regional de Saúde (21 
municípios) ocupam 14 
dos 20 leitos de UTI 
autorizados pelo SUS 
e 18 das 40 vagas de 
enfermaria que aten-
dem a região, desti -
nadas a pessoas com 
suspeita ou confirma-
ção para Covid-19.

A Campanha estadual do Mesa Brasil, idealizada pelo Sistema 
Fecomércio, Sesc e Senac-PR, como resposta aos impactos 
da pandemia da covid-19 na vida de pessoas em situação de 
vulnerabilidade social, continua arrecadando alimentos, itens de 
higiene e limpeza. No último relatório divulgado em 30 de julho, 
287.637 quilos de produtos foram arrecadados em todo o 
Paraná. Das doações, 280.328 quilos são de alimentos, 5.283 
quilos de materiais de limpeza e 2.026 quilos de itens de higiene 
pessoal, arrecadados entre os dias 16 de abril e 30 de julho.

DIVULGAÇÃO

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 - 0,10 2,13
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 1,60 - 4,54 7,84

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
4/7 a 4/8 0,5000 0,1303 0,0000
5/7 a 5/8 0,5000 0,1303 0,0000
6/7 a 6/8 0,5000 0,1303 0,0000
7/7 a 7/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +6,43% 23,18 
Vale ON +2,45% 62,19 
ItauUnibanco PN -0,08% 25,67 
Klabin SA +9,78% 22,89 
BR Malls ON +7,72% 10,18 
Suzano ON +7,60% 45,28

IBOVESPA: +1,57% 102.801 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,47
Libra est. 0,76
Euro 0,84
Peso arg. 72,620

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,2% 5,2930 5,2940 +1,5%
PTAX  (BC) -1,1% 5,2754 5,2760 +1,4%
PARALELO +0,2% 5,0000 5,5700 +1,5%
TURISMO +0,2% 5,0000 5,5500 +1,5%
EURO 0,0% 6,2751 6,2779 +2,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUL) 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Oeste (JUN) 1.623,02 0,14 1,02 5,51

DÓLAR 05/08

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 6,93
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.313,20 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 05/08

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: 2,0%  | TJLP: 4,91%

Em 05/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 114,00 3,6% 4,6%
SOJA Paranaguá 118,00 3,1% 2,6%
MILHO Cascavel 50,50 5,2% 7,4%

SOJA 882,00 -1,75 -1,0%
FARELO 282,30 -1,40 -4,7%
MILHO 311,00 2,75 -9,5%
TRIGO 510,75 2,50 3,8%

SOJA 104,26 0,3% 5,1%
MILHO 43,57 0,1% 6,4%
TRIGO 58,17 -0,1% 0,7%
BOI GORDO 214,92 0,0% 3,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/08 PR DIA 30d.

Em 05/08 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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Regras para o 
Dia dos Pais

Um novo decreto edi-
tado pelo Executivo Munici-
pal traz medidas excepcio-
nais dentro das ações de 
enfrentamento à pandemia 
de coronavírus em Umua-
rama, exclusivamente para 
o domingo, 09/08, em 
que se comemora o Dia 
dos Pais. O prefeito Celso 
Pozzobom considerou a 
data em que é expressado 
afeto à figura paterna e 
movimenta lanchonetes, 
restaurantes e afins, bem 
como aumenta a visitação 
ao cemitério municipal.

O decreto municipal 
205/2020 leva em conta 
que a data é marcada 
pela expressão de amor, 
respeito e recordação 
para com os pais já fale-
cidos, por isso estabe-
lece medidas para que 
as visitas ao cemitério 
ocorram com mais segu-
rança, evitando o contá-
gio do coronavírus.

Conforme o ar tigo 
1º, no próximo dia 9 os 
restaurantes, pizzarias, 

lanchonetes, carrinhos de 
lanche, sorveterias, con-
feitarias, cafeterias, doce-
rias e padarias poderão 
atender ao público até 
as 24 horas. Já o artigo 
2º permite a visitação 
ao cemitério municipal 
entre os dias 7 a 10 de 
agosto em horários espe-
cíficos, estabelecidos da 
seguinte maneira: 7/08, 
8/08 e 10/08, das 8h às 
18h, e no dia 9/08, das 
7h30 às 18h.

Além de observarem 
às demais recomenda-
ções e restrições impos-
tas para o enfrentamento 
ao Covid-19, as pessoas 
que visitarem o cemitério 
– ainda de acordo com o 
decreto – não poderão 
se aglomerar nas ime-
diações, no interior e 
nem nas proximidades 
do cruzeiro. Deverão 
manter distanciamento 
mínimo de dois metros 
entre si e permanecer 
no cemitério por no 
máximo 30 minutos.

CEMITÉRIO Municipal estará aberto à visitação entre sexta (07) e segunda (10)

DIVULGAÇÃO

Saldo no azul, dados 
no vermelho
Enquanto os números de 
contaminados e óbitos 
crescem meteoricamente 
há duas semanas, desde as 
autorizações em várias capitais 
- por governadores e prefeitos 
- de reabertura do comércio, 
o governo abriu crédito 
extraordinário de R$ 639 milhões 
para reforçar o combate à 
covid-19. A verba sairá de ações 
direcionadas dos Ministérios da 
Educação, Justiça e da Família & 
Direitos Humanos. A destinação 
é ampla, não apenas para a área 
de saúde. Tem de apoio à 
educação básica, passando 
por compra de veículos para 
transporte escolar, até para 
programas variados do front 
hospitalar.
  
Pai pra filha
Filha de Jefferson - que anda 
nervoso -, Cristiane Brasil vai 
assumir em breve, de vez, a 
presidência nacional do PTB. 
Com as bênçãos do pai, mas 
sem sua poderosa sombra. 

Alzheimer...
Um leitor ávido por história 
política do Brasil fez uma consulta 
ao Tribunal Superior Eleitoral (nº 
888/20), por e-mail, sobre os 
nomes dos eleitos para senador 
pelo Rio Grande do Sul em 1950, e 
para deputado federal em 1970. 
Para surpresa, o departamento 
de pesquisa do Tribunal avisou 
que não encontrou nada no 
acervo digital. 

... eleitoral
Curioso é que o mesmo 
departamento do TSE tem 
dados sobre as eleições de 
1958, 1962 e 1966. Em tempo, 
segundo a Corte anunciou, 
mais de 147 milhões de 
brasileiros estão aptos a votar 
este ano nas municipais. 

Cabra macho
O oficial de Justiça (já sabe de 
cor o endereço) visitará a casa 
do ex-governador Ciro Gomes. 
Numa entrevista recente, o 

presidenciável do PDT chamou 
de “bandida nazifacista” a 
ministra da Família & Direitos 
Humanos, Damares Alves 
- associando a ela alguns 
encrenqueiros como Sara 
Winter e um xingador de 
enfermeiras preso.

Recado jurídico
Abertamente, no seu jeito 
tiazona, Damares - que sonhava 
prender governadores, conforme 
reunião vazada no Palácio 
- avisou: “Nos veremos nos 
tribunais”. Até o fechamento da 
edição, Ciro não nos respondeu.

MERCADO
Aulão liberal
Um time de peso confirmado 
para o Fórum de Liberdade e 
Democracia, que será virtual 
este ano. A sétima edição do 
evento, de 1º a 3 de setembro, 
terá, entre outros, Jorge Paulo 
Lemann (3G Capital), Yvonne 
Cagle (Nasa), Jeffrey Tucker 
(economista americano), 
Cristina Junqueira (Nubank) 
e Hernan Kazah (investidor, 
criador do Mercado Livre). 

Entrada digital
O evento promovido pelo 
Instituto de Formação de 
Líderes de São Paulo terá o 
valor simbólico de R$ 17,76 
para acesso às palestras no 
https://www.forumsp.org/.

“Crime” e castigo
A vaidade entrega os 
malandros. A Justiça do 
Trabalho da 3ª Região de 
Minas ratificou demissão por 
justa causa de um cidadão de 
Uberlândia que apresentou 
atestado médico para faltar às 
funções de 19 a 21 de fevereiro 
de 2019. O mesmo postou 
fotos de passeios nas suas redes 
sociais no período citado.
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Academias e mercados podem 
voltar a funcionar aos domingos

Após deliberações do Centro 
de Operações de Enfrentamento à 
Covid-19 (COE Municipal) e aten-
dendo aos pedidos dos vereadores 
da base na Câmara, bem como da 
Associação Comercial, Industrial 
e Agrícola de Umuarama (Aciu) e 
do Sindicato do Comércio Varejista 
(Sindilojistas), o Executivo flexibili-
zou algumas restrições ao funcio-
namento do comércio por meio do 
decreto municipal 204/2020, alte-
rando pontos do decreto 082/2020 
– que orienta o funcionamento das 
atividades econômicas na cidade.

O prefeito Celso Pozzobom 
lembra que a flexibilização vem 
ocorrendo em âmbito estadual, 
com a decisão do governo do 
Estado de não prorrogar o decreto 
4.942/2020, e que as medidas 
visam restabelecer com segurança 
o setor produtivo de Umuarama, “a 
fim de evitar o colapso econômico, 
social e da própria saúde pública”, 
disse, em reunião com os verea-
dores ontem (quarta-feira, 5), em 
que participaram Júnior Ceranto, 
Newton Soares, Ronaldo Cruz 
Cardoso e um representante do 
presidente da Câmara, Noel do 
Pão. Integram a base, ainda, o 
vereador Toninho Comparsi e a 
vereadora Maria Ornelas.

Pe lo  dec re to  mun i c ipa l 
204/2020, prestadores de 
ser viço e o comércio em geral 
poderão atender até as 18h de 
segunda a sábado, sendo proi-
bido o funcionamento aos domin-
gos. Já as lojas de departamento 
e afins poderão abrir até as 20h 
em qualquer dia da semana.

Uma das principais mudanças 
é que mercados, supermercados, 
mercearias, açougues e padarias 
agora poderão abrir ao público até 

as 21h durante toda a semana – 
incluindo aos domingos – no que 
se refere a produtos não consu-
míveis no local.

FEIRA DO PRODUTOR
A Feira do Produtor de terça e 

quarta-feira e as feiras livres de sex-
ta-feira e domingo poderão funcionar, 
desde que observados os critérios 
definidos pelos decretos. O horá-
rio de atendimento ao público fica 
limitado às 20h e o deslocamento 
dos feirantes e suas montagens só 
podem ocorrer a partir das 5h.

ACADEMIAS
As academias de dança, artes 

marciais e natação poderão voltar 
a funcionar desde que observa-
das medidas de prevenção como 
disponibilizar álcool 70% e tapete 
molhado com água sanitária na 
entrada da academia; manter por-
tas e janelas abertas para a ven-
tilação do ambiente; higienizar os 
banheiros constantemente; forne-
cer água e sabão para a higieni-
zação das mãos dos usuários; e 

higienizar constantemente barras 
e materiais de apoio como colcho-
netes e similares, especialmente 
entre uma e outra aula.

Professores, alunos e usuários 
devem utilizar máscara, mesmo 
durante a prática de atividade 
esportiva; é proibido o uso de bebe-
douros; o limite máximo é de uma 
hora para cada aula; entre uma 
aula e outra, o ambiente deve ser 
higienizado; não é permitida aglo-
merações de pessoas, inclusive 
pais de alunos; fica proibido o uso 
da academia por alunos e profes-
sores que estejam com sintomas 
gripais; permitido somente o uso 
breve dos vestiários, que deverão 
ser higienizados com frequência, 
sem a possibilidade de banho.

Nas academias de natação, as 
piscinas deverão ser cloradas dia-
riamente, mantendo-se o PH e o 
cloro em níveis adequados para a 
não proliferação de vírus, e os pro-
fessores deverão utilizar máscara 
acrílica durante a aula.

NOVO decreto municipal libera o trabalho aos domingos dos estabelecimentos, desde que sigam as medidas 
de prevenção à covid-19

ALEX MIRANDA
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Levo coloca Umuarama
na liderança do emprego

Umuarama ocupou a primeira posi-
ção entre as Agências do Trabalhador 
do Paraná, no último mês, com saldo 
positivo de 493 colocações – à frente 
de Curitiba (207), Cascavel (195) e das 
demais cidades do Estado. O ranking é 
definido conforme o saldo de contrata-
ções, descontadas as demissões.

A avaliação mostra que a economia de 
Umuarama segue em firme recuperação, 
em meio à pandemia de coronavírus que 
assola o Estado e o país. Entre os setores 
que mais se destacaram na geração de 
empregos estão a indústria de alimentos, 
o setor de moveleiro (especialmente de 
estofados) e também a construção civil, 
conforme informou a gerente da Agência 
do Trabalhador local, Camila Orlandini.

O prefeito Celso Pozzobom disse 
que o saldo positivo e os bons resul-
tados da Agência do Trabalhador 
mostram que houve mais acertos na 
gestão da pandemia, resultando em 
confiança na retomada da economia. 
“Praticamente todos os setores estão 
contratando, alguns com maior inten-
sidade, e os empregos perdidos estão 
sendo recuperados”, apontou.

O saldo positivo traz a esperança de 
que o pior já passou e que, aos poucos, 
“o comércio, a indústria e a prestação 
de serviços estão recuperando a ativi-
dade e projetando o crescimento que 
todos esperamos”, apontou. Pozzo-
bom atribuiu o bom desempenho, tam-
bém, ao início da atividade da Plusval/
Levo Alimentos, que exigiu um grande 
número de contratações.

“Nesta semana, com o crédito 
dos salários dos cerca de 700 tra-
balhadores, serão injetados mais de 
R$ 1 milhão em recursos na nossa 
economia, que ajudarão a aquecer o 
comércio e o setor de serviços neste 
momento de recuperação”, completou 
o prefeito, que tem mantido estreito 
contato com o gerente da unidade 
local, Rodrigo Francisco, o presidente 
da Cooperativa C. Vale, Alfredo Lang, 
e o diretor-presidente do Grupo Pluma, 
Lauri Paludo, que constituem a Plusval.

A Agência do Trabalhador atua 
na intermediação de mão de obra, 

Ranking
Total de colocações – Julho/2020
1º –  �����������������������������Umuarama - 493
2º –  ����������������������������������Curitiba - 207
3º –  ������������������������������Cafelândia - 196
4º –  ���������������������������������Cascavel - 195
5º –  ���������������������������������Rolândia - 185
6º –  �����������������������������Alto Piquiri - 184
7º –  ����������������������������������� Beltrão - 157
8º –  ���������������������������� Medianeira - 153
9º –  ��������������������������� Pato Branco - 143
10º –  ������������ Assis Chateaubriand - 133

divulgando vagas disponibilizadas 
pelas empresas e aproximando-as do 
trabalhador que busca colocação. Por 
conta dos resultados, a agência se 
destacou entre as demais do Paraná, 
ocupando a primeira colocação.

A gerente Camila Orlandini recebeu 
ofício do coordenador da Gestão do 
Trabalho e Emprego da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Trabalho 
(Sejuf), Walmir dos Santos, parabeni-
zando a cidade pelo melhor desempe-
nho entre as 216 agências estaduais, 
com o maior número de trabalhadores 
colocados no mercado de trabalho.

“É um resultado extremamente 
animador, que mostra a possibilidade 
de crescimento desta unidade, que 
demonstra em números muito esforço 
e dedicação de uma equipe compro-
metida com o bom atendimento aos 
trabalhadores. Constatamos melhorias 
no recrutamento e seleção de mão de 
obra nessa unidade. Vamos juntos 
retomar a empregabilidade em nosso 
Estado. Parabéns pelo empenho e 
comprometimento na defesa do traba-
lhador”, escreveu Walmir dos Santos.

ESTADO
Em junho, o Paraná registrou saldo 

positivo de 2.829 empregos com 
carteira assinada, segundo o Caged 

– primeiro balanço positivo após três 
meses de baixas, apontando reequilíbrio 
da economia. Os setores de maior des-
taque foram construção civil (saldo de 
1.828 empregos), indústria de transfor-
mação (1.438), serviços industriais de 
utilidade pública (161), agricultura (77), 
serviços (46). O comércio foi o único 
segmento que ainda registrou saldo 
negativo no Paraná (-721 empregos).

“Após três meses negativos, resultado 
da pandemia e da redução na atividade 
econômica para controlar o coronavírus, o 
Paraná voltou a apresentar saldo positivo 
em junho. O resultado é sinal do esforço no 
governo para incentivar a abertura de novas 
vagas”, disse o secretário estadual da Jus-
tiça, Família e Trabalho, Mauro Rockenbach.

DIRETORES da empresa e prefeito de Umuarama em visita à Levo Alimentos durante o lançamento
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Homem é preso depois de 
atear fogo na casa da irmã

Um homem de 48 anos de 
idade, foi capturado por mora-
dores do Conjunto Habitacional 
Sonho Meu I, após ter ateado 
fogo na casa da irmã. Ele inva-
diu o imóvel e cor tou a man-
gueira do botijão de gás.

O caso aconteceu por volta 
da 1h10 de ontem (quarta-feira, 
5) depois que o acusado teria 
atentado contra a vida da irmã, 
que mora sozinha na residência 
situada à rua Casemiro de Abreu. 
Após ameaçar a mulher ele seguiu 
até a residência de outro parente, 
onde continuou a confusão. A pro-
prietária da casa parcialmente des-
truída revelou que o irmão estaria 
embriagado quando praticou os 
atos. Minutos depois ele retornou 
à rua Casemiro de Abreu e invadiu 
a residência, onde ateou fogo na 
cozinha, destruindo a forração em 
PVC e alguns eletrodomésticos. ‘O 
estrago só não foi maior porque em 
cheguei à tempo e começou a apa-
gar o fogo, rapidamente os bom-
beiros chegaram a me ajudaram a 

conter as chamas”, disse a mora-
dora, que não quis se identificar.

Depois de praticar o crime, o 
autor tentou fugir, mas foi contido 

por moradores vizinhos e entre-
gue aos cuidados da Polícia Mili-
tar, que o encaminhou á Delega-
cia de Polícia.

FORRO foi destruído pelas chamas, fiação elétrica e encanamento danificados, deixaram a moradora 
sem luz e água

ALEX MIRANDA

A PRF prendeu na noite da terça-feira 
(4), na BR-487, em Alto Paraíso, 
três homens transportando maconha em 
um Citroen/C3 com destino a cidade 
de Guarapuava. O trio passava em 
frente ao Posto de Fiscalização em 
Porto Camargo, quando foi abordado. 
A droga foi encontrada em uma mala 
e havia sido adquirida em Caarapó/
MS. Dois dos homens presos possuem 
antecedentes por tráfico de drogas e o 
terceiro tem condenação por homicí-
dio doloso. Com a droga, os detidos 
foram levados à Delegacia de Polícia 
Civil de Xambrê.

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Evite depender dos colegas no trabalho e não comente seus 
sonhos ou projetos com ninguém. Hoje o melhor a fazer é cuidar 
das suas tarefas quieta no seu canto e comer pelas beiradas 
para evitar as energias ruins. 

Touro 21/04 a 20/05
O segredo será respeitar a individualidade uns dos outros e 
somar forças pelos objetivos em comum. Nos assuntos do cora-
ção, aproveite para conhecer gente nova, mesmo que seja por 
meio das redes sociais. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
O céu incentiva você a investir suas energias em seus sonhos e 
projetos mais ambiciosos. A fada sensata Lua está na sua Casa das 
Realizações e, em harmonia com Júpiter, indica uma fase promis-
sora e repleta de boas oportunidades, especialmente na carreira. 

Câncer 21/06 a 21/07
É uma excelente energia para se aprofundar nos estudos e se 
aperfeiçoar na profissão, fase ideal para investir em cursos, 
aprender outro idioma ou participar de treinamentos que possam 
beneficiar a sua carreira. 

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
Além de estar mais falante e extrovertida, você terá muita faci-
lidade para escolher as palavras e convencer as pessoas, o 
que deve beneficiar bastante o seu emprego. É uma boa fase 
também para quem procura uma nova oportunidade e vai par-
ticipar de entrevistas. 

Aquário 21/01 a 19/02
Talvez queira conseguir uma grana extra para realizar um sonho 
de consumo ou então para pôr fim a uma dívida que anda tirando 
o seu sono. Além disso, Netuno caminha para trás pertinho da 
Lua e aconselha você a ficar longe de novos gastos, especial-
mente com cartão de crédito. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você é emotiva e estará ainda mais sensível hoje, com Lua e 
Netuno fechando na parceria no seu signo. Procure se cercar 
de amigos. No trabalho, busque aliados e trabalhe em equipe 
para atingir os objetivos em comum. 

A Lua em conjunção com Netuno retrógrado avisa que um impre-
visto ou preocupação com a família pode deixar seu coração 
apertado à tarde. Controle as suas emoções e tente usar mais 
a razão para resolver as coisas sem sofrer. 

Pense que não adianta se estressar além da conta, pois isso 
não vai ajudar a resolver os problemas, pelo contrário: a tensão 
só os fará parecer piores. Seja como a água que contorna as 
pedras: encare os desafios com naturalidade e seja flexível para 
driblar os obstáculos. 

Somar forças com os colegas e trabalhar em parceria para 
atingir as metas em comum será uma boa estratégia para você 
no emprego. A Lua na Casa das Alianças estimula a união e 
a cooperação, e indica uma fase muito promissora para as 
sociedades em geral. 

Sua atenção vai se dividir entre os assuntos de casa e do 
trabalho hoje. A Lua em Peixes recomenda que pegue firme 
nas tarefas, organize bem a sua agenda e adiante tudo que 
puder no período da manhã, pois a tarde pode trazer algumas 
complicações. 

Seu entusiasmo vai contagiar todos à sua volta, o que deve 
facilitar o trabalho e a sua relação com as pessoas em geral. A 
criatividade será outra aliada importante. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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(a embar-

cação)

Superfície
de pedra
preciosa

Chefe de
cozinha
(pop.)

Recipien-
te para

servir chá
ou café

Cópia
válida de
um docu-

mento

Um dos
Três 

Porquinhos
(Lit. inf.)

(?)-book,
livro 

eletrônico
(Inform.)

Arruda e
alecrim

Hesita;
oscila 

Humilhar
os derro-

tados

Thiago La-
cerda: atuou
em "Orgulho 

e Paixão" 

Ingmar
Bergman,
cineasta

Fase do
inseto

Referente
a toda
a Terra

Sufixo
presente

em "sabo-
rosa"

Ainda, em
espanhol

Durex

Relativos
a cão 

Filtram o
sangue

Enxugar 

Puxar 
(a arma)

Concorda
em

Para, em
inglês

Joana d’(?),
heroína
Ladeira
(abrev.)

Esse
A estação
das folhas

secas

Profissional que 
oferece serviços para

enterros 
Sílaba de "longe"

Fenômeno
de reflexão 

sonora

Objeto 
requisitado
em bailes
à fantasia

Símbolo
cristão

Consoantes
de "caro"

A ti
(Gram.)
Resto de

um tronco

Deixar o
local 

A letra 
da mão

Ofertarei 
Bairro
boêmio
carioca

3/aún — for. 6/cícero — vacila. 9/tripudiar. 10/mestre-cuca.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
R

E
C

I 1
76

5-
J

Treine ser confiante e viver com propósito. O seu desafio 
maior é aprender a cuidar melhor de si e se conquistar. 
Observe se o que vive e acredita hoje são uma criação 

sua, com base nas suas próprias experiências, ou se você 
apenas repete os ritos sociais. Ninguém vai muito longe 
se não exercitar a autoconfiança para viver a sua própria 

história. Confie em você. (Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 

da coluna -, 
Bruna Fernanda 

Bergamasco 
Roncholeta, 

Janaína Correa, 
Frank Seidi, 
Mari Yuli,  

Jesuíno Ruys de 
Castro,Valdemar 
Alves da Fon-

seca  e Vanessa 
Schiefer Alves. 

Da coluna: 
felicidades.

 ZOOM
Osvaldo Cassimiro Filho e Osvaldo Neto são destaque nesta quinta-feira que antecede o  

domingo Dia dos Pais. Abraço antecipado e garantido da coluna. Parabéns.

LUCI LEMES 
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LIVE
Apesar da crise provocada 
pela pandemia o Sebrae, 

via You Tube, mostra nesta 
sexta (7)  às 17h três  

empreendedores paranaen-
ses: João Tosin, da Cele-
ro, plataforma de gestão 
financeira, de Curitiba; 
Michele Bertoletti Ros-
so, da Vinícola Sanber, 

de Bituruna; e Terezinha 
Ferronato de Moraes, da 
Casa das Linhas Heluana, 
de Realeza. Eles falarão 
sobre suas histórias de 
sucesso, que contaram 

com a orientação e apoio 
do Sebrae. Confira canal 

Sebrae Brasil. 

 Compre em Umuarama!
 A lista de presentes mais buscados para o Dia 

dos Pais é: Kit para churrasco,Churrasqueira 
portátil, Ferramentas, PlayStation,Cafeteira 

elétrica, Maquina de cortar cabelo, Barbeador 
elétrico, Caneca/copo personalizado, Camisa 
social, vinhos, cortador de grama, perfumes e 
livros. E desta lista toda o comércio de Umu-
arama pode te ajudar. Vários modelos e muita 
facilidade. Que tal prestigiar? Daí todos ficam 

felizes, inclusive que vai te vender pois em 
cada loja tem um Pai torcendo para que você o 

prestigie. Bora comprar por aqui? 

TÚNEL DO TEMPO! 
IGOR CORREA

O professor Agnaldo Silva , da AGtênis Umuarama volta no 
tempo para ganhar destaque na coluna -, com os feras no 
tênis de campo Eduardo Bilaqui Zukovski e Lucas Bilaqui 

Zukovski, no ano de   2009 . Exatos 11 anos atrás.
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ONIX 1.4 LTZ

EQUINOX PREMIER TURBO

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

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

..........13/14 .................... PRATA ...............COMPLETO .................................... R$ 37.900,00

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

COBALT 1.4 LTZ AT

EQUINOX LT TURBO
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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

Para assegurar qualidade nos 
serviços prestados e valorização 
do seu quadro de colaboradores, 
a Unipar sempre promove eventos 
de capacitação. O objetivo é dar 
oportunidade para que todos 
ampliem seus saberes e, assim, 
fiquem melhor preparados para as 
atividades cotidianas. 

Mas estas iniciativas da 
Unipar não são só voltadas ao 
aprimoramento das habilidades 
técnicas. A preocupação com a 
saúde do funcionário também é 
uma constante e temas ligados à 
promoção da melhoria da qualidade 
de vida entram na pauta.

Recentemente foi a vez de discutir 
saúde mental, já que pesquisas 
apontam que tem aumentado 

durante esta pandemia de covid-19. 
Um webinar com o tema ‘Vencendo 
a ansiedade em tempos difíceis’, 
promovido pela Diretoria Executiva 
de Gestão das Relações Trabalhistas 
em conjunto com a Reitoria, se 
encarregou dessa missão. 

Ministrada pelo professor 
Giovani Zimmermann Júnior, 
a palestra reuniu ao vivo, pelo 
canal do YouTube, a maioria 
dos colaboradores dos setores 
administrativos e professores 
da Instituição, de todas as sete 
Unidades.

Quem perdeu a palestra e 
gostaria de assistir vai encontrá-la 
gravada no canal do YouTube da 
Unipar. É só acessar. https://youtu.
be/ZD8GKHSA7MI

‘Vencendo a ansiedade em tempos 
difíceis’ foi tema de webinar 

SAÚDE MENTAL

Professor Giovani 
em palestra: 
convidado fez 
alertas importantes 
sobre o tema 

Live no Dia dos Pais
em prol da Uopeccan
No próximo Dia dos Pais (9), a 
partir das 15h, o cantor Daniel 
fará uma live em seu canal no 
YouTube em prol da Uopeccan. 
Em outras duas oportunidades, 
2017 e 2019, a Gazin levou o 
cantor para se apresentar na 
cidade, arrecadando recursos 
para a instituição.
Para o diretor do hospital, Wan-
derley Rosa, o apoio da Gazin 
é de suma importância para o 
hospital, que em sua grande 
maioria atende pacientes com 
câncer. “A Gazin sempre foi um 
dos nossos maiores parceiros, 
um dos maiores colaboradores, 
e entende as necessidades de 
nossa região em ter um hospital 
do porte da Uopeccan”.

Atendimentos
Segundo o diretor, são realiza-
dos mais de 500 atendimen-
tos por dia no hospital, desde 
oncológico a outras especialida-
des. Com o apoio da Gazin e da 
comunidade, a Uopeccan pode 
continuar atendendo com quali-
dade todos os seus pacientes.
Nessa nova live, Daniel estará 
ao lado do pai, José Camillo, 
além de também contar com 
as filhas, Lara e Luiza. O cantor 
sempre falou publicamente 
sobre a importância da famí-
lia e do pai em sua trajetória 
pessoal e profissional. Ambos 
gravaram e interpretaram 
músicas juntos.
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Policial da reserva de 90 anos 
recebe homenagem do 25º BPM

Ontem, (quar ta-feira, 5) o 
3º sargento da reser va da Polí-
cia Militar do Paraná (PMPR), 
Manoel dos Santos Correia, foi 
homenageado no 25º Batalhão 
de Umuarama. Ele recebeu uma 
medalha das mãos do coman-
dante da unidade, tenente-coro-
nel Carmelito dos Santos, e da 
neta, soldado Élica.

Aos 90 anos, o sargento Cor-
reia trabalhou por 35 anos na 
região de Umuarama e está apo-
sentado desde 1982. Ele ingres-
sou nos quadros da Polícia Mili-
tar do Estado em 1951 e atuou 
sempre na região noroeste. É 
o policial mais antigo do 25º 
BPM (antes companhia do 7º 
BPM e depois 5ª CIA Indepen-
dente) ainda vivo.

Guardadas as medidas de 
segurança por conta da pan-
demia da covid-19, um número 
reduzido de policiais acompa-
nhou a homenagem, bem como 
a família e profissionais de 
imprensa previamente cadastra-
dos. Aos repór teres, ele men-
cionou que quando começou a 
trabalhar, algumas ocorrências 
chegavam a ser atendidas a pé 
ou de charrete pelos policiais.

Nascido em 27 de agosto de 
1930, no Rio Grande do Sul, 
e residente e Umuarama, o 
decano foi recebido com conti-
nência pelos policiais em uma 
cerimônia que deixou familiares 
e efetivos emocionados. “Gos-
taria de entregar esta medalha 
pelos valorosos serviços presta-
dos à corporação”, destacou o 
tenente-coronel Santos.

Grande incentivador da carreira 
militar da neta, a soldado Élica 

destacou a impor tância do sar-
gento no ingresso aos quadros da 
PMPR. “Ele sempre foi um apoia-
dor e me ajudou muito”.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

SARGENTO Correia foi recepcionado pelo Tenente-Coronel Carmelito Santos com honras militares

A ação faz parte da programa-
ção de aniversário da PMPR – 10 
de agosto – que este ano está dife-
rente por conta do coronavírus.
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