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Fiscalização da covid continua a 
encontrar desrespeito às medidas

A equipe de fiscais da Vigilância Sanitária, do setor de Arrecadação da prefeitura e da 
Guarda Municipal de Umuarama, mantém fiscalização sobre o cumprimento das medidas 

de enfrentamento à epidemia de infecção humana pelo novo coronavírus (covid-19) no 
comércio local. As ações acontecem todos os dias, com maior intensidade nos fins de 

semana, e mostram que a maioria da população tem respeitado as normas preventivas, 
mas muitos casos ainda são flagrados, principalmente à noite. l Pág. 6
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Ascendência 
na construção

 A aprovação de projetos para obras civis teve o maior índice 
mensal do ano em julho, conforme levantamento apresenta-
do pela Diretoria de Planejamento Urbano. Foram liberados 

25.366,96 m² de construções - volume pouco superior a maio 
(25.028,93 m²), até então o maior índice mensal de 2020 - e 

bem acima da média dos últimos quatro anos. l Pág. 5
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Decisão verdadeira
Circula nas redes sociais um questionamento sobre a veracidade 
e a efetividade da exclusão da identificação biométrica nas 
próximas eleições como medida preventiva à covid-19, já que 
os eleitores terão que utilizar o teclado manual para votar. 
O cartório eleitoral de Umuarama confirma que a decisão 
é verdadeira e não é mais uma Fake News. A consideração 
principal pela decisão, foi a dificuldade da higienização do leitor 
digital e as filas que podem ser provocadas pelo processo de 
reconhecimento das digitais.

Novo parque tecnológico
O objetivo do Tribunal Superior Eleitoral é adquirir 
até 180 mil urnas para substituir parte do parque 
tecnológico, que atualmente é de 470 mil unidades em 
todo o país. Urnas fabricadas em 2006 e 2008, cuja vida 
útil está esgotada, precisarão ser substituídas pelos 
novos modelos. Atualmente, a Justiça Eleitoral dispõe de 
unidades suficientes para realização do pleito, portanto 
a situação exposta não interfere no pleno funcionamento 
do processo eleitoral deste ano.

Reforma tributária continua no forno
O governo Bolsonaro decidiu aguardar a escolha dos novos 
presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, 
no início do ano que vem, para enviar ao Congresso a 
reforma administrativa. A estratégia inclui a aprovação, 
primeiro, da reforma tributária. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, vem prometendo realizar mudanças nas 
regras do funcionalismo desde o ano passado. O texto do 
projeto ainda não foi divulgado, mas trechos da reforma 
já foram ventilados pela equipe econômica nos últimos 
meses. Técnicos têm frisado que as mudanças não afetariam 
servidores atuais, apenas os contratados após a aprovação 
da medida. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-
RJ), disse que a reforma administrativa deveria vir antes 
da tributária. Segundo ele, é preciso primeiro arrumar a 
casa para, em seguida, ver o que precisa ser reformado no 
sistema tributário.

Boataria
Boato que circulou pelas 
redes sociais, na última 
semana, afirmava que 
a Positivo Tecnologia 
teria sido comprada pela 
multinacional chinesa 
Lenovo. Em 2008 e 2010, 
já foram ouvidos rumores, 
nunca confirmados, de 
um possível interesse da 
empresa chinesa na compra 
da Positivo. Contudo, nas 
duas ocasiões, segundo 
nota divulgada pela 
assessoria de imprensa 
da Positivo Tecnologia, o 
negócio não existiu.

Licitação para 
aquisição de urnas
Em 23 de julho, o TSE 
confirmou que a Positivo 
Tecnologia, em disputa com 
o Consórcio SMTT, liderado 
pela Smartmatic do Brasil – foi 
a vencedora da licitação para 
fabricação de novas urnas 
eletrônicas no modelo 2020 
(UE 2020). Os equipamentos 
devem ser utilizados apenas 
nas Eleições Gerais de 2022, 
uma vez que, para o pleito 
deste ano, não existe mais 
tempo para fabricação e 
programação.
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Pré-candidatos não podem 
mais apresentar programas

Desde ontem, (11) está vedado 
às emissoras de rádio e de tele-
visão transmitir programas apre-
sentados ou comentados por pré-
-candidatos. É o que determina a 
Emenda Constitucional 107/20 
que adiou as eleições municipais 
para 15 e 29 de novembro em 
razão da pandemia da covid-19.

Assim, profissionais do rádio 
e da TV que pretendem disputar 
as eleições como candidatos a 
prefeito ou a vereador não podem 
mais apresentar programas nem 
fazer comentários. A mesma proi-
bição de aplica a candidatos que, 
eventualmente, participem de pro-
gramas como comentaristas.

A determinação acerca do 
afastamento está prevista na Lei 
das Eleições. No título sobre a 
propaganda eleitoral, o artigo 45 
determina que divulgar ou trans-
mitir programa de rádio ou tele-
visão que faça qualquer alusão 

Uopeccan contemplada 
com R$ 20 mil no Nota Paraná

Os ganhadores dos três prêmios 
de R$ 1 milhão do programa Nota 
Paraná ontem (11) são da região 
de Curitiba: dois moram na própria 
capital e o terceiro em Pinhais. 
Além do sorteio de agosto, foram 
realizados os referentes a junho 
e julho, que haviam sido adiados 
devido à suspensão da Loteria 
Federal por conta da pandemia.

Outros seis prêmios principais, 
de R$ 200 mil, saíram para os 
municípios de Curitiba (2), Ponta 

Grossa (2), Palmas e Paranaguá. 
Além desses, foram sorteados tre-
zentos prêmios de R$ 10 mil e 120 
mil prêmios de R$ 10.

Ainda nesta semana os vence-
dores serão notificados e terão os 
valores depositados nas contas-
-correntes cadastradas. No total, 
foram sorteados R$ 15 milhões 
(R$ 8,4 milhões para cidadãos e 
R$ 6,6 milhões para instituições). 
Em Umuarama, o Uopeccan rece-
berá uma premiação de R$ 20 mil.

Horários indefinidos
O TSE vai definir ainda os horários de funcionamento das seções eleitorais e 

eventuais medidas de distribuição dos eleitores para minimizar os riscos de aglo-
meração nos dias de votação. Caso haja a necessidade de datas alternativas para a 
votação em municípios cuja situação sanitária aponte riscos aos eleitores, caberá 
ao TSE solicitar ao Congresso Nacional a marcação. A data-limite para a realização 

das votações, nesses casos, será 27 de dezembro.

ao candidato, ou que seja apre-
sentado por ele, pode acarretar 
o cancelamento do registro da 
candidatura do beneficiado, além 
de impor multa para a emissora. 
Isso se aplica aos casos em que 
um programa preexistente tenha o 
nome do candidato, ainda que não 
seja mais apresentado por ele.

Os pré-candidatos não ficam 
impedidos de aparecer na mídia 
no período anterior à campanha 
eleitoral. Eles poderão ser entre-
vistados e, por exemplo, par tici-
par de lives na internet. Entre-
tanto, os candidatos indicados 
pelos partidos para concorrer nas 
Eleições Municipais de 2020 só 
poderão pedir votos a par tir de 
27 de setembro, quando começa 

a propaganda eleitoral.
A deliberação sobre coliga-

ções e a escolha de candidatos 
a prefeito, vice-prefeito e vereador 
passaram para o período de 31 
de agosto a 16 de setembro. Já 
o prazo para o registro de candi-
daturas, que acabaria em 15 de 
agosto, terminará no dia 26 de 
setembro. A par tir das escolhas 
em convenção, os candidatos já 
podem apresentar os pedidos de 
registro à Justiça Eleitoral.

Para os prazos do Calendá-
rio Eleitoral que tinham pre-
visão de início no mês julho, 
o Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) decidiu prorrogá-los por 
42 dias – proporcionalmente 
ao adiamento da votação.

Calamidade não 
segue em 2021 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou 
ontem (11) que a eventual 
prorrogação do estado de 
calamidade pública em 2021, com 
o objetivo de permitir a ampliação 
dos gastos públicos, “não prospera”. 
Reforçou que qualquer iniciativa 
precisa do aval do Congresso. O 
estado de calamidade em razão 
da pandemia do novo coronavírus 
valeu valeu até 31 de dezembro. Na 
prática, no estado de calamidade, o 
governo não precisa cumprir meta 
de déficit primário, a regra de ouro 
e o teto de gastos públicos, que 
impede o crescimento dos gastos 
além da inflação.
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Paraná e a
vacina russa

Horas depois de o 
presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, ter divul-
gado a vacina russa Sput-
nik V como a primeira 
registrada no mundo, 
o governo do Paraná 
anunciou que vai assi-
nar convênio com aquele 
país para produzir essa 
vacina. A previsão é de 
que o convênio seja assi-
nado ainda hoje (12) pelo 
governador Ratinho Jr. 
(PSD) e o embaixador da 
Rússia, Sergey Akopov.

O Instituto de Tecno-
logia do Paraná (Tecpar) 
será responsável por 
todas as etapas, desde 
a pesquisa até a dis-
tribuição das doses da 
vacina russa.

Segundo o governo, 
o passo seguinte à 
assinatura do acordo 
é o compar tilhamento 
do protocolo russo com 
a Anvisa, para que a 
agência brasileira libere 
a realização dos proce-
dimentos necessários 
para os testes.

O pres idente  do 
Tecpar, Jorge Callado, 
ressaltou que a pesquisa 
vai avançar conforme o 
compar tilhamento das 
informações. Se tudo 
ocorrer dentro dos proto-
colos previstos, a distri-
buição não deve ocorrer 
antes do segundo semes-
tre de 2021.

“Antes da liberação, 

não há possibilidade de 
colocar nada em prática. 
Reitero que a prudência e 
a segurança são palavras-
-chave nesse processo”, 
pontuou o presidente do 
Tecpar. É impor tante 
essa assinatura para 
que essa condição de 
troca de informações 
comece, afirmou o pre-
sidente do Tecpar.

“Cada passo no seu 
momento adequado, não 
podemos queimar eta-
pas”, disse.

No dia 24 de julho 
último, o governo do 
Paraná havia informado 
que a cooperação téc-
n ica  com a Rúss ia   
estava em andamento. 
O possível acordo foi 
tratado em uma reu-
nião, em Brasília, entre 
o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, e o embai-
xador da Rússia no Bra-
sil, Sergey Akopov.

Ainda se sabe pouco 
sobre a eficácia dessa 
vacina, e ela vem sendo 
questionada por espe-
cialistas internacionais. 
O site oficial russo sobre 
a pesquisa informa que 
os testes de fase 1 e 
2 foram completados 
no dia 1º de agosto. A 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS) considera 
necessário haver três 
fases de testes para 
comprovar a eficácia de 
uma vacina.

Não pode
De acordo com a legislação 
eleitoral, a partir de sábado 
(15), a três meses para as 
eleições, agentes públicos de 
todo o País ficarão proibidos 
de uma série de condutas 
que poderiam afetar a 
igualdade de oportunidades 
entre candidatos na disputa. 
Dentro desse período, não 
é possível nomear, contratar 
ou admitir, demitir sem justa 
causa, suprimir ou readaptar 
vantagens ou por outros 
meios dificultar ou impedir o 
exercício funcional de servidor 
público municipal.

Convite
O presidente do TSE, Luís 
Roberto Barroso, vai convidar 
a Organização dos Estados 
Americanos para acompanhar 
as eleições municipais. A 
decisão foi comunicada 
ao ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo. 
Em 2018, os representantes 
da entidade elogiaram 
a segurança das urnas 
eletrônicas brasileiras. Por 
outro lado, criticaram os atos 
de violência nas eleições, além 
da disseminação de notícias 
falsas, impulsionadas por redes 
sociais, durante a campanha.

Para 2022
O presidente Jair Bolsonaro 
admitiu a aliados que pode 
ter um evangélico como vice 
em 2022. Esse movimento tira 
da corrida o vice-presidente 
Hamilton Mourão, com quem 
a relação com Bolsonaro tem 
tido mais baixos do que altos 
nesses 20 meses de governo. 
Bolsonaro vem sinalizando 
também a vaga no STF para 
um ministro “terrivelmente 
evangélico”, como o pastor 
André Mendonça, do 
Ministério da Justiça. Os 
evangélicos representam quase 
30% do eleitorado no Brasil.

Preços abusivos
A Assembleia Legislativa 
aprovou a proposta que visa 

conter a prática de preços 
abusivos no fornecimento 
de insumos e equipamentos 
individuais utilizados durante 
estado de calamidade pública, 
em especial no combate à 
pandemia da covid-19. Pelo 
projeto, será proibida de 
participar de concorrências 
públicas a empresa que 
praticar, em casos de 
calamidade pública, preços 
abusivos no fornecimento 
de insumos e equipamentos 
de proteção individual.  “O 
Paraná só ganha com essa lei”, 
afirma o deputado Delegado 
Francischini (PSL), um dos 
autores do texto.

Livre comércio
O presidente Jair Bolsonaro 
promulgou o acordo de livre 
comércio automotivo assinado 
com o Paraguai em fevereiro 
deste ano. O objetivo do 
acordo é facilitar o comércio e 
a cooperação aduaneira entre 
os dois países, em especial 
para os produtos automotivos. 
Pelo acordo, as peças e os 
veículos vendidos pelos dois 
países terão tarifas mínimas ou 
zeradas, mas o intervalo para o 
livre comércio variará entre os 
dois países.

Parceria certa!
O prefeito Chico Brasileiro 
(PSD) reforçou que a parceria 
com a Itaipu Binacional 
vai além das obras de 
infraestrutura, emblematizada 
pela construção da segunda 
ponte sobre o Rio Paraná, e 
se estende em diversas áreas 
como saúde, meio ambiente, 
habitação, entre outras. A 
participação da Itaipu nas 
obras de infraestrutura 
em Foz Iguaçu é ampla e 
contempla investimentos 
de mais de R$ 600 milhões. 
A obra mais emblemática 
é a Ponte da Integração 
Brasil-Paraguai, entre Porto 
Meira e Presidente Franco. 
A construção começou em 
agosto de 2019 e deve ser 
concluída em 2022.
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Aprovação de projetos para obras 
civis teve o maior índice de 2020

A aprovação de projetos para obras 
civis teve o maior índice mensal do ano 
em julho, conforme levantamento apre-
sentado nesta terça-feira (11), pela 
Diretoria Municipal de Planejamento 
Urbano. Foram liberados 25.366,96 
m² de construções – volume pouco 
superior a maio (25.028,93 m²), até 
então o maior índice mensal de 
2020 – e bem acima da média dos 
últimos quatro anos. A construção 
civil também vem se destacando na 
geração de empregos, contribuindo 
para a posição de destaque de 
Umuarama no comparativo com as 
demais regiões do Estado.

A pandemia ainda não passou, 
na avaliação do prefeito Celso Poz-
zobom, “mas felizmente os seus 
efeitos econômicos estão sendo 
superados e a aprovação de proje-
tos é um bom termômetro para com-
provar essa recuperação”, disse. “O 
setor industrial como um todo está 
de vento em popa, com movimenta-
ções melhores até que o período 
pré-pandemia, e o comércio tam-
bém tem reagido muito bem nas 
últimas semanas. Espero que em 
breve a economia volte ao patamar 
do início do ano”, previu.

Com números bem positivos, a 
construção civil tem sido um dos seg-
mentos responsáveis por esse cená-
rio otimista. Apesar de todos os efei-
tos da crise de saúde que se abateu 
sobre o país, em Umuarama a média 

de aprovação de projetos está pratica-
mente idêntica à de 2019, que foi um 
ano muito bom para o setor.

“No ano passado, a média fechou 
em 20.850 m² de projetos aprovados 
por mês e neste ano estamos com 
20.390 m²/ mês. Se o ritmo de julho 
continuar, vamos fechar com uma 
média ainda melhor que a atual”, ava-
liou o secretário municipal de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos Técni-
cos e habitação, Isamu Oshima, infor-
mando que no acumulado do ano, a 
Prefeitura de Umuarama já liberou 
142.732 m² de obras.

Não é demais lembrar que a 

construção civil aquecida movi-
menta vários setores. “Além de gerar 
emprego, taxas e tributos, a venda 
de material de construção, de aca-
bamento, acessórios e mobília de 
banheiro, cozinhas planejadas, esto-
fados, eletrodomésticos e eletrônicos 
– como TV e som – az girar a econo-
mia, garantindo emprego e renda no 
comércio em geral”, lembra o prefeito.

Para ele, “tudo isso mantém a 
cidade nos trilhos do desenvolvi-
mento, superando desafios – como 
a pandemia – e atraindo o olhar de 
novas empresas e investidores”, 
completou Pozzobom.

COM números bem positivos, a construção civil tem sido um dos segmentos responsáveis por esse cenário otimista

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Fiscalização da Covid continua a 
encontrar desrespeito às medidas

A equipe de fiscais da Vigilância 
Sanitária, do setor de Arrecadação 
da Prefeitura e da Guarda Munici-
pal mantém fiscalização sobre o 
cumprimento das medidas enfren-
tamento à epidemia de infecção 
humana pelo novo coronavírus 
(covid-19) no comércio de Umua-
rama. As ações acontecem todos 
os dias, com maior intensidade nos 
finais de semana, e mostram que 
a maioria da população tem respei-
tado as normas preventivas.

Entre sexta-feira (7), e domingo 
(9), foram atendidas 40 reclama-
ções e denúncias, além de locais 
fiscalizados incluindo bares aber-
tos fora do horário, conveniên-
cias de posto, aglomeração em 
‘espetinhos’, distribuidora de 
bebidas notificada, mercadinho 
orientado, churrasco em empresa 
(notificado), lanches orientados e 
várias reclamações improceden-
tes. Uma aglomeração de veícu-
los no Alto da Paraná também foi 
denunciada. Um estabelecimento 

Queda nas 
ocorrências
Na avaliação da secretária muni-
cipal de Saúde, Cecília Cividini, o 
número de ocorrências tem dimi-
nuído bastante nas fiscalizações. 
“A maioria da população entende 
que as medidas preventivas são 
para o bem de todos. Apenas em 
algumas situações há resistência, 
principalmente quanto a evitar 
aglomerações, manter distan-
ciamento e respeitar os horários 
impostos pelos decretos munici-
pais de enfrentamento da pande-
mia de coronavírus”, disse. “Com 
bom senso vamos superar esse 
momento, mas é importante não 
relaxar nos cuidados”, completou 
a secretária, reafirmando que a 
fiscalização vai continuar.

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 0,36 0,46 2,31
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 1,60 2,34 6,98 10,37

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
12/7 a 12/8 0,5000 0,1303 0,0000
13/7 a 13/8 0,5000 0,1303 0,0000
14/7 a 14/8 0,5000 0,1303 0,0000
15/7 a 15/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,58% 23,08 
Vale ON -3,09% 60,28 
ItauUnibanco PN -1,16% 25,51 
Viavarejo ON -2,24% 18,74 
Gol PN +8,45% 19,50 
Azul PN +7,07% 23,32 

IBOVESPA: -1,23% 102.174 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 1,1037
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,59
Libra est. 0,76
Euro 0,85
Peso arg. 73,00

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,9% 5,4140 5,4150 +3,8%
PTAX  (BC) +0,7% 5,4279 5,4285 +4,3%
PARALELO -1,2% 5,1000 5,6900 +3,6%
TURISMO -1,2% 5,1000 5,6700 +3,7%
EURO +0,7% 6,3832 6,3861 +3,8%

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 11/08

Iene R$ 0,0509
Libra est. R$ 7,10
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.277,30 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/08

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 11/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 119,00 4,4% 10,2%
SOJA Paranaguá 124,50 5,5% 9,7%
MILHO Cascavel 48,50 -4,0% 2,1%

SOJA 878,00 1,50 -1,0%
FARELO 282,00 -0,20 -3,6%
MILHO 311,50 1,00 -7,6%
TRIGO 495,00 4,00 -7,3%

SOJA 106,47 0,8% 6,2%
MILHO 44,76 0,4% 7,5%
TRIGO 58,26 0,2% 0,4%
BOI GORDO 215,33 0,1% 3,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 11/08 PR DIA 30d.

Em 11/08 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)

foi multado na sexta-feira.
No sábado, um bar foi fiscali-

zado com mais de trinta pessoas 
em estrada rural, mercados 
foram flagrados com superlota-
ção e famílias com crianças sem 
máscara e houve mais aglomera-
ções e som alto em residências 
e bares na cidade e distritos. 
Pessoas que ocupavam uma 
chácara foram orientadas e uma 
choperia foi notificada.

Já no domingo uma casa agro-
pecuária aber ta foi orientada a 
fechar, bem como uma empresa de 
comércio de aves e um pet shop na 
região central. Houve denúncia de 
festa em chácara na Estrada Ipê, 
na frente de uma igreja, outra foi 
denunciada por aglomeração, mas 
estava dentro da normalidade, uma 
reunião familiar no Parque Jabuti-
cabeiras foi dispersada e outras 
denúncias não procediam.

FORAM atendidas 40 denúncias, além de locais fiscalizados incluindo bares abertos fora do horário, conve-
niências e aglomeração

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Investimento 
na educação

“Porteira Adentro” é 
aprovado na Câmara

Na sessão ordinária 
da segunda-feira (10), os 
vereadores apreciaram o 
Projeto de Lei que insti-
tui o “Programa Por teira 
Adentro”, de atendimento 
aos produtores rurais do 
Município de Umuarama. 
O texto é assinado pelos 
vereadores Junior Ceranto 
e Newton Soares. A pro-
posta se volta a ações 
de execução de obras 
de infraestrutura, desti-
nadas a fomentar a ati-
vidade rural, atendendo 

as necessidades básicas 
nas propriedades rurais 
localizadas no Município. 
Tais incentivos têm o pro-
pósito de fomentar a pro-
dução agropecuária, agrí-
cola e/ou agroindustrial, 
bem como organizando o 
abastecimento alimentar, 
promovendo o desenvolvi-
mento econômico e social 
de Umuarama.

O projeto foi aprovado 
por unanimidade e segue 
para segunda discussão na 
próxima segunda-feira (17).

Após seis anos de espera, 
a comunidade escolar da 
Escola Municipal Sebastião de 
Mattos, no Jardim Porto Belo, 
recebeu ontem (11), moderna 
e confortável quadra coberta 
e uma reforma estrutural que 
mudou o visual da instituição. 
O prefeito Celso Pozzobom e 
a secretária municipal da Edu-
cação, Mauriza de Lima Mene-
gasso, inauguraram as obras.

A Escola recebeu o inves-
timento de R$ 960 mil, divi-
didos entre R$ 858.822,58 
aplicados na construção da 
quadra e R$ 101.311,62 na 
instalação de parque infan-
til, troca de piso, gramado e 

pintura completa. O prefeito 
Celso Pozzobom lembrou a 
dificuldade que a Prefeitura 
teve para finalizar a quadra, 
que foi uma das 17 obras ina-
cabadas deixadas pela gestão 
anterior. “Atraso no repasse, 
problemas com a empreiteira, 
galerias pluviais, alagamento, 
muro de arrimo que desabou 
e por pouco não perdemos o 
convênio com o FNDE. A obra 
foi iniciada em 2014 e agora, 
com a dedicação da nossa 
equipe técnica, engenheiros 
e do planejamento, acerta-
mos as pendências e a qua-
dra está aí, pronta para o uso 
dos alunos”, ressaltou.

A Escola recebeu o investimento de R$ 960 mil na instalação de parque infantil, 
troca de piso, gramado, pintura e uma nova quadra coberta

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Crime e Castigo
A Justiça de Pernambuco já 
expediu o mandado de prisão 
do assassino do blogueiro Áquila 
Silva e do filho dele, de 11 anos. 
É um matador profissional, 
contam fontes. E há suspeita 
de crime encomendado. Até o 
fechamento da Coluna, ninguém 
havia sido preso. Áquila e o 
filho foram assassinados a tiros 
no domingo à noite, na cidade 
de Rio Formoso. Ainda não 
há informações se há relação 
com crime político. Denúncias 
contra prefeitos da região eram 
recorrentes no seu site.  

Oi, hei!
Uma amostra do ano Legislativo 
perdido: há dez dias, um 
deputado federal importante do 
MDB não consegue falar com 
líder do Governo, deputado 
Vitor Hugo (PSL-GO).

Ano perdido
O Palácio desistiu da reforma 
administrativa porque o 
Congresso Nacional está às 
moscas. Todos estão nas bases 
em tratativas para apoio a seus 
candidatos na eleição.

O articulador
O ex-presidente do PV e 
ex-secretário do Meio Ambiente 
de Pernambuco Sérgio Xavier 
está na mira do Ministério 
Público Federal, suspeito 
de participar do desvio de 
dinheiro do bilionário Sistema 
S. A denúncia ainda envolve 
o presidente da CNI, Robson 
Andrade, e mais nove pessoas. 
Amigo de longa data do senador 
Jarbas Vasconcelos, Sérgio 
Xavier figura como sócio de 
mais de 200 empresas, apurou 
a reportagem, cujos capitais 
sociais somados dão inveja a 
sheiks do petróleo.

Pé na rua
Brasileiros retomam aos poucos 
a rotina. Sondagem da Demanda 
Pesquisa e Desenvolvimento de 
Marketing, de julho, com 1.090 
pessoas, mostra que uma em 
cada três pessoas já foi às compras 
no comércio de rua ou voltou a 
frequentar reuniões familiares. 

Dos entrevistados, 25% voltaram 
a frequentar shoppings e 
restaurantes.

Marketing eleitoral
Aliados e amigos do senador 
Ciro Nogueira (Progressistas-PI) 
soltaram nas redes sociais 
banner com indicação de que 
pode ser vice de Jair Bolsonaro 
na chapa de 2022. 

Hotel casa
Os hotéis, um dos setores mais 
afetados com a pandemia, 
estão se reinventando para 
conquistar hóspedes. Em 
Brasília, por exemplo, Saint 
Paul e o Kubitschek Plaza 
passaram a oferecer tarifas 
promocionais de R$ 1.600 ao 
mês, para moradia. 

“Papai” e novinha
Pesquisa da plataforma 
Universo Sugar mostra que 
65,66% dos Sugar Daddies do 
Distrito Federal afirmam ter 
filhos, enquanto em São Paulo 
são 58,13%. É aquela turma 
que “adota” uma namorada 
novinha e paga seus caprichos 
(e estudos). 

Fé na santa
A Coluna registrou que o 
movimento na Basílica de 
Aparecida (SP) caiu para 5 
mil turistas/dia. Mas não é 
por causa da forte barreira 
sanitária contra a covid-19 
(estão certos). É porque as 
romarias caíram muito desde o 
início da pandemia. 

Ponto final
Tem gente que crava que Vladmir 
Putin já tem uma vacina contra 
a covid-19. A Rússia é uma das 
maiores potências na ciência, e 
seu presidente deu a cara na TV 
cravando. Parte-se da premissa 
de que ele não passaria uma 
vergonha mundial. A conferir.
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Delegado visita local onde corpo 
de PM da reserva foi encontrado

A Polícia Civil de Xambrê afir-
mou ontem (11) que a hipótese 
mais provável e eu já está sendo 
investigada a respeito do encontro 
do cadáver de um policial militar da 
reserva, é de homicídio.

O delegado Valdir Balan, res-
ponsável pelo inquérito, passou 
quase toda a tarde da terça-feira 
coletando informações na comu-
nidade onde o corpo de Mauro 
Barros, 57, foi localizado. Teste-
munhas também foram ouvidas 
pela Polícia Civil.

A motivação do crime era ainda 
misteriosa para os investigadores. 
No interior da casa foram encontra-
dos frascos vazios de cachaça e 
os rastros de sangue, apontando 
que o corpo teria sido arrastado e 
levado até uma fossa desativada, 
nos fundos do quintal.

No casebre não havia morado-
res e vizinhos começaram a ser 

ouvidos ainda na tarde de ontem.
O cadáver foi encontrado no 

quintal da residência situada no 
distrito de Eliza, em Xambrê (38 
km de Umuarama), na tarde da 
segunda-feira (10). Somente o 

laudo de necropsia do Instituto 
de Criminalística poderá afirmar 
em quais circunstancias aconte-
ceu a mor te de Barros. O dele-
gado Valdir Balan ainda aguarda 
o documento.

DELEGADO de Xambrê ouviu testemunhas e foi ao local do crime averiguar detalhes da morte

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Uma determinação do secretário da Segu-
rança Pública do Paraná, Rômulo Marinho 
Soares, e do Departamento de Polícia do 
Interior (DPI) da Polícia Civil do Paraná 
(PC-PR), levou equipes do Grupamento 
de Operações Aéreas (GOA) e do 
Tático Integrado de Grupos de Repressão 
Especial (T.I.G.R.E) até Goioerê na 
tarde de ontem (11). O intuito é ajudar 
nas buscas ao casal desaparecido desde a 
última segunda-feira (3). Forma realizados 
sobrevoos em toda região com o heli-
cóptero e as buscas também seguiram por 
terra. A ação foi concentrada na área rural 
de Moreira Sales, onde o carro do casal 
foi encontrado queimado. Leia Grejanin, 
mãe de Kawane Cleve, 23 anos e sogra 
de Rubens Biguetti, 29, chegou a oferecer 
recompensa de R$ 5 mil por informações 
sobre o paradeiro do casal.

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Touro 21/04 a 20/05

Gêmeos 21/05 a 20/06

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você não será capaz de evitar dizer exatamente o que pensa 
em voz alta, mesmo que isso provoque faíscas. Estar em boa 
forma não é o suficiente, você precisa conter seus impulsos 
alimentares, não coma demais.

Aquário 21/01 a 19/02
Algo novo está vindo em sua direção. Você receberá uma 
boa notícia que se encaixa perfeitamente com seus planos. 
Você precisa trabalhar mais seus músculos, isso vai ajudar 
a harmonizar as suas energias.

Peixes 20/02 a 20/03
Não haverá retorno positivo de suas iniciativas de quatro 
semanas atrás. Você vai se sentir combatendo os obstáculos 
sem sucesso. Haverá um bom ânimo e você vai ser eficaz 
de forma prática no trabalho. Uma mudança no visual pode 
te ajudar a se sentir mais seguro. 

Você estará muito propenso a olhar profundamente para o seu 
interior e isso irá permitir que canalize a sua energia de forma 
construtiva. Você tem menos energia física neste momento, 
mas isso vai passar.

Seu otimismo está de volta com toda força! Aproveite ao 
máximo para perseguir suas paixões. Você está cercado de 
muito estresse e está atingindo seu limite. Tente encontrar 
um pouco de calma para descansar sua mente.

Movimentos planetários reacenderão seu próprio otimismo 
e o das pessoas ao seu redor. Você está em boa forma, 
mantenha o esforço que você fez com a sua dieta e as coisas 
vão ficar ainda melhor.

Você se sente mais confortável com você mesmo e está 
ciente disso. Não explore a sua aura, deixe as coisas segui-
rem seu curso natural. Outras pessoas vão tentar frear a 
sua vitalidade. Elas esperam muito de você, ou pelo menos 
é assim que você se sente.

Seu jeito de falar torna mais difícil que as pessoas se aproximem 
de você - fale mais claramente e tudo vai ficar bem. Você terá a 
impressão de que as outras pessoas estão se cansando você, 
quando, na verdade, a culpa é da sua própria impulsividade.

A rotina vai parecer menos pesada. Um estilo de vida sedentário 
não será bom para você. Você precisa de movimento. Retomar o 
exercício seria uma boa ideia e iria reconstruir sua força.

Suas dúvidas irão se esclarecer e você vai achar isso enco-
rajador. Todo mundo vai querer ter a sua energia hoje. Você 
vai se sentir muito mais confortável em sua própria pele e 
tudo vai ser devido a seus próprios esforços para tornar o 
seu estilo de vida mais saudável.

Uma imensa necessidade de ação faz você tomar decisões 
precipitadas. Seja objetivo em suas escolhas. Você deve-
ria se retirar a um lugar campestre por alguns dias para 
diminuir a tensão psicológica. Certifique-se de ter algum 
tempo para si mesmo.

Você intimida as pessoas ao seu redor sem perceber. Seja 
flexível e as coisas vão correr sem problemas. Você está 
usando suas reservas de energia, modere os movimentos 
musculares. É hora de mudar seu estilo de vida sedentário, 
praticando um esporte suave regularmente.

Solução

JÁ NAS BANCAS!

LIVRÃOLIVRÃO

e nas
livrarias!

e nas
livrarias!

Já nas
bancas
Já nas
bancas

@editorapixel

/editorapixel

BANCO 3

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BBA
ALAGADIÇO

ANIMARMUR
DXSBICO

LEOAPEGAS
IMARRR

ARMAZENADO
AZTAÇAS

CAROLAÃS
EMANAFOFA

AATARLS
RCARIDOS

VERODTRU
LINGUAGEM
AALORDOSE

Local de
venda de
bebidas

Alegrar 
a festa 

Sílaba de
"murro"

Fêmea do
Rei dos
Animais

Mulher
que

pratica o
hipismo

Corridas
ilegais de

carros

Artigo
definido

masculino
plural

She-(?),
a irmã do
He-Man

(TV)

Cozinhar
no óleo
quente

Respon-
sabiliza-

se 

Leticia
Sabatella,

atriz 
brasileira

Real;
verda-
deiro

Secos;
sem umi-

dade 

Conso-
antes de
"gala"

Deus,
em inglês

(?) de
sinais: é
utilizada 

por surdos

Vogais de
"casa"

Desvio da
coluna

vertebral
(Med.)

Sinalização que in-
dica ultrapassagem 

proibida ou perigo (F1)
É recolhido pelo gari

A vogal
do meio

Estocado

Exala o 
perfume

Rogério Ce-
ni, técnico

Ponta
aguda
(?) Gil,
cantora

Copo para
vinho (pl.)
Embalagem

de óleo

Entrada
de estran-
geiros em 
um país

Fluido de
isqueiros

O néctar 
Grande

açude do
Ceará

Dígrafo de
"farrapo"

Sódio
(símbolo)

Amarrar 

Filhote

Mole;
macia

Custoso; 
trabalhoso

Porção de
oceano
Sucede
ao "L"

Segunda
letra

Lodoso;
pantanoso

Classe
(?): elite

Muito
beata

3/god. 4/bico — vero. 5/emana. 6/animar — assume.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 

da coluna -, 
Luciana Gadotti, 
Realdir Furtado e  
Adalcy Giovanini 
Manuel. Da colu-
na: felicidades.

Quase Natal!
O publicitário Nizan Guanaes  

lançou recente no Instagram a 
campanha “Monte sua Árvore de 
Natal” para anteciparmos a nossa 
alma alegre e a magia do Natal. 

Tudo para espantar a tristeza que 
paira no ar. Se nos anos anteriores 

o Natal já vinha sendo lançado 
cada vez mais cedo -, neste 2020 
em Setembro já teremos ares de 

Jingle Bells. Que seja pela alma, em 
primeiro lugar. 

“Há uma natureza essencial em 
todas as coisas que não pode ser 

acessada através do ego e que não 
pode ser conceituada, só vivida. 

Sinta mais e viva em abundância” 
(Wallace Lima)

ZOOM
PAULA CABRAL, na lente 

exclusiva da fotógrafa Luci 
Lemes, estréia na colu-

na desta quarta-feira, dia 
12.  Ainda para repercutir 
o ensaio Rock and Roll que 
movimentou a agenda  do 
Studio Luci Lemes e a expo 
no Old Rock bar. Ano passa-

do, é claro!

LU
C

I 
LE

M
E
S
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apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
R

E
C

I 1
76

5-
J

Nova Costela!
No próximo dia 23 de agosto, 
a partir das 11h30, será rea-
lizada a 19ª Festa da Costela 

promovida pelo Rotary Club de 
Umuarama em prol do Abrigo 
Tia Lili e ocorrerá na Casa da 
Amizade. Os organizadores da 
festa avisam que a costela, 
que acompanha arroz, man-
dioca e farofa, não será ser-

vida na Casa Rotary por causa 
das normas sanitárias e dos 

decretos municipais impostos 
para o enfrentamento ao novo 
coronavírus. A costela e seus 
acompanhamentos serão en-

tregues no local da festa pelo 
sistema drive-thru. Ainda 

segundo os organizadores, a 
costela custa R$ 100 e serve 
quatro pessoas. Sua compra 
deve ser feita antecipada-
mente na Novauto Tintas, 
Panificadora Moreira Sales 

e Comtel.

Novo Futuro!
Com este novo lançamento a construtora Morena pretende atrair jovens inves-
tidores ao mercado imobiliário com opções a partir de R$ 998 mensais.  Isso 
mesmo. Ousada e vendo os nichos do mercado a Construtora Morena (com 33 
anos de atuação) traz o lançamento mais esperado dos últimos tempos, o Top 
Life New Concept que  aposta em um empreendimento com apartamentos do 
tipo studio com 210 unidades, 11 salas comerciais, área de lazer, salão de 
festas, espaço kids, espaço gourmet, academia, piscina adulto com borda infi-
nita a única de Umuarama, piscina infantil, café e conveniência, coworking, 
lavanderia compartilhada, bicicletário, tool sharing, car wash, pet care  e 
administração. Aposto que você não vai ficar de fora...

Há quatro anos!

Dizem que recordar é viver, então vamos lá... Em outubro de 2016 nossa 
‘eterna’ Miss Brasil ganhou os holofotes da Veja, uma das maiores 

revistas do mundo. Raissa Santana fez pose magistral e saiu em foto e 
texto que ocuparam dois terços da seção Gente. Com ela, no restante 

da página, está Nelson Motta. Chiquérrima, como sempre! A propósito: 
derrotou 87 beldades até conquistar a faixa.

 REPRODUÇÃO
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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

O Núcleo de Software e 
Tecnologias da Unipar promoveu 
o segundo encontro da webinar 
‘Perspectivas da empregabilidade 
no mercado internacional de TI’. 
Desta vez, o tema tratado foi 
‘Sucesso na área de computação: 
qual o caminho?’. 

Os convidados foram três 
ex-alunos do curso de Sistemas 
de Informação da Unipar, que 
trabalham na empresa PagSeguro 
PagBank, de São Paulo: Altieres de 
Matos (coordenador de engenharia 
de software), Fernando Godói 
(especialista de software) e Igor 
Henrique de Araújo (engenheiro de 
Software).

Com a participação de 
estudantes das graduações 
presencial, 
semipresencial e a 
distância, o evento 
foi transmitido 
pelo YouTube e 
intermediado pelos 
professores Claudete 
Werner [coordenadora 
do Núcleo e do 
curso de Sistemas de 
Informação], Jaime 
William Dias, Tiago 

Piperno Bonetti e Wyllian Fressatti. 
O trio de egressos compartilhou 

a trajetória de sucesso profissional 
de cada um após a formação 
acadêmica, contando sobre as 
empresas onde trabalharam, 
áreas e cargos em que atuaram, 
certificações.

Além de responder perguntas 
dos estudantes, eles também 
relataram sobre como é trabalhar 
na PagSeguro, dando dicas 
profissionais e comentando o 
cenário atual do Brasil em relação 
às vagas de emprego na área de TI 
(Tecnologia da Informação). 

Os interessados em assistir à 
palestra podem acessar o link: 
https://www.youtube.com/
watch?v=w5Lmr8mWJ7g 

Ex-alunos relatam trajetória de sucesso 
e atuação na empresa paulistana

PAGSEGURO

Em Paranavaí, professores interagem com ex-alunos 
do curso de Sistemas de Informação

CHÁCARA EM IVATÉ/PR

2HA, Estrada Municipal, Gleba

 Ivatezinho, Núcleo Serra dos Dourados, 

confrontando c/ o Córrego afluente 

Ribeirão 215.
 INICIAL R$ 180.000,00 

(PARCELÁVEL)

leiloesjudiciais.com.br | 0800-707-9272

vicenteleiloeiro.com.br
(44) 99804-8538

LEILÃO DE XAMBRÊ/PR - DIAS: 17 E 31/08

IMÓVEL COML. 774M² A.T., XAMBRÊ/PR, 
c/ barracão e casa, R. Bahia, Centro, 

Patrimônio Elisa, Distr. de Elisa. 
Inicial R$ 42.004,00 (Parcelável)

+ DIVERSOS LEILÕES NO SITE, CONFIRA!

R$ 3 mil em
vales-compra

Além do documentário ‘Histórias 
que Inspiram’, com relatos de jovens 
empreendedores, a campanha promo-
cional do Dia dos Pais da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola (Aciu) 
distribuiu R$ 3 mil em vales-compra.

“A interação acaba sendo o grande 
destaque das iniciativas, indicativo 
de que atingimos nosso objetivo. O 
grande número de visualizações (apro-
ximadamente três mil) e compartilha-
mentos do emocionante vídeo, espe-
cialmente produzido para a ocasião, 
é um exemplo”, ressalta o presidente 
Orlando Luiz Santos.

Em relação ao sor teio, um dos 
coordenadores do projeto, Charles 
Furlan, menciona aproximadamente 
32 mil impressões e mais de 6,5 mil 
comentários no Instagram da entidade.

LOURDES Erika (R$ 1,5 mil), Cristiane Ladeira (mil 
reais) e Elizete Nicolau (R$ 500) foram as felizardas

ASSESSORIA
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