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Colisão entre dois caminhões 
na PR-489 deixa um morto

A colisão de um caminhão carregado com areia e uma carreta tirou a vida de uma pessoa 
na tarde de ontem na rodovia entre Umuarama e Xambrê. O motorista da carreta disse que 

chovia muito na hora e que perdeu o controle da direção. O condutor do caminhão retor-
nava da região dos portos de areia, e não sobreviveu. l Pág. 5

Homenagem
Na solenidade de inauguração das obras de revitalização dos Ginásios de Esportes Amário Vieira da Costa e 
Mário Onken, uma homenagem foi feita à família do professor de educação física que deixou seu nome ao 
ginásio que já homenageou o ex-governador Ney Braga. Os filhos lembraram que o pai, professor Amário, 

ensinou à família e aos atletas como as vitórias e as derrotas levam à construção do caráter de um verdadeiro 
vencedor. Na foto, o prefeito inaugura o memorial ao lado da viúva Aurora e do filho João Ricardo. l Pág. 8e9

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Restrições autorizadas
O presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que permite às 
autoridades públicas restringir a circulação de pessoas para conter 
a disseminação do novo coronavírus no País, mas vetou a isenção 
tributária para produtos e serviços necessários ao enfrentamento 
da pandemia. A norma diz que as autoridades poderão adotar, 
no âmbito de suas competências, restrição excepcional e 
temporária de entrada e saída do País e locomoção interestadual e 
intermunicipal, tanto por rodovias e portos quanto por aeroportos. 
As medidas dependem de recomendação da Anvisa ou do 
respectivo órgão estadual de vigilância sanitária.

Voltando às salas de aula
O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro estreou segunda (10) em novo 
trabalho, em Brasília. Desde que saiu do Ministério, está impedido 
pela Comissão de Ética Pública de assumir funções jurídicas por 
seis meses e recebe mesada de R$ 31 mil, mas foi liberado para ser 
colunista da revista eletrônica Crusoé. O novo emprego de Moro é na 
UniCEUB, onde vai ministrar aulas virtuais a cada 15 dias, como professor 
de disciplina voltada para estudantes de pós-graduação com foco no 
combate a corrupção, lavagem de dinheiro e Estado de direito. As 
primeiras aulas estão agendadas para o início de setembro.

Sentença racista
A OAB-PR está solicitando ao TJ e ao MP providências para apuração 
dos fatos ligados à sentença proferida pela magistrada Inês Marchelek 
Zarpelon, da 1ª Vara Criminal de Curitiba. O texto contém afirmações 
relativas à cor da pele de um cidadão como algo negativo. Nele, a 
magistrada afirma que referida pessoa seria “seguramente integrante 
do grupo criminoso, em razão da sua raça”. A OAB e sua Comissão 
da Igualdade Racial, presidida pela advogada Andréia Cândida Vitor, 
protocolou ontem (12) pedido de providências solicitando a abertura 
de procedimento administrativo no TJ-PR para apurar os fatos e 
oficiará o MP para apurar a prática de discriminação. O racismo é 
crime com punição prevista na Lei 7.716/89.

 Abastecendo 
‘rachadinha’
Quando trabalhou no gabinete 
do então deputado estadual 
Flávio Bolsonaro na Alerj, 
Nathália Queiroz repassou 
parte de seu salário para o 
pai, Fabrício Queiroz, segundo 
o jornal Folha de S. Paulo, 
baseado em dados da quebra 
do sigilo bancário da filha 
de Queiroz autorizada pela 
Justiça. A personal trainer 
Nathália Queiroz transferiu 
R$ 150.539,41 para a conta 
do pai entre janeiro de 2017 
e setembro de 2018, quando 
esteve lotada no gabinete de 
Bolsonaro. O valor representa 
77% dos recursos recebidos por 
ela da Câmara dos Deputados.

Repasses da 
filha ao pai
A dinâmica dos repasses é 
igual à descrita pelo MP do 
Rio de Janeiro sobre a suposta 
“rachadinha” no antigo gabinete 
de Flávio na Alerj, enquanto 
esteve lotada na Assembleia, de 
dezembro de 2007 a dezembro 
de 2016, promotores de Justiça 
identificaram que Nathalia 
repassou ao menos 82% de 
seus vencimentos para o pai. 
As transferências ocorriam 
sempre em até uma semana 
após o recebimento do salário. 
A defesa de Queiroz afirmou, 
em nota, que os repasses 
se basearam na lógica de 
“centralização das despesas 
familiares na figura do pai”.
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Paraná assina memorando técnico 
com a Rússia para estudar vacina
O Governo do Paraná assinou 

ontem (12) um memorando de 
entendimento com o Fundo de 
Investimento Direto da Rússia para 
ampliar a cooperação técnica, as 
transferências de tecnologia e os 
estudos sobre a vacina contra a 
Covid-19 desenvolvida pelo Ins-
tituto Gamaleia. O acordo deixa 
aberta a possibilidade de realiza-
ção de testes, produção e distri-
buição do imunizante.

O embaixador russo no Brasil, 
Sergey Akopov, e o presidente do 
Fundo de Investimentos, Kirill Dmi-
triév, participaram do encontro vir-
tual e referendaram o memorando. 
Integrantes do Ministério da Saúde, 
do Ministério das Relações Exte-
riores e do Ministério de Ciência, 
Tecnologia e Inovações também 
acompanharam a assinatura. 
Todos os estudos serão acompa-
nhados pelo governo federal.

O governador Carlos Massa 
Ratinho Junior disse que o Instituto 
de Tecnologia do Paraná (Tecpar) 
será responsável por coordenar os 
estudos no Estado e lembrou que 
a entidade é referência nacional na 
produção de medicamentos. “A ideia 
do memorando de entendimento é 
ampliar a cooperação e estabelecer 
uma parceria. Estamos avançando 
nas tratativas para transferência de 
tecnologia”, afirmou.

O próximo passo é a formação 
de grupo de trabalho com inte-
grantes do Governo do Estado 
e do governo russo para acom-
panhar a validação da vacina em 
território brasileiro.

ATIVIDADES
O memorando afirma que as 

partes vão desenvolver atividades 
conjuntas e organizar negociações 

Sinopharm
O Governo do Estado também já assinou um termo de cooperação técnica 

e científica com a China para iniciar a testagem e a produção de vacina da Sino-
pharm. O acordo garante ao Paraná acesso ao resultado das duas primeiras fases 
de testagem. Segundo o laboratório, os processos iniciais, já encerrados, tiveram 

100% de positivação e nenhuma reação adversa grave.

em prol do desenvolvimento da 
vacina contra Sars-CoV-2 no 
Estado. Para isso vão comparti-
lhar experiências e tecnologias e 
providenciar mecanismos que per-
mitam a cooperação com orien-
tações técnicas e profissionais 
relacionadas à vacina.

“É um memorando de entendi-
mento bastante objetivo que versa 
sobre troca de tecnologia. Ele não 
gera obrigações, mas uma nova 
construção, um entendimento de 
que podemos trabalhar juntos. 
Vamos criar um grupo de traba-
lho para a formação de um pro-
tocolo que vai ser submetido às 
autoridades brasileiras”, afirmou 

Jorge Callado, diretor-presidente 
do Tecpar. “Nesse momento 
a prioridade é a validação da 
vacina no País. Dependemos 
dessa aprovação para os outros 
encaminhamentos”.

Callado acrescentou que o 
memorando é um “primeiríssimo 
passo” para a entrada da vacina 
no País. “Agora podemos trabalhar 
os aspectos regulatórios e técnicos, 
mas sempre pensando na prudên-
cia, na serenidade e na transparên-
cia. Temos que trabalhar muito bem 
essa parceria para que os resulta-
dos sejam os melhores possíveis 
para todos os brasileiros”, disse o 
diretor-presidente do Tecpar.

O memorando afirma que serão desenvolvidas atividades conjuntas em prol do desenvolvimento da vacina 
contra Sars-CoV-2 no Estado

RODRIGO FELIX LEAL/AEN
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Frente
O deputado Arilson Chiorato 
(PT) vai presidir a Frente 
Parlamentar de Encerramento 
dos Contratos de Pedágio. 
Chiorato é o autor do 
requerimento para formação 
da frente e vai acompanhar 
a execução das obras e o 
encerramento dos contratos de 
pedágio. Além do alto custo das 
tarifas, grande parte das obras 
que estavam previstas durante 
o período de mais de 20 anos 
ainda não saíram do papel.

Vetos 
O Congresso Nacional 
realizará três sessões para 
análise de todos os vetos 
presidenciais. As lideranças 
dos partidos decidiram ainda 
pautar para o dia 20 de agosto 
a votação da PEC que torna 
permanente o Fundeb. Os 
deputados e os senadores 
voltarão a se reunir nos dias 
19 de agosto e 2 de setembro 
com o propósito de analisar 
todos os vetos presidenciais 
que estão pendentes.

Vacina russa
Uma semana antes de a 
Rússia anunciar o registro de 
uma vacina contra a covid-19, 
uma delegação do Ministério 
da Saúde se reuniu em sigilo, 
por videoconferência, com 
representantes do Fundo de 
Investimento Direto da Rússia 
para discutir a produção do 
imunizante no País. O governo 
ouviu que as duas doses 
necessárias custarão R$ 108 e 
a transferência de tecnologia 
em torno de R$ 271,5 
milhões. Agora, o embaixador 
russo será convidado a 
participar de uma audiência 
na Câmara dos Deputados.

Nova Lava Jato
O combate ao crime no 
Mercosul terá força-tarefa 
semelhante à Lava Jato. 
Decreto do governo oficializa 
acordo entre países do 
mercado e possibilita o 
trabalho conjunto no combate 
ao crime organizado. A partir 

de agora, investigadores de 
diferentes países poderão 
formar força-tarefa conjunta 
para a investigação de crimes 
que, “por suas características 
transnacionais, exijam a 
atuação coordenada das 
autoridades competentes”. 

Mais segurança
A Secretaria Estadual de 
Segurança Pública assinou com 
mais quatro municípios - Foz 
do Iguaçu, Maringá, Paranavaí 
e Telêmaco Borba - termo 
de cooperação para troca de 
informações da área com as 
guardas municipais e forças 
de segurança. Vinte cidades 
já fazem parte desta rede 
integrada de informações para 
aprimorar a qualidade dos 
dados disponíveis.

Contrato proibido
Bancos e instituições 
financeiras serão proibidas de 
ofertar e celebrar contrato de 
empréstimo consignado para 
aposentados e pensionistas 
através de ligação telefônica. 
Essa é uma das práticas 
que mais gera reclamações 
nos órgãos de defesa do 
consumidor. “Os aposentados 
e pensionistas mal recebem 
seus benefícios e já há um 
acesso de ligações, de várias 
instituições, oferecendo 
empréstimos”, disse o 
deputado Evandro Araújo 
(PSC), autor do projeto.

Pré-candidato
Um projeto polêmico de 
construção de uma faixa 
de infraestrutura começa a 
ganhar destaque no cenário 
político com pré-candidaturas 
à Prefeitura de Pontal do 
Paraná no litoral. E é assim que 
o empresário Alfredo Parodi 
consolida seu nome como pré-
candidato pelo PSDB. “Pontal 
do Paraná é um município 
carente e totalmente esquecido 
pelo governo. Não há políticas 
públicas para alavancar seu 
crescimento e sua estrutura 
é caótica nas áreas da saúde, 
segurança pública e educação”.

Riscos do
novo pedágio

O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) passou a 
integrar ontem (12) a Frente 
Parlamentar de Encerra-
mento dos Contratos de 
Pedágio no Paraná da Alep. 
Crítico dos contratos e dos 
acordos de leniência entre 
o MPF e concessionárias, 
Romanelli defende a amplia-
ção do debate do novo 
modelo para que as novas 
concessões, previstas para 
2022, não prejudiquem os 
paranaenses, como tem 
ocorrido nos últimos 22 
anos. A criação da frente 
foi requerida pelo deputado 
Arilson Chiorato (PT).

“O problema concreto é 
que estamos no final desse 
período de concessão do 
pedágio, que termina em 
novembro de 2021. O 
governo federal já adian-
tou que vai fazer uma nova 
concessão das rodovias no 
Paraná, com um modelo 
que repete o anterior, de 
concessão onerosa. Isso é 
muito prejudicial aos para-
naenses como já foi com-
provado pelos atuais con-
tratos”, aponta.

Pelas atuais conces-
sões de pedágio, escla-
rece Romanelli, à época 
da assinatura dos contra-
tos, as 26 empresas fize-
ram um acordo, no qual 
reduziram a obrigatorie-
dade da manutenção de 

3 mil km de rodovias vici-
nais, que não têm pedá-
gio, mas que dão acesso 
ao Anel de Integração. 
“Pe lo  aco r do ,  essas 
empreiteiras reduziram 
de três mil para 300 qui-
lômetros. Foi uma grande 
maracutaia, um conluio, 
esse acordo”, acusa.

NOVO MODELO
O deputado reafirma 

que o governo federal quer 
mudar as regras atuais, 
mas na prática, nada muda. 
Segundo ele, o modelo utili-
zado é de maior volume de 
obras, por meio de sistema 
híbrido, de menor preço rela-
tivo. “Esse modelo prevê 
um pequeno desconto, de 
12% entre as concorren-
tes, e cria uma espécie de 
imposto indireto que a con-
cessionária teria que pagar 
ao governo federal”.

Romanelli foi taxativo: 
“isso não interessa ao 
Paraná, primeiro porque a 
tarifa do pedágio vai ficar 
alta e segundo, porque a 
taxa de outorga vai sugar 
ainda mais a economia 
paranaense. Esse modelo 
repete o modelo anterior”.

Caso se mantenha o 
modelo híbrido da forma 
proposta pelo Ministério 
dos Transportes, o Paraná 
corre o risco de repetir esse 
modelo ruim e prejudicial 
por mais 30 anos.

Aumento
O novo modelo prevê a privatização de 3,8 mil quilôme-

tros de rodovias, que serão divididos em oito lotes, cada 
um com cerca de 500 quilômetros. Atualmente, são seis 

lotes de rodovias pedagiadas do Anel de Integração. A nova 
proposta não atende a previsão do Estado, deixando 300 

quilômetros de fora. Por outro lado, aumenta em 1,3 mil km 
o trecho de rodovia a ser pedagiado.
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Colisão entre dois caminhões 
na PR-489 deixa um morto

Um caminhoneiro morreu após se 
envolver em um acidente na rodovia 
PR-489, entre as cidades de Umua-
rama e Xambrê, na tarde de ontem 
(quarta-feira, 12). A colisão envolveu 
um caminhão carregado com areia, 
conduzido pela vítima fatal, e uma 
carreta bitrem que estava vazia.

O caminhão é de Moreira Sales e 
seguia em direção a Xambrê. O veí-
culo era conduzido por um homem 
identificado como José Wilson, 
46 anos, que trabalhava em uma 
empresa de materiais de constru-
ção em Moreira Sales. Ele foi até 
Por to Cobrinco carregar a areia e 
estava retornando para a cidade 
onde reside e trabalha, quando 
aconteceu o acidente.

A carreta com placas de Maringá, 
seguia em direção a Umuarama. O 
choque atingiu a traseira do bitrem 
e a frente do caminhão, que ficou 
destruída – os veículos pararam 
a cerca de 40 metros de distân-
cia um do outro. A colisão aconte-
ceu em uma localidade conhecida 
como ‘Curva do Silva’, em frente à 
entrada da Fazenda Santa Terezinha, 

Pista interditada
A rodovia permaneceu interditada 
durante o atendimento das equipes 
de socorro e congestionamentos nas 
duas vias se criaram. A Polícia Rodo-
viária Estadual (PRE) de Pérola foi 
acionada e a Polícia Militar de Xam-
brê permaneceu no local ajudando a 
controlar o tráfego. Peritos do Insti-
tuto de Criminalística de Umuarama 
coletaram os dados do acidente. O 
condutor da carreta disse que seguia 
para carregar açúcar em Naviraí/MS 
e ressaltou que a traseira do veículo 
derrapou, pois chovia no momento 
do choque e havia óleo na pista. Ele 
confirmou ter perdido o controle, 
tentou evitar a colisão, mas não con-
seguiu. A traseira acabou atingindo o 
caminhão e depois ele colidiu contra 
o barranco à beira da pista.

a aproximadamente 10 quilômetros 
de Umuarama. O local é um trecho 
de subida, com curva. Diversos aci-
dentes graves já foram registrados 
naquele ponto da pista.

José Wilson morreu na hora e 
seu corpo ficou preso às ferragens 

da cabine do caminhão. Equipes 
do Corpo de Bombeiros e Samu 
de Umuarama foram acionadas. O 
médico do Samu constatou o óbito.

O motorista da carreta não teve 
ferimentos, de acordo com o Tenente 
Mazini, do Corpo de Bombeiros.

ACIDENTE envolveu um caminhão carregado com areia e uma carreta

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

PMs de Umua-
rama recupe-
raram ontem 
(12) à tarde, 
um veículo 
roubado em 
Sumaré/SP, 
no dia 23 
de outubro 
de 2019. A 
Fiat Toro, cor 
cinza, estava 
no quintal de 

uma residência na rua dos Crisântemos. Suspeitando que no imóvel estaria acon-
tecendo o transbordo de entorpecentes, cães farejadores da PM foram levados 
ao local e indicaram que a Toro estaria sendo usada para transportar droga, pos-
sivelmente maconha. A dona da casa informou que guardou o veículo a pedido 
de vizinhos. A vizinha foi chamada e confirmou que o veículo era de seu marido. 
Depois que soube que a picape era roubada, ela mudou sua versão e disse que 
estava guardando para um amigo.
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PR conquista reconhecimento de 
Área Livre de Aftosa sem Vacinação

O Paraná obteve reco-
nhecimento nacional de 
Área Livre de Febre Aftosa 
sem Vacinação, uma 
conquista histórica para 
o setor agropecuário. A 
ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
Tereza Cristina assinou a 
Instrução Normativa nº 
52, que concede o título 
ao Paraná, Acre, Rio 
Grande do Sul, Rondô-
nia, e regiões dos Esta-
dos do Amazonas e de 
Mato Grosso. A IN passa 
a vigorar em 1º de setem-
bro e deixa o Paraná mais 
perto do reconhecimento 
internacional pela Organi-
zação Mundial de Saúde 
Animal (OIE). O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento deve for-
malizar ainda neste mês 
o pedido à OIE, e a expec-
tativa é que a entidade 
chancele a nova condição 
em maio de 2021.

Com isso, o setor 
vai garantir a aber tura 

Fim da saga
Em maio a Adapar realizou uma das últimas etapas exigidas 

para o reconhecimento, um inquérito epidemiológico com coletas 
de amostras do sangue de quase 10 mil animais em 330 proprie-

dades rurais. O inquérito comprovou que não há circulação viral no 
Paraná. O último foco de aftosa no Estado foi em 2006.O gerente 
de Saúde Animal da Adapar, Rafael Gonçalves Dias, explica que a 
Instrução Normativa nº 52 não altera as regras de trânsito animal 

do Estado, que já proíbe, desde janeiro, a entrada de bovinos 
oriundos de estados que vacinam contra a doença, exceto em 

casos de carga lacrada para abate imediato.

de novos mercados e 
atrair investimentos com 
a potencialização das 
cadeias de suínos, peixe, 
frango, leite e pecuária 
bovina de corte.

Tal status sanitário 
internacional permitirá pra-
ticamente dobrar as expor-
tações de carne suína, por 
exemplo, das atuais 107 
mil toneladas para 200 mil 
toneladas por ano.

FRUTO
Para o diretor-presi-

dente da Adapar, Otamir 
Cesar Martins, a conquista 
é fruto de muitos anos de 
planejamento. “Nosso 
Estado sempre esteve em 
dia com as exigências para 
a conquista. O reconheci-
mento significa geração 
de mais emprego e renda 
com alcance de mercados 
mais exigentes”.

Norber to Or tigara, 
secretário da Agricultura 
e Abastecimento, reforça: 
“O Paraná tem avançado 
nos últimos anos para 

a construção de um 
ambiente sanitariamente 
adequado e o reconheci-
mento mostra o sucesso 
desse trabalho”.

O presidente do Sis-
tema Faep, Ágide Mene-
guette, destacou que o 
reconhecimento por parte 

do Ministério da Agricul-
tura, Pecuária e Abaste-
cimento é parte do pro-
cesso, cujo objetivo maior 
é que o Paraná obtenha a 
chancela internacional, o 
que deve ter um impacto 
muito positivo para o 
agronegócio do Estado.

O status sanitário internacional permitirá praticamente dobrar as exportações
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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 +1,73% 23,48 
Vale ON +2,02% 61,50 
ItauUnibanco PN -1,14% 25,22 
Hering ON -5,95% 14,85 
BR Malls ON -3,99% 10,59 
Marfrig ON +4,77% 14,72 

IBOVESPA: -0,06% 102.117 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 106,86
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 73,05

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 5,4520 5,4530 +4,5%
PTAX  (BC) +0,5% 5,4545 5,4551 +4,8%
PARALELO +0,4% 5,1300 5,7100 +4,0%
TURISMO +0,4% 5,1300 5,6900 +4,0%
EURO +0,8% 6,4330 6,4359 +4,6%

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 12/08

Iene R$ 0,0511
Libra est. R$ 7,12
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.273,24guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/08

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 12/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 120,50 5,7% 11,6%
SOJA Paranaguá 126,00 6,8% 11,0%
MILHO Cascavel 50,00 -1,0% 5,3%

SOJA 890,50 12,50 0,4%
FARELO 282,20 0,20 -3,5%
MILHO 314,50 3,00 -6,7%
TRIGO 491,25 -3,75 -8,0%

SOJA 106,80 0,3% 6,5%
MILHO 45,19 1,0% 8,5%
TRIGO 58,26 0,0% 0,4%
BOI GORDO 217,43 1,0% 4,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/08 PR DIA 30d.

Em 12/08 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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Abertos
no feriado

No próximo sábado (15) 
será celebrada a Assunção 
de Nossa Senhora, feriado 
em Umuarama. A data 
remete originalmente ao Dia 
de Nossa Senhora Imaculada 
Conceição (8 de dezembro) e 
a alteração ocorreu através 
de um decreto municipal, 
vigente desde a gestão de 
Alexandre Ceranto (final da 
década de 1980).

Segundo a Procurado-
ria Jurídica da Prefeitura 
de Umuarama, com base 

nos decretos vigentes e a 
partir das convenções tra-
balhistas, supermercados, 
restaurantes e estabeleci-
mentos similares poderão 
funcionar normalmente. O 
comércio em geral estará 
fechado, bem como as 
casas lotéricas.

A celebração da Assun-
ção de Nossa Senhora tam-
bém ocorre com feriados 
nos cronogramas de Alto 
Piquiri, Francisco Beltrão, 
Ivaté, Maringá e Perobal.

SUPERMERCADOS e restaurantes funcionarão normalmente no feriado

ASSESSORIA

Cerca de 2/3 do 
gradil para proteção 
do Bosque dos Xetá 
já foram implantados, 
dentro da obra de 
revitalização das 
calçadas e preserva-
ção. Serão cerca de 
1,5 mil metros de 
grades que impedirão 
o acesso à mata 

e a saída de animais silvestres, dos quais mais de 1 mil metros já foram 
implantados. Além do gradil, a obra inclui o recape da antiga pista de 
caminhada com concreto pigmentado em azul, reparos nas áreas danifi-
cadas e implantação de pista para bicicleta com concreto pigmentado 
em vermelho. As melhorias já dão novo visual ao entorno do bosque, 
que passa por grandes mudanças. A obra é realizada com recursos 
do Finisa e o município está aplicando R$ 972,6 mil nas melhorias, 
renovação da pista de caminhada, construção de ciclovia e nova pista 
externa, além de paisagismo e o cercamento com gradil.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Mais federais
A Federação Nacional 
de Policiais Federais vai 
reclamar mais atenção 
para agentes no iminente 
concurso para a PF, que 
está no prelo no Ministério 
da Justiça. O presidente da 
Fenapef, Luís Boudens, diz 
à Coluna que a entidade 
vai protocolar pedido para 
um “processo de correção 
da proporção interna dos 
cargos”. Segundo Boudens, 
“há uma quantidade muito 
grande de delegados em 
detrimento da quantidade 
de agentes, peritos, 
escrivães e principalmente 
servidores administrativos”. 
Já Edivandir Paiva, presidente 
da Associação Nacional dos 
Delegados Federais, lembra 
que o número de vagas para 
delegados está dentro da 
necessidade da PF, “de acordo 
com a proporção em relação 
às outras carreiras policiais”.

No gabinete
“Considerando que uma 
equipe costuma ter um 
delegado, um escrivão e 
pelos menos dois agentes, 
não há qualquer tipo de 
desproporcionalidade”, 
argumenta Paiva.

Fiscalização
Boudens ressalta o déficit 
na corporação e aponta 
que “as fronteiras, portos e 
aeroportos demandam mais 
agentes para fiscalização”.

Preso!
A Polícia de Pernambuco 
prendeu ontem o assassino 
do blogueiro Áquila Silva e 
de seu filho menor, e dará 
detalhes hoje. Apuramos que 
foi motivado por banalidade.

A conferir
O que consta na versão da 
família do atirador é que o 
filho do blogueiro, 15 anos, 
teria se desentendido com o 
filho do assassino, que foi à 
forra à bala contra os dois. 

Malhete britânico
A Justiça de Manchester 
vai decidir dentro de três 
semanas se a ação de 
indenização de £5 bilhões 
(cerca de R$ 27 bilhões) 
contra a mineradora inglesa 
BHP será julgada na Grã 
Bretanha. Sócia da Samarco, 
a BHP é acusada no crime do 
rompimento da barragem 
de Mariana em 2015. As 
audiências sobre o caso se 
encerraram no último dia 31 
de julho. Com participação 
dos prefeitos de Mariana 
(MG) e de Rio Doce (ES).

E agora, Dr.?
O processo foi protocolado 
pela banca estrangeira 
PGMBM em Manchester. 
A decisão é se continuará 
na Corte britânica ou será 
julgado no Brasil. O escritório 
representa na ação mais de 
200 mil vítimas do crime 
ambiental, desde moradores 
até empresas, igrejas e 
prefeituras. A BHP é acusada 
como “responsabilidade 
final” no acidente.

Em temo
Se o caso for julgado na 
Inglaterra, será o primeiro 
processo legal relacionado 
a uma grande catástrofe 
ambiental brasileira a ser 
analisado em tribunal 
estrangeiro.

São minhas!
O ex-presidente, 
ex-governador, ex-deputado 
e (ufa) ex-senador José 
Sarney soube de um leilão 
virtual no qual venderiam 
32 fotos de 1967 de uma 
inauguração no Maranhão, 
no seu governo. Mandou 
secretário arrematar todas. 
Vão para o Memorial.
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Durante inauguração das 
obras de revitalização dos Giná-
sios de Esportes Amário Vieira 
da Costa e Mário Onken, uma 
homenagem foi feita à família 
do professor de educação física 
que deixou seu nome ao ginásio 
que antes homenageava o Go-
vernador Ney Braga.

Durante a solenidade, que acon-
teceu na manhã de ontem (12), 
um dos filhos do Professor Amário 
lembrou que o pai ensinou à famí-
lia, como as vitórias e as derrotas 
levam á construção do caráter de 

um verdadeiro vencedor.
“Meu pai contou um fato 

onde um time de handebol 
treinado por ele teria que dis-
putar duas par tidas no mesmo 
dia, num pequeno campeonato 
em que iriam competir também 
equipes de Londrina e Curiti-
ba. Ele aceitou, ao contrário 
do dos representantes dos ti-
mes adversários. Umuarama 
não venceu a competição, mas 
mostrou uma equipe for te e 
pronta para enfrentar qualquer 
desafio”, lembrou João Ricar-

do, ao lado do irmão Paulo 
Henrique e da mãe Aurora.

A solenidade foi transmitida 
ao vivo pelas redes sociais da 
Prefeitura, já que a população 
não poderia participar por con-
ta da pandemia de coronavírus. 
O prefeito Celso Pozzobom e o 
secretário municipal de Esporte 
e Lazer, Jeferson Ferreira, entre-
garam a revitalização total do Gi-
násio de Esportes Amário Vieira 
da Costa diante de autoridades 
convidadas e dos familiares do 
professor Amário.

Várias obras
O prefeito Celso Pozzobom agra-
deceu o apoio que teve da Câma-
ra de Vereadores, que entendeu a 
importância das obras e aprovou 
os recursos solicitados. “Estamos 
entregando obras em várias es-
colas e CMEIs, quadras cobertas, 
reformamos os outros ginásios 
da sede e distritos e agora foi a 
vez do Amário Vieira da Costa. O 
esporte é aliado da educação, da 
qualidade de vida e da saúde, por 
isso merece todo apoio e incen-
tivo”, disse. Pozzobom lembrou 
ainda que, apesar dos grandes 
prejuízos causados pela pande-
mia, “a economia de Umuarama 
segue firme, liderando a geração 
de empregos no Estado, com o 
melhor índice de aprovação de 
projetos do ano, para obras civis, 
e as contas públicas em dia”. Em 
quadra, o prefeito marcou o pri-
meiro gol do novo Ginásio Amário 
Vieira da Costa, com jogadores da 
equipe profissional de futsal do 
município.

Melhorias
O ginásio de esportes recebeu revi-
talização completa (novas cabines 
de imprensa, alarme, acessibilida-
de, espaço exclusivo e protegido 
para pessoas com deficiência (PCD), 
pintura geral interna e externa, 
redes de proteção transparentes, 
nova fachada, calçamento em pever 
no pátio e concreto na área exter-
na, gramado e paisagismo, assen-
tos para acomodar os torcedores 
(nos dois ginásios) com corrimãos 
e guarda-corpo, piso modular na 
quadra, sistema de prevenção de 
incêndio, portas em blindex, sinali-
zação de emergência, cercamento 
com gradil e portões eletrônicos, 
guarita, luminárias de LED inter-
nas (dois ginásios), novo placar 
eletrônico e ar-condicionado nos 
vestiários e nova identidade visu-
al, entre outras benfeitorias.

Momento histórico

Para o secretário de Esporte, Je-
finho, o momento é histórico para o 
esporte umuaramense. “Fico feliz 
e muito grato em fazer parte desse 
momento, em que graças à sensibi-
lidade do prefeito elevamos o nos-
so ginásio ao patamar das grandes 
cidades. O planejamento, os meses 
de discussão e projetos agora estão 

concretizados”, disse emocionado o 
secretário, agradecendo à sua equi-
pe de colaboradores e a todas as 
secretarias municipais envolvidas 
na revitalização, especialmente a 
secretaria de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e Habita-
ção, ali representada pelo secretário 
Isamu Oshima.

PREFEITO inaugurou as obras ao lado de autoridades do esporte e familiares do professor Amário

O investimento na moderniza-
ção do ginásio foi de R$ 1 milhão 
767 mil. Se colocar na conta ou-
tras melhorias, como superpostes 
e luminárias externas em LED, a 
arena de grama sintética, a cancha 
de malha e serviços de paisagis-
mo, remoção de árvores, calça-
mento com mão de obra própria, 
aquisição de ônibus e outros equi-
pamentos, o volume aplicado sobe 
para quase R$ 2,5 milhões.

“Nunca o ginásio de esportes rece-
beu esse volume em investimentos. 
A comunidade esportiva merecia um 
local à altura de Umuarama e é isso 
que temos agora, tanto para o espor-
te profissional – com nossa equipe de 
futsal – quanto para as competições 
escolares oficiais do Estado e do mu-
nicípio, o Citadino, Jogos Abertos 
e tantos outros eventos esportivos 
que movimentam a comunidade”, 
disse o prefeito Celso Pozzobom.

GINÁSIO de esportes de Umuarama ganhou ‘nova cara’ com estrutura para receber competições de nível nacional

Investimento de R$ 2,5 milhões

AO lado de Paulo Henrique, filho do Professor Amário Vieira, o prefeito Celso Pozzobom analisou as obras dentro do ginásio

FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Homenagem à referência no esporte de Amário Vieira da Costa
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FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Homenagem à referência no esporte de Amário Vieira da Costa
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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 

Nós servimos           
Em qualquer desafio 
Mais de 1,4 milhão de Leões em todo o mundo 
estão se mobilizando para servir suas comunida-
des durante a pandemia de coronavírus (COVID -
19). Esses novos desafios mudaram a maneira 
como vivemos, mas nossa dedicação em ajudar 
os necessitados é tão forte quanto quando abri-
mos nossas portas há mais de 100 anos.  

A bondade em ação 
Quando pessoas que se importam se unem, ar-
regaçam as mangas e atuam para melhorar a 
comunidade, isso é uma coisa linda, uma sensa-
ção incrível para todos os envolvidos. Isso é o 
Lions. Ser um Leão é liderar dando exemplo, 
construir relacionamentos e melhorar o mundo 
por meio da bondade. São 1,4 milhões de ho-
mens e mulheres que se importam, servindo 
juntos para que possam ter um impacto ainda 
maior e mudar mais vidas. 

Prefeitura e Apromo instalam 
segunda unidade de atendimento

O prefeito Celso Pozzo-
bom e a secretária municipal 
de Assistência Social, ao lado 
do presidente da Associação 
de Apoio à Promoção Profis-
sional (Apromo), Júnior Lopes, 
visitaram a nova unidade de 
acolhimento institucional da 
entidade, na antiga Creche 
Casa do Leite (no Jardim Vitó-
ria), que foi reformada e adap-
tada para acolher pessoas em 
situação de rua. O serviço, 
iniciado neste período de 
pandemia de coronavírus – 
quando praticamente dobrou 
o número de pessoas em 
situação de vulnerabilidade 
– terá continuidade no futuro, 
no novo ambiente.

Na época em que foi 
decretada situação de emer-
gência por conta da pande-
mia, a Prefeitura e a Apromo 
instalaram um espaço emer-
gencial operado em parceria 
com a Secretaria Municipal 
de Assistência Social, na 
associação de moradores 
do Conjunto Habitacional 
Guarani, que acolheu cen-
tenas de pessoas para per-
noite, com banho no local.

A nova unidade fica na 
Rua Bandeirantes, 4210, 
esquina com Rua Tomás 

Antônio Gonzaga, nas pro-
ximidades da Igreja São 
Paulo. “Esse espaço surgiu 
da necessidade de acolher 
da população de rua, por não 
haver mais espaço na matriz, 
no Conjunto Guarani. Com a 
pandemia, buscamos alterna-
tivas para ampliar o atendi-
mento e montamos o alber-
gue provisório nos fundos da 
Apromo, junto com o municí-
pio”, lembra o presidente da 
Apromo, Júnior Lopes.

A entidade buscava um 
lugar definitivo para ampliar 
o número de atendidos. Foi 
quando os proprietários 
do imóvel – uma organiza-
ção – cederam o espaço 
sem custos de aluguel. A 
reforma foi realizada em 
três meses, com custo 
aproximado de R$ 100 mil.

No local, a população de 
rua terá todo atendimento, 
quatro refeições diárias, 
atendimento psicossocial 
por profissionais (psicóloga e 
assistente social), uma cozi-
nha profissional, pessoal de 
serviços gerais e monitores 
24h por dia, 365 dias por ano 
(sem interrupções). A Apromo 
2 atende pelo fone (44) 2030-
2310 e fica na Zona V.

A reforma foi realizada em três meses, com custo aproximado de R$ 100 mil

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

Controle as suas reações e encare os desafios como mais um 
jogo a vencer. Você adora uma batalha, então, mostre a guer-
reira que é e use a força do seu signo para superar qualquer 
obstáculo. Mas sem brigar nem bater de frente com ninguém. 

Touro 21/04 a 20/05
Touro, hoje você pode ter certa dificuldade para se concentrar nas tare-
fas, por isso, procure fugir de aglomerações e de ambientes barulhentos 
e busque um cantinho tranquilo para realizar as suas tarefas, ainda mais 
se tiver que pesquisar, ler ou estudar. Foco, força e café!

Gêmeos 21/05 a 20/06
Trabalhar em equipe será uma boa opção para você hoje. Marte 
na Casa 11 e acentua o seu espírito de liderança e você terá 
muita facilidade para dar as ordens e motivar os colegas. Só 
precisa ter cuidado para não abusar do autoritarismo, pois isso 
pode causar tretas e até prejudicar uma boa amizade.

Câncer 21/06 a 21/07
A Lua está na Casa 12 nesta quinta e você pode começar o dia 
com um pouco de desânimo ou, então, com a cabeça cheia de 
dúvidas e preocupações. Mas Marte está no ponto mais alto 
do seu Horóscopo te dará garra de sobra para você ir à luta e 
vencer qualquer desafio. 

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
Marte na Casa 4 sugere que você pode tomar algumas providências 
e decisões importantes em relação à sua casa e família. Porém, deve 
ter cuidado para não agir apenas pela sua cabeça. Atitudes autoritárias 
podem causar desentendimentos e tretas sérias com os parentes. 

Aquário 21/01 a 19/02
Aquário, Marte deixa você inquieto, criativo e falante. Com isso, você 
deve ter respostas inteligentes e rápidas para tudo e vai defender 
com unhas e dentes as suas opiniões. O perigo é, no impulso, falar 
demais e acabar revelando um segredo sem querer.

Peixes 20/02 a 20/03
Não convém misturar dinheiro com amizade, pois Plutão alerta que 
é grande o risco de sair no prejuízo, se arrepender e ter que buscar 
sua dignidade no lixo. No amor, o céu indica que você pode preferir 
o sossego e pode até deixar as paqueras de lado hoje. 

O único alerta do céu é em relação às finanças: controle melhor os 
gastos e evite comprar coisas supérfluas para não acabar com a 
conta bancária no vermelho e ter que buscar sua dignidade no lixo. 
Nas paqueras, você vai esbanjar charme e pode despertar paixões. 

Você vai sentir um interesse enorme em tudo que possa abrir 
a sua mente ou trazer novas oportunidades para a sua vida. 
Errado não tá, né? Aproveite o estímulo para fazer cursos e se 
aventurar em novas experiências. 

Marte recomenda ficar longe de negócios arriscados, emprés-
timos e apostas altas demais se não quiser ter de buscar sua 
dignidade no lixo. A fada sensata Lua também traz revelações 
para o seu dia e indica que você deve se concentrar na carreira, 
nos seus sonhos e nas oportunidades de sucesso.

Todo serelepe na sua Casa da União, o planeta vermelho esti-
mula as parcerias. Por isso, a dica é apostar na cooperação no 
trabalho e liderar os colegas em busca dos objetivos em comum. 
Vai sentir mais firmeza numa sociedade, mas se o negócio é com 
parentes, evite impor as suas vontades e opiniões. 

Cuidado, principalmente, para não se envolver em assuntos polê-
micos, discussões e protagonizar tretas. Espere o sangue esfriar e 
coloque a cabeça no lugar. Só então converse e esclareça - tudo 
com calma, sem surtar. Controle o estresse e evite assumir mais 
serviço do que pode suportar: preserve a sua saúde. 

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 

TAMBÉM EM E-BOOK

BANCO 18

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

IGJ
GERENCIAR

ORDINALRO
ETENMDL
JERATEIO

MASCARAM
UTLGAZE
NAVEGADOR

DILATAROR
VOTEELLA
EANELOD
RAPEALGO
SEMANAUI
ANTIPICO

CLAVEDESOL

Adminis-
trar uma
empresa

Duas
patentes
militares

Embalar
o bebê

Parque
de exposi-

ção de
animais

Forma de
venda do

papel
alumínio

O numeral
como "tri-
gésimo"

(?)-book,
livro

eletrônico
(Inform.)

Disfarce
usado no
Carnaval

Ato de
dividir a

conta

Metro 
(símbolo)

Que não
está certo

Tipo de
programa
de acesso
à internet

Alargar;
aumentar

Ou, em 
inglês

Escolha
em uma
eleição

Ela, em
espanhol

Tabaco 
em pó

Tem
duração
de sete

dias

Alexandre
Nero, ator
brasileiro

(?) de
moleque:
doce com 
amendoim

Significa
"álcool",

em
"formol"

Sinal da
partitura
musical

Carac-
terístico 
de uma
pessoa

Instituição religiosa
fundada pelo bispo

Edir Macedo
Sílaba de "ritmo"

Adorno do
dedo
Suave
(fem.)

Dez, em
inglês

Ruído súbi-
to e seco

Alguma
coisa

Band-(?):
curativo

Éder (?), 
jogador

(fut.)

Tecido
fino para
curativos

Litro
(símbolo)
Iguaria
baiana

1.550, em 
romanos
A que fala

muito

Terceira
vogal

Rondônia
(sigla)

2/or. 3/aid — ten. 4/ella. 7/dilatar — ordinal.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para 
os leitores da coluna -, Lucimar 
Sperotto, Lúcio Guidelli,  Carlos 
Dorigon, João Marcelo de Souza 

Pulsides, Antonio Castanha 
Filho, Quirino de Sousa Martins, 

Zeneide Alves dos Santos. Da 
coluna: felicidades.

ON
A agenda está 

intensa On Line 
com palestras, 
cursos e toda 
atividade que 
você queira ou 
precise. Mas 

sabe o que falta: 
aquele cafezinho 

olho no olho, 
bons papos e ne-
gócios. Num é? 

“ Você não nasceu para ser a mesma coisa todos os 
dias. Isso é estagnação. Você está aqui para evoluir. 

Quando você decide ficar parado, a vida te dá um em-
purrão. Escolha movimentar-se para não viver sendo 

empurrado pela vida. Parta para a ação.  
(Wallace Lima)

ZOOM
Sonia BourscLeidt encerra a série ‘Recordando o Rock and Roll’ assinada pela fotó-
grafa Luci Lemses e que ganhou noite de expo no Old Rock bar -, ao som de Patrí-
cia Borges e banda.  Isso, no ano de 2019 e quem sabe ano que vem tem mais......

Você já conhece o Top Life? Um 
belo e prático lançamento da 

Imobiliária Morena. Vale a pena 
investir no seu futuro! 
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Parabéns Pozzobom! 
A Prefeitura de Umuarama investiu na 
revitalização do Bosque Uirapuru, na 

região central da cidade. Com quase 60 
mil m², o bosque é uma das áreas de 

lazer mais frequentadas pela população. 
Estruturado com trilhas pavimentadas 

para caminhada, o bosque ganhou refor-
ma total dos quiosques com churrasquei-
ras, torneiras e pias, além de pintura e 

reparos. O playground ganhou cobertura, 
madeiramento novo e brinquedos de 

plástico de grande dimensão. O bosque 
teve um investimento de R$ 350 mil e 
ficou mais bonito, seguro e confortável 

para as atividades físicas e de lazer.  

Sempre arrojado!

Agende-se!
A  Nova S10 chegou com novidades 

relevantes para o consumidor e segue 
sobre uma base extremamente sóli-
da, formada pela tradição da marca 

Chevrolet no segmento de picapes. Vá 
conhecer na concessionária Uvel. 

Valdemir Zago é só orgulho dos investimentos que vem fazendo 
para fazer da Zaeli uma indústria mais poderosa. Apreço especial 
ele tem pelos vinhos, uma das últimas maiores cartadas do gru-
po, que já conta com 500 produtos no portifólio. Aliás, bom que 
se diga, vinhos de alta qualidade, e diversidade, para agradar os 

paladares mais refinados. Da coluna, sucesso!

THIAGO CASONI
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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 pinhão é uma semente 
fundamental para a fauna 
brasileira. Sua colheita (sementes 
maduras) tem um período certo 
para ocorrer: o mês de abril, 
segundo Portaria Normativa 
do Instituto Brasileiro de 
Desenvolvimento Florestal, 
período em que não se coloca em 
risco a germinação da araucária.

A exploração quando de 
forma sustentável e o aumento 
da utilidade desta semente 
pode incentivar o plantio da 
espécie, contribuindo para a 
sua conservação. “No passado o 
pinhão fazia parte da alimentação 
dos indígenas, hoje seu 
consumo está relacionado 
a dias frios, ao aconchego 
com a família e às festas 
na região Sul”, diz a 
professora doutora 
Indiomara Baratto, 
coordenadora do curso 
de Nutrição da Unipar de 
Francisco Beltrão.

O consumo cozido ou 
assado é o mais comum, 
mas existem várias receitas 
que se pode fazer com o 
pinhão, deixando assim a 
preparação mais saudável e 
com aquele sabor peculiar que a 

semente nos agracia. “Trata-se 
de um alimento que vai bem em 
pratos doces e salgados”, pontua. 

Segundo a professora, em 
termos nutricionais, o pinhão 
apresenta grande potencial, 
porém pouco divulgado. “Essa 
semente é rica em calorias, 
apresenta boa quantidade de 
carboidratos, proteínas e gorduras, 
é composto por vários minerais, 
como cobre, zinco, manganês, 
ferro, magnésio, cálcio, fósforo, 
enxofre e sódio”, especifica.

Professora aponta benefícios nutricionais
PINHÃO

Bolinho de pinhão com mandioca

Umuarama com
750 casos de covid
Umuarama contava até ontem (quar-
ta-feira, 12) à tarde, com 591 pessoas 
recuperadas de covid-19. Doze 
pacientes não resistiram e morreram, 
outros 140 estão em isolamento 
domiciliar e sete hospitalizados – um 
em UTI e seis em enfermaria. Com 
5 novos casos anunciados nesta 
quarta-feira (12), a cidade tem agora 
750 positivados. Os novos casos são 
três mulheres (29, 31 e 80 anos), um 
homem de 52 anos e uma criança de 
um ano. A Secretaria de Saúde inves-
tiga ainda 566 casos suspeitos, com 
10 pessoas internadas (três em UTI e 
sete em enfermaria) e 3.113 suspeitas 
foram descartadas, do total de 4.428 
notificações. Dos 20 leitos de UTI do 
SUS, para Covid-19, havia 15 ocupados 
nesta quarta e 26 das 40 enfermarias.

Novos 6 casos 
em Altônia
A Secretaria de Saúde de Altônia 
divulgou ontem (12) o boletim de 
acompanhamento do coronavírus. O 
informativo oficial traz mais 6 casos 
positivos registrados na últimas 24 
horas. Com isso, o total de casos 
confirmados na cidade subiu para 75. 
Destes, 22 são pacientes que estão 
em isolamento domiciliar e 3 inter-
nados em hospital. Foi registrado 1 
óbito e 49 pessoas são consideradas 
recuperadas da doença. O número de 
casos suspeitos aumentou de 61 na 
terça-feira (11) para 83 nesta quarta. 
A Secretaria de Saúde acompanha 
81 pacientes em isolamento domici-
liar e 2 em internamento hospitalar. 
Outros 312 casos que eram suspei-
tos já foram descartados.
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PSG vira nos acréscimos e 
avança na Liga dos Campeões

 Jogadores do Flamengo não rece-
beram bem a informação de que os 
médicos da CBF liberaram quatro 
atletas do Atlético-GO, que acusaram 
contaminação pelo novo coronavírus, 
para o confronto desta quarta, entre 
as duas equipes, em Goiânia, pela 
segunda rodada do Brasileiro. O Terra 
apurou que o assunto foi abordado 
entre alguns flamenguistas na con-
centração do time, na capital de Goiás.

Há entre eles a desconfiança de 
que não estarão seguros no jogo desta 
noite, apesar de reiteradas declara-
ções médicas, que vieram da CBF, de 
que não há mais o risco de os qua-
tro adversários transmitirem o vírus. 
Um dos titulares do Flamengo, em 
telefonema a um amigo no Rio, che-
gou a dizer que “é difícil saber quem 
diz a verdade nessa história toda”, 

referindo-se ao aval da CBF para que 
o Atlético-GO utilize os jogadores que 
contraíram covid-19 dias atrás.

De acordo com a CBF, o quarteto 
goiano testou positivo após um exame 

PCR, e que bastam dez dias de isola-
mento para que portadores do novo 
coronavírus, nessas situações, voltem 
às atividades normais – o que teria 
sido feito pelos infectados.

Aval da CBF para Atlético-GO gera mal-estar no Flamengo

Em jogo emocionante ontem (12), 
o Paris Saint-Germain espantou a 
zebra nos acréscimos e venceu a 
Atalanta por 2 a 1, de virada. Com 
gols de Marquinhos e Choupo-Mo-
ting, o time francês avança para as 
semifinais da Liga dos Campeões da 
Europa. Referência do PSG, Neymar 
apareceu bem na criação das joga-
das, com dribles e passes precisos, 
mas pecou nas finalizações, per-
dendo opor tunidades importantes. 
Ainda assim, o craque brasileiro parti-
cipou dos dois gols que deram a vitória 
à equipe francesa. Agora, os coman-
dados de Thomas Tuchel esperam o 
vencedor de RB Leipzig x Atlético de 
Madrid, que duelam hoje (13), às 16h.

Como era esperado, o começo da 
partida já foi de boas chances para 
os dois lados. Neymar teve a primeira 
pelo PSG, logo aos dois minutos, 
quando saiu cara a cara com o goleiro, 
mas finalizou para fora. A Atalanta res-
pondeu em duas oportunidades, com 
Hateboer e Caldara, mas Keylor Navas 
fez dois milagres.

O jogo ficou mais truncado, até que 

a Atalanta foi pra cima e abriu o placar, 
aos 26 minutos. Zapata ganhou a dis-
puta com Kimpembe, e a bola sobrou 

para Pasalic, que recebeu livre pelo 
lado esquerdo da área e bateu colo-
cado para marcar.

PSG não desistiu e conseguiu a virada incrível no final do jogo

DIVULGAÇÃO
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