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UMUARAMA

Umuarama pode receber Plano de 
Inovação Tecnológica na Educação

Vereadores iniciaram ontem as discussões de um projeto de lei que pode instituir o 
Plano Local de Inovação Tecnológica na Educação e universalizar o acesso à internet 

em alta velocidade, fomentando o lado pedagógico das tecnologias digitais na educação 
básica em Umuarama. O plano define as prioridades e as ações para a inclusão da tec-

nologia e auxilia na execução do Programa de Inovação Educação Conectada. l Pág. 4

Maconha 
turbinada
Policias militares dos Grupos Rotam 
e Canil, de Umuarama, apreenderam 
ontem à tarde mais de 4,5 quilos de 
skank, a maconha turbinada. A droga 
era transportada em uma bolsa no 
bagageiro de um ônibus que saiu de 
Icaraíma, na divisa do Paraná com o 
Mato Grosso do Sul, e seguia para 
Umuarama. O cão farejador Iron, 
da PM, descobriu o entorpecente. 
A dona da droga disse que a levaria 
para Campinas (SP) e receberia R$ 
2 mil pelo transporte. Segundo a 
PM, a droga é comercializada nos 
grandes centros a R$ 50 o grama. 
O entorpecente apreendido foi 
avaliado em R$ 225 mil.

Tramita no Legislativo 
projeto que torna 
essenciais os serviços 
de alimentação 
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Todos os municípios da 
12ª Regional de Saúde 
já registraram casos 
de covid-19
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Fake News
O ministro do STF, Gilmar Mendes, rejeitou pedido de 
deputados bolsonaristas para afastar o comando da CPMI do 
Congresso que investiga a disseminação de conteúdo falso na 
internet, a chamada CPI das fake news. Carla Zambelli, Bia Kicis, 
Alê Silva, General Girão, Luiz Ovando, Aline Sleutjes e Carlos 
Jordy alegam que o presidente da CPI, senador Ângelo Coronel 
(PSD-BA), e a relatora, deputada Lídice da Mata (PSB-BA), não 
são isentos. Na decisão, o ministro afirmou que o Congresso 
Nacional possui mecanismos institucionais próprios para lidar 
com eventuais desvios comportamentais de um parlamentar.

Julgamento
O plenário do Conselho 
Nacional do Ministério 
Público (CNMP) julga hoje 
(18) ação contra o procurador 
da República e coordenador 
da Operação Lava-Jato em 
Curitiba, Deltan Dallagnol. O 
texto, elaborado pela senadora 
Kátia Abreu (PP-TO), defende 
o afastamento de Dallagnol da 
força-tarefa “a bem do interesse 
público” e a transferência 
dele para outra unidade do 
Ministério Público Federal. No 
julgamento, os 11 conselheiros 
que fazem parte do colegiado 
decidirão se o CNMP abre ou 
não um processo para avaliar se 
Dallagnol deve ser removido do 
MPF na capital paranaense.

Pesquisa
A popularidade do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) avançou 
em agosto e atingiu 37%, de 30% em julho, segundo pesquisa XP/
Ipespe divulgada ontem (17). É a maior proporção de pessoas que 
avaliam o governo como ótimo ou bom desde março de 2019. No 
mesmo período, o grupo de pessoas que considera o governo de 
Bolsonaro ruim ou péssimo caiu de 45% para 37%, menor índice 
desde agosto de 2019. A proporção dos que classificam o governo 
como regular oscilou de 24% para 23%, dentro da margem de erro 
da pesquisa, de 3,2 pontos porcentuais para cima ou para baixo. A 
melhora na avaliação do presidente foi puxada pela população com 
renda mensal de até cinco salários mínimos.

Dez anos de carteira
A pedido do governo Jair Bolsonaro, o Senado pautou para hoje 
(18), a votação do projeto que altera o Código de Trânsito. A 
proposta, aprovada pela Câmara em junho, aumenta de 5 para 
10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para 
motoristas profissionais, com idade inferior a 50 anos. O relator do 
projeto no Senado será o líder do PP na Casa, Ciro Nogueira (PI), um 
dos caciques do Centrão que se aproximou de Bolsonaro. O projeto 
da CNH é considerado prioritário pelo presidente da República, que 
fez um apelo para os senadores aprovarem a proposta no meio da 
votação de medidas emergenciais contra a covid-19.

Defesa de Moro
Pelas redes sociais, o ex-ministro 
da Justiça e ex-juiz federal Sérgio 
Moro defendeu ontem (17), 
a permanência de Dallagnol 
no MPF. No Twitter, afirmou 
que a Constituição prevê a 
irremovibilidade dos integrantes 
do órgão”. A Constituição 
estabelece prerrogativas para 
os membros do MP, como a 
de não ser removido. Essa é a 
garantia para poder trabalhar 
com independência. O trabalho 
da força-tarefa da Lava-Jato, 
coordenada por Deltan Dallagnol, 
é um marco para o combate 
à corrupção”, escreveu. 
Enquanto isso, Dallagnol pede 
ao STF que as ações contra ele 
não sejam julgadas.
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Projeto prevê que serviços de 
alimentação se tornem essenciais

Convocação de mesários começa hoje

Um projeto de Lei foi apre-
sentado na Câmara Municipal 
de Umuarama que reconhece 
serviços de alimentação como 
atividades essenciais. O texto 
está sob análise das comis-
sões parlamentares.

A proposta prevê que restau-
rantes, lanchonetes, padarias 
e similares sejam reconhecidos 
como essenciais para a popu-
lação, ainda que em estado 
de calamidade, emergência, 

epidemia ou pandemia.
O objetivo da proposta é 

impedir que o setor volte a ter 
suas atividades suspensas, 
como ocorreu nesse período de 
pandemia de covid-19 por conta 
de decretos municipais.

Segundo a autoria do projeto, 
os estabelecimentos sofreram 
transtornos por conta das res-
trições que não colaboravam 
com a prevenção de contágio 
pelo novo coronavírus, como 

funcionamento apenas até às 
18 horas ou a não aber tura 
aos domingos. “Reconhecer os 
serviços de alimentação como 
atividades essenciais vai ajudar 
a garantir comida de mesa de 
milhares de famílias”, foi apre-
sentado na justifica do texto.

O projeto, que prevê que as 
medidas de segurança, sanitárias 
e epidemiológicas aplicadas ao 
setor continuem sendo adotadas, 
ainda não tem data para votação.

A par tir de hoje (18), os 
car tórios eleitorais do Paraná 
darão início à convocação de 
mesários. Todo eleitor acima 
de 18 anos e em situação 
regular com a Justiça Eleito-
ral poderá ser convocado para 
atuar como mesário em seu 
município, preferencialmente 
no local e seção eleitoral em 
que vota. Até o momento, 
42,3 mil eleitores já se volun-
tariaram para essa função no 
Paraná. A capacitação dos 
mesários será realizada, pela 
primeira, vez à distância. Os 
treinamentos terão início em 
setembro. A eleição para os 
cargos de vereador, prefeito e 
vice-prefeito acontece no dia 
15 de novembro (1º turno) e 
29 de novembro (2º turno).

Segundo o ser vidor da 
Seção de Planejamento e 
Logística de Eleição (SPLE) 
do Tribunal Regional Eleito-
ral do Paraná (TRE-PR), Mar-
cos Alber to Kwiatkowski, o 
Estado terá neste ano 88 mil 

mesários, considerando a pre-
visão de 22 mil seções eleito-
rais. Serão designados quatro 
mesários por seção. Cinco cida-
des do Paraná possuem mais 
de 200 mil eleitores e poderão 
ter segundo turno: Curitiba, Lon-
drina, Maringá, Ponta Grossa e 
Cascavel. Os mesários desses 
municípios também deverão atuar 
no segundo dia de votação.

De acordo com o chefe de 
car tório da 146ª Zona Eleito-
ral de Londrina, Willian Gallera 
Garcia, cada car tório eleitoral 
está definindo uma logística 
própria para a convocação, de 
acordo com a realidade dos 
municípios em que atuam e 
considerando as estratégias 
adotadas. “Há municípios em 
que a utilização do WhatsApp 
pode ser um grande facilita-
dor. No entanto, a depender 
do tamanho do município, 
da região e das condições 
socioeconômicas dos mesá-
r ios, podem ser uti l izados 
outros meios, de car ta postal 

a entrega pessoal. O impor-
tante é que o eleitor convo-
cado tenha ciência de sua 
nomeação”, explica.

A convocação também pode 
chegar por e-mail. Mas aten-
ção: a Justiça Eleitoral não 
solicita nenhum dado pessoal 
e não envia links por e-mail. 
O correio eletrônico costuma 
ser utilizado pelos car tórios 
eleitorais nos casos em que 
já foi realizado um contato pré-
vio com o mesário e este já 
aguarda o recebimento de uma 
comunicação eletrônica.

Willian afirma que com a defi-
nição dos nomeados, haverá 
necessidade de se dar publi-
cidade às composições das 
seções, o que deve ser feito 
até 16 de setembro, 60 dias 
antes das eleições. Isso ocorre 
por meio da publicação de um 
edital no Diário da Justiça Ele-
trônico (DJE), contendo todos os 
nomes dos mesários, funções 
que irão desempenhar, locais e 
seções em que atuarão.
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Plano Local
de Inovação

Vereadores de Umua-
rama começaram ontem 
às discussões e vota-
ções do projeto de Lei 
que pode instituir o 
Plano Local de Inova-
ção. A intenção do Poder 
Executivo, autor do pro-
jeto, é cumprir à estra-
tégia do Plano Nacional 
de Educação, aprovado 
pela Lei Federal nº 
13.005, de 25 de junho 
de 2014. Um Decreto 
Federal de novembro de 
2017, tem o objetivo de 
apoiar a universaliza-
ção do acesso à inter-
net em alta velocidade 
e fomentar o uso peda-
gógico de tecnologias 
digitais na educação 
básica em Umuarama.

O Plano define as 
prioridades e ações para 
a inclusão da tecnologia 
e auxilia na execução do 
Programa de Inovação 
Educação Conectada, ins-
tituído pelo Decreto.

O programa se baseia 
no diagnóstico do grau 
de maturidade da rede 
municipal quanto à uti-
lização pedagógica das 

Segundo turno
Depois de passar pelas Comissões Parlamentares, 

o texto foi encaminhado para a pauta na votação que 
acontecem em sessão ordinária na Câmara Municipal, 
ontem (17) à noite.Se aprovada em primeira discussão 
e votação, a proposição deverá passar por um segundo 
turno de avaliação dos vereadores, que acontecerá na 

próxima segunda-feira (24).

tecnologias, além de 
outros critérios definidos 
pelo Ministério da Edu-
cação. Conta ainda com 
a participação direta da 
sociedade civil e será 
coordenado por uma 
Comissão Responsável 
pela Formulação e Valida-
ção do Plano Local de Ino-
vação, pelo Conselho de 
Educação, pela Secretaria 
Municipal de Educação e 
pelos Articuladores Locais.

AVALIAÇÃO 
PERIÓDICA

De acordo com o 
texto, o Plano de Ino-
vação deverá ser ava-
liado periodicamente 
pela Secretaria Munici-
pal de Educação e pelo 
Conselho Municipal de 
Educação e revisado no 
máximo, a cada 5 anos.

A cada dois anos, 
deverá ser organizado 
pela Secretaria de Edu-
cação, um Fórum para 
o acompanhamento e 
avaliação da execução 
do plano, com vistas a 
corrigir deficiências e 
distorções apuradas na 
sua execução.

Vice-líder
O governador Ratinho Junior 
escolheu o deputado Cobra 
Repórter (PSD) como novo 
vice-líder do Governo na 
Assembleia Legislativa no lugar 
do deputado Tiago Amaral 
(PSB), que decidiu disputar 
a Prefeitura de Londrina nas 
eleições municipais de 15 e 
29 de novembro. O deputado 
Hussein Bakri (PSD) é o líder de 
Governo e o deputado Adriano 
José (PV), também vice-líder.

Sem dinheiro
Os pré-candidatos a prefeito já 
reclamam da falta de dinheiro. 
Em Curitiba, um pré-candidato 
adianta que, se o partido não 
enviar recursos suficientes, não vai 
disputar a prefeitura. Outro pensa 
em desistir porque avalia que vai 
receber “qualquer recurso” do 
fundo eleitoral. Os partidos devem 
priorizar os candidatos da base 
eleitoral dos deputados federais.

Desistiu
O deputado Goura (PDT) desistiu 
da pré-candidatura a prefeito de 
Curitiba e anunciou os deputados 
Gustavo Fruet e Marcio Pacheco 
como candidatos do PDT nas 
disputas das prefeituras 
da capital paranaense e de 
Cascavel, respectivamente.

Crimes virtuais
O Senado analisa projeto que 
estabelece o agravamento da pena 
quando os crimes de estelionato 
e fraude no comércio forem 
praticados na internet. Atualmente, 
a pena para quem pratica golpes 
para obter vantagens é de um a 
cinco anos de reclusão e multa, 
e, com a proposta de mudança 
no Código Penal, a pena seria 
aumentada em dois terços para 
quem cometer crimes em meios 
virtuais. Levantamento da empresa 
de segurança da informação Unysis, 
em 2019, mostrou que 85% dos 
brasileiros foram vítimas de 
crimes virtuais ou conhecem 
alguém que foi.

Mesário voluntário
O eleitor interessado em atuar 
como mesário voluntário nas 
eleições já pode se inscrever. 
O mesário não é remunerado, 
mas recebe auxílio-alimentação 
em cada turno e tem direito a 

dois dias de folga para cada dia 
trabalhado na função; dois dias de 
folga para cada dia de treinamento 
oferecido pela Justiça Eleitoral; 
certificado dos serviços prestados; 
e preferência no desempate em 
concursos públicos.

Destino turístico
De acordo com o IBGE, o 
Paraná foi em 2019, um dos 
principais destinos das viagens 
nacionais, ficando em sexto 
lugar. O estudo do instituto, 
que analisou 20,6 milhões de 
viagens pelo País, identificou 
que o Estado, em 1,16 milhão 
dos casos (5,65% do total) o 
destino principal dos viajantes. 

Avaliação positiva
O crescimento da avaliação positiva 
do Governo Jair Bolsonaro e a 
queda brusca no número dos que 
o rejeitam acontecem a apenas 
90 dias das eleições municipais 
deste ano. As pesquisas indicam 
que, com prestígio em alta durante 
a campanha, Bolsonaro deve 
favorecer um desempenho histórico 
dos seus aliados.

Infodemia
O deputado Luciano Ducci 
(PSB-PR) voltou a alertar sobre 
a propagação de notícias falsas 
de medicamentos milagrosos 
ou sem eficácia comprovada 
no tratamento da covid-19 e 
que se multiplicam nas redes 
sociais. “O impacto representa 
um problema sério para a 
integridade e a vida das pessoas. 
A covid não é uma gripezinha 
como se chegou a supor, já 
matou mais de 100 mil pessoas”.

Volta à normalidade
Em meio à melhora dos 
números da pandemia em 
algumas regiões, turistas e 
empresários do ramo voltaram 
a sonhar e acreditam na volta 
à normalidade. Pesquisa 
do FOHB mostra que, em 
agosto, 58,1% dos 872 hotéis 
consultados pela entidade vão 
reabrir, um índice que deve 
chegar a 85% até dezembro. 
Grandes operadoras de turismo 
já registram aumento no 
interesse e nas consultas sobre 
condições de viagem para 
embarques entre novembro 
deste ano e fevereiro de 2021.
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Restaurante popular servirá 
até mil refeições por dia

Um dos grandes produtores de 
alimentos do Paraná, o município de 
Umuarama, trabalha para fechar todo o 
ciclo que envolve a alimentação, desde o 
apoio ao plantio até a garantia da segu-
rança alimentar de cada um de seus 112 
mil habitantes. Dentro deste processo, 
uma engrenagem importante está em 
construção: o Restaurante Popular de 
Umuarama tem a previsão de servir, a 
partir do ano que vem, até mil refeições 
diariamente, a um baixo custo.

A unidade é uma das 20 que 
o Governo do Estado está cons-
truindo ou modernizando em parce-
ria com os municípios, por meio do 
Programa Paranaense de Apoio aos 
Restaurantes Populares, voltado 
para cidades com mais de 80 mil 
habitantes. A Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento 
entra com um recurso de até R$ 3,5 
milhões para as obras e aquisição 
de mobiliário, equipamentos e uten-
sílios. No total, o governo investe 
R$ 14,7 milhões no programa.

Além de uma contrapar tida de 
pelo menos 5% do valor do projeto, 
os municípios ficam responsáveis 
pela gestão do espaço e pela defini-
ção do valor da refeição, que é mais 
barata que o comércio convencional. 
Em Umuarama, o investimento é de 
R$ 3,9 milhões, incluindo a contra-
par tida municipal de aproximada-
mente R$ 420 mil. A previsão é que 
a obra seja concluída até dezembro 
e que o serviço comece a funcionar 
no começo do ano que vem.

Localizado no Jardim Danielle, 
ao lado do Banco de Alimentos, o 
espaço tem proposta tanto de ser-
vir as refeições no local, como tam-
bém entregar marmitas a trabalha-
dores, moradores de outros bairros 
e a estudantes do Instituto Federal 
do Paraná (IFPR) e da Universidade 
Estadual de Maringá (UEM), que têm 
campi também nas proximidades.

O projeto é anterior ao programa esta-
dual, mas o governo contribui atualmente 

Segurança alimentar
O equipamento vai ajudar a compor a rede de segurança alimentar de Umuarama, 

explica Vinícius Gimenez, diretor de Agricultura da Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente. “Vai ajudar muito a população mais vulnerável, que sofre com a inse-

gurança alimentar. Com o apoio do Governo do Estado, vamos combater essa grande difi-
culdade que ainda enfrentamos na nossa cidade”, diz. Umuarama já conta com o Banco de 
Alimentos, que fica no terreno ao lado do Restaurante Popular e distribui cestas com frutas, 

legumes e verduras a cerca de 900 famílias por mês. Além dele, há também o Sacolão do 
Produtor, parceria com a Cooperativa dos Produtores Rurais de Umuarama (Cooperu), que 

vende no varejo os produtos da agricultura familiar. 

com a modernização das unidades, um 
investimento de R$ 1,5 milhão.

AGRICULTURA FAMILIAR
Além de servir refeições de qua-

lidade à população em situação de 
vulnerabilidade social, os restauran-
tes populares também beneficiam os 
agricultores familiares, que se tor-
nam fornecedores. “Os restaurantes 

servem comida de verdade, grande 
parte dela produzida pela agricultura 
familiar. É uma via que atende dois 
públicos prioritários, as pessoas em 
situação de insegurança alimentar e 
nutricional e os pequenos produto-
res”, afirma Márcia Stolarski, chefe 
do Departamento de Segurança Ali-
mentar da Secretaria da Agricultura.

Fechando o ciclo
Outro projeto que está sendo implantado pelo município também será alimentado pelo 

Restaurante Popular. Desta vez, pelos resíduos produzidos em sua grande cozinha, que vão 
retornar na forma de adubo para os produtores rurais que fornecem os alimentos. Somente 
o Banco de Alimentos descarta cerca de 120 toneladas de resíduos orgânicos por mês, que 
terão uma destinação correta com a compostagem. As sobras tanto do restaurante, quanto 

do Banco de Alimentos, que iriam para o aterro sanitário, passarão por um processo de 
compostagem. O adubo que resulta deste processo vai ser doado aos produtores. “Estamos 

fechando o ciclo da alimentação. Os mesmos agricultores que produzem a comida que é 
destinada às famílias vão receber o composto orgânico produzido com as sobras, que será 

empregado na produção de mais comida”, completa Gimenez.

A unidade é uma das 20 que o Governo do Estado constrói ou moderniza em cidades com mais de 80 mil habitantes

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA 
WMS Supermercados do Brasil Ltda. CNPJ 
93.209.765/0001-17, informa que irá requerer 
ao IAP, Licença Prévia para Posto de Combustí-
vel a ser instalada na Av. Dr. Ângelo Moreira da 
Fonseca, 2071 – Umuarama/PR.

UMUARAMA COUNTRY CLUB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Umuarama Country Club, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 
nº 78.185.535/0001-71, com sede na Avenida Manaus, 4666 – Umuarama-Pr., através 
de seu Presidente convoca: ADEMAR ULIANA NETO, ADSON MADEIRA 
ARAUJO, CARLOS ADOLAR BERNABE, CARLOS JOSÉ DA SILVA, 
CRISTOVÃO COLOMBO, EDILSON MARQUES DE AZEVEDO, FABIANO 
AUGUSTO PASOTTI CAVALIERI, FABIO MARTINS GONÇALVES, 
FRANCISCO MARTINEZ CEBRIAM, GABRIELLE LUISE MACEDO CATELAN, 
HELIO NUNES PIRES, JOAQUIM JOSE GARCIA JUNIOR, JOSÉ ALEXANDRE 
FERREIRA, JOSÉ CARLOS FIAUX, MARCELO EDUARDO NAUFEL TROPA, 
MARCIO ADEMIR GOMES MARTINS, MARCIO FLAVIO MARCONDES 
BRASILEIRO, MARCUS VINIVIUS MARCONDES BRASILEIRO, MARIA 
CRISTINA O. CARVALHO, MAURICIO CORREA, MURILO FERNANDES DE 
SOUZA, OMAR SIMÃO CHUEIRI JUNIOR, OSMAR JOSÉ SERRAGLIO, 
REINALDO N. TAKEJIMA, SALEM ABOU RAHAL, SIDNEI ABOU RAHAL, 
SIDNEY EDSON MELLA, WEMERSON SILVA SARUBBI GARCETE, WILLIAN 
SERGIO DE MELO, nos termos do artigo 26 de seu Estatuto à comparecerem na 
Secretaria do Clube, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, à partir desta data, para 
tratar de assuntos de seu interesse.

Umuarama-Pr., 17 de Agosto de 2020.

UMUARAMA COUNTRY CLUB

CÉLIO JOSÉ LOPES

PRESIDENTE

Todos os municípios da
12ª RS registram covid-19

O informe epidemiológico 
da 12ª Regional de Saúde 
(RS) aponta que todos os 
municípios que fazem parte 
da jurisdição já registraram 
casos de covid-19. O total 
de pacientes que testaram 
positivo para doença é 
de 1.419, desses 886 já 
estão recuperados.

A  c idade  onde  há 
maior número de casos 
confirmados é Umuarama, 
com 718 de acordo com o 
boletim de sábado (15). A 
que tem menor número é 
Alto Paraíso.

Depois de Umuarama, 

Francisco Alves e Cruzeiro 
do Oeste aparecem com 
mais casos

Ainda de acordo com o 
informe, 70% dos leitos de 
enfermaria para covid-19 
na regional estão ocupa-
dos. Na UTI a taxa de ocu-
pação está em 85%.

UMUARAMA COM 
15 NOVOS CASOS
A Secretaria de Saúde 

confirmou pontem (17) 15 
novos casos da doença em 
Umuarama. São oito mulhe-
res de 21, 30 (duas), 31, 
39, 40, 50 e 55 anos, seis 
homens 21, 33, 34 (dois), 

36 e 56 anos e uma criança 
de oito anos de idade, ele-
vando para 792 os casos 
positivos na cidade.

Desse total, 643 pes-
soas já estão recuperadas, 
12 morreram, nove estão 
hospitalizadas (quatro em 
UTI e cinco em enfermaria) 
e 128 permanecem em iso-
lamento domiciliar. Outros 
511 casos de suspeita de 
covid-19 estão sendo inves-
tigados, com nove pessoas 
internadas (quatro em UTI) 
e 502 em isolamento.

O total de notificações 
chegou a 4.660, entre os 
quais 3.357 suspeitas 
foram descartadas.

ALTÔNIA JÁ REGISTRA
93 CASOS POSITIVOS
A Secretaria de Saúde 

de Altônia divulgou ontem 
(17) o boletim atualizado 
de casos de coronavírus. 
Nos últimos dias foram 
registrados diversos casos 
na cidade e a quantidade 
de pessoas com suspeita 
de covid-19 também tem 
aumentado. Na quinta-feira 
(13) a cidade tinha 75 casos 
confirmados. Na sexta-feira 

(14) mais 8 casos positi-
vos foram registrados, ele-
vando o total para 83. No 
final de semana, os núme-
ros voltaram a subir. No 
sábado (15) a Secretaria 
de Saúde divulgou mais 
7 casos – totalizando 90 
pessoas positivadas. No 
domingo (16) mais 2 casos 
foram confirmados e nesta 
segunda-feira (17) mais 1.

Com isso, o total de pes-
soas que oficialmente tive-
ram coronavírus em Altônia 
desde o início do acompa-
nhamento chegou a 93.

O boletim da Secretaria 
de Saúde aponta que dos 
93 casos, 60 pacientes 
já são considerados recu-
perados. Outros 30 estão 
em isolamento domiciliar, 
2 internados em hospital 
e houve até o momento 1 
óbito decorrente da doença.

Há ainda 56 pessoas 
com suspeita de coronaví-
rus na cidade, sendo acom-
panhadas pela Secretaria 
de Saúde em isolamento 
domiciliar. Até esta segun-
da-feira 359 casos suspei-
tos já foram descartados.

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
15/7 a 15/8 0,5000 0,1303 0,0000
16/7 a 16/8 0,5000 0,1303 0,0000
17/7 a 17/8 0,5000 0,1303 0,0000
18/7 a 18/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,31% 22,60 
Vale ON +1,43% 62,23 
ItauUnibanco PN -2,39% 24,14 
Bradesco PN -2,92% 20,61 
Viavarejo ON -5,70% 17,54 
Hering ON -8,34% 15,06

IBOVESPA: -1,73% 99.595 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 105,98
Libra est. 0,76
Euro 0,84
Peso arg. 73,11

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,3% 5,4950 5,4960 +5,3%
PTAX  (BC) +1,2% 5,4491 5,4497 +4,7%
PARALELO +1,6% 5,2000 5,7900 +5,5%
TURISMO +1,6% 5,2000 5,7700 +5,5%
EURO +1,5% 6,4670 6,4688 +5,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUL) 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

DÓLAR 17/08

Iene R$ 0,0514
Libra est. R$ 7,14
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.272,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 17/08

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 17/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 123,00 3,4% 16,0%
SOJA Paranaguá 128,00 2,8% 12,8%
MILHO Cascavel 53,00 9,3% 20,5%

SOJA 912,50 15,50 2,3%
FARELO 298,30 6,50 3,2%
MILHO 331,00 6,50 -0,7%
TRIGO 516,50 16,50 -3,4%

SOJA 109,24 0,8% 10,8%
MILHO 46,15 1,3% 12,0%
TRIGO 58,26 0,0% 0,1%
BOI GORDO 217,18 -0,1% 3,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 17/08 PR DIA 30d.

Em 17/08 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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Dia Nacional do
Campo Limpo

A comemoração da 16ª 
edição do Dia Nacional do 
Campo Limpo, hoje (18), 
foi adaptada ao atual 
momento. Com o tema 
“Celebrar conquistas e 
multiplicar solidariedade”, 
o evento terá atividades 
vir tuais e a promoção de 
doações de cestas bási-
cas, que vão envolver 97 
unidades de recebimento 
de todo o país.

A mobilização do Sis-
tema Campo Limpo (pro-
grama de logística reversa 
de embalagens vazias e 
sobras pós-consumo de 
defensivos agrícolas) deve 
resultar na doação de 9 mil 
cestas básicas, equivalente 
a 140 toneladas de alimen-
tos, para ajudar a quem pre-
cisa neste momento.

Em Umuarama, a uni-
dade de recebimento, geren-
ciada pela Adita (Associa-
ção dos Distribuidores de 
Insumos e Tecnolog ia 
Agropecuária), vai desti-
nar 250 cestas básicas 
com o apoio da entidade 
Rotar y Club Umuarama 
Capital da Amizade.

Atividades presenciais 
serão substituídas por ini-
ciativas virtuais e por ações 
solidárias nas diversas 

Outras ações
Hoje, como evento oficial de celebração da data, o 

Canal Terra Viva vai exibir o programa Agro 360 Especial Dia 
Nacional do Campo Limpo, às 13h. Com a participação de 
representantes de elos da cadeia agrícolas e convidados, 
o programa mostrará várias ações de solidariedade que 

estarão acontecendo em todo o país. Com essas atividades, 
o Sistema, que é referência mundial na destinação adequada 

dessas embalagens, vai comemorar seus bons resultados. 
São mais de 575 mil toneladas de embalagens vazias de 

defensivos agrícolas corretamente destinadas desde 2002. 
Atualmente, o programa encaminha para reciclagem 94 de 

cada 100 embalagens recebidas.

localidades. O inpEV (Ins-
tituto Nacional de Proces-
samento de Embalagens 
Vazias), entidade gestora 
do Sistema Campo Limpo, 
e as associações de reven-
das realizaram parcerias 
com instituições para pro-
mover doações de cestas 
básicas e outros itens.

“O Sistema vai mobilizar 
a comunidade para celebrar 
a data praticando o bem. 
Ao mesmo tempo em que 
reconhecemos o empenho 
de todos que mantiveram o 
Sistema funcionando com 
segurança e eficiência, rea-
firmamos nosso compro-
misso com a construção 
de uma sociedade melhor”, 
destaca João Cesar Rando, 
diretor-presidente do inpEV.

As ações de solidarie-
dade serão divulgadas nas 
redes sociais do inpEV, 
assim como um tour vir-
tual por uma unidade de 
recebimento (uma vez que 
não haverá comemora-
ções nas centrais), uma 
esquete teatral gravada, 
direcionada para alunos 
do Ensino Fundamental e 
diversas outras atividades 
que celebram os resulta-
dos do Sistema Campo 
Limpo este ano.

Cautela na agenda
Os ministros de peso da 
Esplanada estão sendo orientados 
por palacianos a olhar com 
atenção as agendas de viagens, 
para evitar constrangimentos ao 
Governo em razão da iminente 
disputa municipal. Caso do 
ministro do Turismo, Marcelo 
Álvaro, que passou por Porto 
Seguro semana passada. Sem 
saber, ele ganhou a antipatia do 
clã político mais poderoso do sul 
da Bahia. Álvaro foi a convite do 
deputado estadual Jânio Natal 
(Podemos), que concorrerá à 
prefeitura este ano. Só que a 
prefeita, Cláudia Oliveira, e o 
secretário de Turismo não foram 
convidados para o evento no 
próprio município. Cláudia é 
esposa do prefeito da vizinha 
Eunápolis, o ex-deputado federal 
Robério Oliveira, e irmã do 
prefeito de Santa Cruz Cabrália, 
Agenlo Santos. Todos eles do PSD.

Mal na fita
A prefeita Cláudia chegou a 
ser presa em uma operação da 
PF por suspeita de desvios em 
recursos federais na educação. 
Virou notícia nacional, mas 
ganhou liminar do STF.

Gravidez de risco
O desespero da menina K., 
10 anos, era tamanho no 
domingo no Espírito Santo 
que o governador Renato 
Casagrande fretou um jatinho 
para levá-la ao Recife.

Desembarque
Banqueiros americanos que 
acompanham o mercado de 
capitais daqui registraram 
nas últimas semanas altas 
remessas de valores de 
brasileiros para os Estados 
Unidos.

Fala, parça
O presidente Jair Bolsonaro tem 
um novo amigo de infância. É o 
deptuado federal Laércio Oliveira 
(Progressistas-SE), que o convidou 
a visitar Aracaju. Bolsonaro voltou 
como um garoto ontem para 
Brasília, e deu carona a Laércio, 
após recepção de 6 mil pessoas 
num cenário que remete à 
campanha de 2018. Aliás, desde 

a facada que sofreu em Juiz 
de Fora, ele não subia nos 
ombros de um segurança para 
saudar seguidores.

Claque
Já o senador Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE), ex-delegado 
eleito na onda bolsonarista, 
foi chamado de traidor pelos 
simpatizantes de Bolsonaro no 
aeroporto de Aracaju. Ele é o 
autor do projeto da Censura 
(apelido dado pela Direita), ou 
do chamado Projeto das Fake 
News (apelido na Esquerda).
 
Calma, cabra
Para implicar com o governador 
Rui Costa, da Bahia, Bolsonaro 
soltou que Sergipe vai 
incorporar o estado vizinho 
ao seu território pela agenda 
desenvolvimentista. Menos... 

Maratona 1
A 339 dias para os Jogos 
Olímpicos Tóquio 2020 - cuja 
edição será realizada ano que 
vem, por causa da pandemia 
-, os brasileiros já podem 
comprar ingressos pelo site 
da MATCH Hospitality AG, 
revendedora exclusiva de mais 
de 20 mil tickets para o Brasil.

Maratona 2
A revenda reinicia hoje. Mas 
atenção na maratona pelas 
entradas. Cada brasileiro só 
pode comprar até 30 ingressos 
por cadastro. 

Pajelança fake
Indígena filho do Cacique 
Santiê, líder que lutou pela 
demarcação da reserva 
Santuário dos Pajés dentro do 
bairro de alto padrão Noroeste, 
em Brasília, protesta contra 
folder virtual que circula pelo 
whatsapp pedindo ajuda para 
a comunidade. Diz que é 
fake, e que alguém usa a foto 
do falecido pai para tentar 
lucrar com doações. 
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Para fiscalizar o cumprimento 
aos decretos municipais vigen-
tes no enfrentamento da pan-
demia de coronavírus, que de-
claram situação de emergência 
em Umuarama e orientam sobre 
as medidas obrigatórias de pre-
venção, a Guarda Municipal e 
as equipes da Vigilância Sanitá-
ria e do setor de Arrecadação e 
Fiscalização da Prefeitura aten-
deram mais de 30 denúncias e 
flagrantes de situações em de-
sacordo com as determinações 
legais, no final de semana.

Mais de 120 pessoas fo-

ram multadas pelo CPF em 
todo o fim de semana, por 
irregularidades diversas – es-
pecialmente por par ticiparem 
de aglomerações. A operação 
foi iniciada na sexta-feira, 14, 
quando foram notificados sete 
bares nos jardins São Cristó-
vão, Nova América e na Rua 
Tomé de Souza, além de uma 
casa de carnes no Nova Amé-
rica, um mercadinho nas ime-
diações da Praça dos Xetá e 
um local que ser ve espetinhos 
no mesmo logradouro público. 
Um dos bares foi fechado.

No sábado, 15, foram 13 
ações entre as 7h e a 1h da ma-
nhã, envolvendo denúncias de 
aglomeração em igreja e esta-
belecimentos comerciais, algu-
mas improcedentes – com baixo 
número de pessoas e seguindo 
as normas – e em outras houve 
notificações. Uma empresa rea-
lizava festa próximo ao pátio da 
Prefeitura e cerca de 40 pesso-
as foram abordadas – os CPFs 
foram anotados pela equipe da 

Luau
No Parque Ibirapuera, onde 
acontecia um luau, os partici-
pantes tiveram os nomes ano-
tados pela Vigilância Sanitária. 
Por fim, em uma chácara próxi-
ma ao Residencial Grevilha, os 
frequentadores também foram 
notificados pela Vigilância 
Sanitária. A central da Guar-
da Municipal recebeu ainda 
diversas denúncias de som alto 
e aglomeração de pessoas em 
residências, porém o efetivo 
estava envolvido em apoio aos 
fiscais da Vigilância Sanitária 
até por volta das 4h.

Denúncias anônimas averiguadas
fiscalização para autuação.

Por volta das 22h foi flagrada 
aglomeração em uma festa na Ave-
nida Rotary, com algumas pessoas 
sem documento – que foram iden-
tificadas pelo sistema de informa-
ções. O responsável pela residên-
cia foi infracionado e os presentes 
foram autuados no CPF.

No plantão de domingo, 16, 
foram registradas seis ações, en-
tre denúncias de bares abertos 
e aglomerações. No Parque Taru-

mã um bar foi flagrado aberto 
– o que é proibido pelo decreto 
082, alterado pelo 098 e 165/ 
2020 – com mesas e cadeira 
do lado de fora. A Vigilância 
Sanitária emitiu notificação de 
orientação ao proprietário e 
alertou-o sobre a possibilidade 
de multa em caso de reincidên-
cia. Outros estabelecimentos 
fiscalizados tinham abertura 
autorizada e funcionavam den-
tro das normas.

ESTABELECIMENTOS foram fechados vistoriados e um bar chegou a ser fechado pelas equipes
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Força tarefa acaba com festa na avenida

A partir das 22h30, com o re-
forço da Polícia Militar e da Polícia 
Ambiental, a força tarefa passou 
a fiscalizar aglomerações no Alto 
da Paraná, onde os frequentado-
res foram abordados e depois se 
dispersaram, e também no Lago 
Aratimbó, com várias autuações. A 

guarda Municipal emitiu quase R$ 
3,4 mil em multas e recolheu um 
veículo para o pátio do 25º Batalhão 
de Polícia Militar. As infrações foram 
por escape com descarga livre (três), 
licenciamento atrasado (um) e três 
pessoas foram multadas por condu-
zir veículo sem a Carteira Nacional 

de Habilitação (CNH).
Além disso, a Guarda Mu-

nicipal realizou 20 testes com 
etilômetro. Os infratores não fo-
ram multados por não estarem 
conduzindo seus veículos – que 
foram retirados por outros moto-
ristas devidamente habilitados.

VÁRIAS pessoas aglomeradas no Alto da Paraná foram abordadas, vistoriadas e tiveram que dispersar após a ação da força tarefa

Fiscais da Covid-19 flagram várias aglomerações
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Maconha apreendida foi 
carregada em Umuarama

Um homem de 26 anos foi 
preso no fim da noite do domingo 
(16), acusado de tráfico de dro-
gas, na rodovia PR-323, trecho 
compreendido entre Cianor te e 
Tapejara. A ocorrência foi encami-
nhada para a delegacia de Polícia 
Civil, mas foi registrada perto da 
meia-noite quando uma caminho-
nete GM/Silverado com placas de 
Assis Chateaubriand foi abordada.

Ela era conduzida por um 
jovem, morador de São Paulo, 
de 26 anos de idade.

Durante a revista ele aparentava 
estar nervoso, foi então que os 
patrulheiros rodoviários estaduais 
desconfiaram das informações 
desencontradas e resolveram ave-
riguar minuciosamente o veículo, 
que foi encaminhado ao Posto 
de Fiscalização em Cianorte.  No 
trajeto, o condutor acabou confes-
sando que transportava maconha.

As drogas estavam escondidas 
debaixo do assoalho de metal e 

Um casal de Umuarama foi preso o 
domingo (16) à tarde pela PM, 
no interior de um Toyota Corola 
em Tapejara. Eles portavam mais 
de R$ 51 mil e 17 mil dólares. O 
condutor do car ro disse à polícia 
que vinha de Cianorte onde veri-
f icava a reforma de um caminhão, 
mas não soube explicar a origem do 
dinheiro. A mulher, que estava com 
uma menininha no colo, também foi 
revistada. O casal foi encaminhado 
para a sede do 7º Batalhão de Polí-
cia Militar em Cruzeiro do Oeste e 
posteriormente conduzido à Polícia 
Federal em Guaíra. O homem já tem 
ficha criminal por contrabando.

Contrabando
Na noite deste domingo 
(16) PMs de São Jorge do 
Patrocínio apreenderam 
350 caixas de cigarros 
contrabandeados do 
Paraguai. A ação contou com 
a participação da Polícia 
Federal (PF) e Força Nacional 
de Segurança e foi iniciada 
através de uma denúncia 
anônima que apontava o 
local onde estava escondido 
o contrabando, numa casa 
situada na estrada São Pedro. Os 
produtos foram apreendidos, 
porém não havia nenhum 
suspeito no local.

Morte no asfalto
Romário Nelos Cavalcante, 
20, que morava em Maria 
Helena, morreu num acidente 
de trânsito na PR-484, entre 
Umuarama e Maria Helena, 
por volta das 21h50 de 
domingo (16). Cavalcante 
estava sozinho numa 
motocicleta e colidiu contra 
um Gol. Os veículos estavam 
em sentidos contrários. As 
pessoas que estavam no 
carro não se feriram. A Polícia 
Rodoviária Estadual informou 
que a habilitação do condutor 
do carro é de Umuarama, no 
entanto, não foi informada 
a cidade onde o motorista 
reside. A equipe do Samu esteve 
no local e o Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama foi 
acionado para recolher o corpo 
da vítima fatal.

divididas em 258 tabletes, que 
pesaram 202 quilos. O acusado 
disse que havia carregado o veículo 
em Umuarama e que entregaria os 
entorpecentes em São Paulo onde 
receberia R$ 8 mil.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MAIS de 200 quilos de maconha estavam escondidos 
em fundo falso de caminhonete
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Controlar o dinheiro pode ser seu maior desafio hoje. No 
campo familiar, Vênus indica boas surpresas no fim da tarde. 
No amor, a Lua está no seu paraíso astral e garante sucesso 
absoluto nas paqueras. 

Touro 21/04 a 20/05
No trabalho, você deve usar a sua experiência e priorizar as tarefas 
que já domina bem. No fim da tarde, Vênus vai facilitar o diálogo, o 
que será muito benéfico para suas relações em geral. Pode fazer 
bons acordos no emprego ou acertar os ponteiros com a família. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Procure ter cuidado com as palavras para não revelar um 
segredo nem se envolver em fofocas, mentiras e mal-entendi-
dos no trabalho. Se perceber que isso aconteceu, busque logo 
o diálogo para esclarecer as coisas. 

Câncer 21/06 a 21/07
Marte está na Casa 10, favorecendo seus planos e dando ainda 
mais determinação para buscar seus objetivos, ainda mais se 
sentir que há uma boa oportunidade de conseguir uma promoção 
e um aumento de salário. 

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
Se você deseja um novo emprego, distribua currículo e faça 
contatos. Se quiser mudar de casa, procure um imóvel melhor. 
Se quiser mudar seu estilo de vida, dê o primeiro passo para 
abandonar um vício ou adotar hábitos mais saudáveis. 

Aquário 21/01 a 19/02
O astro também abre os caminhos de quem está em busca de 
um novo emprego. Quem tem negócios com parentes deve ter 
jogo de cintura no início do dia, mas será mais fácil se enten-
derem à tarde. 

Peixes 20/02 a 20/03
É um ótimo astral para concluir o que ficou pendente. Evite 
assumir mais compromissos do que pode aguentar. Respeite 
os horários de descanso e zele pela sua saúde. Vênus indica 
sorte em jogos: faça uma fezinha. 

No trabalho, mostre que tem a mente aberta e quer crescer cada 
vez mais. Bom dia para cuidar da saúde e da beleza, vale até mudar 
o visual. No amor, vai buscar alguém que seja bem parecido com 
você, que siga os mesmos valores ou a mesma religião. 

Vênus inferniza seu astral e pede mais atenção à autoestima. 
Capriche no visual e fique em paz com o espelho. No amor, 
quem está livre pode se apaixonar por uma pessoa de outra 
cidade ou então por alguém que tem costumes e crenças seme-
lhantes às suas.

Deve ter cuidado para não assumir mais tarefas do que pode 
cumprir. Respeite seus limites e seus horários de descanso para 
repor as baterias, afinal, ainda é terça-feira e a semana está 
só começando. 

Urano, o planeta do amor avisa que pode ter mudanças ou 
novidades importantes, capazes até de dar uma guinada na 
sua vida. Para completar, a Lua na sua Casa 11 estimula as 
parcerias e sugere que pode ter bons resultado se trabalhar 
em equipe ou, ainda, com o apoio de amigos. 

É bom ter cuidado se você trabalha em sociedade: equilibrem 
melhor os interesses de um e outro ou a parceria pode ser amea-
çada. Vênus estimula os estudos em grupo e a troca de conheci-
mentos com pessoas queridas. No amor, atração por colega deve 
aumentar e um envolvimento pode alegrar o seu coração.

Solução

JÁ NAS BANCAS!

LIVRÃOLIVRÃO

e nas
livrarias!

e nas
livrarias!

Já nas
bancas
Já nas
bancas

@editorapixel

/editorapixel

BANCO 35

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

AOBM
TAMAREIRA

RETANGULAR
RECÃHIT
RNROBEE

RADIOETC
DESMAZELO

PORCAEPU
SAURRAR
FIARREIO

BATEROMER

RALOSIS
CAIMETAPA
AOPORTADOR

SUDEBORA

Denomi-
nação

dada ao
Egito

Respon-
der a

chamado

Museu 
de Artes

de Niterói
(sigla)

O da
audição é
o ouvido

Cédula de 
loteria com
os números
sorteados

Palmeira
de oásis
africanos

O formato
da mesa
de sinuca

Cenário
do filme 
"Gladia-

dor" (Cin.)

150, em 
algarismos
romanos

Metal da
medalha
do ven-
cedor

Peça
para fixar
parafusos

Hidrelétrica
binacio-

nal no rio
Paraná

Número
de cores
do arco-

íris

(?) de
lado:

desprezar 

Fase;
estágio

O cheque
sem o

nome do 
beneficiado

(?)
Falabella,

atriz

Tecla de 
gravadores
Consoantes
de "rena"

A 1a mídia
eletrônica
Descuido; 
negligência

Sílaba de
"filho"

Agredir fi-
sicamente

Orifício da
pia (pl.)

Matou A-
bel (Bíblia) 

Sela para 
cavalgadura

Antigo
capacete

Traje de 
pós-banho
Camufla 
o anzol

O quarto
planeta

O meia do 
Tetra (fut.)

Música de
sucesso
Filhote
da vaca

Et cetera
(abrev.)
Classe

(?): elite

Armação
da base
do pan-
deiro

Esporte
olímpico
Livra-se 

da doença

Ar, em
espanhol

A vogal
do pingo
Tecla de
micros

Eduardo
Pires, ator

Imitar o 
som do leão 

3/hit — rec — tab. 4/aire. 9/tamareira.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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 “Seja grato por tudo que teve e tem e tudo 
que virá terá o reflexo da sua GRATIDÃO. 

Até mesmo os desafios estão nos convidan-
do a superá-los e evoluir” ( Wallace Lima)

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os leito-
res da coluna -, Luiz Antonio Melo Costa, 
Agnaldo Yoshio Nakamura, Eliane Freitas, 
Thais Oliveira Buosi, Mara Rubia Pellarigo 
e Katiuscia Zago. Da coluna: felicidades.

Em Alta
  A aprovação de pro-
jetos para obras civis 
teve o maior índice 
mensal do ano em 

julho, em Umuarama. 
Segundo a Diretoria 

Municipal de Planeja-
mento Urbano, foram 
liberados 25.366,96 
m² de construções, o 
maior índice mensal 
de 2020 – e bem 

acima da média dos 
últimos quatro anos. 
A construção civil 

fomenta a geração de 
empregos dando des-
taque do município. 

ZOOM 
ELIANE FREITAS está de aniversário nesta terça-feira, 18. Sempre atenta ao que acon-

tece na Capital da Amizade em cultura, política, lazer e educação, ela dá um tempo hoje 
para receber os parabéns e Vivas da família & amigos. 

ARQUIVO PESSOAL

Sem Stress!
O novo lançamento Top Life da Constru-
tora Morena aposta em 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 infinita a única de 
Umuarama, piscina infantil, café e conveni-
ência, coworking, lavanderia compartilhada, 
bicicletário, tool sharing, car wash, pet care  

e administração. Uma mão na roda....
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Mais Fôlego!
Definida as regras de repasse dos recursos 

ao setor cultural, conforme previsto pela Lei 
Aldir Blanc, sancionada em junho. O texto 
prevê prazo de 120 dias para que estados, 
municípios e o Distrito Federal repassem os 
R$ 3 bilhões de recursos federais destinados 
a ações emergenciais no setor cultural. Os 
valores do auxílio que não forem utilizados 

deverão ser devolvidos à União.  . Uma 
nova regulamentação ainda deve informar a 
forma e o prazo para essa devolução. A Lei 
nº 14.017/2020, que instituiu o auxílio fi-

nanceiro, foi chamada de Lei Aldir Blanc em 
homenagem ao escritor e compositor de 73 
anos que morreu as que morreu após con-
trair covid-19, em maio, no Rio de Janeiro. 
As atividades do setor -–cinemas, museus, 
shows musicais e teatrais, entre outros - 

foram umas das primeiras a interromper as 
atividades como medida de prevenção à 

disseminação do novo coronavírus no país. 
O texto da lei prevê o pagamento de três 
parcelas de um auxílio emergencial de R$ 
600 mensais para os trabalhadores da área 
cultural, além de subsídio para manutenção 

de espaços artísticos e culturais, micro-
empresas e pequenas empresas culturais, 
cooperativas e organizações comunitárias. 

Saudade de festar!

As festas são encontros de amigos; são para brindarmos as amizades, 
mas também para suprir nossas necessidades de convívio, afinal, somos 
seres sociáveis. O contato com outras pessoas dá às nossas vidas mais 

intensidade, mais vibração, porque recarrega nossas energias. Para 
ilustrar destacamos o encontro do reitor da Unipar, Carlos Eduardo 

Garcia, com o diretor e um dos fundadores do UniCesumar, Claudio Fer-
dinandi. A pandemia vai passar e logo, logo estaremos nos reunindo, de 
novo, por esses salões, restaurantes, bares e outros ambientes maravi-

lhosos de nossa cidade.

ARQUIVO COLUNA
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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

Com público de mais de 
250 pessoas, interagindo em 
tempo real, o curso de Estética 
e Cosmética da Unipar de 
Cascavel promoveu o 1º Webinar 
em Eletroterapia Avançada, 
via instagram. Foram cinco 
noites de palestras, com nomes 
importantes da área da beleza, 
do Paraná, Rio Grande do Sul 
e São Paulo. A condução dos 
diálogos foi da professora Milena 
Lorencete. 

O tema ozonioterapia no 
tratamento de gordura localizada 
abriu a série de palestras. 
Segundo a palestrante, Carolina 
Pedro, o ozônio associado à 
Estética proporciona grandes 
resultados. “O mais interessante 
é que o ozônio não dá resultado 
em aplicação local, ele vai além. 
Funciona como um regulador 
de metabolismo, totalmente 
reagente na mitocôndria. Por 
isso, vai tratar sistemicamente, 
principalmente o intestino, onde 
acontece toda a mágica. 

Outra abordagem diferenciada 
foi sobre a aplicação das ciências 
fotônicas na cosmetologia. 
“A luz traz um mundo de 
oportunidades”, ressaltou a 

farmacêutica Priscila Menezes, 
citando como exemplo a luz de 
baixa potência. 

O evento recebeu também a 
fisioterapeuta Poliana Milreu, 
que falou sobre a transição 
dos aparelhos ao longo do 
tempo, diferenciação das 
tecnologias, técnicas corretas, 
o que é a carboxiterapia, como 
trabalhar dentro da estética, 
quais os benefícios, o que é 
eletrolipólise com agulhas, o que 
faz no tecido e como associar a 
carboxiterapia à eletrolipólise. 
Outros temas abordados foram 
‘Desmistificando a criolipólise’ e 
‘Celulite sem graus’. 

Curso promove Webinar em 
Eletroterapia Avançada

ESTÉTICA E COSMÉTICA

Professora Milena Lorencete 
conduz a palestra da 

fisioterapeuta Poliana Milreu

Habitação
A Cohapar autorizou a cons-
trução de 29 casas populares 
em Moreira Sales, dentro do 
programa Casa Fácil Paraná, 
que prevê juros reduzidos e 
condições facilitadas de paga-
mento, com um investimento 
de R$ 2,3 milhões do Governo 
do Estado. Os interessados em 
adquirir um dos imóveis via 
financiamento direto com a 
companhia devem se inscrever 
no cadastro de pretendentes 
da empresa, de forma digital, 
no endereço eletrônicocoha-
par.pr.gov.br/cadastro.
Podem participar da seleção, 
pessoas com renda familiar 
de um a seis salários míni-
mos e que não possuam casa 
própria. O diretor de Obras, 
Ademir Bier, definiu os acertos 
sobre o início da execução do 
projeto. “Todos esclareceram 
suas dúvidas e fizeram os últi-
mos ajustes para dar início à 
construção do conjunto habi-
tacional”, informa Bier.

Empreendimento
O Residencial Moreira Sales 
será construído no Jardim Pôr 
do Sol, na Avenida João Pes-
soa. A construtora Guilherme 
Ltda., vencedora do processo 
licitatório organizado pela 
companhia, será a responsá-
vel pela execução das obras. 
Serão 26 unidades com uma 
área útil de 40 metros quadra-
dos e três moradias adaptadas 
para pessoas com deficiência, 
com 44 metros quadrados. 
Serão condições de paga-
mento facilitadas, com isen-
ção de cobrança de valor de 
entrada e prestações mensais 
reduzidas de financiamento, 
que pode ser quitado em até 
360 meses. Estão previstas 
ainda a instalação subsidiada 
de redes de energia elétrica, 
água e esgoto a partir da par-
ticipação da Copel e Sanepar 
nos projetos.
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Maringaense lidera e vence 
o GP de Barcelona de F2

Favorecido pelo grid inver-
tido, o maringaense Felipe Dru-
govich que não tinha ido bem na 
primeira corrida do dia, largou 
em segundo lugar na segunda 
prova, assumiu a ponta e liderou 
até o fim não dando chance para 
os adversários.

Foi uma verdadeira prova de 
força do maringaense que não 
se abalou com o resultado ruim 
dos treinos e com as dificulda-
des que encontrou para ultra-
passar na primeira prova no 
difícil circuito espanhol. 

Há cinco voltas do final, 
Felipe já havia aber to quase 
nove segundos sobre o segundo 
colocado e só teve o trabalho 
de administrar a vantagem con-
seguida nos primeiros 21 giros. 
O italiano Luca Ghiotto chegou 
em segundo e outro brasileiro 
presente na prova, Pedro Piquet 
chegou em sétimo. 

Com a vitória, Felipe Drugovich 
sobe para oitavo, em seu cam-
peonato de estreia, somando 67 
pontos. A liderança do Mundial é 
do inglês Callum Ilott da UNI Vir-
tuosi com 121 pontos.

HÁ cinco voltas do final, Felipe abria quase nove segundos sobre o segundo colocado

DIVULGAÇÃO

Depois de algumas conversas com a 
diretoria da Afsu, ficou acertada a volta 
do Hugo até o final da temporada. 
“Fico feliz em poder ajudar mais uma 
vez essa equipe e essa cidade que sou 
apaixonado de coração. Honrarei até 
onde puder com muita garra, raça, gols 
e vitórias como sempre foi por muitos 
anos, e dessa vez não será diferente. 
Não importa qual competição vamos 
disputar, tenham certeza que vamos em 
busca dos títulos”, disse o atleta.

DIVULGAÇÃO
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