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Umuarama ganha novo eixo com 
a duplicação da Avenida Portugal
A duplicação de 2,9 quilômetros da Avenida Portugal, em Umuarama, iniciada há pouco 
mais de um mês, está em ritmo avançado, com 30% da execução, e já é possível ver 

o traçado em terra da nova pista, quase apto a receber asfalto, assim como as máqui-
nas trabalhando diariamente no nivelamento da base e na estruturação das próximas 

etapas. A expectativa é de entrega até o fim do ano. l Pág. 9

Governo do Paraná 
recebe carros elétricos 
para deslocamento 
de servidores 

Saúde de Umuarama 
registra 3 novos 
casos positivos de 
coronavírus 

Casa dos “noias”
A Brigada de Combate a Incêndios do Corpo de Bombeiros 

de Umuarama apagou as chamas que danificaram ao menos 
80% da estrutura física de uma casa na Rua Marabá, Centro. 
O imóvel, que vinha sendo ocupado por usuários de drogas e 
álcool, estava repleto de lixo, que provavelmente serviu como 

combustível. Segundo vizinhos, a dona da casa também é 
usuária de entorpecentes. Ninguém se feriu.
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Fim dos ‘penduricalhos’
A proposta de reforma administrativa para novos servidores 
públicos, enviada ontem (3) ao Congresso Nacional, 
elimina uma série de benefícios existentes, apelidados de 
‘penduricalhos’. O governo pretende extinguir a licença-
prêmio e a aplicação da aposentada compulsória como 
punição. A reforma foi enviada em formato de PEC. Antes de 
virar lei, precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado. 
As novas regras, se aprovadas, vão valer para servidores dos 
poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, estados e 
municípios. Os servidores da ativa não serão afetados.

Audiência da economia
Reconduzido à presidência da Comissão de Indústria, 
Comércio, Emprego e Renda da Alep, o deputado estadual 
Paulo Litro (PSDB), afirmou que, para fortalecer o debate e 
construir projetos que ajudem a alavancar o setor econômico 
do Paraná, realiza dia 22 de setembro, às 10h, audiência 
pública por videoconferência para debater os avanços 
necessários para a retomada da economia. O IBGE destaca 
que o Brasil apresentou queda de 9,7% do PIB no 2º trimestre, 
o que significa que a economia do país entrou oficialmente 
em recessão técnica, que é caracterizada por dois trimestres 
consecutivos de diminuição do nível de atividade econômica.

Nas cabeças
As universidades estaduais de Londrina (UEL), Maringá (UEM), 
Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste do Paraná (Unioeste) estão 
entre as melhores do mundo, segundo o World University 
Rankings 2021 da revista britânica Times Higher Education 
(THE). O ranking avaliou 1.527 universidades em 93 países. 
As notas são construídas com base em 13 indicadores que 
medem o desempenho das instituições em ensino, pesquisa, 
transferência de conhecimento para a indústria e perspectivas 
internacionais. As quatro universidades estaduais aparecem 
entre as 1.000 melhores do mundo.

Fim da estabilidade
A proposta de reforma 
administrativa também acaba 
com a estabilidade para parte de 
novos servidores do Executivo 
Federal. A estabilidade, que 
atualmente vale para todos 
os cargos, permaneceria para 
as carreiras típicas de Estado 
(aquelas que só existem no 
funcionalismo público, como 
diplomata ou auditor da Receita). 
“A estabilidade dos servidores 
que já ingressaram no serviço 
público continua nos mesmos 
termos da Constituição 
atual. Os vencimentos dos 
servidores atuais não serão 
reduzidos”, informou o 
Ministério da Economia.

Armas na Amazônia
A ministra Cármen Lúcia, do STF, 
determinou que o presidente 
Jair Bolsonaro e o ministro da 
Defesa, Fernando Azevedo e 
Silva, prestem informações 
sobre o uso das Forças Armadas 
na fronteira, terras indígenas e 
também em unidades federais 
de conservação ambiental na 
Amazônia Legal. A decisão 
é desdobramento de ação 
do PV para anular decreto 
presidencial e portaria do 
Ministério, que autorizou, 
em maio, as Forças Armadas 
a atuarem “em ações 
preventivas e repressivas 
contra delitos ambientais e 
combate a focos de incêndio”.
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Dois ex-prefeitos de Umuarama 
na lista de contas desaprovas

Cumprindo determinação legal, 
o Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná (TCE-PR) entregou, nesta 
quar ta-feira (2 de setembro), 
ao Tribunal Regional Eleitoral, a 
relação de agentes que tiveram 
contas desaprovadas nos últimos 
oito anos. A lista servirá de base 
para a Justiça Eleitoral analisar 
os pedidos de registro de candi-
daturas às eleições municipais de 
novembro, validando-as ou não. 
No total, integram a lista 1.496 
pessoas, sendo 492 prefeitos ou 
ex-prefeitos, quatro vices ou ex-vi-
ce-prefeitos e 289 vereadores ou 
ex-vereadores. Destes últimos, 
169 são presidentes ou ex-pre-
sidentes de câmaras municipais. 

DOIS DE UMUARAMA
Dois ex-prefeitos de Umua-

rama estão com seus nomes 
citados na lista. Ambos admi-
nistraram o município entre os 
anos de 2005 a 2016.

Um dos casos os administradores 

Operação da PF prende 9 em esquema do Dnit
A Polícia Federal (PF) deflagrou 

na manhã de ontem (3), em três 
Estados e no Distrito Federal,  a 
“Operação Circuito Fechado”, 
para apurar o desvio de recur-
sos do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(Dnit) no valor de R$ 40 milhões, 
em contratos de 2012 a 2019.

Estão sendo cumpridos nove 
mandados de prisão temporária 
e 44 de busca e apreensão no 
Paraná, Distrito Federal, São 
Paulo e Goiás.

Uma das buscas é cumprida 

na sede nacional do Dnit,  órgão 
vinculado ao Ministério da Infraes-
trutura. As ordens foram expedi-
das pela Justiça Federal, que 
determinou ainda o bloqueio 
de cerca de R$ 40 milhões dos 
investigados e o sequestro de 
seis imóveis e 11 veículos.

Em nota, o Dnit informou que 
“a atual gestão foi responsável, 
não só por descontinuar o con-
trato de prestação do serviço, 
bem como atuou para que as even-
tuais ilicitudes estejam hoje sendo 
objeto de apuração pelos órgãos 

responsáveis” e disse estar à 
disposição das autoridades para 
colaborar com esclarecimentos 
adicionais. “Eventuais desvios 
também são objeto de apuração 
interna, por meio dos mecanismos 
de controle e de conformidade 
da autarquia. O Dnit reafirma 
estar em permanente contato 
com os órgãos de controle e 
que pauta sua atuação dentro 
da legalidade e lisura, respei-
tando todos os princípios éticos 
da administração pública”, diz 
um trecho do comunicado.

tiveram contas irregulares, referen-
tes à transferência voluntária efe-
tuada pela Secretaria de Estado da 
Criança e da Juventude, no valor de 
R$ 97 mil, durante o exercício finan-
ceiro na gestão entre 2008/2010, 
tendo por objeto a ampliação do imó-
vel, projetos Centro Dia, aquisição 
de equipamentos e materiais de con-
sumo para o Programa de Garantia 
de Convivência Familiar – FIA 2007, 
em razão de que o Município não 
cumpriu com o objetivo proposto 
no convênio. Contra eles o TCE 
apura a responsabilidade e even-
tual de dano ao erário em vir tude 
do que foi achado no Relatório de 

Auditoria 06/2013, em cumpri-
mento ao PAF 2013, em relação 
a repasses que o administrador 
fez a um hospital, nos exercícios 
de 2011/2012 e, consequente-
mente, julgado irregular o seu 
objeto, em razão dos repasses 
terem sido operados via ‘contra-
tos’, quando o instrumento ade-
quado seria o Termo de Parceria, 
pois a ‘contratada’ era qualifi-
cada como OSCIP (Organização 
da Sociedade Civil de Interesse 
Público), por tanto obrigada a 
prestar contas dos recursos 
recebidos, o que não ocorreu, 
segundo o Tribunal.

Entrega formal
A formalização da entrega da lista foi feita pelo presidente do 

Tribunal de Contas, conselheiro Nestor Baptista, ao presidente 
do TRE-PR, desembargador Tito Campos de Paula, na abertura da 
sessão ordinária n 26/2020, realizada por videoconferência. Na 
ocasião, o conselheiro disse que o TCE-PR age para “reconhecer 
os homens de bem” e vê o ato como uma contribuição “ao aper-

feiçoamento dos quadros políticos de nossos municípios”.
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Projeto VEM PR

O Governo do Paraná 
iniciou na quar ta (2) o 
compartilhamento de veí-
culos elétricos para o des-
locamento de servidores 
públicos a ser viço, por 
meio do projeto VEM PR, 
em uma parceria com o 
Parque Tecnológico Itaipu 
(PTI-BR) e a Agência Brasi-
leira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI).

Num primeiro momento, 
dez veículos Renault Zoe Life 
reforçarão o trabalho das 
equipes da Secretaria Esta-
dual de Saúde nas atividades 
de combate ao coronavírus 
na capital paranaense.

O compar tilhamento 
dos veículos elétricos do 
VEM PR será feito a partir 
do software MoVE, desen-
volvido pelo Parque Tecno-
lógico Itaipu e já utilizado 
na área da usina de Itaipu 
Binacional e também por 
servidores públicos do Dis-
trito Federal, em Brasília, 
em projeto lançado tam-
bém em parceria com a 
ABDI em outubro de 2019.

Além de possibilitar a 
reserva dos veículos e o 
acompanhamento de sua 
localização, o MoVE permite 
a visualização de informa-
ções como velocidade, carga 
de bateria, rotas percorridas 
e a quantidade de emissão 
de gases causados de efeito 

estufa que deixaram de ser 
emitidos com o uso do 
modelo elétrico em vez de 
carros movidos a combus-
tível fóssil.

“Como instituição que 
promove pesquisa, tecno-
logia e inovação, queremos 
colocar nossas soluções à 
disposição da sociedade 
e o projeto VEM PR vai ao 
encontro desse propósito. 
Especialmente tecnologias 
como essa, na área de 
Cidades Inteligentes, que 
é um tema ao qual temos 
dado muita atenção e tem 
como objetivo a melhoria 
da qualidade de vida dos 
cidadãos”, afirmou o dire-
tor superintendente do Par-
que Tecnológico, General 
Eduardo Garrido.

Para o presidente da 
ABDI, Igor Calvet, o Paraná 
é um Estado na vanguarda 
da inovação e a intenção 
é que o VEM PR seja uma 
referência para outros esta-
dos e municípios, impul-
sionando a instalação de 
soluções tecnológicas em 
benefício dos cidadãos.

“Nós ganhamos em tec-
nologia, em qualidade para 
os servidores públicos e 
também em relação ao meio 
ambiente. É um projeto com-
pleto de demonstração de 
tecnologia para o bem-estar 
de todos nós brasileiros”.

MOVE recebe informações de velocidade, carga de bateria, rotas e emissão de 
gases causadores de efeito estufa

GILSON ABREU/AEN

Empregos 
O governador Ratinho 
Junior inaugurou o novo 
frigorífico da Lar Cooperativa 
Agroindustrial em Rolândia, 
no norte do Paraná. Nesse 
frigorífico, serão gerados 
1.911 empregos diretos. 
“Esses empregos vão gerar 
uma onda positiva na 
região e no Estado”, disse 
o governador.  

Validade 
A Assembleia Legislativa 
aprovou projeto de lei dos 
deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), Hussein 
Bakri (PSD), Delegado 
Recalcatti (PSD) e Alexandre 
Amaro (Republicanos) que 
prevê a suspensão dos prazos 
de validade dos concursos 
públicos já homologados 
enquanto perdurar a vigência 
do estado de calamidade 
pública (até 31 de dezembro 
de 2020) em decorrência da 
pandemia do coronavírus. O 
projeto precisa de mais duas 
votações, de praxe, e segue 
para sanção do governador 
Ratinho Junior.

Saúde
O Estado vai investir R$ 16,2 
milhões na reforma e na 
ampliação do Hospital da 
Providência, em Apucarana, 
no Vale do Ivaí. O hospital é 
filantrópico e cerca de 80% dos 
atendimentos são realizados por 
meio do SUS. “É praticamente 
um hospital novo que será 
levantado, o que reforça o 
atendimento de todo o Vale do 
Ivaí, uma região que sempre 
precisou de investimentos na 
saúde”, reforça o governador 
Ratinho Junior.

Sem cortes 
O Senado aprovou projeto de 
lei que proíbe o corte de bolsas 
de estudo durante o período 
do estado de calamidade 
pública. “É imperativo que o 
Estado assegure a manutenção 

da destinação dos recursos 
para a concessão de auxílios 
pecuniários, na forma de bolsas 
de estudo, aos segmentos 
indicados”, afirmou o relator 
do projeto, senador Alvaro 
Dias (Podemos). 

Sessões presenciais
O Senado realizará em 
setembro a primeira sessão 
presencial desde abril, 
quando a Casa deu início 
às sessões deliberativas 
remotas. Os senadores vão 
se reunir para deliberar sobre 
a indicação de autoridades a 
embaixadas e de nomes para 
compor o quadro de ministros 
do Superior Tribunal Militar. O 
Senado, no entanto, tomará 
medidas para evitar que 
muitos senadores se reúnam 
no plenário e corram risco de 
contágio pela covid-19.

Aborto
O ministro Eduardo Pazuello 
(Saúde) vai rever a portaria 
que mudou as regras sobre o 
aborto previsto em lei e criou 
mais etapas para a realização 
da interrupção da gestação em 
casos de estupro, obrigando 
médicos e profissionais de 
saúde a noticiarem a polícia. 
O novo documento que será 
apresentado pela equipe do 
ministério nos próximos dias 
será elaborado em conjunto 
com a bancada feminina da 
Câmara dos Deputados.

Turismo
Os senadores aprovaram 
a medida provisória que 
reservou R$ 5 bilhões 
para socorrer o setor de 
turismo. O texto determina 
que os recursos devem ser 
destinados a empréstimos 
para financiar a infraestrutura 
turística nacional. Segundo 
o Ministério do Turismo, 
o dinheiro deve compor o 
capital de giro de micros, 
pequenas, médias e 
grandes empresas.
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Criança agredida pela mãe por 
ter quebrado cabo de carregador

Uma bebê de apenas um ano 
e meio foi agredida pela própria 
mãe no município de Rondon 
(95 quilômetros de Umuarama) 
por ter danificado um carrega-
dor de telefone celular. A pele 
da criança ficou marcada pela 
violência das agressões.

A menina foi encaminhada para 
a casa dos avós paternos, depois 
que fio hospitalizada.

A Polícia Militar da cidade foi 
acionada e fez uma averiguação dos 
fatos, descobrindo que a menininha 
teria danificado o cabo do carregador 
de telefone celular, fator que teria 
irritado a mulher e gerou as agres-
sões. Uma vizinha ouviu o choro da 
criança e acionou as autoridades. 
Com a intervenção da Polícia Mili-
tar a mulher acusada foi presa em 
flagrante. Depois de pagar fiança, a 

‘Di Menor’ na boleia 

No início da noite da quarta (2) um 
adolescente de 17 anos foi apreen-
dido pela Polícia Rodoviária Estadual 
de Cruzeiro do Oeste transportando 
em um veículo Versa, 91 quilos de 
maconha. O garoto, que disse ter pego 
o carro com a droga em um posto de 
combustíveis em Guaíra e que leva-
ria até um posto de combustíveis em 
Cianorte, foi conduzido, junto com 
a droga e o veículo, à delegacia de 
Cruzeiro do Oeste. o carro é produto 
de furto em São José dos Pinhais.

No início da madrugada de ontem (3) PMs de Francisco Alves foram até a 
Unidade de Pronto Atendimento municipal (UPA) da cidade, onde descobriram 
que uma mulher havia sido esfaqueada. A vítima de 44 anos disse que o agressor 
foi seu marido, que teria chegado em casa embriagado e iniciado as agressões após 
uma breve discussão. Os golpes foram desferidos com uma tesoura. A mulher sofreu 
perfurações nos braços e abdômen. O acusado não foi localizado.

PELE da criança ficou marcada pelas agressões da mãe, que foi presa em flagrante

mulher foi libertada e responderá a 
acusação em liberdade.

O fato foi acompanhado por 

conselheiros tutelares e a famí-
l ia receberá atendimento da 
rede de proteção. 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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De volta à Afsu Caio Jotinha 
encara duas partidas na semana

De volta ao Umuarama 
Futsal, Caio Jotinha enfren-
tou ontem (3) seu ex-time, 
o Tubarão, à noite. O ala 
começou a jogar nas cate-
gorias de base da equipe 
da Capital da Amizade e, 
após passar um período 
defendendo outros times, 
voltou para casa. “Quando 
recebi a proposta eu e 
minha esposa ficamos 
muito felizes. Ter a família 
perto ajuda bastante, mas 
o maior motivo foi voltar a 
jogar a Liga Nacional pelo 
Umuarama, time que me 
revelou e que está vol-
tando com força no cená-
rio brasileiro”, conta.

O Umuarama Futsal 
teve duas partidas neste 
início de temporada – 
uma pelo Paranaense e 
uma pela LNF. Caio mar-
cou nos dois jogos. “Pelo 
tempo que ficamos parado 
por conta da pandemia 
voltamos muito bem, dois 
jogos e duas vitórias. Não 
estamos ainda no nosso 
100%, mas creio que se 
continuarmos treinando 

for te, vamos evoluindo 
e as vitórias vão aconte-
cer e vamos ganhando 
confiança e o time cres-
cendo. Fazer gol e sem-
pre bom, mas o impor-
tante é o time vencer”, 
comenta o jogador.

Na manhã da quinta-
-feira o elenco do Umua-
rama fez mais um treino 

de preparação.
O jogo aconteceu no 

Ginásio Amário Vieira da 
Costa, às 18h, com por-
tões fechados, mas fio 
transmitido no pay-per-
-view do Amigos da LNF, 

na TVN Sports.
No domingo (6) a 

equipe umuaramense já 
tem novo confronto agen-
dado pela Liga Nacional 
de Futsal, contra o Campo 
Mourão, a partir das 11h.

DIEGO IANESKO/AFSU

CAIO Jotinha, de branco, encara dois desafios com o time de futsal de Umuarama nesta semana, ontem foi contra seu 
ex-time, o Tubarão

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,36 - 0,46 2,31
IGP-M (FGV) 2,23 2,74 9,64 13,02
IGP-DI (FGV) 2,34 - 6,98 10,37

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
1/8 a 1/9 0,5000 0,1303 0,0000
2/8 a 2/9 0,5000 0,1303 0,0000
3/8 a 3/9 0,5000 0,1303 0,0000
4/8 a 4/9 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,35% 22,88 
Vale ON -3,26% 59,32 
Bradesco PN +3,93% 21,95 
Viavarejo ON -6,89% 19,19 
Magazine Luiza ON -5,36% 88,50 
B2W Digital ON -7,57% 102,50 

IBOVESPA: -1,17% 100.721 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0731 1,0927 1,1302
IGP-DI (FGV) 1,0784 1,1037 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,15
Libra est. 0,75
Euro 0,85
Peso arg. 74,38

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,3% 5,2900 5,2910 -3,5%
PTAX  (BC) -1,2% 5,3073 5,3079 -3,0%
PARALELO -1,1% 5,0000 5,5200 -3,7%
TURISMO -1,1% 5,0000 5,5000 -3,7%
EURO -1,3% 6,2780 6,2803 -4,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (AGO) 1.626,97 0,43 2,10 2,88
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

DÓLAR 03/09

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 7,04
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.317,52 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/09

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 03/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 123,00 -2,4% 8,8%
SOJA Paranaguá 131,00 -2,2% 11,5%
MILHO Cascavel 54,00 -1,8% 6,9%

SOJA 968,75 6,25 8,5%
FARELO 305,20 2,90 5,5%
MILHO 344,50 -5,25 8,5%
TRIGO 543,25 -4,50 4,3%

SOJA 117,14 0,6% 14,6%
MILHO 48,83 -0,7% 13,7%
TRIGO 60,78 0,4% 4,4%
BOI GORDO 225,68 -0,2% 5,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 03/09 PR DIA 30d.

Em 03/09 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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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Números
diminuindo

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Umuarama divulgou 
ontem (quinta-feira, 3) em seu 
boletim epidemiológico diário, 
o aparecimento de apenas três 
novos casos do novo coronaví-
rus em Umuarama. Ainda de 
acordo com os levantametnos 
da secretaria, as novas pes-
soas acometidas pela doença 
são duas mulheres com ida-
des de 28 e 55 anos e um 
homem de 48 anos.

Desde o início da pan-
demia a cidade soma 934 
casos positivos de infecção 
pelo coronavírus, entre os 
quais 829 pacientes já se 
recuperaram da doença, 
ou seja, na cidade, 105 
pacientes que estão com o 
vírus estão sendo tratados, 
ou acompanhados pelas 
autoridades em saúde do 
município. Desde o início 
do período de pandemia, 
a quantidade de pessoas 
mortas pelo vírus em Umua-
rama é de 13, número que 

se mantém estável há cerca 
de duas semanas.

Umuarama tem hoje 
88 pessoas com covid em 
estado de isolamento domi-
ciliar e quatro estão interna-
das em leitos de Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI). 
Há ainda 192 pessoas com 
suspeita da doença, das 
quais 187 foram colocadas 
em isoladas e cinco perma-
necem hospitalizadas (duas 
delas em UTIs Covid e três 
em leitos de enfermarias).

O total de suspeitas des-
cartadas já chega a 4.100, 
dentre as 5.226 notifica-
ções registradas desde o 
início do período de pande-
mia decretado pelo Governo 
do Estado do Paraná.

Dos 20 leitos de UTI 
Covid disponibilizados pelo 
SUS para a região, 15 esta-
vam ocupados (taxa de 75%) 
na quinta-feira, bem como 16 
dos 40 leitos de enfermaria 
(ocupação de 40%).

O Hemo-
núcleo de 
Umua-
rama está 
precisando 
com urgência 
de doações 
de sangue 
do tipo O 
negativo. 

Mas, apesar da maior necessidade ser do tipo O-, doador com 
qualquer RH será bem-vindo. São necessárias, em média, 30 doações 
diárias para conseguir atender aos hospitais e demais unidades de saúde 
da área de abrangência do Hemonúcleo local. Para fazer a doação é 
necessário seguir algumas especificações, além de agendar horário através 
do site do Hemepar, onde é possível ter acesso a diversas informações 
sobre as doações, ou pelo telefone 3621-8307.

DIVULGAÇÃO

Cabou a farra
Foi-se a época em que os 
Correios patrocinavam 
altos valores, com verba 
direta, sem licitação, 
para conhecidos eventos 
nacionais (muitos deles já 
se pagavam com dinheiro 
privado, mas ganhavam “um 
extra” com verbas estatais). 
Há três anos, uma cota para 
a festa de Parintins (AM) 
foi de R$ 600 mil, para um 
exemplo apenas.

Pingado
Este ano, de verba direta da 
empresa (sem incentivos 
fiscais), os Correios 
destinaram apenas R$ 
100 mil para patrocinar 
o Ciclo de Seminários 
de Comércio Eletrônico 
para Micros, Pequenas 
e Médias Empresas, 
segundo levantamento da 
reportagem.

Nem tão aliados
Se a situação desandar 
para Marcelo Crivella no 
Rio na eleição deste ano, 
o deputado Hélio “Negão” 
será os planos A, B e C 
do clã Bolsonaro para a 
prefeitura em 2024.

É o Negão
Aliás, Negão segue em 
alta, reconhecido por 
bolsonaristas como O 
Aliado do presidente. De 
passagem pelo Brasília 
Shopping ontem à tarde, 
foi tietado para fotos.

Parabéns, Judiciário
Em prisão domiciliar, o 
ex-prefeito paulistano 
e ex-governador Paulo 
Maluf completou ontem 
89 anos. Não há castigo 
maior para um milionário 
que adora o exterior.

É do Estado
A despeito da decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
na quarta, dando posse 
definitiva à União no 

processo em que herdeiros 
da Princesa Isabel requeriam 
o Palácio Guanabara, o 
governo federal informa 
à Coluna que o imóvel já 
foi cedido em 1960 para o 
Estado do Rio de Janeiro. A 
decisão do STF nada muda. 
O contrário, sim, mudaria 
muita coisa. 

Linha direta
Em comemoração aos 198 
anos da Independência, 
o Palácio do Planalto está 
pedindo a cidadãos que 
enviem um vídeo com 
depoimento no Whatsapp 
(61) 99867-8787. 

Volto não!
A maioria dos deputados 
federais bate ponto 
em Brasília um dia por 
semana, já com atividades 
focadas na base para 
eleger seus prefeitos e 
vereadores aliados.

Dedo na tomada
A pandemia não passou, mas 
a paciência das distribuidoras 
de energia sim. Com os 
inadimplentes da conta de 
luz. A Coelba (BA) já informa 
que voltou a cortar a energia. 
Light, do Rio, e CEB, em 
Brasília, idem. Mas todas 
renegociam dívidas.

Turma da escritura
O ImovelWeb, maior 
plataforma da categoria 
no País, descobrui em 
pesquisa que 29% dos 
entrevistados apontam 
casas de condomínio 
como empreendimento 
em tendência de alta. Na 
sequência aparecem os 
apartamentos com varanda 
(24%) e propriedades com mais 
metros quadrados (21%).
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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

Reunindo profissionais da 
área, mestrandos, doutorandos e 
graduandos, o Programa de Mestrado 
e Doutorado em Biotecnologia 
Aplicada à Agricultura da Unipar de 
Umuarama realizou com sucesso 
a 15ª edição do Simpósio em 
Biotecnologia Aplicada à Agricultura.

Transmitido pelo Youtube, 
paralelamente aconteceram 
também o 14º Ciclo de Palestras 
Aplicada à Agricultura e o 12º Curso 
de Biossegurança. Estudantes e 
professores de outras instituições de 
ensino também participaram. 

O coordenador do Programa, 
professor Nelson Colauto, abriu a 
série de palestras do 
Simpósio ministrando 
o tema Probiot. 
Em seguida, o 
agrometereologista 
do Clima Tempo, 
professor João Rodrigo 
de Castro, falou sobre 
‘Variabilidade climática 
e estratégias de 
planejamento agrícola’.

Outro tema que 
entrou na pauta 
do Simpósio foi 
‘Química verde: 

biotecnologia vegetal na bioprodução 
de substâncias e produtos’, com o 
professor Everton Santos, da UEM. 

A convidada para palestrar no Curso 
de Biossegurança foi a professora 
Patrícia Bonfim, da UEM, que abordou 
‘Biossegurança em laboratórios de 
pesquisa em época de covid-19’. 

No Ciclo de Palestras, 
foram discutidos os assuntos: 
‘Biocompósitos para substituição de 
isopor na construção civil’, ‘Química 
de produtos naturais de plantas 
nativas brasileiras e suas Aplicações’, 
‘Inovações biotecnológicas para uma 
agricultura sustentável’ e ‘Uso de 
elicitores na produção vegetal’. 

Simpósio debate ‘química verde’ e 
outras inovações da área 

BIOTECNOLOGIA

Ciclo de Palestras: Professoras debatem 
sobre química de produtos naturais de 

plantas nativas brasileiras e suas aplicações

Relançamento 
Desde o mês passado, a Caixa 
Econômica Federal disponibiliza 
a Real Fácil Caixa, uma operação 
de crédito para pessoa física, 
sem destinação específica e com 
o imóvel como garantia, o Home 
Equity. A principal vantagem 
é a taxa de juros reduzida em 
comparação a outras modali-
dades. Para facilitar a escolha, 
é possível fazer simulações no 
caixa.gov.br. Dá para comparar 
a taxa de juros e condições para 
o empréstimo e a contratação 
do serviço pode ser feita nas 
agências e nos Corresponden-
tes Caixa Aqui. Na contratação 
o cliente escolhe a forma de 
atualização do empréstimo 
entre TR, IPCA ou Taxa Fixa. São 
aceitos tanto imóveis residen-
ciais quanto comerciais, com a 
condição desse imóvel não ter 
ônus. O IPCA tem taxas a partir 
de 0,6% ao mês e até 50% do 
valor total do imóvel poderá 
ser financiado; no caso do TR, 
a taxa começa em 0,7% ao mês 
e até 60% do valor do imóvel; 
e na taxa fixa, que também 
permite ao cliente financiar até 
60% do valor do imóvel, a taxa 
ao mês começa em 0,8%. Todas 
as modalidades tem prazo de 
até 180 meses.

Greve nos Correios
Os trabalhadores dos Correios 
de Umuarama seguem em 
greve. Na Agência de Postagens 
da rua Aricanduva, a paralisação 
foi aderida por 50% dos funcio-
nários. A greve teve início em 
18 de agosto em todo o Brasil. 
De acordo com o delegado 
sindical em Umuarama, Cris-
tiano Pereira, os trabalhadores 
aguardam decisões nacionais. 
Os Correios ajuizaram o Dissídio 
Coletivo de Greve no TST e agora 
é aguardado um pronunciamento 
oficial da ministra do Tribunal, 
Kátia Magalhães Arruda.
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Umuarama ganha novo eixo com 
a duplicação da Avenida Portugal

A duplicação de 2,9 quilômetros 
da Avenida Portugal, em Umuarama, 
iniciada há pouco mais de um mês, 
está em ritmo avançado, com 30% da 
execução e já é possível ver o traçado 
em terra da nova pista, quase apto a 
receber asfalto, assim como as máqui-
nas trabalhando diariamente no nive-
lamento da base e estruturação das 
próximas etapas. A expectativa é de 
entrega até o final do ano.

A avenida é uma rota alternativa do 
Centro da cidade ao shopping, a um 
novo atacadão e ao terminal rodoviá-
rio. Ela também é um importante eixo 
de comércio e conexão com as saídas 
para Cruzeiro do Oeste e Nova Olímpia, 
e terá capacidade para dividir o tráfego 
com a Avenida Paraná. O investimento 
da Secretaria de Estado do Desenvol-
vimento Urbano e de Obras Públicas 
é de R$ 4,9 milhões e a operacionali-
zação foi feita pelo Sistema de Finan-
ciamento aos Municípios (SFM), linha 
de crédito da Paranacidade e Fomento 
Paraná.

A Avenida Portugal fica na altura do 
Parque Bandeirantes, Jardim Alphaville 

A obra
A extensão da Avenida Portugal ao trevo da Estrada Bonfim e da PR-482 já tem 

um trecho inicial pronto para receber o asfalto. Segundo o cronograma, a expec-
tativa é de conclusão da pavimentação do primeiro trecho, onde havia apenas 

entradas de chácaras, até o final de setembro. Depois esse trecho será liberado 
para uso comum e o tráfego vai funcionar em X, com desvio para a pista velha em 
direção ao trevo. Enquanto isso haverá revitalização do trecho antigo, espelhado 
ao novo, e a previsão de conclusão completa dessa primeira etapa é na metade 
para outubro.Apesar dos trabalhos terem começado de fato em 2020, no ano 

passado houve um primeiro levantamento laboratorial no terreno, principalmente 
no pavimento antigo, e a construção de algumas galerias pluviais.

e Jardim Cruzeiro, em uma região 
permeada de chácaras de eventos e 
novos loteamentos. Com a obra, o que 
hoje é uma pista simples se transfor-
mará em duas pistas de cada lado com 
canteiro central e iluminação em LED. 
Serão dois solos de cimento e quatro 
centímetros de revestimento asfáltico 
em CBUQ para suportar fluxo de carros 
leves e pesados. A obra na área de 27 
mil metros quadrados engloba, ainda, 
galerias pluviais, meio-fio, paisagismo, 
calçamento, retornos e sinalização.

“Estamos planejando o Paraná 

como um todo e as ações urbanas 
são fundamentais para gerar desen-
volvimento, atrair novas indústrias 
e promover segurança. Essa nova 
região da cidade será um polo comer-
cial do Noroeste. Estabelecemos uma 
parceria com a prefeitura para esse 
momento de conquistas maiores para 
Umuarama”, afirma o governador Rati-
nho Jr. “É uma cidade que se desen-
volve com muita rapidez e que precisa 
continuar promovendo qualidade de 
vida, novos empregos e oportunidade 
para o setor estudantil”.

A obra transformará o traçado em duas pistas de cada lado com canteiro central e iluminação em LED

GERALDO BUBNIAK/AEN
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Cereja (1)
A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 
que comemoram 

aniversário. Nesta 
sexta ( 4)  vivas 
para Guilherme 

Vasconcelos, Aloiti 
Vignoli, Celiane 
Miranda de Melo, 
. No sábado (5) 

vivas para  Daniele 
Bonjorno, Edilene 

Maria Florian, Pedro 
Tunel Hassegawa , 
Roni Fabio Novaes, 
José Alberto Santa-
na, Jodete Miranda 

Cilene Resende, Isael Antonio 
dos Santos, Luiz Sérgio de Toledo 

Barros Filho. 

Cereja (2) 
No domingo  (6) vivas para  Cin-

thya Dela Claro, Marinês Brasileiro, 
Valdete Sperandio Cruz,  Augusto 

Ferreira do Nascimento Filho, Carla 
Fernandes Ribeiro Bonfin Sutil. 
Na segunda (7) parabéns para  

Conceição Muller, Elizabeth Mella,  
Fumiyo Sakabe e  Maria Helena 

Martins Diegues. Na terça (8) vivas 
para Valdeci dos Santos e Cristovão 
Santander. Da coluna: felicidades!

Uns sapatos que ficam bem numa 
pessoa são pequenos para uma outra; 
não existe uma receita para a vida que 

sirva para todos.
(Carl Jung)

Aniversário
Domingo é dia de cantar parabéns para ele, o arquiteto Pedro Lucas Milanez de Carva-
lho, que atua na AC Assessoria Técnica, do conceituado engenheiro civil de Umuarama, 
Ademar Camossato. Pedro se orgulha de estar tendo a oportunidade de projetar grandes 

obras para a cidade, que a cada dia vem ganhando novos ares de modernidade. Ele é 
filho da jornalista Graça Milanez e do arquiteto Febo Carvalho.
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apartamentos  studio

44 3621-4500
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Posso Ajudar? 
As razões podem ser bem diferentes, porém 

muito mais gente do que se imagina já 
pensou em suicídio. Segundo estudo rea-
lizado pela Unicamp, 17% dos brasileiros, 
em algum momento, pensaram seriamente 
em dar um fim à própria vida e, desses, 

4,8% chegaram a elaborar um plano para 
isso. Em muitos casos, é possível evitar 

que esses pensamentos suicidas se tornem 
realidade. A primeira medida preventiva é a 
educação. Durante muito tempo, falar sobre 
suicídio foi um tabu, havia medo de se falar 

sobre o assunto. De uns tempos para cá, 
especialmente com o sucesso da campanha 

Setembro Amarelo, esta barreira foi derruba-
da e informações ligadas ao tema passaram 
a ser compartilhadas, possibilitando que 

as pessoas possam ter acesso a recursos de 
prevenção. Saber quais as principais causas 
e as formas de ajudar pode ser o primeiro 
passo para reduzir as taxas de suicídio no 

Brasil, onde atualmente 32 pessoas por dia 
tiram a própria vida. Surge então um outro 
desafio: falar com responsabilidade, de for-

ma adequada e alinhada ao que recomendam 
as autoridades de saúde, para que o objetivo 
de prevenção seja realmente eficaz.  Todos 

podemos fazer esta pergunta: TEM ALGO QUE 
EU POSSO FAZER PARA TE AJUDAR?

Natureza dentro de casa!

A coluna dá uma busca nos arquivos, encontra esta foto de Ana Paula 
e Alex Hulsmeyer e destaca para contar uma novidade. O casal está 

empenhado em um novo negócio, diferente de tudo o que tem por aí. 
Eles abriram o ateliê de plantas Jardineria, onde comercializam plantas 

ornamentais, em vasos e outros suportes muito, mas muito mesmo 
arrojados, inovadores e práticos. Alex, que é engenheiro agrônomo, 

arquiteto e doutor pela USP em Paisagem e Ambiente, projeta e cultiva. 
Acompanha as peças estrutura de iluminação, automatizada. Trabalho 

criativo, iniciativa exemplar! Parabéns! 

ARQUIVO COLUNA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Aproveite as boas energias desta sexta para dar o pontapé inicial 
em um projeto novo na vida profissional ou correr atrás de algo 
que deseja há um tempão. No amor, está a fim de alguém? 
Confie no seu charme e dê o primeiro passo na conquista!

Touro 21/04 a 20/05
Se você precisar de um tempinho para se isolar e repensar algu-
mas coisas, vá em frente. Mal-entendidos ou mentiras podem 
atrapalhar seus contatos nesta sexta, por isso, escolha o que diz 
com cuidado e não acredite em tudo o que lê por aí. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
No que depender da Lua, que segue firme em Áries, o seu 
lado sonhador ganhará destaque e você pode se interessar por 
algo mais desafiador, inclusive no trabalho. Agora, se precisar 
de dinheiro, poderá contar com a ajuda financeira da família. 

Câncer 21/06 a 21/07
No trabalho, a Lua destaca sua ambição e ajuda você a dar 
um passo importante na carreira. Cuidar da sua aparência é 
importante e isso também inclui a saúde: procure se movimentar 
mais, mesmo que seja dentro de casa. 

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 depender das estrelas, assuntos envolvendo os parentes 
podem exigir sua atenção nesta sexta-feira. Mercúrio e Vênus 
estarão em harmonia e avisam que trabalho em equipe conta 
com excelentes energias. 

Aquário 21/01 a 19/02
Sextou com a fada sensata da Lua destacando seu lado comu-
nicativo e agitado. Com isso, você pode mostrar suas ideias e 
convencer os outros. No amor você terá boas notícias com quem 
conhece há tempos ou com alguém que acabou de conhecer.

Peixes 20/02 a 20/03
Com a Lua em sua Casa da Fortuna, você pode se apegar 
mais ao lado material. Aproveite para reforçar suas reservas 
e engordar a poupança se entrar uma grana extra. Mercúrio e 
Vênus vão enviar ótimas energias para os seus relacionamentos, 
especialmente se já encontrou o amor da sua vida. 

É um bom momento para quem pensa em trocar de emprego, 
tentar algo em uma área diferente ou correr riscos e buscar algo 
que sempre quis fazer. No amor, quem comanda o astral é a Lua, 
que segue firme em seu paraíso astral e manda que você explore 
seu poder de sedução para se aproximar de quem deseja. 

O conhecimento será a chave para você progredir e se destacar 
nesta sexta, seja na vida pessoal ou profissional. Alguém poderá 
manipular dados ou informações para puxar o seu tapete, inclusive 
no trabalho. Outra dica para manter a sua imagem protegida é 
colocar as mãos na massa e não deixar nada para o último minuto. 

As amizades podem ser abaladas pela quadratura entre Vênus 
e Marte: um desgaste com alguém próximo tem mais chance 
de se tornar um rompimento definitivo se você não fizer nada a 
respeito. É um bom momento para se desapegar do que já vinha 
incomodando você há um tempo, inclusive na área profissional.

Pode ser uma boa pedida redobrar os cuidados com trabalhos feitos 
em grupo ou que dependem da colaboração de terceiros nesta 
sexta-feira. No romance, você fará o que for preciso para proteger 
seu relacionamento, mas evite o ciúme ou o excesso de críticas. 

Faça um esforço para se concentrar no que precisa ser feito e 
evite desviar a sua atenção durante o serviço. Talvez tenha que 
fazer sacrifícios para atingir seus objetivos, mas não desanime. 
Pode ser que a vida amorosa fique em segundo plano.

Solução

JÁ NAS BANCAS!

LIVRÃOLIVRÃO

e nas
livrarias!

e nas
livrarias!

Já nas
bancas
Já nas
bancas

@editorapixel

/editorapixel
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BARB
APEDREJADO

ELEITORAL
BRASATATA

IONDAAD
BORDARABA

DOALMAS
DOURAPOS
VETADALEE

SINDICAN
CTPEDIR

COMEMORADO
LIACEL

MAMOGRAFIA
RASOSUAR

Agredido
com

pedras

Produto
aplicado

nas axilas

Nascida
no primei-
ro signo 

do Zodíaco

Significado
do "E" em

TRE

Pegar (?):
surfar

Parte
flexível do

chapéu

Unidade 
de Terapia
Intensiva

(sigla)

Moldar o
docinho
de festa

Proibida
(fig.)

Adminis-
tradora

de condo-
mínios

"(?) Vin-
gadores",
filme da
Marvel

Terminação
verbal do
infinitivo

Sílaba de
"fútil"

Eliminar
líquido

pela pele

Linda;
formosa

Ano
letivo

Carvão do
churrasco
Ornamen-
tar tecido

500, em
romanos
Dá cor
a (Cul.)

Radio-
grafia dos

seios
Não fundo

Celebrado;
festejado

Lítio
(símbolo)

Forma do
martelo

Trata com
paparicos

Rita (?),
cantora  

Proteções 
de terrenos

Depois 
de

Salsão
(Bot.)

(?) Wer-
neck, atriz
Doutora
(abrev.)

Escassa;
incomum
Nome da
letra "J"

Grandes
quantias
Prazo de
dissídio

Antonio 
Dias, pintor

A faca 
afiada

Sucede
ao "M"
Pensa-
mento

Feiticeiro;
bruxo

Solicitar

Espíritos

Somar, 
em inglês

3/add. 5/doura. 6/bordar. 7/boladas — enrolar.
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CRUZE SEDAN LTX I TURBO 
 17/18, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT
14/15, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

HYUNDAI HB20 1.0 COMF.
 17/18, BRANCO, COMPLETO 

R$ 42.900,00

COBALT 1.4 LTX
13/14, PRATA, COMPLETO

R$ 37.900,00
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NOTÍCIAS DA UNIPAR

U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Desde que foi inaugurada, 
em 2005, a Rádio Universitária 
Paranaense segue firme com 
sua proposta educativo-cultural, 
alicerçada numa programação 
eclética, que mescla música, poesia, 
notícias e debates, traduzindo-se 
num espaço valoroso de difusão de 
conhecimentos.

A RUP é também um espaço 
aberto para estágio universitário, de 
alunos dos cursos de Publicidade e 
Propaganda e Produção Audiovisual 
da Universidade Paranaense, e 

Saúde, esporte, economia são alguns dos assuntos que enriquecem os 
programas do veículo de comunicação da Fundação Cândido Garcia 

Rádio Universitária Paranaense amplia o 
debate com programas ao vivo

MICROFONE ABERTO

Contraponto | Terça, 18h
É um programa de entrevistas 

focado em negócios. Conduzido pelo 
professor Bruno Oliveira e seu amigo 

Luis Felipe Paro de Oliveira, tem 
por objetivo repassar informações 
sobre diversos assuntos do mundo 

corporativo e destacar casos de 
sucesso. 

Saúde em Foco | Quinta, 18h
Como o nome diz, o programa debate 

saúde, bem-estar, educação em 
cuidados e prevenção de doenças e 

outros temas relacionados. Luis Felipe 
também é o âncora do programa, 

junto com o professor e pesquisador 
da Unipar, Emerson Botelho. Os 
entrevistados são professores da 
Unipar e profissionais da cidade. 

The Blues is Alright | Terça, 20h
No comando de Luis Fernando, o 

programa dedicado ao blues ganha 
espaço expressivo e a audiência de 

fieis admiradores pelo gênero musical. 
Além da locução, ele faz a seleção 

das canções para tocar e a pesquisa, 
para munir o programa com relatos 
históricos e referências sobre cada 
uma, bem como de seus autores e 

intérpretes.

Os Bons de Bola | Segunda, 18h
O programa tem como mediador 

Luis Felipe e reúne três amigos 
apaixonados por esportes: o professor 

Emerson, o médico Pedro Victorino 
Neto e o advogado José André Ramos 
Peres. Com convidados, eles debatem 

assuntos do mundo esportivo. 
Informam e opinam, mantendo um 

clima cordial e divertido. 
como sugere seu slogan – ‘A rádio 
feita por você’ – para quem da 
comunidade, acadêmica ou externa, 
tiver interesse em participar, 
elaborando e apresentando 
programa.

Ao todo, são mais de vinte 
programas; a maioria é gravada, 
mas a grade contempla alguns 
ao vivo, que vêm despertando a 
atenção dos ouvintes. É o caso de 
Saúde em Foco, Contraponto, Os 
Bons de Bola e The Blues is Alright. 
Confira ao lado os detalhes.

Luis Felipe e 
o professor 
Bruno: 
parceria no 
microfone 
rende 
momentos de 
informação e 
reflexão
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