NO FINAL DE SEMANA, MAIS DE 1,2 MIL FORAM IMUNIZADOS

Quase 70% da população adulta
já foi vacinada contra a covid-19

Umuarama está prestes a imunizar 70% de sua população adulta com a primeira dose da vacina contra a covid-19. O Vacinômetro
aponta que 56.960 umuaramenses já receberam uma dose. A previsão é de que ainda nesta semana o município receba mais doses e
dê sequência à imunização. A segunda dose já foi aplicada em 19.789 pessoas na cidade.
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Vistoria

UMUARAMA,20/7/2021
ASSESSORIA/SECOM

Edição 2782 - Ano VIII - R$2,00

Novo lote
GERALDO BUBNIAK/AEN

As obras de duplicação da PR-323 foram vistoriadas
ontem à tarde pelos secretários de Estado Sandro
Alex, da Infraestrutura e Logística, e Márcio Nunes, do
Desenvolvimento Sustentável e Turismo, junto com o
prefeito Celso Pozzobom. A construção que tem 4,4
quilômetros, entre o chamado Trevo do Gauchão e o
trevo que dá acesso a Mariluz, próximo do Aeroporto
Orlando Carvalho, foi orçada em mais de R$ 66 milhões.
l7

PR recebeu
ontem 141 mil
doses de vacinas
contra a covid
l4

Estoques baixos
no PR reforçam a
necessidade de
doação de sangue
l2

Ocupação de
leitos covid
cai 59,4%
em Umuarama
l5

GDE apreende
quase 4 ton
de maconha
na PR-323
l8
ASSESSORIA/SECOM

Instrução
Candidatos a
vagas no mercado
de trabalho que
procurarem os
serviços de
intermediação de mão
de obra, prestados
pela Agência do
Trabalhador de
Umuarama, receberão
orientações
psicológicas e dicas
de como se portar
na procura pelo
emprego.
l6
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Estoques baixos no PR reforçam a
necessidade de doação de sangue
Lotofácil

Megasena

JULHO VERMELHO
Durante o Julho Vermelho,
ações de conscientização e
incentivo poderão ser desenvolvidas através de reuniões,
palestras, cursos, oficinas, seminários, distribuição de material
informativo, entre outras.
Essas ações devem priorizar a conscientização da população sobre a importância da
doação de sangue; o estímulo
à realização da doação de sangue; o incentivo aos órgãos da
Administração Pública estadual, empresas, entidades de
classe, associações, federações e à sociedade civil organizada para se engajarem nas

JULHO VERMELHO, mês dedicado à
conscientização sobre a doação de sangue
campanhas de incentivo.
A lei estabelece ainda que
as empresas exibidoras de
cinema situadas no Estado do
Paraná divulgarão, antes da
exibição do filme principal, filmes publicitários informativos
de conscientização e incentivo
à prática de doação de sangue,
bem como às ações relativas
ao mês Julho Vermelho.

Doação

Loterias
Quina

Megasena
Megasena
Federal concurso: 2390

19/07
% dia compra

venda

% mês

COMERCIAL +2,7% 5,2500 5,2510

+5,6%

PTAX (BC)

+2,0% 5,1972 5,1978

+3,9%

PARALELO

+2,8% 5,1300 5,5400

+5,5%

TURISMO

+2,8% 5,1300 5,5200

+5,5%

EURO

+2,0% 6,1343 6,1370

+3,5%

MOEDAS X REAL

US$ 1 É IGUAL A:
Iene
Libra est.
Euro
Peso arg.

109,47
0,73
0,85
96,31

Iene
R$ 0,0475
Libra est.
R$ 7,12
Peso arg.
R$ 0,054
R$1: 1.317,00 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/
Poup. antiga Poup. nova
depósitos... até 3/5/12 part. 4/5/12
16/6 a 16/7
17/6 a 17/7
18/6 a 17/7
19/6 a 19/7
20/6 a 20/7

0,5000
0,5000
0,5000
0,5000
0,5000

0,2019
0,2446
0,2446
0,2446
0,2446

TR
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

expediente

concurso: 2248

31 34 39 44 47 50
07 17 19 30 34 48

2º sorteio

concurso: 2195
Lotomania
Timemania
Federal concurso: 5579
Federal
06 18 19
23 31
40 51 53 54 64
Dupla
sena
1º
prêmio
74.734 69 74 79
84 88 92 95 96 97 99
Dia da Sorte
TIME DO

5º prêmio

23.927
07.535
97.841
40.481

2º prêmio

3º prêmio
MÊS DA SORTE:
4º prêmio
5º prêmio

Dia
Diada
deSorte
Sorte

1º sorteio

Timemania
05 15 41 45 51 61 69

NOSSOS RESULTADOS
SÃO 1663
concurso:
2º sorteio
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

TIME
DO ♥S.E. GAMA/DF
Timemania

concurso: 481

04 05 11 14 23 24 31

Super Sete

TIME DO

concurso: 119
COLUNAS
4
5
6SÃO7
1 NOSSOS
2
3RESULTADOS

03 03 08 02 08 00 03

INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM
OS RESULTADOS OFICIAIS.

JUNHO

PREVISÃO DO
DO TEMPO
PREVISÃO
TEMPO

Umuarama

Terça

h19

h

Curitiba

Quarta

05

h25

Terça

h

09

h15

h

Quarta

h19

04

h

06

O que é preciso para doar sangue

Estar em boas condições de saúde; ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal); pesar no mínimo 51Kg; estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que
antecedem a doação); apresentar documento oficial com foto
(Carteira de Identidade, Carteira do Conselho Profissional, Carteira de Trabalho, Passaporte ou Carteira Nacional de Habilitação).

BOVESPA
IBOVESPA: -1,24%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Lojas Americanas PN
B2W Digital ON
Viavarejo ON

19/07

TABELA DO IR
BASE (R$)
Até 1.903,98
De 1.903,99 até 2.826,65
De 2.826,66 até 3.751,05
De 3.751,06 até 4.664,68
Acima de 4.664,68

Nublado

Céu claro

Geada

Céu claro

Cheia

Minguante

Nova

Fases da lua
Crescente

17/7 - 07h11

23/07 - 23h37

Direção-Geral
Clarice Roman

31/07 - 10h18

08/08- 10h50

MERC. RURAL
PREVIDÊNCIA

Alíq. % deduzir
7,5 142,80
15 354,80
22,5 636,13
27,5 869,36

124.394 pontos
%
R$
-1,65%
26,24
-1,09%
112,16
-0,58%
28,90
-8,78%
7,90
Dedução p/dependente: R$ 189,59; IR 2021: 3ª parcela
+4,15%
68,00
vence em 30/07, com juros Selic de 1,31%.
ÍNDICES
DE INFLAÇÃO
-3,77%
14,05
SAL. MÍNIMO PR (jan/21 a dez/21)
I
R$ 1467,40
III
R$ 1577,40
ÍNDICES DE INFLAÇÃO
II
R$ 1524,60
IV
R$ 1696,20
Índice em %
MAI JUN
ano 12m
Em reais. *Faixa II: empregados domésticos.
IPCA (IBGE)
0,83
0,53
3,77 8,35
OUTROS INDICADORES
IGP-M (FGV)
4,10
0,60 15,08 35,75
MAI
JUN
JUL
TJLP (%)
4,61
4,61
4,88
IGP-DI (FGV)
3,40
0,11 14,26 34,53
Sal. mínimo 1.100,00 1.100,00 1.100,00
REAJUSTE DE ALUGUÉIS
UPC
23,54
23,54
23,54
Índice
MAI
JUN
JUL
CUSTO
DA
CONSTRUÇÃO
(CUB)
IGP-M (FGV)
1,3202
1,3704
1,3575
R$/m2
MAI
JUN %m %ano %12m
IGP-DI (FGV)
1,3346
1,3653
1,3453
Paraná 1.829,52 1.856,51 1,48 7,94 14,93
* Correção anual. Multiplique valor pelo índice
Norte 1.832,46 1.893,55 4,28 8,15 18,84
Oeste 1.860,62 1.881,56 1,13 6,98 15,93
SELIC ANUAL: 4,25% | TJLP: 4,88%

Editor-chefe
Alex Miranda
editoria@tribunahoje.jor.br
www.tribunahoje.jor.br
Umuarama

concurso:2285

01 02 06 07 08 10 12 13
15 16 18 20 22 23 24

1º sorteio

2º prêmio
concurso: 5609
Quina
3º prêmio
05
21 31 35 60
4º prêmio

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR

Lotofácil
Lotofácil

Dupla sena
Lotomania

09
13 20 22 32 56
1º prêmio

MÊS
MÊS DA
DASORTE:
SORTE:

Ao apresentar a proposta, o deputado Anibelli Neto justificou
dizendo que, de uma forma geral, com a chegada do inverno, o número de doações sofre uma significativa queda, em média de 30%,
em virtude da queda de temperatura e o aumento das infecções
respiratórias e outras enfermidades. Neste período, também, que
marca as férias de meio de ano, aumenta o número de acidentes
nas estradas, o que reduz ainda mais os estoques dos hemocentros. “Como não há um substituto, em caso de cirurgias ou
tratamentos, só se pode contar com a solidariedade dos doadores
e por esse motivo junho foi o mês escolhido para a realização da
campanha”, afirma Anibelli.

Lotomania

NOSSOS RESULTADOS SÃO INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM OS RESULTADOS OFICIAIS

Anibelli Neto (MDB).

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN

Pessoas com idades entre
16 e 69 podem realizar doações
de sangue. Homens até quatro
vezes ao ano, enquanto que as
mulheres até três vezes. Mas
apesar de todos esses potenciais doadores, os estoques
dos bancos de sangue seguem
em baixa, principalmente pelo
receio das pessoas em fazer a
doação durante a pandemia.
Em algumas unidades
do Centro de Hematologia
e Hemoterapia do Paraná
(Hemepar), como a de Curitiba,
a redução no número de doadores foi de aproximadamente
50%. Números preocupantes
em razão, principalmente, do
alto no número de acidentes
com traumas, especialmente
àqueles automobilísticos,
conforme relatou à Agência
de Notícias, a diretora-geral
do Hemepar, Liana Labre de
Souza. “O momento é grave,
precisamos de doação. São
cerca de duas mil bolsas de
sangue a menos por mês
quando comparamos com o
mesmo período do ano passado. Caiu de 13 mil para 11
mil doações em média”, afirmou a diretora.
Julho é o mês de conscientização e incentivo à
doação de sangue, conforme
a lei 20292/2020, proposta
na Assembleia Legislativa
do Paraná pelo deputado

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)

COMP. JUNHO

Empresário/empregador

Contribui 11% sobre pró-labore, entre R$ 1.100,00
(R$ 121,00) e R$ 6.433,57 (R$ 707,69), por GPS.

Autônomo

1) Quem só recebe de p. físicas: recolhe 20% entre R$
1.100,00 (R$ 220) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71). 2) Recebe de jurídicas: a empresa recolhe 11% sobre o máximo de R$ 6.433,57 (R$ 707,69) e desconta do autônomo. 3) Recebe jurídicas e físicas: desconto de 11% s/
que recebe de jurídicas até R$ 6.433,57 (R$ 707,69). Se
não atingir este teto, recolhe 20%, via carnê, sobre a
diferença até R$ 6.433,57. 4) Aut. especial:sobre R$
1.100,00, recolhe 5% (donas de casa, Lei 12.470/2011) ou
11% (demais), mas só aposenta por idade.

Facultativo

Contribui com 20% sobre valores entre R$ 1.100,00
(R$ 220,00) a R$ 6.433,57 (R$ 1.286,71), por carnê.

Empregados - taxas de desconto

Taxa até R$ 1.100,00 (sal. mínimo)
Taxa entre R$ 1.100,01 e R$ 2.203,48
Taxa entre R$ 2.203,49 e R$ 3.305,22
Taxa entre R$ 3.305,23 e R$ 6.433,57

7,5%
9%
12%
14%

COMO EFETUAR O CÁLCULO: calcule o valor da taxa
de cada intervalo de salário, e depois some os valores
EMPREGADOR - Taxa de 12%(Pes. físicas)
Venc.: emp. 20/7 físicas 15/7,domésticos 6/7

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06
Redação, administração, publicidade
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
CEP 87.501-210 - Umuarama/PR
Telefone Central (44) 3056-6050

Em 19/07
PR
SOJA
153,59
MILHO
91,86
TRIGO
83,18
BOI GORDO 309,15
FRANGO
2,80

DIA
0,1%
1,0%
0,3%
0,0%
0,0%

30d. Casc.
11,3% 153,00
23,0% 93,00
10,2% 85,00
1,9% 310,00
0,0%
-

Soja, milho e trigo sc 60kg, boi gordo arroba e frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 19/07
SOJA
FARELO
MILHO
TRIGO

CONT.
FECH.
ago/21 1.428,00
ago/21
359,80
set/21
556,00
set/21
697,75

DIA
-26,75
-3,40
0,00
5,25

30d.
5,4%
-3,7%
-3,7%
4,8%

Em Pontos. 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja
(27,2kg), milho e trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no
farelo (907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO (AgDOSSIÊ:DINHEIRO)
Em 19/07
PRAÇA R$/sc
SOJA
Cascavel 164,00
SOJA
Paranaguá 171,00
MILHO
Cascavel 102,00
Emails

editoria@tribunahoje.jor.br
diretor@tribunahoje.jor.br
comercial@tribunahoje.jor.br
assinaturas@tribunahoje.jor.br

SEM
2,5%
3,0%
7,4%

30d.
9,0%
9,6%
22,9%
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Vacinação foi
fundamental para
o retorno das aulas

Com mais de 220 mil trabalhadores da Educação Básica
vacinados com a primeira
dose, o Paraná ultrapassou
na semana passada o total do
público estimado inicialmente
para este grupo prioritário, de
pouco mais de 215 mil pessoas,
segundo o Plano Estadual de
Vacinação contra a covid-19.
De acordo com o
Vacinômetro do Sistema
Único de Saúde, 222.556 profissionais receberam a primeira dose no Estado. Outros
2.456 já tomaram a segunda
dose ou dose única e estão
com o esquema vacinal completo. O grupo é composto
por profissionais de creches
e pré-escolas, ensino fundamental, médio, profissionalizante e EJA tanto da rede
pública (municipais e estadual) quanto da rede privada,
sendo mais de 83% mulheres.
Por consequência da
marca de seis meses de vacinação no Paraná, o que se
vê nas escolas são profissionais vacinados, com algumas
exceções de pessoas com
alguma condição específica
ou que não puderam tomar a
vacina no dia indicado.
É uma realidade bem diferente daquele 18 de janeiro de

2021, ainda em férias escolares, dia da aplicação da primeira vacina no Paraná. O
hiato entre os dois recessos
( janeiro e julho) é justamente o intervalo de imunização, o que possibilitou o
retorno gradual dos alunos
para as salas de aula.
SEGURANÇA
A vacinação é fator importante para o avanço da reabertura, garantindo mais proteção
à comunidade escolar – juntamente com o cumprimento do
protocolo de biossegurança,
que limitou contaminações e
suspendeu atividades quando
necessário, fechando turmas

Afunilamento tucano
O senador Tasso
Jereissati (PSDBCE), cotado
para concorrer
à presidência
da República
em 2022 pelos
tucanos, afirmou
que a disputa
interna do partido
deve se afunilar
nos próximos
meses. Atualmente, o PSDB tem três candidatos além
de Tasso para prévias: o governador de São Paulo, João
Doria, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo
Leite, e o ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. O
senador cearense disse que o partido não deve chegar
até novembro com todos esses candidatos, quando
será realizado o pleito interno. “Não acredito que o
PSDB chegue às prévias com tantos candidatos. Haverá
um afunilamento, um maior entendimento entre
os pré-candidatos. Evidentemente, quem entrar na
disputa, terá o compromisso e o dever moral de apoiar
aquele que vier a ganhá-la”. Tasso não descartou a
possibilidade de desistir de sua candidatura.

e escolas. Essa foi a determinação do governador Carlos
Massa Ratinho Junior no dia
4 de maio, quando foi instituída essa regra de proteção:
retorno gradual com o avanço
da vacinação.
“É importante reabrir. A
escola precisa do aluno e o
aluno precisa da escola para um
futuro melhor. Que a gente consiga ter uma escola aberta, uma
escola segura e que volte a ser
frequentada pelos alunos. Esse
semestre foi desafiador como
todo o ano passado. Mas conseguimos alcançar a vacinação
em massa”, afirmou o secretário estadual de Educação e do
Esporte, Renato Feder.

Segurança nas
maternidades

Concomitante

Paralelamente ao começo da vacinação dos profissionais da
Educação Básica, na segunda semana de maio, a Secretaria de
Educação iniciou a retomada gradual das atividades presenciais
nas escolas, com 200 instituições abrindo as portas aos estudantes
no dia 10. Até o recesso escolar em 9 de julho, 55% (1.161) dos
mais de 2,1 mil colégios estaduais já haviam retomado total ou
parcialmente o ensino presencial no modelo híbrido. Com o início
do segundo semestre letivo na próxima quarta-feira (21), mais colégios vão reabrir até chegar à totalidade nas próximas semanas,
enquanto os demais abertos parcialmente vão ampliar sua capacidade de atendimento a séries e turmas. Em agosto, profissionais
recebem a segunda dose da vacina. “A vacinação foi fundamental
para os professores, os funcionários das escolas e toda a comunidade escolar. O Paraná desenvolveu o mais completo programa
de aula virtual do País, mas nada substitui o atendimento diário
e olho no olho. O segundo semestre será transformador para a
educação do Estado”, acrescentou Feder.

Santa Mônica no Casa Fácil PR
ASSESSORIA

Na última semana, o
deputado estadual Delegado
Fernando Martins (PSL) esteve
na Companhia de Habitação
do Paraná (Cohapar), para
uma reunião com o Presidente
Jorge Lange, o prefeito de
Santa Mônica, Luan Frazatto
(PSL) e o engenheiro Carlos
Eduardo Lima.
Na ocasião, o município de
Santa Mônica (91 quilômetros
de Umuarama) foi contemplado no Programa Casa Fácil
Paraná, um projeto desenvolvido pelo Governo do Estado,
que subsidiará parte do valor
da entrada de casas que serão
construídas no Distrito de
Aparecida do Ivaí. De acordo
com Jorge Lange, presidente
da Cohapar, o auxílio será disponibilizado para mais de 30
unidades habitacionais.
As famílias que forem contempladas pelo programa
terão condições de pagamento

Tramita na Alep
uma proposta que
amplia as medidas de
segurança adotadas
nas maternidades
paranaenses. Assinado
pelo deputado Michele
Caputo (PSDB), o
projeto altera pontos
de uma Lei Estadual
que trata da adoção de
medidas de segurança
por hospitais, casas de
saúde e maternidades
que impeçam a troca
de recém-nascidos em
suas dependências. Está
prevista a identificação
através de exame de
DNA comparativo, em
casos de dúvida e a
utilização de pulseiras de
identificação numeradas,
com o nome completo da
mãe, invioláveis, lacradas
e indeléveis, para mãe e
filho na sala de parto.

Proxalutamida
DEPUTADO ESTADUAL Fernando Martins acompanhou o prefeito de Santa Mônica no
gabinete do presidente da Cohapar
facilitadas, com isenção de
valor de entrada. As parcelas mensais são definidas
de acordo com a renda dos
contemplados.
CASA FÁCIL PARANÁ
Por meio do programa
Casa Fácil Paraná, a Cohapar
financia diretamente a construção de casas para famílias
com renda de um a seis salários mínimos. As condições de

pagamento facilitadas incluem
a ausência de cobrança de
valor de entrada e prestações
mensais reduzidas de financiamento, que pode ser quitado
em até 360 meses.
A execução das obras é realizada em áreas doadas pelos
municípios ou de propriedade
da Cohapar, por construtoras
selecionadas via procedimento
licitatório promovido.
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Rigor no método
de identificação

A proposição prevê a
adoção de identificação
rigorosa e controle de fluxo
24 horas por dia e sete
dias por semana de quem
entrar nas dependências
das unidades de saúde,
incluindo a realização
de orientações de
segurança aos pacientes.
A implantação de sistema
biométrico de identificação
atrelado às impressões
digitais dos recém-nascidos
e suas mães também
está prevista no projeto.
“É preciso aumentar a
segurança das pulseiras de
identificação e implantar
sistema de biometria no
momento da alta hospitalar
do bebê”, explica Michele
Caputo. O texto aguarda
pareceres das Comissões.

A Anvisa autorizou ontem (19) estudos clínicos
para avaliar a segurança e eficácia do medicamento
Proxalutamida para uso no tratamento contra a coid-19.
O fármaco foi citado no domingo (18) pelo presidente
Jair Bolsonaro. “[A Proxalutamida] já existe no mercado,
ainda sem forma legal e comprovação científica, mas
tem curado pessoas com covid”, defendeu o presidente.
“Vamos fazer um estudo disso aí e apresentar. Nós
temos que tentar, como já sempre disse. Na guerra
do Pacífico, não tinha sangue para os soldados, e
resolveram botar água de coco e deu certo”, acrescentou
o mandatário. A pesquisa será ministrada na Alemanha,
Argentina, África do Sul, Ucrânia, México, Estados
Unidos e Brasil. Os testes contarão com 12 voluntários
no Estado de Roraima e 38 em São Paulo.
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Turismo em Natureza

REPRODUÇÃO

Recorde de
movimentações

Porto de Seco de Foz do
Iguaçu bateu recorde de
movimentações de cargas
no primeiro semestre de
2021, mesmo em meio à
pandemia do novo coronavírus,
segundo a Receita Federal.
Nos últimos 20 anos, a maior
movimentação havia ocorrido
em 2016, quando foram liberadas 182.323 cargas, sendo
81.270 no primeiro semestre.
Conforme a Receita Federal,
apenas nos primeiros seis
meses deste ano, foram liberadas 98.685 cargas, 21,4%
maior do que o ocorrido na
primeira metade de 2016.

Convênios

O governo do Paraná vai
recuperar, com nova pavimentação, mais de 55 quilômetros de estradas rurais de
dez municípios do Estado. Os
convênios com as prefeituras
foram assinados pelo governador Ratinho Junior (PSD). O
investimento é de R$ 16,95
milhões. Com as novas liberações, já são 39 convênios
formalizados que totalizam
168,4 quilômetros.

Convênios II

Nesta nova etapa, serão
beneficiados os municípios
de Faxinal e Ivaiporã (Vale
do Ivaí); Jussara (Noroeste);
Honório Serpa, Nova Esperança do Sudoeste, Santo
Antônio do Sudoeste, Clevelândia e Coronel Vivida
(Sudoeste); Nova Laranjeiras (Centro-Sul) e Goioerê
(Centro-Oeste).

BB

Termina no dia 28 de julho o
prazo para as inscrições para
o concurso público do Banco
do Brasil. Ao todo, são 4.480
vagas de escriturário com

salário de R$ 3.022,37. Para
concorrer, o candidato precisa
ter ensino médio completo
e 18 anos até a data da
contratação.

Voto impresso

A próxima reunião do colegiado que discute sobre o
voto impresso foi marcada
para o dia 5 de agosto,
depois do recesso parlamentar. A decisão foi tomada na
última sexta-feira (16), na
reunião da comissão especial criada pela Câmara dos
Deputados para analisar a
proposta. O relator, deputado Filipe Barros (PSL-PR),
pediu mais prazo para incorporar sugestões em novo
substitutivo.

FGTS

A Comissão dos Direitos da
Pessoa Idosa está analisando
a proposta de liberação total
de saque do FGTS para o trabalhador que completar 60 anos.
Atualmente, o pagamento só
é possível para pessoas com
70 anos ou mais. A ideia é
que a liberação comece pelo
trabalhador de 65 anos. Com
isso, o risco de causar um
desajuste fiscal nas contas
públicas seria menor.

Supersalários

Projeto que combate supersalários volta para o Senado.
Na última terça-feira (13), os
deputados o aprovaram com
várias mudanças. Agora, o
substitutivo terá que ser analisado novamente pelos senadores. Uma das principais
novidades no texto aprovado
pela Câmara é a punição para
agentes públicos que excluírem do teto parcelas que
não estejam expressamente
relacionadas na lei. O objetivo
é evitar que os órgãos criem
normas administrativas para
“furar” o limite salarial.

Da Redação ADI-PR Curitiba
Coluna publicada simultaneamente em 22 jornais e portais associados. Saiba mais em www.adipr.com.br
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Geografia e Estatística (IBGE). os resultados do banco no
Em seguida vem a indús- Paraná estão alinhados ao
tria alimentícia, com con- processo crescimento na protratações que somam R$ dução industrial do Estado.

Comparativo

De janeiro a maio, a produção do setor aumentou 20% em comparação com os primeiros cinco meses do ano passado. O resultado
foi o quinto melhor do Brasil, de acordo com pesquisa do IBGE. Em
comparação, o Brasil teve uma média de crescimento de 13,1% no
mesmo período. “O Estado não para de crescer e o BRDE, como
banco atrelado à inovação, exerce seu papel em favor do crescimento
industrial paranaense”, disse “Desta maneira, o Paraná se mantém
forte, mesmo em meio à crise causada pela pandemia”. Segundo ele,
a expansão da indústria impacta diretamente todos os setores, gerando empregos e desenvolvendo cidades. De janeiro a maio, a indústria
puxou a abertura de novas vagas no Estado, com a criação de 27.991
oportunidades com carteira de trabalho no acumulado do ano.

GERALDO BUBNIAK/AEN

O Ministério do
Turismo lançou a
campanha promocional “Turismo
em Natureza”,
que busca reposicionar o País no
segmento. Com o
slogan “Viaje pelo
Brasil. Gigante pela
própria natureza”, as peças publicitárias têm como foco
a experiência do viajante e retratam a impor tância de se
praticar um turismo consciente, sustentável e seguro neste
momento de retomada.

Operação
Escudo
Paraná recebeu
apreende
R$ 10
ontem 141
milmi
em
duas
doses
desemanas
vacinas

Terça-feira,
20 de
de julho
julho de
de 2021
2021 GERAL
LOCAL
Terça-feira 20

@oparana hojenews

OBEMDITO

ACuritiba
Secretaria
Municipal
de primeiro semestre de 2020 para parte de um levantamento feito
- Balanço
divulgado
nessa segunda-feira
(19)regispelo 73.317 no mesmo período deste pelo nosso setor de planejamento
Saúde
de Umuarama
Batalhão
Polícia
Rodoviária, ano, acréscimo de 29%.
sobre os locais e os horários com
trou
umade
queda
significativa
unidade da Polícia Militar do
O tenente-coronel Selmer maior incidência de acidentes de
no
percentual
ocupação
Paraná,
apontade
aumento
de explica que o crescimento expres- trânsito nas rodovias estaduais,
de
leitos
para
o tra- sivo nos registros de imagens de principalmente as que cortam as
507%
nosexclusivos
registros de
excesso
de velocidade
e de 27%
de radares eletrônicos e autuações cidades e, a partir disso, readetamento
de pacientes
acomeprisões
por
embriaguez
ao está relacionado às operações quamos os pontos em que nosso
tidos pela covid-19 nos hospivolante nas estradas estaduais desenvolvidas pela unidade ao efetivo será aplicado, além da
tais
da cidade.semestre
A taxa caiudeste
para longo desses meses. “Desenca- inserção de radares onde a sinano primeiro
59,4%,
menor
número
do ano. deamos a Operação Ciclo, que lização permite”, explicou.
ano, em
relação
ao mesmo
período
de 2020.
Das
37 vagas
de Unidades de
O levantamento também
Terapia
Intensiva de
(UTIs)
dismostra apreensão
quase
20
ponibilizadas
pelo
Sistema
toneladas de drogas e no crescimentode
deSaúde
120% nas
apreensões
Único
(SUS),
apenas
de delas
armasestavam
de fogo.ocupadas
O número no
de
22
prisões feitas pelo batalhão no AO MESMO tempo que duas novas mortes foram registradas de pessoas acometidas pela
último
de semana.
Tais
período,final
somando
autuações
de covid-19 em Umuarama, também foi comemorada a queda na taxa de ocupação
informações
foram
divulgatrânsito e combate ao narcotráfico,no
subiu
de 196
no primeiro
das
boletim
epidemiológico
semestre
do
ano
passado
para
diário, lançado pela Secretaria
No Paraná
257, aumento de 31%.
de Comunicação
(Secom) em
da
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem (19) mais 2.333
A fiscalização reforçada
casos e 73 mortes pela covid-19 no Paraná. Os números são
Prefeitura
Municipal,da
namalha
tarde
pontos estratégicos
referentes
aos meses ou semanas anteriores e não representam
estadual
e
o
uso
de
etilômetros
de ontem (segunda-feira, 29).
a notificação das últimas 24 horas. Os dados acumulados do moresultaram no crescimento de
A Secretaria
Municipal
de
nitoramento da doença mostram que o Estado soma 1.340.228
registros
de infrações
relacioSaúde
que
casos e 33.625 óbitos. Os casos confirmados divulgados são de
nadas também
à direçãoinformou
sob influênjaneiro (2), fevereiro (3), março (22), abril (35), maio (262), junho
cia dodois
álcool
(artigo
165
do
mais
óbitos
foram
atri(319) e julho (1.690) de 2021. O informe também relata que
Códigoàde
Trânsito
Brasileirobuídos
doença
foram
confir1.501 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão
-CTB) e de crimes mais graves
mados,
sendo um
homem em
de
internados. São 1.174 em leitos SUS (643 em UTIs e 531 em ende embriaguez
ao volante,
48
no dia 17
deste
mês,
fermarias) e 327 em leitos da rede particular (162 em UTIs e 165
queanos,
o motorista
tem
sua capaem enfermarias). Há outros 1.891 pacientes internados, 904 em
psicomotora
alterada
ecidade
uma mulher
de 67 anos,
no
leitos de UTI e 987 em enfermarias, que aguardam resultados de
(artigo
306
do
CTB).
dia anterior, ambos internados
exames. Eles estão nas redes pública e particular e são consideraNos primeiros seis meses
no
Hospital
Cemil.lavrados 199
dos casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2. Também foi exdeste
ano foram
posto no boletim a morte de mais 73 pacientes. São 27 mulheres
autos
de oinfração
motoDesde
início dapara
pandemia,
e 46 homens, com idades que variam de 25 a 91 anos. Os óbitos
ristas
sob influência
do álcool,
em
março
de 2020, 36.736
pesocorreram de 01 de março a 19 de julho de 2021.
contra 175 lavrados em 2020,
soas
buscaram
aumento
de 14%.atendimento
Já nos casos
no
Ambulatório
de Síndromes
mais
graves, o crescimento
foi
de 83 casos
Gripais
(Tenda(2020)
Covid,para
que 105,
fun- foram descartados, 15.166 em consequência de compliacréscimo
de 27%.
ciona
no Centro
Diocesano de foram confirmados (sendo cações da doença. Os novos
Umuarama)
e nas unidades que 1.895 estão fazendo casos de Covid-19 anunciaVELOCIDADE
básicas
de saúde,
tendo algumé tratamento em suas resi- dos hoje foram de 24 mulheO excesso
de velocidade
uma
das
maiores
preocupações
dências), 12.966 pessoas se res, 19 homens e três criansintoma de gripe.
do Batalhão Rodoviário. No pri- recuperaram e 286 faleceram ças, totalizando 46.
Desse total, 17.603 casos
meiro semestre houve maciça
aplicação de radares móveis
para flagrar motoristas irresEntre 8h e 11h e 13h30 e
ponsáveis. “Essa infração ainda
16h de hoje (terça-feira, 20)
é a maior inimiga a ser combatida nas rodovias estaduais e,
pessoas que já podem receber a
nesse aspecto, temos consesegunda dose da vacina contra a
guido evitar acidentes de maior
covid-19, devem ir até o Sest
gravidade a partir das fiscalizaSenat para serem imunizadas.
ções e das autuações”, afirmou
Não é preciso agendar, mas os
o comandante do Batalhão de
pacientes devem levar documentos
Polícia Rodoviária, tenente-copessoais e a carteirinha de vacironel Wellenton Joserli Selmer.
nação. O Sest Senat fica situado
O resultado desse trabalho foi
na avenida Ângelo Moreira da
o registro de 177.875 imagens de
Fonseca, 791. A Prefeitura não
excesso de velocidade, aumento
soube informar o número de doses
de 507% se comparado com o
mesmo período de 2020, quando
disponíveis, mas a aplicação vai
foram 29.324 imagens registradas.
até que o fim dos estoques. A
O número também é expliaplicação da segunda dose é para
cado pelo reforço na presença
todos os grupos prioritários e, de
dos policiais militares nas rodoacordo com o último balanço divias estaduais e as autuações
vulgado pela Secretaria de Saúde,
a condutores e veículos irreaté
o
último
dia
17
estavam
vacinados
com
a
primeira
dose
54.914
umuaramenses
e 18.576 com a dose dois.
gulares passou de 57.050 no

Esplanada
coluna

POR LEANDRO MAZZINI
Twitter @colunaesplanada

Roda o filme!

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Ocupação
leitos
Autuaçõesdepor
excesso
exclusivos
paracrescem
covid
de velocidade
cai
59,4%
emsemestre
Umuarama
507%
no 1º

5

O novo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, é pressionado por ar tistas e cineastas para assumir a Cinemateca nacional, sediada na capital e sob tutela da
apagada Secretaria de Cultura - que já foi ministério. A
gestão de Hélio de Oliveira, do governo federal, digamos,
sentou em cima dos rolos.

Som na cela

O DJ Ivis, flagrado em vídeo
espancando a mulher,
tentou sair da cadeia no fim
de semana. O presidente
do STJ, Humberto Martins,
indeferiu o pedido.

Cibernéticos
palacianos

O presidente Jair Bolsonaro
criou, em decreto, a Rede
Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos. O que
é, especificamente, ainda é
vago. Mas vem coisa aí.

Questão de
sobrevivência

O presidente e ministros
palacianos decidiram que
é fundamental para o seu
Governo a privatização da
EBC e dos Correios antes
das campanhas eleitorais
de 2022.

Peso do malhete

Enquanto os bolsonaristas
e o presidente da República miram as críticas
para a gestão do ex-governador Wilson Witzel sobre
a aplicação dos recursos
federais para combate à
covid-19, o Superior Tribunal de Justiça foi mais
enfático, no peso
do malhete.

Sobrou para Castro
Não sobre as contas de
Witzel. Mas o STJ determinou que a atual gestão de
Cláudio Castro aplique R$
183,5 milhões na saúde
do Estado, por redirecionamento de orçamento

realizado no Governo em
2005, na gestão de Rosinha Matheus.

Raios X...

Nova rodada da Paraná
Pesquisas indica que, para
55,8% dos entrevistados, o
presidente Bolsonaro sabia
das suspeitas de corrupção na compra de vacina
no Ministério da Saúde - e
28,8% acham que ele
não sabia.

... e termômetro

Já a maioria (apertada),
47,8%, aprova seu afastamento do cargo por isso,
enquanto 45,2% disseram
que Bolsonaro não deveria ser afastado. A Paraná
ouviu 2.006 pessoas em
204 cidades de 5 a 8
de julho.

Guerrilha on-line

Caciques de partidos da
esquerda também estão
criando o seu QG e batalhões on-line para a campanha eleitoral vindoura.
Houve reunião há dias com
donos de empresas que
têm 1 milhão de seguidores em carteira virtual, que
recebem marketing direto
em rede via aplicativos nos
celulares.

Bolsonaristas em
êxtase

Teve alta hospitalar no
domingo o filósofo Olavo de
Carvalho, 74, após tratamento cardíaco. Não há
confirmação se ele passará
por Brasília. A língua saiu
afiada da maca.

ESPLANADEIRA

# Psicóloga Nataly Martinelli lança livro “Fobia - Enfrentando com Coragem”, pela editora Alta Books. # Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
Henrique Figueira, participa do podcast Vozes da Lei.
# 7ª edição do Connected Smart Cities & Mobility e 2ª
edição do AirConnected - Transporte Aéreo Resiliente,
Flexível e Tecnológico acontecem de 1 a 3 de setembro,
em SP. # Aliansce Sonae lança game online Arena Time
Brasil, que pode ser acessado gratuitamente nos Smart
Sites da rede de shoppings.
reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Queda da temperatura
ajuda a reduzir infrações
durante fiscalização

Orientação psicológica é
oferecida aos candidatos
na Agência do Trabalhador
ASSESSORIA/SECOM

ASSESSORIA/SECOM

A PSICÓLOGA Ana Paula Becker, instrutora de cursos do Senac iniciou o atendimento
aos candidatos que passaram pela Agência do Trabalhador ontem de manhã

A chuva da última sexta-feira (16) e o frio do final de
semana ajudaram a dispersar
as aglomerações e a circulação de pessoas fora do horário
de restrição em Umuarama.
Esta foi a conclusão do
coordenador da Vigilância
Sanitária, Franzimar Morais,
ao informar o saldo da operação integrada de fiscalização
ao cumprimento dos decretos municipal e estadual com
medidas de enfrentamento à
pandemia de coronavírus.
As ações são realizadas
em conjunto com a Guarda
Municipal e com apoio da
Polícia Militar, nas principais
ruas e avenidas da região central e também nos bairros da
cidade. Na sexta-feira a Guarda
recebeu duas denúncias – de
aglomeração e atendimento
fora do horário permitido

–, contra um ferro-velho da
Avenida Olinda e uma conveniência na rua Cambé (zona 1).
“A chuva espantou o pessoal.
Neste dia realizamos quatro
dispersões de aglomeração e
uma orientação a lanchonete
sobre horário de funcionamento”, comentou Franzimar.
No sábado (17), entre as
7h e a 1h da manhã, a central
da GMU recebeu denúncia de
festa clandestina que acontecia na Rua Antônio Antunes
Siqueira. De acordo com o
denunciante, havia um grande
número de pessoas aglomeradas naquele endereço. A situação foi repassada ao Plantão
da Vigilância Sanitária. Foram
fiscalizados ainda um bar
situado no Conjunto Sonho
Meu, onde também havia
a aglomeração de pessoas,
outro estabelecimento situado

à Praça Sete Setembro, onde
havia também aglomeração de
pessoas e mesas na calçada e
outro bar situado nas imediações da Praça Anchieta, também com aglomeração.
Ainda de acordo com a
Vigilância Sanitária, houve
a notificação de um bar
situado na avenida Maringá
e também o proprietário
de uma chácara na Estrada
Dias. Um estabelecimento
comercial situado na Praça
dos Xetá, que estava com as
portas fechadas, mas mantinha no interior aproximadamente 70 pessoas e outro
bar na Rua Anhumai, também foram alvos de notificações. Encerrando o final de
semana, houve reclamação
de aglomeração no shopping,
que foi repassada à Vigilância
Sanitária para fiscalização.

DIVULGAÇÃO

BARES foram notificados no final de semana por estarem lotados e em alguns locais havia mesas nas calçadas

Candidatos a vagas no mercado de trabalho que procurarem os serviços de intermediação de mão de obra, prestados
pela Agência do Trabalhador
de Umuarama, terão agora
orientações com uma acadêmica da área de Psicologia
para melhorar o currículo, se
portar de uma forma mais adequada e com isso aumentar as
chances de sucesso durante
uma entrevista de emprego. O
atendimento vinha sendo realizado de forma experimental e
foi oficializado ontem (segunda-feira, 19), com a estudante de Psicologia, Mariana
Formigoni.
“Identificamos a necessidade de preparar melhor os
candidatos que disputam as
centenas de vagas ofertadas
diariamente pela Agência do
Trabalhador, para que tenham
melhores possibilidades de
conseguir a colocação”, disse
o secretário municipal de

Indústria, Comércio e Turismo,
Edvaldo Ceranto Júnior. “Além
de prospectar as vagas e atender aos candidatos, vamos
orientá-los quanto aos dados
importantes e a estética na
elaboração dos currículos e
também sobre a forma como
se portar nas entrevistas,
para facilitar a contratação”,
completou.
Ainda ontem, a psicóloga
Ana Paula Becker, instrutora
de cursos do Senac (Serviço
Nacional de Aprendizagem
Comercial) em Umuarama,
e Meire Helen da Silva Tozzo,
técnica do Senac, também
atenderam aos candidatos
que passaram pela Agência
do Trabalhador na parte da
manhã.
A Agência do Trabalhador
de Umuarama fica na Avenida
Rio Branco, 4211, esquina com
Rua Governador Ney Braga. O
telefone para mais informações é (44) 3621-1100.

Uma nova parceria
entre o Depen e
a Polícia Civil do
Paraná, por meio
do Instituto de
Identificação (IIPR),
vai ajudar a confeccionar a carteira
de identidade dos
presos que não possuem o documento.
Além da população
privada de liberdade, o posto avançado visa contemplar familiares de presos
e egressos do sistema prisional. “É o avanço de uma parceria já existente.
Anteriormente havia a necessidade do IIPR comparecer nas unidades para
identificar um preso. Agora, essa documentação será feita de maneira rápida
e por coleta de impressões digitais biométricas, pondo fim a problemas que
o próprio sistema prisional enfrenta, por exemplo, em caso homônimos”, afirmou o diretor estadual dos complexos sociais, Everton Rodrigo dos Santos.
Além do acesso ao Registro Geral (RG) sem burocracia e por meio de um
sistema mais moderno e seguro, as informações coletadas devem integrar um
banco de dados que auxiliará as forças de segurança e o Poder Judiciário.
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Secretários de Estado e Pozzobom
vistoriam duplicação da PR-323
usuários da 323. Uma vida salva
não tem preço”, resumiu.
A construção tem 4,4 quilômetros, entre o chamado Trevo
do Gauchão e o trevo que dá
acesso a Mariluz, próximo do
Aeroporto Regional Orlando
Carvalho. “No Gauchão a
rodovia será rebaixada de 7 a
8 metros, preservando o alinhamento e os acessos dos
empreendimentos que ficam
nas margens, e fazendo com
que as trincheiras passem
sobre a rodovia. As alças possuem dimensões similares,
com 27,5 metros de comprimento por 15,8 metros de largura”, detalhou Otavio Rocha,
superintendente regional
do DER (Departamento de
Estradas de Rodagem) do
Paraná, em Maringá, que também acompanhou a vistoria
da duplicação.
Além de dois viadutos,
a obra inclui a duplicação,
vias marginais e três passarelas para pedestres. Celso
Pozzobom observou que, além
de aumentar a segurança dos

ASSESSORIA/SECOM

A duplicação da rodovia
PR-323 está rigorosamente
dentro do cronograma planejado. Esta foi a constatação dos secretários de Estado
Sandro Alex (Infraestrutura
e Logística) e Márcio
Nunes (Desenvolvimento
Sustentável e Turismo), que
estiveram em Umuarama
no final da tarde de ontem
(segunda-feira, 19) e, ao lado
do prefeito Celso Pozzobom,
vistoriaram a obra, orçada
em mais de R$ 66 milhões.
Sandro Alex afirmou que
a obra transformará a rodovia PR-323 e a vida dos paranaenses. “Podemos afirmar
que agora a [rodovia] 323 vai
começar aqui, neste lugar!
Este trecho vai marcar o início de novos tempos na história de Umuarama e da região
Noroeste”, destacou. Márcio
Nunes falou ainda sobre a
importância da obra na preservação da vida. “Graças à determinação do governador Ratinho
Junior, vamos conseguir oferecer segurança aos motoristas e

OS SECRETÁRIOS vistoriaram a construção de 4,4 quilômetros, entre o Trevo do Gauchão e o trevo de acesso a Mariluz,
próximo do Aeroporto
motoristas, a rodovia trará
desenvolvimento econômico
para Umuarama. “Novas
empresas devem se instalar na

cidade, novos investimentos
vão acontecer já nos próximos meses, conforme a duplicação está sendo realizada.

Todos saem ganhando. É
uma parceria feliz de nosso
município com o Governo do
Estado”, pontuou.

Programa atualiza professores da rede municipal
ao trabalho infantil a fim de
conhecer um pouco as diferenças entre trabalho e afazeres domésticos, além de
disseminarmos a ideia de
que é direito da criança estar
na escola e participando de
práticas educativas”, acrescentou a secretária.
Na segunda parte do evento
a Secretaria de Educação
buscou, a partir da palestra
do professor Dr. Fernando
Mendonça, sensibilizar os
docentes quanto a acolhida
e atendimento no retorno
presencial escalonado, para
que compreendam que será
necessário um novo olhar
para o estudante que retornarão presencialmente às atividades, principalmente no que
se refere a metodologias de
ensino e avaliação.
Para encerrar o período
da manhã, a SME abordou o
aspecto da oralidade, destacando a importância do

professor ter uma comunicação efetiva e afetiva para acolher os estudantes da rede. O
programa conta com a participação de todos os professores
da rede municipal (Educação
Infantil, Ensino Fundamental e
Educação de Jovens e Adultos
– EJA), que totalizam cerca de
600 profissionais.
O treinamento aconteceu em formato de ‘lives’,
começando com o projeto
“Estudar brincar e aprender:
Trabalho só quando crescer”,
apresentado pelo procurador
do Trabalho André Vinícius
Melatti, do Ministério Público
do Trabalho. Em seguida foi a
vez de “A beleza de ensinar e
aprender sendo ativo na atividade de ensino”, com o professor doutor Fernando Wolff
Mendonça, da Universidade
Estadual de Maringá (UEM).
Entre as 10h20 e 12h foi
a vez de “Linguagem oral –
interlocução efetiva e afetiva”,

ASSESSORIA/SECOM

A Secretaria Municipal de
Educação realizou de forma
online nesta segunda-feira (19)
a quarta etapa do Programa de
Estudo e Planejamento, um
evento voltado à formação
continuada dos professores
previsto no calendário escolar.
“Durante o ano temos vários
encontros. Esse é o primeiro
referente ao segundo semestre
e é importante para preparar
os docentes em questões pontuais da sua prática”, explica
a secretária de Educação,
Mauriza de Lima Menegasso.
Em cada encontro são
escolhidas temáticas diversas. A parceria desse treinamento foi realizada com
o Ministério Público do
Trabalho, Coordenadoria de
Apoio à Educação Básica (CAE)
da Universidade Estadual
de Maringá (UEM) e Sesc/
Umuarama. “Para o segundo
semestre escolhemos formar os professores quanto

EM cada encontro são escolhidas temáticas diversas numa parceria com o Ministério
Público do Trabalho, Coordenadoria de Apoio à Educação Básica (CAE) e Sesc
com a professora e escritora
Ângela Russi, da Secretaria
Municipal de Educação de
Umuarama, e por fim, das 14h
às 16h, o professor mestre e

escritor Marcos Meier falou
sobre “As possibilidades do
Ensino Híbrido”, dentro do
Projeto Sesc em Rede, do
Serviço Social do Comércio.

Palestrantes

Os palestrantes são Fernando Wolff Mendonça, Doutor em Educação pela UEM, Mestrado em Educação pela UFPR, graduado em
Fonoaudiologia pela PUC e Pedagogia pela UFPR; Ângela Russi,
Graduada em Letras, pela Unipar, especialista em História, Arte e
Cultura pela UEPG, professora desde 1986 e coordenadora do Programa Biblioteca Itinerante Caminhos da Sabedoria, da Secretaria
Municipal de Educação; Marcos Meier, mestre em Educação, psicólogo, professor de Matemática e escritor, colunista no jornal “Bom
Dia Paraná” desde 2008 e comentarista em rádios desde 2003.
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GDE apreende quase 4 toneladas
de maconha na rodovia PR-323
de maconha. De acordo com
a PC a droga era transportada no caminhão Volvo,
de cor prata, pela rodovia
PR-323, quando aconteceu
a abordagem.
As equipes se posicionaram
em alguns pontos estratégicos
à beira da pista, no encalço do
caminhão suspeito, até que ele
foi localizado em movimento
pela rodovia.
Os investigadores do Grupo
de Diligências Especiais (GDE)
de Umuarama estavam investigando um grupo criminoso responsável pelo tráfico de drogas
na região de Umuarama e no

domingo (18) tiveram conhecimento de que um caminhão
sairia da cidade de Iporã com
destino a Umuarama carregado de maconha. Depois
da localização e apreensão, o veículo com a droga
foi levado à Delegacia de
Polícia, onde foi realizada a
pesagem do entorpecente,
totalizando 3.811 quilos.
Agora as investigações
seguem para identificar a origem e destino da droga, assim
como vendedores e compradores da mercadoria ilícita, de
modo a permitir a prisão de
todos os envolvidos no caso.

DIVULGAÇÃO

Um monitoramento
que durou alguns meses,
le vou investigadores da
Polícia Civil de Umuarama
a apreenderam um caminhão carregado com uma
grande carga de maconha.
A droga estava escondida
embaixo de uma lona, sobre
sacos de cimento. O motorista do caminhão, que tem
22 anos de idade, foi preso
em flagrante e denunciado
por tráfico de drogas.
A a p r e e n s ã o a co n t e ceu no final da tarde do
domingo (18) e foram contabilizadas, quase 4 toneladas

DROGA estava escondida embaixo de sacos de cimente sobre uma lona quando
travegava pela PR-323

Espingarda e munições foram
apreendidas em Cidade Gaúcha
DIVULGAÇÃO

Durante patrulhamento
pela rodovia PR-482 em
Cidade Gaúcha (68 quilômetros de Umuarama), policiais
militares do BPFron realizaram
a abordagem a um veículo que
estava estacionado próximo a
uma vegetação. No carro havia
um bornal contendo munições
de calibre 36 milímetros deflagradas e algumas intactas.
Após a apreensão e em
conversa com o motorista do
carro, os policiais foram informados que ele possuía uma
espingarda do mesmo calibre
em sua casa. Os PMs foram até
a residência e localizaram a

ARMA e munições foram retiradas de circulação pelos policiais que atuam na região de
fronteira
arma, que foi apreendida.
O proprietário foi preso
em flagrante e encaminhado
DIVULGAÇÃO

juntamente com o material recolhido à Delegacia de
Polícia Civil.

Um adolescente foi apreendido na
manhã de ontem (19) transportando 2,6
quilos da droga conhecida como ‘Super
Maconha’, em um ônibus do transporte
coletivo que fazia linha Dourados/MS
a Londrina. A apreensão aconteceu em
Icaraíma (59 quilômetros de Umuarama) e foi realizada por militares do
Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron). Durante a abordagem ao veículo,
os policiais encontraram no bagageiro
uma caixa de papelão onde estava o
entorpecente. Foi apreendido maconha
do tipo “morruga” – considerada uma
“Super Maconha”. O garoto apreendido
e a droga foram levados à Delegacia de
Polícia Civil de Icaraíma.

Inscrições abertas para
a Olimpíada Rural 2021
Enquanto assistem pela televisão as provas dos
jogos olímpicos de Tóquio, os jovens paranaenses
par ticipantes dos programas Aprendizagem de
Adolescentes e Jovens (AAJ) e Jovem Agricultor
Aprendiz (JAA) do Sistema FAEP/SENAR-PR podem
se preparar para par ticipar de outra competição
olímpica, que prepara para o empreendedorismo
e para a inovação no campo! Começou no dia 12
de julho e segue até 30 de setembro o período de
inscrições para a Olimpíada Rural 2021.
Essa já é uma tradição da juventude paranaense
dos programas JAA e AAJ, que tem oportunidade de
aplicar na prática o conhecimento adquirido ao longo
do ano. A primeira fase da competição tem provas de
português, matemática e práticas rurais e acontecem
entre os dias 1º e 15 de outubro deste ano.
Na segunda etapa, os par ticipantes são divididos
em equipes, formadas por integrantes de diferentes
regiões do Paraná de modo a promover maior
intercâmbio de experiências. Eles têm pela frente
um estudo de caso no qual devem administrar uma
propriedade rural.
Os prêmios envolvem diversos equipamentos
eletrônicos, como smartphone, caixa de som,
smartwatch, smartTV, entre outros. Assim como no ano
passado, por conta da pandemia do novo coronavírus as
provas serão realizadas de forma virtual.
As inscrições são feitas por meio de um formulário,
cujo link está sendo encaminhado aos alunos dos
programas AAJ e JAA pelos seus respectivos instrutores.
Então fiquem de olho no email!

sistemafaep.org.br
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Quase 70% da população adulta
já foi vacinada contra a covid-19
segundo anunciado pela
Sesa (Secretaria de Estado da
Saúde) na manhã de ontem
(segunda-feira, 19).
O número de pessoas
que recebeu a segunda dose
chegou a 19.789, segundo o
Vacinômetro. Só neste final
de semana mais de 1,2 mil
pessoas compareceram ao
Colégio Malba Tahan, onde
foram ministradas as doses. E
a partir desta terça-feira (20)
os imunizantes em segunda
dose passarão a ser aplicados no Sest/Senat, conforme
anunciado pela Secretaria

Municipal de Saúde.
O grupo com maior número
de vacinados continua sendo
o de pessoas com idade entre
60 e 64 anos (5.488), com
comorbidades (5.128), de 45
a 49 anos (5.067), de 50 a 54
(4.899), de 65 a 69 anos (4.829)
e trabalhadores em saúde
diversos (4.287). O Ministério
da Saúde distribuiu 154,7
milhões de doses em todo o
Brasil. O Paraná recebeu 8,5
milhões de vacinas (sendo
que quase 7 milhões já foram
aplicadas). Umuarama recebeu até hoje 58.032 doses.

Umuarama registrou três casos
de dengue na semana passada

O NÚMERO de pessoas que recebeu a segunda dose chegou a 19.789, de acordo com o
Vacinômetro do município
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ASSESSORIA/SECOM

A situação da dengue
em Umuarama é divulgada
toda semana pela Vigilância
e m S a ú d e A m b i e n ta l e
Epidemiológica. No Informe
Técnico desta segunda-feira
(19), foram confirmados três
casos da doença na cidade,
além de mais dois casos que
estão em investigação.
As regiões com mais notificações de incidência da dengue são as do Guarani (22),
Central e Panorama (14), 26 de
Junho (10), Jardim Lisboa (9),
Jardim Cruzeiro e Cidade Alta
(7). Por outro lado, as regiões
com menor incidência de dengue são Jabuticabeiras e Bem
Estar (2), São Cristóvão e Área
Rural (3), Serra dos Dourados,
Lovat, Sonho Meu, Primeiro de
Maio e Parque Industrial (4).
As regiões que estão em
estado de alerta com relação à incidência de focos do

ASSESSORIA/SECOM

Cumprindo o cronograma
de vacinação contra o coronavírus nacional, a Secretaria
de Saúde de Umuarama está
prestes a atingir 70% de
cobertura de sua população
adulta (pessoas com mais
de 18 anos). De acordo com
o Vacinômetro local, 56.960
umuaramenses já foram imunizados com a primeira dose.
No último final de semana
foi a vez do grupo de pessoas com idade de 38 anos
(e acima disso) e a previsão é
de que ainda nesta semana o
município receba mais doses,

UNIPAR
Inovação: Unipar adquire novas
ferramentas virtuais de pesquisa
Aquisições garantem ensino com suporte de ponta
e atualizado; acesso já está disponível para uso dos
alunos e corpo docente

Além dos casos já confirmados da doença na cidade, outros dois estão sendo investigados
pela Secretaria de Saúde
mosquito Aedes aegypti são
Primeiro de Maio, Jardim
Lisboa, Anchieta, Guarani,
J a rd i m C r u ze i ro, Po s to
Central, 26 de Junho, Jardim
União, Panorama, Sonho
Meu e Parque Industrial.
ASSESSORIA/SECOM

Já as regiões com baixa
incidência de focos são
Jabuticabeiras, Vitória Régia,
San Remo, Ouro Branco,
Bem Estar, Centro de Saúde
Escola (Unipar sede), Cidade
Alta e São Cristóvão.

Os alagamentos eram um antigo problema para os
moradores da região das chácaras Moradas do Sol,
no Jardim Aeroporto. Agora, após investimento de
recursos próprios da Prefeitura de Umuarama, tudo será
resolvido. São quase 900 metros de galerias de águas
pluviais, com tubulação de 60 centímetros, que serão
responsáveis por captar e transportar as águas das chuvas. Segundo Renato Caobianco, diretor na Secretaria
de Obras, o prefeito de Umuarama, Celso Pozzobom,
conversou pessoalmente com moradores daquela região,
que relataram as dificuldades enfrentadas nos dias e
temporadas de chuvas. “Ali havia vários pontos de alagamentos e agora, com o término dessa obra, toda água
será desviada em ligação que faremos com a galeria do
aeroporto”, comenta, indicando ainda que haverá ainda
cerca de 30 bocas de lobo neste trecho da estrada.

Inovação tecnológica é algo que a
Universidade Paranaense - Unipar
tem investido fortemente e já há
bastante tempo.

eﬁciência clínica, para que
consigam melhor gerenciar com
informações conﬁáveis, relevantes
e de fácil acesso.

Duas novas ferramentas virtuais de
pesquisa, adquiridas recentemente,
entram nesse contexto de
atualização e representam o que há
de mais moderno no mercado.

No caso da Biblioteca A, se trata de
uma ferramenta que, integrada ao
sistema da Instituição, alunos e
professores têm acesso à uma
biblioteca digital com mais de 2500
publicações, numa plataforma
intuitiva e interativa. Nesta
biblioteca serão encontrados
e-books nos formatos Epdf e Epub,
os quais estão em constante
evolução frente às tecnologias de
interatividade e de experiências,
como o recurso de realidade
aumentada, por exemplo.

Micromedex e Biblioteca A já estão
disponíveis para acesso dos
acadêmicos (sistema Aluno on-line)
e do corpo docente.
A Micromedex funciona como um
importante apoio na tomada de
decisões, é uma referência
desenhada como suporte ao
trabalho clínico no espaço de
atenção ao paciente. Além disso, a
ferramenta assegura que os
proﬁssionais de saúde tenham um
acesso fácil à informação clínica
disponível mais atual.
Destinada à pesquisa
especialmente para os curso da
área da saúde, a ferramenta pode
ser usada para aprimorar a

Segundo destacou a coordenadora
das Bibliotecas da Unipar, Inês
Gemelli, a Universidade está
sempre atenta ao que é necessário
para garantir o melhor aos seus
alunos e não mede esforços para
oferecer o que há de mais
qualiﬁcado. “Essas ferramentas
entram neste contexto de inovação
tão necessário para o momento”.
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Seleção feminina treina parte ofensiva
para encarar a China nas Olimpíadas
treino visa aprimorar a posse
de bola, o apoio na construção das jogadas ofensivas e
o trabalho de pivô.
Na segunda parte da atividade, Pia escalou duas equipes de 11 jogadoras, mas as
atletas novamente fizeram trabalho em campo reduzido. Por
fim, a equipe treinou lances de
bola parada, enquanto as atacantes treinaram finalizações.
Hoje (terça-feira), a Seleção
Brasileira faz o último treino
antes da estreia nos Jogos
Olímpicos de Tóquio. O Brasil
debuta contra a China amanhã (quarta-feira, 21) às 5h (de
Brasília; 17h no horário local),
no Miyagi Stadium.

DIVULGAÇÃO

Fazendo os últimos ajustes antes da estreia nos Jogos
Olímpicos de Tóquio, a Seleção
Brasileira feminina foi a campo
ontem (segunda-feira, 19) para
o penúltimo treinamento
antes da partida contra a
China. Na cidade de Sendai, a
técnica Pia Sundhage comandou atividades com foco no
ataque da equipe.
Em trabalho realizado no
Izume Soccer Field, a treinadora sueca, que conquistou
dois ouros olímpicos com a
seleção feminina dos Estados
Unidos (2008 e 2012), começou
a atividade dividindo as atletas em grupos de cinco em
campo reduzido. Este tipo de

SELEÇÃO Brasileira feminina tem mais um
treino antes da estreia na quarta-feira

Rogério Ceni já pode
procurar novo clube
DIVULGAÇÃO

CELTA 1.0 LT

11/12

PRETO

COMPLETO

R$ 28.900,00

COMPASS SPORT

19/19

PRATA

COMPLETO, AUT

R$ 119.900,00

CRUZE SPORT6 TURBO

19/19

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 107.900,00

EQUINOX 2.0T PREMIER

17/18

PRETO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 148.900,00

HONDA CIVIC EXL

17/17

PRATA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 109.900,00

HONDA HR-V EX

19/19

CINZA

COMPLETO, AUT, COURO

R$ 112.900,00

TRACKER LTZ II

13/14

BRANCO

COMPLETO, AUT, COURO, TS

R$ 69.900,0

APÓS oito meses no Flamengo, Rogério Ceni não aguentou a pressão e foi demitido após
uma sequência de maus resultados e um crescente desgaste interno
Rogério Ceni não tem mais,
oficialmente, mais nenhum
vínculo com o Flamengo. Nove
dias após a demissão, a rescisão do técnico com o RubroNegro foi publicada no Boletim
Informativo Diário (BID) da
Confederação Brasileira de
Futebol (CBF), ontem (segunda-feira, 19). Agora, o técnico está livre para assinar e
comandar outra equipe na
sequência da temporada.
Vale lembrar que Rogério
Ceni não aceitou o acordo oferecido pelo Flamengo, que terá
que pagar a multa rescisória
integral ao treinador. O valor
é referente aos salários que o
técnico receberia até o fim do
contrato (dezembro de 2021) e
gira em torno de R$ 3 milhões.
Após oito meses à frente
do Flamengo, Rogério Ceni
não aguentou a pressão e foi
demitido após uma sequência de maus resultados e um
crescente desgaste interno.

Na véspera do anúncio da
saída, um áudio de Roberto
Drummond, ex-analista do
departamento de scout do
clube rubro-negro, vazou nas
redes sociais com duras críticas ao treinador.
Rogério Ceni chegou ao
Flamengo em novembro de
2020 para substituir o espanhol
Domènec Torrent. Ao todo,
foram 45 jogos, 23 vitórias, 11
empates e 11 derrotas. Ele conquistou três títulos (Brasileiro,
Carioca e Supercopa do Brasil).
Após a demissão de Ceni, o
Flamengo agiu rápido e acertou a contratação de Renato
Gaúcho. Nas duas partidas
sob comando do novo treinador, o Rubro-Negro conquistou
duas vitórias, sobre Defensa
y Justicia e Bahia. Agora, a
equipe se prepara para reencontrar o clube argentino pelas
oitavas de final da Libertadores.
O jogo será na quarta-feira, às
21h30, em Brasília.

COMPRAMOS SEU SEMINOVO

@oparana hojenews

Terça-feira,20
20dedejulho
julhodede2021
2021VARIEDADES
VARIEDADES
Terça-feira

911

Poder místico do orégano: a planta da felicidade
Para a saúde física, o orégano é um
bom componente para se ter uma vida
saudável, uma vez que ele é composto
por antioxidantes, que limpam o organismo eliminando os radicais livres que
podem causar problemas no corpo.
A erva também contém propriedades
antibacterianas e a sua versão em óleo
essencial ajuda a combater bactérias que
podem provocar infecções.
Já para o corpo energético e o emocional, o aroma do orégano estimula o
sentimento de felicidade e provoca uma
sensação de paz. Ao sentir essas emoções e, em resposta, propagar boas

energias ao seu redor, o seu corpo energético fica mais forte e protegido contra
influências externas.
Esse poder do orégano, de estimular
as boas emoções, é conhecido há tempos. Os gregos, por exemplo, acreditavam que a erva era um presente da deusa
Afrodite para o povo, já que ela trazia felicidade para quem a usasse.
Ademais, a erva auxilia na mudança
interna, removendo as dúvidas do coração e ajudando no desenvolvimento do
pensamento “eu sou aceito, aqui é o meu
lugar”. Assim, você passa a ficar confortável de estar em um determinado lugar

que antes você não se sentia bem-vindo.
Esse poder do orégano, de contribuir na
criação de laços entre pessoas e lugares,
também ajuda na concretização de projetos e na atração da sorte.
Para aproveitar esses benefícios,
tenha em casa um vasinho de orégano
e deixe-o, principalmente, no local que
tenha um astral mais negativo ou haja
acúmulo de energias pesadas. Dessa
forma, você limpa a área e, consequentemente, ajuda na restauração do bemestar das pessoas que estão por perto.
Faça também um banho com a erva,
especialmente na sexta-feira, dia da

deusa Afrodite. O banho pode ser preparado com a infusão do orégano. Espere
a mistura esfriar e depois do seu banho
habitual de higiene, jogue a água de
orégano do pescoço para baixo. Esse
ritual traz felicidade e deixa a mente
mais calma.
Além disso, o banho de orégano é
perfeito para ser usado com a intenção de abrir os caminhos para receber
amor. Para funcionar, mentalize esse
desejo e sinta-o pulsar no seu coração,
para que assim o seu desejo seja transmitido ao Universo.
FONTE: JOÃO BIDU

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
Palavras
cruzadas
www.coquetel.com.br
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21/5 a 20/6

CÂNCER

21/6 a 21/7

VIRGEM

LIBRA

ESCORPIÃO

23/10 a 21/11

Você conta com habilidade para falar bem e convencer os outros. Pode procurar ter contato com
gente moderna, com a mente aberta e que te
ensine algo. Há chance de ganhar dinheiro com
público, sobretudo feminino, artigos para o lar,
alimentos ou bebidas. A Lua Crescente traz uma
energia de mudança de atitude.

SAGITÁRIO

22/11 a 22/12

Tudo indica que irá afastar a rotina, inovar e
modernizar o serviço. Pode até dizer tchau para
o patrão e empreender, já que não vai querer ninguém te dando ordens. Há sinal de uma herança
pequena ou ganhos vindos de uma colaboração.
A saúde segue firme e forte.

CAPRICÓRNIO

23/12 a 20/1

Há chance de fazer associações com pessoas
mais jovens, espertas ou por alguma razão específica. Mais sociável, original e se expressando
livremente, tende a ter óticas trocas e conversas
com parceiros ou com público, sobretudo se atua
na área de vendas.

AQUÁRIO

21/1 a 19/2

Se faz uma atividade em casa ou trabalha em
home office, o clima também é perfeito sem
defeitos. Tudo indica que deve agir com inteligência, criatividade, conhecimento, agilidade,
ordem e atenção aos detalhes. Tende a se planejar melhor e ter paciência pra trabalhar e vencer.

23/8 a 22/9

O dia começa com as ótimas vibrações dos
astros, que deixam sua mente original e criativa. Tudo indica que estará com a curiosidade acesa e a fim de descobrir mais. Tende
a conhecer mais pessoas, a valorizar bons
papos com colegas e amigos espertos e com
quem possa aprender algo útil.

23/9 a 22/10

Tudo indica que estará mais sociável e esbanjando sabedoria em seus contatos profissionais.
Pode conseguir um bom relacionamento com
pessoas de autoridade, o que talvez te dê um
empurrãozinho na carreira. Procure investir mais
nos estudos, pois podem te ajudar a melhorar a
sua posição na profissão.

22/7 a 22/8

A vida profissional deve se beneficiar com sua
imaginação inventiva, rapidez de raciocínio e
cuidado ao se comunicar. Se atuar na área da
tecnologia, comunicação, transportes, eletricidade, eletrônica ou cinema, tem tudo pra marcar
presença. Pode receber mais responsabilidades
e mandar bem em suas atividades.

ladoras
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21/4 a 20/5

Com a curiosidade em alta, conseguirá perceber
o que rola à sua volta e deve aprender muito,
sobretudo assuntos que te chamam a atenção.
Pode trocar boas ideias com os seus colegas e
amigos próximos. Sua habilidade para se expressar, seja verbalmente ou através da escrita, será
marcante.

LEÃO
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TOURO

Tudo indica que sua mente irá trabalhar mais
rápido e pode pensar fora da caixinha, tendo
ideias boas, avançadas e geniais. Também
deve ter facilidade para se comunicar com todo
mundo e tende a mandar bem em contato por
escrito, cara a cara ou por videochamada.

Você tem boas chances de se dar bem nas
áreas relacionadas à escrita, fala, divulgação de
produtos, meios de comunicação, transporte
ou comércio. Procure estudar mais e usar a
mente para ter ideias pra alavancar suas finanças. Deve manter sua privacidade e agir com
profissionalismo.

Oswald de
Andrade,
poeta

Permanecer; ficar

21/3 a 20/4

Pode até pensar em algo brilhante para fazer
em casa mesmo e faturar uma grana a mais.
Um clima de seriedade e amadurecimento
deve pintar e você deve trabalhar com garra
e responsabilidade para alcançar suas metas
e sonhos.
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ÁRIES

PEIXES

20/2 a 20/3

Além de demonstrar criatividade, mente ágil,
pensamento jovem e original, você tende a se
expressar com facilidade e a se interessar por
aprender mais. Também deve curtir conversar
com pessoas espertas e que estimulem suas
ideias. Se trabalha com escrita, desenho, propaganda ou ensino, tem tudo pra se dar bem.

Horóscopo nascido em 20 de julho
Os nascidos a 20 de Julho são do signo de Câncer com a personalidade de Virgem.
São de fácil acesso e em geral têm muitos amigos. Sua popularidade pode lhes beneficiar na vida social, como na carreira profissional. Seu número principal, do dia do
nascimento, na Astrologia Cabalística é o 24, A soma dos números dá o 6, de Vênus,
que os fazem românticos, sonhadores e amorosos, dramáticos e apaixonados, mas
com algumas decepções no amor.
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CEREJA

Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário: Adriana Rissato, Letícia Camargo Picâncio, Jocelani Beatriz Forte e Fabio Augusto de Carvalho ( Presidente da Associação
Médica de Umuarama) Da coluna: felicidades.

Zélia Casoni
LUCI LEMES

AMIZADE

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

A felicidade de um amigo deleita-nos. Enriquece-nos. Não nos tira nada. Caso a amizade sofra com
isso, é porque não existe. (Jean Cocteau)

Dia do Amigo!

Workshop

O ciclo de workshops 'Mão na Massa',
em sintonia com as tendências já tem
cronograma -, é o seguinte: 22/7 Instagram e Facebook / Gisele Reis;
27/7 - WhatsApp e Telegram / Gisele
Reis; 29/7 - Tik Tok - / Gisele Reis; 3/8
- Marketplace, Ecommerce e Hotsite / Gisele Reis; 5/8 - Como montar
anúncios que vendem? Técnicas de
Stories / Gisele Reis; 10/8 - Técnicas de
Fotografias para os Negócios Digitais
- Caio Peres e 12/8 - Planejamento
Prático em Negócios Digitais. Obtenha informações pormenorizadas
acessando a agenda de eventos no
site institucional da Aciu. As vagas
são limitadas. Os interessados devem
entrar em contato pelos telefones (44)
3621-6700/ (44) 99985-3765 (Aciu/Camila) e 3623-8101 (Sebrae/Michele).

JULIANA FURQUIN, na lente exclusiva de Luci Lemes, faz uma rasante na coluna de hoje.

QUENTÃO DE VINHO!
INGREDIENTES:
MODO DE PREPARO:

2 litros de vinho tinto suave
1 copo de água 200 ml
Meio copo de cachaça
1 1/2 de açúcar
2 pauzinhos de canela
12 cravos (ou a gosto)
8 rodelinhas de gengibre (ou a gosto)

Misture todos os
ingredientes ao
fogo em uma panela. Depois que
levantar fervura,
deixe por mais
10 minutos.
Está pronto é só
servir. Tomar a
bebida quente.

"Nesta terça-feira (20) é celebrado o
Dia do Amigo e o Dia Internacional
da Amizade, data que foi criada para
incentivar o sentimento de fraternidade entre os ciclos de relacionamentos e povos de diversas nações
e, claro, comemorar as amizades
que tanto amamos – muitas delas desde criança. Em tempos de
pandemia elas se mostraram ainda
mais importantes, né? Vale lembrar
que a origem da data aconteceu na
Cruzada Mundial da Amizade, uma
campanha em favor da valorização e
solidificação da amizade, com a meta
de fomentar uma cultura de paz. A
iniciativa deste movimento partiu do
médico Ramón Artemio Bracho, em
Puerto Pinasco, Paraguai, em 1958.
Porém, a criação da data que ficaria
conhecida como “Dia da amizade”,
ocorreu na Argentina, em 1999, pelo
médico argentino Enrique Ernesto
Febbraro. Inspirado na chegada do
homem à lua, em 20 de julho de
1969, ele enviou cerca de quatro mil
cartas para diversos países e idiomas
com o intuito de instituir o “Dia da
amizade”. Febbraro considerava a
chegada do homem à lua “um feito
que demonstra que se o homem se
unir com seus semelhantes, não há
objetivos impossíveis”. Desde então
celebramos a importância deste
grande dia com novos e velhos amigos." ( Fernando Costa)

