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UMUARAMA

Lojas abrem até
17h neste sábado
e empresários
confiam em
alta nas vendas

O comércio de Umuarama ficará aberto até 17 horas neste sábado,
véspera do Dia dos Pais, para dar mais opções aos consumidores
na busca dos presentes para os pais. Os empresários de Umuarama
estão confiantes no aumento das vendas. E pedem para os consumidores não deixarem para a última hora para evitar aglomerações.
Muita gente já se antecipou e comprou o presente. Calçados e
roupas estão entre os presentes mais comprados. Página A3

POLÍCIA

Polícia já tem
suspeitos de
desaparecidos
em Goioerê
A Polícia Civil já têm suspeitos de serem os responsáveis pelo desaparecimento
do casal Rubens Bigueti
Júnior, 29 anos e Kawane Cleve, 23 anos. Essas
pessoas ainda não foram
ouvidas. A informação foi
confirmada pelo delegado
Hélio Nunes, encarregado
do caso. O casal desapareceu segunda-feira.
Página A6

PROIBIDAS QUEIMAS DE CANAVIAIS - A prática da queima controlada como
método para a despalha de cana-de-açúcar no Paraná está suspensa pelos próximos 30 dias. A medida visa a defesa da qualidade do ar e da vida e o combate
a todas as formas de poluição. Página A5

REFORMA

Escola em
Roberto
Silveira na
reta final

MEIO MILHÃO DE PREJUÍZO - Forças policiais fizeram
mais uma grande apreensão em Guaíra nesta semana.
Entre barco, cigarros e veículo o prejuízo estimado
para os contrabandistas foi de aproximadamente R$
500 mil. Os criminosos fugiram. Página A6
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AVENTAIS PARA A SAÚDE - Uma grande remessa de aventais em TNT descartáveis para atender profissionais de todas as unidades de saúde de Umuarama,
fabricados por apenados da Penitenciária de Cuzeiro do Oeste (Peco) foi entregue
para a Secretaria de Saúde nesta semana. Página A3
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Grandes empresas vão apoiar
21 mil pequenos comércios
em todo o Paraná
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JUSTIFICATIVA

Ministério da Justiça diz ao STF que
não investiga opositores nem faz ‘dossiês’
Brasília (AE) - O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou nesta quinta-feira (6)
ao Supremo Tribunal Federal (STF) não investigar opositores do governo, mas disse que não
pode compartilhar informações de inteligência
produzidas pela sua Secretaria de Operações
Integradas (Seopi). Segundo a pasta, “não seria
menos catastrófico abrir-se o acesso ao Poder
Judiciário a relatórios de inteligência”.

MANIFESTAÇÃO
A manifestação, aprovada pelo ministro da
Justiça, André Mendonça, foi endereçada à
ministra Cármen Lúcia, do STF, que cobrou
esclarecimentos sobre o monitoramento de servidores públicos antifascistas, revelado pelo site
UOL. O prazo de 48 horas fixado pela ministra
se esgotou hoje.
“A atividade de Inteligência dedica-se a produzir conhecimentos para assessorar o processo
decisório das autoridades públicas. Assim, é
dever dizer que não há qualquer procedimento
investigativo instaurado contra qualquer pessoa
específica no âmbito da Seopi, muito menos com
caráter penal ou policial. Noutras palavras, não
compete à Seopi produzir ‘dossiê’ contra nenhum
cidadão e nem mesmo instaurar procedimentos
de cunho inquisitorial”, informou o Ministério
da Justiça.
RELATÓRIOS
O ministério disse que a produção de relatórios

em secretarias da pasta é “atividade essencial
para a segurança do Estado e dos cidadãos”. A
pasta afirmou que a Seopi “não se coloca à serviço de grupos, ideologias e objetivos mutáveis e
sujeito às conjunturas político-partidárias”.
“Não se pode deixar de consignar que o vazamento de informações de inteligência é fato
grave e que coloca em risco tanto atividades
essenciais do Estado Brasileiro como pessoas
eventualmente citadas nos relatórios, ainda que
por simples pertinência temática com o assunto
a ser abordado”, observou a pasta.

CATASTRÓFICO
Ao considerar “catastrófico” abrir o acesso de
relatórios internos ao Poder Judiciário, o Ministério
da Justiça sustenta que os sistemas de inteligência
sofreriam com “crescentes instabilidade e insegurança” se as informações fossem divulgadas
RISCOS
Entre os riscos apontados pelo governo estão
o aumento do risco de exposição dos métodos e
procedimentos dos órgãos, a inibição da atuação
de agentes e intimidação de eventuais fontes de
informações e o “colapso do sistema”. “Relegaria a
segunda plano o órgão legalmente vocacionado para
promover o controle externo - Congresso Nacional e, em última análise, permitiria, ainda que de forma
transversa e em tese, que milhares de magistrados
pudessem acessar relatórios de inteligência”, diz
a manifestação enviada pelo Ministério da Justiça.

MP destina R$ 1,99 bilhão para viabilizar vacina contra covid-19
O presidente Jair Bolsonaro assinou nesta
quinta(6), no Palácio do Planalto, uma medida
provisória destinando crédito extraordinário
de R$ 1,99 bilhão para viabilizar a fabricação
de vacina contra o novo coranavírus (covid-19)
no país.
A vacina contra a covid-19 foi desenvolvida
pela Universidade de Oxford (Inglaterra)
e está sendo testada no Brasil por meio de
uma parceria com a Fundação Oswaldo Cruz
(Fiocruz).
vacinação
As primeiras 30,4 milhões de doses vão
chegar em dois lotes: metade, 15,2 milhões, em
dezembro e a mesma quantidade em janeiro.
“Com o avanço da ciência, acreditamos que,
em dezembro, talvez, já passemos o ano novo
de 2021 com pelo menos 15,2 milhões brasileiros vacinados para covid-19 e possamos
juntos construir essa nova história da saúde
pública do nosso país”, disse o secretário de
Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde,
Arnaldo Correia.
Além desses dois lotes, mais 70 milhões de
unidades da vacina serão disponibilizadas
gradativamente, a partir de março de 2021.
O medicamento está sendo desenvolvido pela
farmacêutica britânica AstraZeneca, em conjunto com a Universidade de Oxford, e já se

encontra em fase de testes clínicos em vários
países, incluindo o Brasil.
DISTRIBUIÇÃO
A vacina contra o covid-19, desenvolvida
pela Universidade de Oxford, na Inglaterra,
com testes no Brasil, poderá ficar disponível
à população ainda este ano. A afirmação
foi feita por Maria Augusta Bernardini,
diretora-médica do grupo farmacêutico
Astrazeneca. O grupo anglo-sueco participa
das pesquisas da universidade inglesa em
parceria com Universidade Federal de São
Paulo (Unifesp).
“Esperamos ter dados preliminares quanto
a eficácia real já disponíveis em torno de outubro, novembro”, disse Bernardini. Segundo
ela, apesar de os voluntários serem acompanhados por um ano, existe a possibilidade de
distribuir a vacina à população antes desse
período.
“Vamos sim analisar, em conjunto com
as entidades regulatórias mundiais, se podemos ter uma autorização de registro em
caráter de exceção, um registro condicionado,
para que a gente possa disponibilizar à população antes de ter uma finalização completa
dos estudos”, acrescentou, destacando que
os prazos podem mudar de acordo com a
evolução dos estudos.

Poupança tem captação líquida de R$ 27,144 bilhões em julho, diz BC
As famílias brasileiras fizeram mais depósitos do que saques na caderneta de poupança no mês passado, mesmo em um período
marcado por adversidades impostas pela
pandemia do coronavírus. Dados do Banco
Central mostram que, em julho, os depósitos
líquidos somaram R$ 27,144 bilhões. Este é o
maior volume de depósitos líquidos para um
mês de julho em toda a série histórica, iniciada
em 1995.
O mês de julho também foi o quinto consecutivo em que houve registro de depósitos líquidos. Em março, quando a pandemia do novo
coronavírus fez com que o isolamento social se
intensificasse, com reflexos sobre a atividade
econômica, as famílias já haviam depositado
R$ 12,169 bilhões líquidos na poupança. Em
abril, foram R$ 30,459 bilhões. Em maio, R$
37,201 bilhões. Em junho, R$ 20,534 bilhões.
CORRIDA
Esta corrida para a caderneta é justificada
pela postura das famílias em relação à crise e
pelas ações do governo para manter a renda
da população.
Nos últimos meses o BC vem citando, por
meio de documentos oficiais, que existe o risco de que a pandemia aumente a “poupança
precaucional” no Brasil. Em outras palavras, o
BC vê o risco de que as famílias, com medo do

desemprego e da redução da renda, aumentem
depósitos em aplicações como a caderneta de
poupança, para formar um “colchão” em caso
de emergências. Isso é visto com ressalvas,
porque mais dinheiro na poupança significa
menos consumo - e ainda mais dificuldades
para as empresas brasileiras.
AUXÍLIO
O pagamento do auxílio emergencial à população de baixa renda, no valor de R$ 600, é
outro fator que contribuiu para o aumento dos
depósitos na poupança nos últimos meses. Os
depósitos começaram a ser feitos em 9 de abril
e parte deles segue depositado na poupança,
por precaução.
Os números de julho mostram que os depósitos brutos na caderneta foram de R$ 292,303
bilhões, enquanto os saques atingiram R$
265,159 bilhões. Com isso, chegou-se à captação líquida de R$ 27,144 bilhões. Considerando
o rendimento de R$ 1,887 bilhão de julho, o
saldo total da poupança atingiu R$ 972,669
bilhões no mês passado. No ano até julho, a
poupança acumulou depósitos líquidos de R$
111,579 bilhões.
Chama a atenção o fato de que a poupança
vem sendo recebendo depósitos líquidos nos
últimos meses a despeito de sua rentabilidade
estar cada vez menor.
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Após anúncio do BC, nota ‘criativa’
de R$ 200 começa a circular
São Paulo - Quando o
Banco Central anunciou
na semana passada
que uma nova cédula
de R$ 200 seria lançada ainda em agosto, o
designer Mike Ferreira,
de 27 anos, imaginou
como seria a nova
nota e publicou em seu
Instagram (@mikedesigner sjc) um exercício
criativo. Dias depois,
porém, foi surpreendido
com publicações do
seu conceito impresso,
como se fosse uma
falsificação do dinheiro
já em circulação.
A maioria dessas publicações dá a entender
que a nota imaginada
pelo designer estaria
sendo usada em Madureira, na zona norte do
Rio de Janeiro, o que
preocupou o profissional de São José dos
Campos (SP), que atua
na área há 10 anos.
FALSIFICAÇÃO
“Publicaram nas
redes uma nota impressa em um papel
que parece ser uma
folha de sulfite com
uma qualidade horrível
Infelizmente, existem
pessoas que por ‘mais
curtidas’ desvirtuam
e espalham fake news
sobre um determinado
assunto. Quem imprimiu e postou, recortou a
imagem da nota, retirou
a arte do seu contexto
e desvirtuou para o
seu benefício próprio”,
afirmou.
Logo após o anúncio
pelo BC, a internet foi
inundada por memes
com modelos da nova
nota de R$ 200, estampada com o “vira-lata
caramelo”, a ema do
Palácio do Alvorada
que bicou o presidente
Jair Bolsonaro e até o
falecido cantor Chorão,
líder da banda Charlie

Brown Jr.
CONCEITO
O modelo elaborado por Mike Ferreira,
porém, deu um tom
profissional para a
cédula, utilizando o lobo-guará escolhido pela
autoridade monetária
para estampar a nota.
“Utilizei elementos do
cerrado como o pauterra e, para a paleta de
cores, fiz um gradiente
das notas de R$50 e
R$100. Lembrando que
é somente um conceito,
a ideia nunca foi ‘adivinhar magicamente’
como será a nova nota.
Tampouco acredito
que vai ser parecida
com a minha imagem”,
acrescenta.
ORIGINAL
Ele lembra que a
postagem original
tem a identificação do
profissional em marca
d’água e a explicação
de todos os detalhes do
projeto. Ainda assim,
o “sucesso” da nota de
R$ 200 já tem rendido
novos trabalhos para o
profissional. “O pessoal
mais antenado tem procurado saber a verdade
da história e tem me
procurado para elogiar
o projeto original e também para solicitar serviços de criação de artes
gráficas”, completa.
BANCO CENTRAL
Procurado, o Banco
Central apenas esclareceu que a nova cédula
de R$ 200 só entrará
em circulação no fim
de agosto, após seu
lançamento oficial. No
anúncio da nova cédula,
a autoridade monetária
não divulgou nenhum
elemento justamente
para evitar falsificações
antes de o papel entrar
de fato em circulação.

Governo Doria decide esperar
pedido de afastamento de
secretário preso pela PF
São Paulo - Diante da
prisão na manhã desta
quinta-feira, 6, do secretário estadual dos Transportes Metropolitanos,
Alexandre Baldy, o governo João Doria (PSDB)
decidiu aguardar que
Baldy tome a iniciativa
de se afastar do cargo, o
que deve ocorrer tão logo
seja possível, segundo
auxiliares do governador
no Palácio dos Bandeirantes. Baldy deverá
comunicar o afastamento com o argumento de
que irá se concentrar em
sua defesa, e deixará o
cargo para seu secretário executivo, Paulo José
Galli.
A saída de Baldy a
partir de um pedido do
próprio secretário é a
forma como a equipe de
Doria pretende afastar o
governador do desgaste
da prisão de seu auxiliar
direto sem causar atritos
com o Progressistas,
atual partido de Baldy.
A prisão de um secretário de governo durante

exercício do mandato
é fato inédito em São
Paulo e ocorre duas
semanas após Doria ter
de repercutir os indiciamentos de José Serra e
Geraldo Alckmin, seus
dois antecessores eleitos
para o cargo, todos do
PSDB.
Com Baldy ainda
detido na sede da Polícia
Federal de São Paulo,
na Lapa, zona oeste, os
detalhes burocráticos
sobre o como seu pedido
de afastamento será
formalizado ainda não
foram decididos
O argumento de um
afastamento para cuidar
da defesa é o mesmo que
Doria usou em dezembro
de 2018, quando ele havia indicado o ex-ministro e ex-prefeito de São
Paulo Gilberto Kassab
(PSD) para a pasta da
Casa Civil. Kassab não
exerce o cargo, mas seu
nome ainda é publicado
todos os dias no Diário
Oficial do Estado como
titular da pasta.

Cidade
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IDIA DOS PAIS

Lojas abertas até 17h no sábado e data
comemorativa animam empresários
Umuarama - Com a possibilidade de abrir as lojas
em horário estendido no
sábado (8) e a intenção
de compras para o Dia
dos Pais, empresários e
trabalhadores do varejo
de Umuarama estão esperançosos em aumentar as vendas. Conforme
a Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de
Umuarama (Aciu), a data
comemorativa tem um peso
impactante na geração de
renda do município.
Segundo a sondagem
realizada pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná
(Fecomércio PR), a intenção de compra dos paranaenses para o próximo
Dia dos Pais é de 66,2% e é
maior do que a registrada
no ano passado, que era de
62,3%.
Para o presidente da
Aciu, Orlando Luiz Santos,
o comerciante está otimista com a flexibilização
dos decretos municipais,
mas sempre observando
as medidas preventivas da
pandemia do coronavírus.
“Estamos em um processo
de reestruturação da atividade econômica e o Dia dos

Pesquisa de compra
Ainda que a internet não seja o local de
compra mais utilizado, ela é o principal canal
de pesquisa de preços para 60,8% dos consumidores. Outros 19,5% pesquisam os valores
pessoalmente e 19,7% não fazem verificação
antecipada de preços.
Pais sempre foi muito importante. Otimistas e sempre e atentos às medidas
preventivas. Segundo uma
pesquisa da Fecomércio, a
intenção de compra é cerca
de 4% maior do que a registrada no ano passado para
o período. Nada melhor
que aproveitar facilidades
como o horário ampliado
no sábado (8) para escolher
com critério o presente do
paizão, evitando aglomerações”, disse.
O gerente de loja de
calçados, Roberto Junior
de Souza, viu com bons
olhos a ampliação do atendimento para o consumidor.
“A expectativa é a melhor
possível para este Dia dos
Pais. Estávamos em uma
curva baixa de vendas,
mas nos últimos dias já
observamos um aumento

de consumidores e agora
com a abertura no sábado
acreditamos que vamos ter
um bom fluxo de pessoas
buscando presentes para
os pais”, disse.
De acordo com a Fecomércio PR, acredita-se
que o distanciamento dos
últimos meses será compensado com algum tipo de
presente, ainda que com valores mais modestos. Os dados mostram que o tíquete
médio baixou de R$116,89
em 2019 para R$111,47 este
ano, sendo que 55,0% dos
entrevistados deverão gastar no máximo R$100,00. Os
filhos que planejam gastar
entre R$101,00 e R$150,00
somam 25,9%; os que deverão comprar um presente
na faixa de R$151,00 e
R$200,00 correspondem
a 13,2% e os que estão

A intenção de compra dos paranaenses para o próximo Dia dos Pais é de 66,2%

dispostos a gastar mais de
R$200,00 são apenas 5,9%.
TIPOS DE PRESENTE
Sapatos e roupas serão
as escolhas de 56,5% dos
filhos. Para os pais mais
vaidosos, 13,2% pretendem
comprar um perfume ou
cosmético. As cestas matinais correspondem a 6,5%
das intenções de compra;

Procon divulga preços de combustíveis,
cesta básica e gás de cozinha para agosto
Umuarama - Após levantamento realizado no
comércio, nos últimos dias,
o Procon de Umuarama
divulgou na quinta-feira,
6, as tabelas de acompanhamento da variação de
preços dos combustíveis,
gás de cozinha e produtos que compõem a cesta
básica (marcas populares
e líderes de mercado). Os
valores foram pesquisados
nesta semana, entre os
dias 3 e 6.
O gás de cozinha teve
redução de 1,62% na média, em comparação com o
mês anterior, com preços

variando entre R$ 75,00
e R$ 85,00 o botijão de 13
quilos. Entre os combustíveis, o etanol teve redução
média de 0,7%, enquanto
a gasolina comum subiu
3,1% em média, a aditivada
aumentou 2,3%, o diesel comum tele elevação de 5,1%
(maior alta registrada) e
o diesel S10 subiu 4%. As
tabelas apresentam os preços praticados em todos os
estabelecimentos do setor,
nos dias da pesquisa.
Já entre os produtos
da cesta básica, que inclui
itens de alimentação, higiene pessoal e limpeza,

houve redução de 2% entre
as marcas populares (mais
baratas) e aumento de
1,06% nas marcas líderes
de mercado. Houve altas
significativas em produtos
como óleo de soja e leite
integral (11%), linguiça
fresca (15%), frango resfriado ou congelado inteiro
(16%), café em pó (17%) e
a banana (32%), e tiveram
quedas a batata (-31%),
o alho (-20%) e a cebola
(-17%).
Além de apontar a variação média nos valores,
a pesquisa informa o consumidor sobre o preço

de cada produto em diferentes estabelecimentos,
ajudando a identificar
eventuais preços abusivos
e locais que praticam os
melhores preços. “Além da
economia, neste momento
é importante saber o custo
dos produtos antes de ir ao
supermercado, ou abastecer o veículo, para reduzir
o tempo de permanência
dentro dos estabelecimentos e evitar o contágio do
coronavírus”, acrescentou
o secretário municipal de
Proteção e Defesa do Consumidor, João Paulo Souza
Oliveira.

os eletrônicos a 5,3%; máquinas ou ferramentas a
4,1%; livros e afins a 2,6%;
artigos de pesca, 2,1% e
viagens a 0,3%.
MOTIVO PARA
NÃO PRESENTEAR
Entre os paranaenses
que não vão presentear no
próximo domingo, o principal motivo, para 61,6%, é

o pai falecido ou ausente.
Outros 8,0% disseram não
comemorar a data com presentes e 17,6% estão com
problemas financeiros ou
desempregados. A sondagem também revela que para
59,0% dos entrevistados a
pandemia impactou na decisão de compra para o Dia
dos Pais, principalmente no
valor do presente (60,9%).

Umuarama registra
mais 15 novos casos
de covid-19

Penitenciária produz aventais para proteção
dos profissionais de saúde da rede pública
Umuarama - A Secretaria de Saúde de Umuarama recebeu uma grande
remessa de aventais em
TNT descartáveis para
atender profissionais de
todas as unidades de saúde
do município, fabricados
por apenados da Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste (Peco) na
última quarta-feira, 6. O
equipamento de proteção
individual (EPI) é fundamental para prevenir o
contágio do coronavírus e
é utilizado no atendimento
aos pacientes que procuram os postos de saúde
– muitos podem estar com
suspeita ou positivados
para a Covid-19.
A entrega foi feita pelo
diretor da Peco, Sandro Bariquelo, e pelo vice-diretor
Sílvio Staquecini, à secretária municipal de Saúde,
Cecília Cividini, que estava
acompanhada do chefe da
Atenção Primária, Elizeu
Ampessan. Nesta remessa
são 2.269 aventais de corpo
inteiro, confeccionados
com material cedido pelo

O equipamento de proteção individual (EPI) é fundamental
para prevenir o contágio do coronavírus

município – graças a uma
parceria com a Secretaria
Municipal de Educação.
“Temos 10 apenados
que trabalham no setor
de costura industrial da
penitenciária, fabricando
diversos tipos de EPIs para
o setor de saúde – especialmente aventais e máscaras
cirúrgicas – que são entregues para a Prefeitura
de Umuarama e também
ao Conselho Municipal de
Saúde, que atende hospi-

tais e outras instituições”,
informou o diretor Sandro
Bariquelo.
Segundo ele, a Peco
também recebe materiais
do Depen (Departamento
Penitenciário do Estado)
e da Justiça Federal. Já
foram confeccionadas mais
de 16 mil máscaras para
profissionais de saúde repassadas ao conselho e
às polícias Militar e Civil
da região. As máscaras
são confeccionadas em

SMS 40, um tecido aprovado pela Agência Nacional
de Vigilância Sanitária
(Anvisa) que amplia a segurança no convívio com
as doenças – em especial
o coronavírus – e repassadas periodicamente ao
município.
O material deve ser suficiente para mais dois
meses de atendimento nas
unidades de saúde – incluindo postos, ambulatório, pronto atendimento
e demais divisões –, na
avaliação da secretária Cecília Cividini. “Existe uma
falta de matéria-prima no
mercado para uma produção em maior escala, mas
com o apoio da Secretaria
de Educação conseguimos
esse material dentro dos
padrões exigidos pela Anvisa, para adiantar o processo. Mas tudo isso foi
possível graças ao apoio
da Peco e dos apenados,
na confecção dos materiais,
por isso somos muito gratos
por essa parceria”, agradeceu a secretária, em nome
do prefeito Celso Pozzobom.

Umuarama - A Secretaria de Saúde de
Umuarama confirmou 15 novos casos de
Covid-19 nesta quinta-feira (6). Os casos
positivos agora são 687, dos quais 530 já se
recuperaram e 11 morreram.
Dos casos positivados e divulgados no boletim municipal, nove são homens com idade
entre 15 a 78 anos e seis mulheres entre 32
a 68 anos. Há 139 pessoas em isolamento
domiciliar e sete hospitalizadas (cinco em
UTI e duas em enfermaria).
Casos Suspeitos

Entre os 761 casos suspeitos, uma pessoa
está internada em enfermaria e as demais
em isolamento. Foram descartadas 2.625
suspeitas do total de 4.073 notificações.
Ocupação

A taxa de ocupação de leitos de UTI do
SUS para toda a região está em 70% (14
internamentos) e de enfermaria em 40% (16
leitos ocupados).

A Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR torna público que requereu ao Instituto
Água e Terra - IAT a renovação da Licença de Operação nº16566 do seguinte empreendimento:
Colete,Tratamento e Disposição Final de Esgoto Doméstico,Interceptores e Emissários.
Endereço: Chácaras nº 63 - Zona Rural. Município: Alto Piquiri – PR. Validade: 26/06/2021.

Escrito apenas ontem...
Quando todo mundo quer saber é porque
ninguém tem nada com isso.
- Millôr.
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Aragão Filho

Desceu de patamar
O Globo informa que o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta pode disputar a
Prefeitura de Campo Grande (MS) nas eleições
deste ano.
Ele quer mesmo é disputar a presidência da
República em 2022, mas como o prestígio anda
‘abalado’, pode fazer antes um teste eleitoral
como candidato a prefeito.

Nunca antes
Nunca antes na história desse país uma
obra das proporções da Ponte da Integração
Brasil-Paraguai, ligando Foz do Iguaçu a Puerto
Presidente Franco, a segunda entre os dois
países, será inaugurada antes do prometido e
sem roubalheira.
O general Silva e Luna, diretor-geral da Itaipu, trabalha com a perspectiva de inaugurar a
ponte no começo do segundo semestre de 2022.
A obra já tem 30% concluída, 20% no Brasil
e 10% no Paraguai.
E, repito, sem, roubalheira.

Desfocado
Intelectuais e acadêmicos fazem manifesto

pela liberdade de expressão nas universidades
brasileiras, onde o que não falta é liberdade.
Em casos isolados a liberdade foi substituída
pela libertinagem, como nas inacreditáveis teses
‘Fazer banheirão: as dinâmicas das interações
homoeróticas’ em banheiros públicos; ‘A estética Funk Carioca: criação e conectividade em
Mr. Catra’; ‘Mulheres perigosas: uma análise
da categoria piriguete’, esta última uma tese
de Mestrado em Sociologia e Antropologia na
Universidade Federal do Rio de Janeiro.
E a conta é paga com o seu, o meu, o nosso
suado dinheirinho.
Sobre o ataque do STF à liberdade de expressão nas redes sociais, nenhuma palavra dos
intelectuais e acadêmicos.
Como se vê, a turma não ajusta o foco nem
que a vaca tussa.

Papo
rápido
- Justiça determina que 747 trabalhadores demitidos pela Renault reassumam
postos de trabalho imediatamente...
- Do jeito que está a venda de carro
novo, daqui a pouco não existir nem postos
de trabalho e nem Renault...

É uma
praga
O mundo desabando, as pessoas
sofrendo por falta
de leitos de hospital,
remédios e insumos
para enfrentar o
coronavirus, o desemprego berrando
na porta do operário,
e a caterva de políticos, empresários
corruptos desviando
dinheiro da saúde!
E ainda deram
uma baita facãozada
nas prerrogativas do
Ministério Público,
transferindo para
o lobo a chave da
porteira do oviário...

Verde oliva
Ouvi o discurso do presidente Jair Bolsonaro,
ontem, na cerimônia de promoção de oficiais-generais das Forças Armadas.
Enalteceu o papel dos militares, afirmando que
estes garantem não apenas a lei e a ordem, mas
também a liberdade da população.
Detalhe importante; Bolsonaro sublinhou o fato
de vários dos generais promovidos terem sido seus
colegas de turma na Academia Militar de Agulhas
negras.
Sabe o que isso quer dizer?
Nada, relaxa, vai trabalhar que a cidade está
voltando à normalidade, vai...

Mecanismo
O Mecanismo prepara o bote final.
Tudo para deixar Sérgio Moro sem cargo, sem
partido, sem palanque e sem saber o que o STF pode
aprontar para ele nos próximos dias.
O Brasil não é para quem não conhece o Brasil...

Das redes
- Quando o PT governava, até o Moro tinha
emprego.
Ô raça!
Ataque a imagem
O PSOL e o DEM de
Curitiba entraram com
ação na Justiça Eleitoral exigindo retirada de
outdoors do NOVO que
divulga os valores que
cada partido recebe de
Fundo Partidário e Fundo
Eleitoral e que o NOVO é
o único partido que não
aceita este dinheiro.
Uma belezura, recebem grana pública para
campanha eleitoral e para
sustentar máquina partidária e não querem que
haja divulgação para não
causar ‘estrago na imagem’ dos partidos.
Farra com dinheiro do
contribuinte pode.
Divulgar quanto cada
partido recebe e quanto
custa a farra, não pode...
Ah, tá...
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IMOVIMENTO NÓS

Grandes empresas vão apoiar 21
mil pequenos comércios do Paraná
Curitiba - O Paraná será
um dos estados beneficiados pelas ações do Movimento Nós, uma iniciativa
de oito grandes empresas
para apoiar os pequenos
varejos a superarem a crise
causada pela pandemia do
novo coronavírus. Nesta
quinta-feira (06), o governador Carlos Massa Ratinho Junior participou de
uma videoconferência com
executivos das companhias
envolvidas no projeto. A
proposta do Movimento Nós
é contribuir com a retomada de 21 mil estabelecimentos comerciais do Estado,
que empregam cerca de 65
mil pessoas.
Formado pela Ambev,
Aurora Alimentos, BRF,
Coca-Cola Brasil, Grupo
Heineken, MondelĐz International, Nestlé e PepsiCo,
que figuram entre as principais companhias de alimentos e bebidas do País,
a iniciativa atua em quatro
eixos. A ideia é ajudar na

retomada das atividades
e garantir a reabertura
de comércios locais, como
bares, lanchonetes, padarias, mercearias, empórios
e restaurantes.
Ratinho Junior ressaltou que a proposta do movimento vem ao encontro
das medidas tomadas pelo
Estado para garantir a
sobrevivência dos negócios paranaenses, principalmente das micro e
pequenas empresas. “Estamos abertos a construir
soluções com a iniciativa
privada e com grandes empresas preocupadas com
este momento e têm boa
vontade de adotar iniciativas que possam contribuir
com as pessoas afetadas”,
afirmou.
“Temos um programa
extenso para diminuir os
impactos da pandemia e
planejar a retomada econômica, mas também aceitamos novas sugestões”,
disse o governador. “Desde

o início da pandemia, zeramos o pagamento de
ICMS de micro e pequenas
empresas, a Fomento Paraná destinou certa R$ 480
milhões em créditos para
autônomos e pequenos
empresários e também
vamos lançar uma série
de iniciativas e pequenas
campanhas para reativar a
economia, semelhantes às
adotadas pelo movimento”,
salientou.
UNIÃO
Para Victor Bicca, diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola,
as companhias deixam a
concorrência de lado para
contribuir com aqueles
que mais são afetados com
a diminuição da atividade
econômica e pelas medidas
adotadas para evitar a disseminação do coronavírus.
Juntas, as oito empresas
devem investir mais de R$
370 milhões, beneficiando
em todo o Brasil aproxi-

MOVIMENTO NÓS
O suporte do Movimento Nós
aos pequenos varejistas está dividido em quatro frentes, estruturadas para contemplar os principais
desafios enfrentados pelo pequeno
comerciante na retomada de suas
atividades. Outras empresas, de
diferentes setores, também podem
contribuir com as ações. Por fim,
a iniciativa também vai atuar

madamente 300 mil estabelecimentos, com cerca
de 1 milhão de empregados
e que geram um impacto
positivo a até 3 milhões de
pessoas.
RECUPERA PARANÁ
Além das medidas tomadas desde o início da
pandemia, com isenção
fiscal a micro e pequenas
empresas e oferta de crédito por meio da Fomento
Paraná e do Banco Regional

na divulgação de informações
relevantes do mercado. Pelo site
www.movimentonos.com.br, os
comerciantes podem ter acesso a
informações públicas e às oportunidades oferecidas por governos,
entidades e pelo próprio mercado
às micro e pequenas empresas,
como linhas de crédito, facilidades,
entre outras medidas.

de Desenvolvimento do
Extremo Sul, o Governo
do Estado planeja uma
série de iniciativas para
a retomada da economia,
com projetos para atender
principalmente os setores
do varejo, serviços e turismo, que geram a maioria
dos empregos do Estado.
GARANTIA
O vice-governador Darci
Piana, que lidera as iniciativas do Recupera Paraná,

ressaltou que o governo
colabora com as iniciativas
das entidades que representam esses setores. “Junto
com outras instituições, o
Governo do Estado colocou
recursos nos fundos garantidores de crédito, que
dão garantia que pequenos
empresários tenham acesso
a um montante de até R$
900 milhões disponibilizado
para financiamentos pelas
instituições de crédito”,
explicou.

Paraná suspende por 30 dias Brasilândia do Sul zera
queimada de cana-de-açúcar casos ativos de Covid-19
Umuarama - O Instituto
Água e Terra (IAT) suspende por 30 dias a prática de
queima controlada como
método para a despalha de
cana-de-açúcar no Estado
do Paraná. A medida visa a
defesa da qualidade do ar e
da vida e o combate a todas
as formas de poluição,
inclusive a atmosférica. O
IAT é vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo.
O documento (Portaria
nº 221/2020), publicado
nesta quinta-feira (06), levou em consideração uma
soma de fatores, como a
estiagem que o Estado vive
atualmente, problemas
respiratórios que podem
ser causados pelas queimadas com o clima seco,
e a baixa visibilidade nas
estradas que é provocada
pela fumaça.
“Problemas respiratórios podem ser graves nes-

te momento de pandemia
do coronavírus”, disse a
gerente de Licenciamento
Ambiental do IAT, Ivonete
Chaves. “Outro problema
que as queimadas podem
acarretar com o clima seco
é a grande intensidade de
neblina nas estradas, especialmente à noite, podendo
causar acidentes graves”,
acrescentou.
O Norte Pioneiro e o
Norte do Estado são regiões com bastante neblina
e as queimadas normalmente são feitas em áreas
próximas às estradas.
O Paraná tem cerca
de 600 mil hectares de
produção de cana-de-açúcar, a maioria à beira de
estradas, e 21 usinas em
atividade.
“A queimada da cana-de
-açúcar aumenta significativamente a concentração
de material particulado
no ar, conhecido como
fuligem, inclusive percep-

tível visualmente, podendo
impactar na saúde do ser
humano e nas condições de
tráfego de rodovias”, afirmou o diretor-presidente
do IAT, Everton Luiz da
Costa Souza.
Toda e qualquer queimada altera e viola os
padrões da qualidade do
ar, acrescenta Souza.
No Paraná, o Decreto
Estadual nº10.068 de
2014 determina que as
indústrias e produtores
de cana-de-açúcar têm
até 2025 para deixar
de queimar o produto e
fazer a colheita de forma
mecanizada.
“A maior parte dos produtores no Estado já trabalham com maquinário,
apesar de ter um custo
mais elevado. Mas todos
devem se adequar a essa
norma para contribuir
com o meio ambiente e a
saúde da população”, disse
Ivonete Chaves.

Brasilândia do Sul não
tem casos do novo coronavírus desde a tarde de
quarta-feira (05), quando
a secretaria municipal
de Saúde divulgou o boletim epidemiológico. A
luta no enfrentamento ao
coronavírus é intensa e o
trabalho começa a colher
os primeiros resultados.
No informativo de ontem constam 23 casos confirmados, todos curados e
liberados do isolamento
social. Ainda nos dados
apresentados, oito casos suspeitos aguardam
resultados e 63 pessoas
estão em monitoramento,
além de 73 exames que
foram descartados. “O
trabalho no combate a covid-19 não para e a equipe
está desenvolvendo ações
dia e noite”, lembrou a
secretária de Saúde, Gilcema Simões.
Nada muda nas ações
que estão sendo desenvolvidas. Os números apontam que o caminho para

Barreira ajuda a controlar a doença na cidade

enfrentar a pandemia
está correto. “Este é o
momento que devemos
continuar atentos e firmes
na luta. Vamos continuar
com as barreiras, o disq u e den ú n c i a, c o m as
ações restritivas, porque
o momento exige ainda
mais do nosso esforço”,

disse o prefeito Marcio
Marcolino, ao parabenizar a equipe de Saúde, as
demais secretarias envolvidas no enfrentamento
ao coronavírus em Brasilândia do Sul e a grande
parte da população que
tem colaborado para este
resultado.

A6

Cotidiano

WWW.ILUSTRADO.COM.BR
UMUARAMA, SEXTA-FEIRA, 7 de Agosto de 2020

editoria@ilustrado.com.br

IMISTÉRIO EM GOIOERÊ

Polícia já têm suspeitos por
desaparecimento de casal
A Polícia Civil já têm
suspeitos de serem os responsáveis pelo desaparecimento do casal Rubens
Bigueti Júnior, 29 anos e
Kawane Cleve, 23 anos.
Essas pessoas ainda não
foram ouvidas. A informação foi confirmada pelo
delegado Hélio Nunes, encarregado do caso, na tarde desta quinta-feira (6).
VINGANÇA
Ainda segundo o delegado, as investigações
estão se fortalecendo para
confirmar que o desaparecimento foi motivado
por vingança e reforçou
que sequestro e roubo por
enquanto estão descartados. “A nossa prioridade
continua sendo localizar
o casal”, afirmou.
BUSCAS
Nesta quinta-feira (6)
a Polícia Militar ampliou
as áreas de buscas pelo
casal. Além de cão farejador, motociclistas, familiares e populares estão
auxiliando nas buscas.
“Infelizmente até agora
não tivemos novidades”,
afirmou o comandante da

2ª Companhia da Polícia
Militar, capitão Renato do
Espírito Santo.
APELO
Nas redes sociais e
em entrevistas a sites de
notícias, os familiares
pedem a ajuda e a colaboração da comunidade para
encontrar Rubens e Kawane, que desapareceram o
último dia 03 de agosto
em Goioerê, após o filho
de apenas quatro meses
ser encontrado abandonado e o carro da família
incendiado.
GRAVIDEZ
Uma das irmãs de Rubens, Alexandra Bigueti,
chegou a postar que a
cunhada estaria grávida
e que Rubens ajuda a
cuidar do pai acamado de
74 anos.
Em um post, Alexandra diz: “Além de mãe de
um bebê de quatro meses, minha cunhada estava
grávida. Por favor, quem
souber qualquer coisa que
possa nos ajudar, digam.
Denunciem anonimamente,
nos ajudem a tranquilizar a
alma da mãe da Kawany e

Rubens Bigueti Júnior e Kawane Cleve desapareceu na noite de segunda-feira (3) (foto
redes sociais)

também da minha mãe, meu
irmão era o caçula da minha
mãe. Nosso bagunceiro,
ajudem a trazê-los de volta”.

DESAPARECIMENTO
O casal desapareceu na
segunda-feira (3) a noite
após o filho de quatro me-

ses ser deixado em uma
calçada em rua localizada
na saída de Goioerê, sentido a Moreira Sales. A

criança foi resgatada perto das 21h30 e encaminhada ao Conselho Tutelar.
Quando a informação
de abandono circulou nas
redes sociais, a avó materna reconheceu a criança
e foi buscá-la. O menino
passa bem.
No início da manhã de
terça-feira o Honda Civic
de Kawane e Rubens foi
encontrado totalmente
carbonizado na Estrada
Jamaica, na área rural
de Moreira Sales, cidade
vizinha a Goioerê. O veículo passou por perícia
e não foram localizados
vestígios de tiros e nem
de restos humanos, o que
reforça as esperanças de
que o casal seja encontrado com vida.
Os aparelhos celulares
do casal estão inoperantes
desde segunda-feira, segundo a polícia e o último
contato com familiares
teria ocorrido na tarde do
mesmo dia.
Kawane é filha do juiz
de Direito João Luiz Cleve
Machado, que atuou em
Umuarama e Altônia e foi
encontrado morto em sua
casa em 2009.

Barco, cigarros e veículo são apreendidos Caminhão carregado com cigarros
e prejuízo é de R$ 500 mil diz PF
é apreendido em Cruzeiro do Oeste
A apreensão de uma
embarcação com cerca
de 200 caixas de cigarros
contrabandeados e uma
pick-up VW Saveiro deixaram um prejuízo estimado
em R$ 500 mil para os
contrabandistas, segundo
a Polícia Federal. A ação
foi na quarta-feira (5) na
zona rural de Guaíra. Não
houveram presos.
Segundo a PF, durante
patrulhamento de equipe mista da PF, Cobra/
BPFron e COE/Bope da
Policia Militar avistou movimentação suspeita em
um porto clandestino as
margens do rio Paraná. Na
tentativa de abordagem,
os criminosos empreenderam fuga em meio à
mata fechada e não foram
encontrados.
No local foram apreend i d o s a S a v e i r o, u m a
embarcação de alumínio
carregadas com cerca
de 200 caixas de cigarros paraguaios. A ação
faz parte do Programa
V.I.G.I.A. e desta operação
interagências equipes da
Polícia Federal, Cobra/
BPFron e COE/Bope da

PMPR, Tigre/ da Polícai
Civil, Bope/PMMS, Força
Nacional e pelo Exército

Brasileiro, com apoio da
Secretaria de Operações
Integradas/MJSP.

A Po l í c i a M i l i t a r
apreendeu um caminhão
carregado com ao menos
500 caixas de cigarros
contrabandeados do Paraguai durante a noite
de quarta-feira (5) no
distrito de São Silvestre,
em Cruzeiro do Oeste.
Duas pessoas foram detidas e um Fiat Pálio
também foi apreendido.
Os suspeitos, o contrabando e os veículos foram levados para a delegacia da Polícia Federal,
em Guaíra.
Segundo a PM a equipe estava em patrulhamento por estrada rural do distrito quando
encontrou o caminhão
Fo r d C a r g o v e r m e l h o
parado ao lado de um
canavial. Os policiais
realizaram a abordagem
ao condutor e ao passageiro e ao revistarem o
caminhão encontraram
o contrabando. Na cabine
do caminhão os policiais
ainda encontraram duas
placas soltas atrás do
banco do veículo.
Ainda segundo a Polícia Militar os suspeitos

disseram que haviam
pego a carga em um distrito de Nova Olímpia e
que entregaria em Campo Mourão, distante a 79
km de Cruzeiro.
De acordo com a PM,
durante a ação perceberam a passagem de um
Fiat Pálio, que chegou a
ser perseguido e cerca

de 500 metros depois os
ocupantes abandonaram
e fugiram em meio ao
canavial. No interior do
carro foram encontrados
um rádio comunicador
acoplado ao sistema de
som e quatro aparelhos
celulares, que também
foram apreendidos e encaminhados à PF.

Estado abre vagas para bolsistas atuarem na Polícia Científica
O Governo do Estado
anuncia novas vagas para
profissionais e estudantes
da área da saúde que queiram atuar como bolsistas
em ações de prevenção e
combate ao novo coronavírus. Desta vez, as ações
serão executadas em oito
das 18 sedes da Polícia
Científica do Paraná nos
municípios de Curitiba,
Guarapuava, Toledo, Paranavaí, Maringá, Umuarama, Londrina e Jacarezinho. O edital contempla
32 vagas.
PARCERIA
Desenvolvida em parceria entre a Fundação Araucária, a Superintendência
Geral de Ciência, Tecno-

logia e Ensino Superior; a
Secretaria de Estado da
Saúde e a Itaipu Binacional,
a ação de prevenção, cuidados e combate à pandemia
prevê um investimento total
de R$ 14,5 milhões.
Destes, R$ 234,4 mil
serão destinados a contratação para a Polícia
Científica. Este edital tem
a parceria da Secretaria
da Segurança Pública que,
juntamente com a Superintendência de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, irá supervisionar os 32
bolsistas.
“Estamos ampliando a
atuação dos bolsistas dos
projetos de extensão das
universidades para outro

serviço importante do Estado realizado nas sedes
do Instituto Médico Legal”,
explica o diretor de Ciência,
Tecnologia e Inovação da
Fundação Araucária Luiz
Márcio Spinosa.
“É um reforço que vem
contribuindo muito com a
estratégia do Governo de
enfretamento à pandemia
e proporcionando também
uma experiência única aos
estudantes e profissionais que
atuam no programa”, diz ele.
“A pandemia afeta todos
os setores da sociedade e
de atuação do poder público
também. Os protocolos de
atuação dos IMLs também
foram alterados por meio
de norma nacional, sobre-

carregando as demandas
e serviços nestes locais.
Abrimos este edital para
contribuir com as atividades da polícia científica”,
disse o superintendente Geral de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior Aldo Bona.
PRAZOS
O prazo para submissão
das propostas pelas instituições estaduais de ensino
superior e pela Universidade Federal do Paraná é
até às 23h59 desta sextafeira (7) pelo SigAraucária, localizado no site da
Fundação Araucária. A
divulgação das propostas
aprovadas acontece a partir da segunda-feira (10).
DIVULGAÇÃO

O novo edital também
prevê a ampliação do número de quotas de bolsas
previstas na Divulgação
Científica das Ações de
Prevenção e Enfrentamento do Novo Coronavírus,
aumentando a sua vigência
por cinco meses adicionais,
passando esta a ser de até

nove meses.
A submissão eletrônica
das propostas deve ser feita pelo e-protocolo, ao Setor
de Convênios da Fundação
Araucária até às 23h59
desta sexta-feira (7). A
divulgação das propostas
aprovadas acontece a partir da segunda-feira (10).

INFORMAÇÕES
Informações a respeito das inscrições poderão
ser obtidas pelos candidatos pelo e-mail imprensa@seti.pr.gov.br e pelos telefones (41) 3281-7339,
(41) 3281-7338 e (41) 3281-7336.
Mais informações sobre o edital em www.fappr.
pr.gov.br -Programas – Programas Abertos – CP
09/2020 – 3ª demanda complementar de bolsistas Ação com a Polícia Científica do Paraná.
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Homenagem aos pais

Programação
especial

O Terraviva está comemorando 15 anos. O canal
lançará uma série de novidades na programação, além
de ressignificar o foco de sua cobertura para se aprofundar nos assuntos que realmente fazem a diferença
na vida e na mesa do brasileiro. A semana de 10 a
16 de agosto estará recheada de estreias. Dez novas
colunas entram no ar nos programas “Bem da Terra”
e “Dia Dia Rural”.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
O Dia dos Pais na tela da Band promete ser mais
emocionante do que nunca! Neste domingo, a partir
das 15h45, Fábio Jr. apresenta um show ao vivo direto
dos estúdios da emissora em São Paulo, com apresentação de Catia Fonseca. No repertório estarão grandes
sucessos que marcaram sua carreira, como “Alma
Gêmea”, “Caça e Caçador”, “Só Você”, “20 e Poucos
Anos”, e claro, “Pai” – que tem a composição assinada por ele. Pai de Cleo, Fiuk, Tainá, Krizia e Záion,
o cantor adianta que será uma live inesquecível. “Eu
e a Band estamos preparando tudo de um jeito bem
especial. Vai ser legal pra caramba! Fiquem ligados!
Brigaduuuuu!”, avisa o anfitrião, que é considerado
um dos artistas mais populares do país.

BIOSSEGURANÇA

Live alerta sobre os ‘perigos
do mundo invisível’
A transmissão foi realizada para os colaboradores
da Unipar com objetivo de conscientizar sobre
segurança em ambiente de trabalho
Preocupada em proporcionar melhoria da qualidade
de vida de seus colaboradores em meio à pandemia
da covid-19, a Unipar vem promovendo uma série de
palestras informativas e de conscientização on-line, com
nomes conceituados da área.
Um deles foi o Doutor Biossegurança, codinome do
professor Jorge Luiz, de Recife/PE, que foi convidado
para falar sobre os ‘perigos do mundo invisível’, como
ele se refere aos microrganismos nocivos que devem ser
combatidos no nosso cotidiano. A palestra foi realizada
pelo Comitê de Biossegurança da Unipar em conjunto
com a Cipa, Comissão de Saúde Mental e da Medicina do
Trabalho da Unipar.
Dando ênfase, logicamente, ao coronavírus, o Dr.
Biossegurança fez alertas importantes e oportunos sobre
as consequências de descuido com higiene e de outros
cuidados necessários que evitam contágio e proliferação.
Em sua palestra, que durou cerca de duas horas,
discorreu sobre ‘desenvolvimento da percepção do
invisível’, ‘riscos ocupacionais’, ‘prevenção da covid-19 e
outras infecções’, ‘limpeza, desinfecção e esterilização
de superfícies, materiais e ambientes’, ‘higienização das
mãos’, entre outros temas.

Professor Jorge
Luiz em palestra:
Convidado fez
apontamentos
relevantes sobre
o tema

Atriz precavida

Grace Gianoukas, que aparece na foto em cena da
novela “Salve-se Quem Puder”, ao lado de João Baldasserini, contou que se mudará para um hotel no Rio
de Janeiro quando forem retomadas as gravações do
folhetim. E mais, ela pretende viajar de carro e não de
avião, devido à pandemia de novo coronavírus.

Triste

O ator Gésio Amadeu
falaceu aos 73 anos. Ele
estava internado desde o
final de junho no Hospital
Sancta Maggiore, na capital paulista e teve falência
múltipla dos órgãos, em
decorrência da Covid-19.
Gésio fez parte dos grandes atores revelados pelo
teatro, emprestando posteriormente seu talento à
teledramaturgia nacional,
tendo interpretado personagens que permeiam a memória afetiva do público, em
diversas emissoras de TV.

Para relembrar

O programa “Você Torceu
Aqui” que a Band exibe domingo às 13h45, exibe o confronto
entre Corinthians e Santos
pelas quartas de final do Campeonato Paulista de 1997. O
jogo tem narração original
de Marco Antônio, comentários de Roberto Rivellino e reportagens de Osvaldo Pascoal.
Os dois clubes se enfrentaram
no estádio do Morumbi na noite de 24 de maio daquele ano
em um gramado molhado pela
chuva que caiu em São Paulo
durante o dia todo.

Agora vai!

Na próxima segunda-feira, dia 10, a Globo e a Record
reabrirão os seus estúdios
para as gravações de seus
folhetins. Tudo obedecendo
às normas sanitárias contra
o novo coronavírus.

MALHAÇÃO: VIVA A DIFERENÇA – 17h45,
na Globo

Deco avisa a Keyla que viajará com sua ONG. Tato
confessa a Anderson que ainda gosta de Keyla. Samantha
provoca Guto por causa de Clara. Nena conversa com Ellen
sobre a bolsa de estudos. Moqueca percebe que Samantha
se insinua para Anderson. Tato brinca com Tonico, e Keyla
afirma que gostaria de ser amiga do rapaz. As meninas
apoiam Tina, que sofre por seu afastamento de Anderson.
Felipe descobre que Guto e Clara estão namorando. Tina
decide terminar o namoro com Anderson.

NOVO MUNDO - 18h20, na Globo

Diara manda os empregados expulsarem Greta e
Schultz de sua casa. Joaquim vê Sebastião levar Libério
e promete ajudar Cecília. Benedita ouve Domitila mandar
Rosa queimar suas roupas sujas de sangue. Benedita
confidencia a Chalaça que Domitila perdeu o bebê. Greta
tenta fazer amizade com Diara. Ferdinando afirma a Peter que não pode se relacionar com ninguém. Ubirajara
apanha dos jagunços e Piatã tenta energizá-lo. Miss Liu
solta Elvira. Benedita conta para Dom Pedro que Domitila perdeu o bebê. Ferdinando volta à casa de Wolfgang
e solicita falar com Greta. Joaquim entrega a Chalaça a
carta de Thomas que pegou com Anna.

TOTALMENTE DEMAIS - 19h30, na Globo

Eliza convida Gilda para morar com ela, e a mãe
promete pensar. Débora acusa Cassandra de nunca
ter se importado com seus sentimentos. Cassandra
termina seu relacionamento com Fabinho por causa de
Débora. Gilda decide se mudar para o Rio de Janeiro
com seus filhos. Carolina se despede de sua equipe e
é aplaudida pelos funcionários. Lorena anuncia que
é a nova diretora de redação da Totalmente Demais.

CHIQUITITAS - 20h30, no SBT

Maria Cecília espera Tobias, quando Junior e Carol
chegam à casa da ajudante. A supervisora observa
os dois e se esconde para que ninguém a veja. Carol
agradece Junior pela carona e por ter ajudado nos preparativos para a festa de Mili. Carol agradece Junior
por ter proporcionado o passeio para os pequeninos.
O rapaz tenta beijá-la, mas Ana interrompe o casal e
chama a ajudante para irem embora. Ao conferir se todas as crianças estão presentes, Carol nota a ausência
de Tati. Todos resolvem voltar ao Café Boutique para
procurar a garota. Sem saber que tem uma criança
embaixo de sua mesa, José Ricardo esbarra em Tati,
que solta um grito. O empresário se surpreende com
a presença da pequenina em sua sala.

FINA ESTAMPA - 21h15, na Globo

O comparsa de Ferdinand é impedido de invadir
o quarto de Antenor. Beatriz avisa a Esther que
ficará com Vitória. Griselda flagra o comparsa de
Ferdinand no hospital. Joana mostra a foto da loura misteriosa para Tereza Cristina. Vanessa deixa
Paulo sozinho no Brasileiríssimo, e pede ajuda a
Patrícia para conseguir seu emprego de volta com
Renê. Danielle liga para Esther. Celina leva Beatriz
para falar com Beto Junior e Gouveia. Jackeline
se oferece para trabalhar no Tupinambar. Guaracy constata que Esther foi embora com Vitória.

CÚMPLICES DE UM RESGATE - 21h30, no SBT

Arthur vai até a casa de Safira, mas Priscila fica
enciumada com a aproximação dos dois. Navarro invade a mansão para tentar roubar após fugir da cadeia
e assusta Marina. Ofélio vai atrás do criminoso, que
foge. Téo leva Isabela até seu lugar secreto, perto de
uma árvore em que nunca levou ninguém. Téo diz que
a árvore é mágica por guardar os sonhos e realizá-los
na hora certa. Otávio aprova as fotos de Laura como
modelo. Taísa e Tomas ficam irritados com a vitória do
projeto de Frederico. Ermínio tenta conquistar Flávia.
Navarro invade o apartamento dos Vaz e ameaça Julia.

O momento o leva a querer um pouco
mais de beleza em sua vida, inclusive
no que diz respeito aos relacionamentos afetivos. Somente a família poderá
ter um espaço maior, mas não deixe
os amigos de lado.

Dia no qual não vai querer saber de tomar a iniciativa, permanecendo muito
mais como expectador do que como
alguém ativo e participante. Aprimorese lendo um bom livro ou meditando.

Tende a se envolver em programas ou
estudos com vistas ao conhecimento
e a troca entre as pessoas, mas num
sentido mais prazeroso e sem compromisso. Cuidado para não apontar
os erros alheios.

Favorecidas as atividades intelectuais,
o que lhe dará maior abrangência ao
falar, negociar ou mesmo expor um
projeto. Os negócios tendem a se
expandir por conta da sua vontade de
agir em novas frentes.

Tem condições de vencer inclusive
os vícios ou aspectos íntimos que
não considera benéficos. Vai querer
vencer a si próprio, para provar
sua força de vontade, tenacidade e
perseverança.

Conseguirá realizar bons negócios
durante este dia, o que vai lhe dar
mais tranquilidade quanto às dívidas
e contas a serem pagas. Conseguirá
respirar mais aliviado, o que dará
tempo para relaxar.

Cuidado para não chegar à exaustão
física e ao desanimo. Uma ida ao
médico e fazer um check-up será
providencial, pois está na hora de
tomar mais cuidado com sua saúde.

Lembre-se que sua força interior
ajudará a resolver seus problemas
exteriores. Sendo assim, toda vez que
tiver que se retirar, devido a provocações, não desanime, respire fundo e
siga em frente.

Não necessariamente estará romântico, mas vai gostar de cortejar, de
seduzir e se sentir desejado. É um
momento em que vai se envolverá
em experiências completamente
diferentes das atuais.

Você se sentirá mais disposto energeticamente e mais forte, com vontade
de desbravar o que anda emperrado,
direcionando sua vida positivamente.
Momento muito bom para estar com
os amigos.

Procure não esbanjar, não compre por
impulso e evite suprir qualquer tipo
de carência com compras, pois isso
poderá ser catastrófico. O melhor no
momento é poupar!

Procure agir em cooperação com
as demais pessoas, ressaltando o
que elas têm de melhor. O amor e a
compaixão estão estimulados durante
o período. Dia muito feliz com promessas de sucesso.
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Reforma de escola no distrito de Roberto
Silveira entra na fase de acabamento
Umuarama - Moradores
do distrito de Roberto Silveira foram contemplados
com duas obras de grande
alcance social, realizadas
pela Prefeitura. Uma delas
é a reforma e ampliação da
A Escola Municipal Benjamin Constant, uma das
várias unidades educacionais de Umuarama que
estão recebendo melhorias
estruturais e adequações.
A obra já chegou à fase de
acabamento e a escola começa a contemplar o novo
visual.
“Estamos reformando e
melhorando praticamente
todas escolas municipais
para atender melhor aos milhares de alunos da educação
infantil e ensino fundamental,
após um longo tempo sem
obras relevantes no setor”,
comentou o prefeito Celso

Enquanto não tem aulas presenciais, avançam as obras na escola

Pozzobom. O investimento na
escola do distrito é de R$ 284
mil e a empresa responsável
é a Construtora Inova.
Segundo o diretor de
Obras da Prefeitura, Nélio
Guazzelli, que a unidade
terá uma completa revitalização, além da adequação
às normas de acessibilidade
e segurança. O prefeito
reforça que a administração
tem realizado obras em praticamente todas as unidades
educacionais, “sem deixar
de lado os distritos, que merecem e estão recebendo a
mesma atenção da cidade”,
pontuou.
Os investimentos recentes
e já programados na infraestrutura da educação chegam
próximo dos R$ 17 milhões,
nos últimos anos. “Esta é
uma das nossas maiores
prioridades”, completou Po-

zzobom.
Além da escola, a comunidade de Roberto Silveira
também está ganhando uma
nova unidade básica de saúde
(UBS), em adiantado estágio
de construção num espaço
ao lado da Escola Benjamin
Constant. A UBS terá área de
129 m² e também está na fase
final de execução. O valor
investido pelo município é de
R$ 330 mil, em recursos do
Contrato de Financiamento à
Infraestrutura e Saneamento
(Finisa).
“Através dessa parceria
com o governo federal estamos realizando uma série de
obras em Umuarama, priorizando as áreas de saúde,
educação e infraestrutura
da sede e distritos, e Roberto
Silveira foi contemplado com
essas duas obras”, completou
o prefeito Celso Pozzobom.

Governo do PR prepara auditorias para encerrar contratos de pedágio
Curitiba - O Departamento
de Estradas de Rodagem do
Paraná (DER/PR) iniciou
nesta quarta-feira (5) a publicação de editais de licitação
para contratar empresas que
irão atuar na fiscalização de
todas as medidas, atividades
e obrigações do encerramento dos contratos dos pedágios
que compõem o atual Anel de
Integração.
Os trabalhos serão divididos em três atividades principais: recebimento dos bens
das concessionárias, tanto os
que foram cedidos no início
do contrato quanto os que
foram adquiridos ao longo

das décadas; encerramento
dos contratos de concessão,
incluindo análise do reequilíbrio econômico-financeiro,
passivos socioambientais e
eventuais condições contratuais não atingidas por ambas as partes; encerramento
dos convênios de delegação,
em que o governo federal
delegou a administração de
rodovias federais ao governo
estadual para serem concessionadas.
“Queremos especialistas
de altíssima qualidade, com
muita experiência, analisando cada aspecto das concessões de pedágio vigentes,

tudo o que foi feito e deixou
de ser feito nesses 24 anos”,
disse o secretário estadual
de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex. Segundo ele, o
conjunto desse trabalho dará
a segurança jurídica necessária para encerrar esses
contratos e finalmente fechar
esse episódio da história
paranaense.
SERVIÇOS
A empresa responsável
pelo gerenciamento e apoio à
fiscalização, além de administrar os serviços dos demais
contratos, prestará apoio,
assessoramento e suporte à
Coordenadoria de Concessão

e Pedágios Rodoviários do
DER/PR, setor responsável
por todos os procedimentos
ligados aos pedágios.
Além das auditorias, avaliações e inspeções dos elementos rodoviários, também
serão feitos serviços como a
identificação das obrigações
do DER/PR em relação ao encerramento dos convênios e
contratos, bem como o desenvolvimento de metodologias
para garantir o cumprimento
destas; inventário e avaliação
de ações jurídicas em andamento, incluindo processos
administrativos e judiciais, e
de passivos socioambientais;

definição de valores de indenizações; elaboração de estudos e pareceres em questões
de engenharia, socioambientais, econômico-financeiras
e legais; levantamento e avaliação das possíveis alternativas de acordos judiciais e
extrajudiciais e seus custos;
levantamento e avaliação das
possíveis propostas para o
encerramento dos contratos,
visando o melhor interesse
público, entre outros serviços. Todos os levantamentos
e estudos serão organizados
em relatórios específicos,
para cada lote de concessão.
Está previsto um inves-

timento total de R$ 39,8 milhões nos cinco editais.
CONCESSÕES
Em 1996 foram firmados convênios de delegação
para exploração de rodovias
federais entre o Governo
do Paraná e o Governo Federal, abrindo espaço para
a licitação e assinatura dos
contratos de concessões no
ano seguinte, divididos em 6
lotes e com prazo de 24 anos.
Os contratos foram modificados ao longo dos anos, com
termos aditivos assinados em
1998, 2000, 2002, 2014, 2015,
2016, 2017 e 2018.

INFRAESTRUTURA
DE PRIMEIRO
MUNDO.
É ASSIM QUE O PARANÁ AVANÇA.

PARANÁ TRIFÁSICO

PONTE DA INTEGRAÇÃO BRASIL-PARAGUAI

ESTRADAS

Maior vão-livre da América Latina: 470m
Valorização do turismo em Foz do Iguaçu
Parceria com Governo Federal e Itaipu

1.880km de pavimentação
por todo o estado

25 mil km de modernização na rede elétrica no campo
Mais de R$ 2 bilhões investidos
Menos quedas para os produtores rurais

Apesar do coronavírus, o Governo do Estado
continua o projeto de transformar o Paraná
no hub logístico da América Latina.
Saiba mais em www.pr.gov.br

