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Mapa mostra em 
tempo real obras 
e aquisições do 
Município desde 2017 
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Empresa de fachada 
em Umuarama era 
sede do contrabando 
de bebidas 

Procon Municipal 
instaurou mais de 50 
processos referentes à 
pandemia 

Umuarama é a 33ª no ranking  
da transparência do TCE-PR

O Tribunal de Contas publicou um ranking dos portais da transparência dos 399 municípios 
paranaenses. A listagem tem como base o ITP (Índice de Transparência da Administração 

Pública) de cada prefeitura e Umuarama aparece entre os que apresentam mais clareza nas 
informações prestadas. O indicador foi desenvolvido pelo TCE-PR em 2018 e aferido pela pri-
meira vez no fim do ano passado. A primeira colocada foi a Prefeitura de Candói (Centro-Sul), 

que atingiu nota 94,48%, seguida por Cascavel, Maringá, Londrina e Andirá. l Pág. 5

Pesca proibida
 O IAT (Instituto Água e Terra) - antigo IAP - proibiu a pesca nas bacias dos Rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, Tibagi, 
Pirapó, Laranjinha, São Francisco Salso e Verdadeiro, Jordão e todos os seus afluentes diretos. A medida foi 
adotada diante da grave crise hídrica do Estado e vale até que os rios tenham níveis, cotas hídricas e volumes 

normalizados. A medida não vale para o Rio Paraná, que é federal.  l Pág. 4
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Publicidade suspensa
O ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) Bruno 
Dantas determinou que o Banco do Brasil (BB) suspenda 
“qualquer veiculação de publicidade” em sites, blogs, portais 
e redes sociais. A decisão, em caráter provisório, atende a 
representação do Ministério Público junto ao TCU questionando 
“interferência indevida” da família de Jair Bolsonaro na gestão 
de publicidade do banco. Nas redes sociais, Carlos Bolsonaro 
criticou a decisão do BB de suspender publicidade num site já 
condenado por difundir fake news; o banco voltou atrás.

Último fôlego
O presidente Jair Bolsonaro disse que o socorro de R$ 60 
bilhões para Estados e municípios é a última oportunidade 
para governadores e prefeitos. “Nós não podemos continuar 
socorrendo Estados e municípios que devem, no meu entender 
de forma racional, começar a abrir o mercado”, afirmou. 
Bolsonaro se comprometeu a sancionar ontem (27) o projeto 
de socorro aos Estados e municípios, e vetar o artigo que poupa 
categorias, inclusive de segurança pública, do congelamento 
até o fim de 2021. Antes de sancionar o projeto, Bolsonaro deu 
reajuste de até 25% para as polícias do Distrito Federal.

Alvo paranaense
Entre os oito deputados bolsonaristas, que se tornaram alvos 
da Polícia Federal na operação deflagrada ontem (quinta-feira, 
27) em três estados, está um deputado federal paranaense. 
Filipe Barros (PSL). A Polícia Federal cumpre mandados judiciais 
de busca e apreensão no âmbito do inquérito das fake news, 
além de Barros, Luiana Hanbg (dono da Havan), Roberto 
Jefferson e Allan dos Santos também foram citados, vem como 
os deputados Bia Kicis (PSL-DF), Carla Zambelli (PSL-SP), Daniel 
Lúcio da Silveira (PSL-RJ), Junio do Amaral (PSL-MG), Luiz 
Phillipe Orleans e Bragança (PSL-SP) e os deputados estaduais 
Douglas Garcia (PSL-SP) e Gil Diniz (PSL-SP). (mais na pag 03)

Restaurantes 
por quilo
A proposta que regulamenta o 
funcionamento de restaurantes 
que oferecem o serviço de 
buffet por quilo no PR durante 
a pandemia de Covid-19 
foi retirado da pauta de 
votações da sessão remota 
na Assembleia Legislativa. O 
secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto, solicitou mais tempo 
para avaliar os regramentos 
previstos na matéria. O projeto 
é assinado por Ademar Traiano 
(PSDB), Delegado Francischini 
(PSL) e Alexandre Curi (PSB), 
e ainda aguarda os pareceres 
da Comissão de Constituição 
e Justiça, de Defesa do 
Consumidor e de Saúde Pública 
da Casa.

Dialogando 
com a Alep
Segundo Traiano, a retirada da 
proposta demonstra que a Alep 
está aberta ao diálogo para 
o melhoramento do projeto 
com o objetivo de aprimorar 
os serviços de alimentação 
durante a pandemia. “O 
secretário Beto Preto solicitou 
a retirada, até a segunda (1º), 
para que possa acrescentar 
algo. Por isso retirei por ofício 
para ouvir o secretário. Esse é 
um projeto importante, que 
servirá para criar alternativas 
aos restaurantes. Além disso, 
regulamenta a possibilidade, 
uma vez que há um clamor 
das empresas que atuam 
com restaurantes”, afirmou o 
presidente da Casa.
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PF faz buscas em endereços de 
Roberto Jefferson e Luciano Hang

A Polícia Federal realizou 
buscas e apreensões ontem 
(27) no âmbito do inquérito do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
que apura produção de informa-
ções falsas e ameaças à cor te 
– conhecido como ‘inquérito 
das fake news’.

Entre os alvos estão o ex-de-
putado federal Rober to Jef -
ferson; o empresário Luciano 
Hang, dono da Havan; os blo-
gueiros Allan dos Santos e Wins-
ton Lima. Eles são aliados do 
presidente Jair Bolsonaro.

As medidas foram autorizadas 
pelo ministro Alexandre de Moraes, 
relator do caso.

As buscas com relação a Jef-
ferson foram realizadas em dois 
endereços dele: um na cidade 
de Comendador Levy Gasparian 
e outro em Petrópolis (ambas no 
Rio de Janeiro). Hang teve bus-
cas em dois endereços em Brus-
que e um em Balneário Cambo-
riú, em Santa Catarina. Além 
desses dois estados, mandados 
foram cumpridos em São Paulo, 
no Mato Grosso, no Paraná e 
no Distrito Federal. Ao todo, a 
operação tem 29 mandados de 
busca e apreensão.

Ao longo das investigações, 
laudos técnicos demonstraram 
que um grupo produz e dissemina 
informações falsas, sempre com 
o mesmo padrão. Foram identifi-
cados pelo menos quatro finan-
ciadores desse grupo.

Ao todo, as investigações já 
identificaram ao menos 12 per fis 
em redes sociais que atuam na 
disseminação de informações, de 
forma padronizada, contra minis-
tros do tribunal.

Aras pede suspensão do inquérito 
das fake news 

O procurador-geral da República, Augusto Aras, pediu ontem (27), 
logo depois que foi desencadeada a operação da PF, que o ministro 
do Supremo, Edson Fachin suspenda o inquérito da fake News, no 

qual é relator. Aras disse que a PGR foi ‘surpreendida’ com as ações 
“sem a participação, supervisão ou anuência prévia do órgão de per-
secução penal” e disse que isso “reforça a necessidade de se conferir 

segurança jurídica” ao inquérito, “com a preservação das prerroga-
tivas institucionais do Ministério Público de garantias fundamentais, 
evitando-se diligências desnecessárias, que possam eventualmente 

trazer constrangimentos desproporcionais”. No pedido, o procurador 
argumenta não ver crime nos posts em redes sociais dos alvos da 

operação, considerando “desproporcionais” as medidas de bloqueio 
das contas em redes sociais.

Isso significa, por exemplo, 
que esses per fis encaminham 
o mesmo tipo de mensagem, 
da mesma forma, na mesma 
periodicidade. Técnicos cruzam 
informações para tentar localizar 

financiadores desses per fis.
O ministro Moraes determinou 

ainda que deputados federais e 
estaduais deverão ser ouvidos no 
inquérito em até 10 dias. Eles não 
foram alvos de mandados.

DONO da Havan Hang teve buscas em dois endereços em Brusque e um em Balneário Camboriú

DIVULGAÇÃO
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Pesca proibida

O Instituto Água e Terra 
(IAT), antigo IAP, publicou 
uma portaria que proíbe a 
pesca em rios de compe-
tência do estado do Paraná, 
prioritariamente nas bacias 
dos rios Ivaí, Piquiri, Cinzas, 
Tibagi, Pirapó, Laranjinha, 
São Francisco Salso e Ver-
dadeiro, Jordão e todos os 
seus afluentes diretos. A 
medida foi adotada diante 
da grave crise hídrica e vale 
até que os rios tenham seus 
níveis, suas cotas hídricas e 
volumes normalizados.

A medida não vale para 
o Rio Paraná, que é fede-
ral. Conforme a por taria, 
está assegurada a pescaria 
artesanal praticada por pes-
cadores profissionais, reali-
zada em barcos de pequeno 
porte e petrechos de pesca.

O documento traz como 
parágrafo único sobre a libe-
ração do trecho do rio Ivaí 
demarcado em aproxima-
damente 110 quilômetros, 
entre a rodovia BR-369, que 
liga São Pedro a São João 
do Ivaí até o Porto de Areia 
de Ivaiporã – onde a pesca 
praticada exclusivamente 
por pescadores filiados a 
Colônia Z-17 de Porto Ubá.

A fiscalização deverá ser 
feita pelas Polícias Ambiental, 

Civil, Militar e por fiscais do 
IAT e sofrerão penalidades 
os pescadores que forem 
flagrados infringindo as desig-
nações da portaria.

Nas últimas semanas os 
fiscais do Instituto já esta-
vam realizando vistorias 
na região, visando coibir a 
pesca predatória.

ESTIAGEM
Em meados de maio, 

devido à estiagem prolongada 
no Estado, o nível de água 
dos rios já estava bem abaixo 
do normal. Em muitos locais 
apenas filetes de água pas-
sam entre as pedras, que 
antes estavam submersas. 
E os peixes represados, se 
formaram alvos fáceis para 
os pescadores.

Por isso o IAT, iniciou a 
fiscalização, sempre com 
base em denúncias e, num 
único final de semana pas-
saram por Alto Piquiri, Brasi-
lândia do Sul e Iporã.

De acordo com o chefe 
do escritório regional do IAT, 
Felipe Furquim, na ocasião 
foram apreendidas redes e 
foram lavradas notificações 
em abordagens nos rios e 
em acampamentos mon-
tados pelos pescadores, 
além de averiguação em 
veículos nas estradas.

FISCAIS e policiais ambientais farão a fiscalização em toda a área compreendida 
pelo Instituto Terra e Água 

DIVULGAÇÃO

Recuperação de crédito
“A urgência e a emergência 
provocadas pela pandemia 
do coronavírus obrigam o 
Paraná a tomar atitudes 
de apoio aos pequenos 
empreendedores, 
microempresários e 
também para comerciantes 
autônomos. Eles estão 
sofrendo diretamente 
os impactos negativos 
provocados pelo necessário 
distanciamento social, 
que enfraqueceu a 
economia. Muitos 
estão inadimplentes, 
infelizmente”, disse o 
deputado Cobra Repórter 
(PSD) que apresentou 
requerimento solicitando 
a adoção de um plano de 
recuperação creditícia.

Como funciona
O plano tem como objetivo 
a abertura de créditos 
especiais, por intermédio 
da Fomento Paraná, para 
que possam suportar o 
impacto financeiro causado 
pela crise provocada pela 
pandemia de coronavírus. O 
requerimento foi enviado ao 
governador Ratinho Junior 
e ao secretário Renê Garcia 
Junior (Fazenda).

Mudança de armas
O deputado Soldado 
Adriano José (PV) solicitou 
ao secretário Rômulo 
Marinho Soares (Segurança) 
mudança no armamento 
utilizado pela Polícia Militar. 
Ele questiona a qualidade 
da pistola Taurus/calibre 
.40, conhecida por falhas 
que resultam em disparos 
acidentais. Adriano José, que 
é policial militar, revela a 
insatisfação dos colegas com 
o armamento. ”Há extenso 
histórico na corporação 
com os efeitos que causam 
disparo acidental e a 
falha de disparos quando 
acionado o gatilho”.

Armas II
“Não há dúvida de que 
a falha em um disparo 
pode custar a vida de um 
policial. Em ocorrências 
policiais não há segunda 
chance, necessitando do 
melhor do servidor, mas 
também o melhor do seu 
armamento”, afirma o 
deputado, que sugere outros 
fabricantes. “A exemplo 
da Glock e Sig Sauer - que 
oferecem armamentos com 
as mesmas características 
com qualidade superior e 
valores concorrentes aos 
praticados pela Taurus 
e, principalmente, sem 
históricos de defeitos 
no produto que colocam 
vidas em risco”.

Novos leitos
Trinta novos leitos para 
tratamento da covid-19, 
disponibilizados pela 
Secretaria Estadual de 
Saúde, já podem atender 
pacientes no Instituto São 
José em Laranjeiras do Sul. 
São dez leitos de UTI e 20 
leitos de enfermaria. O valor 
de custeio mensal dos leitos 
é de cerca R$ 420 mil. Além 
da remuneração da equipe 
profissional, o contrato com 
a Secretaria de Saúde inclui 
medicamentos, insumos, 
equipamentos de proteção e 
a manutenção geral. 

Aprovado!!!
O senador Flavio Arns 
(Rede) destaca a aprovação 
da concessão do direito de 
transporte especial para 
cuidadores de pessoas com 
deficiência, com doenças 
raras ou idosas. “Tivemos 
grande vitória para a proteção 
de pessoas idosas, com 
deficiência ou com doenças 
raras em relação à covid-19. 
O texto aprovado garante aos 
cuidadores que atuam com 
esses cidadãos transporte 
especial durante a pandemia.”
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Umuarama está no 33º lugar no 
ranking da transparência do TCE

O Tribunal de Contas do Estado 
publicou em seu site um ranking 
dos portais da transparência dos 
399 municípios paranaenses. A 
listagem tem como base o Índice 
de Transparência da Administração 
Pública (ITP) de cada prefeitura. O 
indicador, desenvolvido pelo TCE-
-PR em 2018, foi aferido pela pri-
meira vez no final do ano passado.

A primeira colocada foi a Pre-
feitura de Candói (Centro-Sul), 
que atingiu a nota de 94,48%. 
Na sequência, aparecem os 
poderes executivos municipais 
de Cascavel (93,07%), Maringá 
(85,37%), Londrina (84,89%) e 
Andirá (81,58%). Umuarama está 
no 33º lugar com (77,58%).

A capital do Paraná, Curitiba, 
ficou na 198ª posição, com pontua-
ção de 65,23%. A última colocada 
foi a administração de Luiziana 
(6,01%). Todos os gestores foram 
notificados previamente a respeito 
da realização da avaliação.

NOROESTE
De baixo para cima, no final da 

Metodologia
Para aferir o desempenho dos portais, foi firmado um termo de coopera-

ção técnico-científica entre o TCE-PR e a Universidade Positivo e depois foram 
realizados 12 encontros, entre outubro e novembro de 2019, nos quais 35 

alunos do 1º ao 5º ano do curso de Direito da instituição de ensino analisaram 
a qualidade dos portais da transparência municipais. Ao longo do processo, 

os estudantes foram orientados por servidores do TCE-PR que validaram, 
por amostragem, os resultados obtidos pelos universitários. A avaliação dos 
portais levou em consideração a transparência administrativa, financeira e 

passiva, boas práticas e usabilidade.

“Menos transparência significa 
mais ilícitos”

Futuramente, o indicador servirá ainda como um dos critérios de apreciação 
das contas anuais dos gestores públicos paranaenses, além de ser usado como 
fator de risco para o planejamento das atividades de fiscalização do órgão de 

controle. “Além de estarem descumprindo dispositivos legais expressos que regem 
a transparência da administração pública, municípios com baixo índice de transpa-
rência podem apresentar maior chance de ilícitos”, explica o coordenador-geral de 

Fiscalização do TCE-PR, Rafael Ayres.

fila, Nova Olímpia aparece entre os 
municípios que menos apresentou 
transparência no ano de 2019, 
estando na 394ª colocação, com 
ITP de 38,17%; Tuneiras do Oeste 
segue em 387º com 40,22% e 
Iporã, município em que o prefeito 

é Darlan Scalco, também é presi-
dente da Associação dos Municí-
pios do Paraná e do Cibax (Consór-
cio Intermunicipal de Conservação 
da Biodiversidade da Bacia dos rios 
Xambrê e Piquiri), está em 384º 
lugar com ITP de 40,79%.

PORTAL do Município está entre os aprovados pelo TCE, como os mais transparentes do Estado

DIVULGAÇÃO
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SÚMULA DE CONCESSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
O proprietário abaixo torna público que recebeu do IAT - Instituto Água e 
Terra, Licença de Instalação – LI nº 181234, para o empreendimento a seguir 
especificado:
EMPEENDIMENTO:  Tratamento de Madeiras Zorzato Lisik Ltda - ME
CNPJ: 28.810.756/0001-15
ATIVIDADE: Serraria sem desdobramento de madeiras (tratamento de madeiras)
ENDEREÇO:  Lote de terras “A”, (Rod. PR-323, João Jorge Saad, nº 4250, km 
279), Trevo da Estrada Mariluz
MUNICÍPIO: Cruzeiro do Oeste- PR        VALIDADE: 18/05/2022

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O proprietário abaixo torna público que requereu ao IAT - Instituto Água e Terra, 
Licença de Operação – LO, para o empreendimento a seguir especificado:
EMPEENDIMENTO:  Tratamento de Madeiras Zorzato Lisik Ltda - ME
CNPJ: 28.810.756/0001-15
ATIVIDADE: Serraria sem desdobramento de madeiras (tratamento de madeiras)
ENDEREÇO:  Lote de terras “A”, (Rod. PR-323, João Jorge Saad, nº 4250, km 279), 
Trevo da Estrada Mariluz
MUNICÍPIO: Cruzeiro do Oeste- PR

Ponte rural na divisa com 
Xambrê recebe vigas

A ponte rural que está 
sendo construída pela Pre-
feitura na Estrada Baitira, 
divisa com Xambrê, rece-
beu ontem (27), as vigas 
de sustentação. A obra 
melhora as condições da 
ligação, que permite a 
redução do fluxo nas rodo-
vias da região, principal-
mente do tráfego de cami-
nhões que transportam a 
cana-de-açúcar (Julietas) 
até a unidade local da 
Usina Santa Terezinha, 
além de gado, leite e 
outros produtos do campo.

A instalação das vigas 
e a parte final para a con-
cretagem. Depois restará 
apenas os aterros. “A 
obra ligará as estradas 
Baitira e João Baraniuk, 
reduzindo distâncias no 
transpor te de cana. A 
empresa é grande gera-
dora de empregos e divi-
sas para o município. E 
atenderá também pro-
dutores da agropecuá-
ria em geral”, lembrou o 
secretário Mauro Liutti.

A ponte terá 13 metros 
de extensão e o investi-
mento do município na 
obra é de R$ 425 mil. 
Esta é a segunda de um 
conjunto de seis pontes 
que a Prefeitura está 
construindo na zona rural, 
todas em concreto e com 
vigas padrão rodoviá-
rio. “São obras que vão 
melhorar as condições de 
tráfego para os moradores 
da zona rural, facilitando o 
escoamento da produção 
e o acesso aos serviços 
na cidade. O investimento 
total é de R$ 2,6 milhões 
com recursos de convê-
nio entre o município e 
o Ministério da Integra-
ção Nacional”, lembrou o 
prefeito Celso Pozzobom. 
A primeira ponte foi cons-
truída na Estrada Timbó e 
as demais, cuja metragem 
varia de 65,50 m² a 90,7 
m², serão nas estradas Itajé 
(córrego Cedro), Paulista 
(Água do Jumento), Divisora 
(Água Santa Rosa) e Cea-
rense (ribeirão Tiradentes).

O prefeito 
Celso Pozzobom 
recebeu verea-
dores, secretários 
municipais e 
diretores de 
departamentos 
da Prefeitura 
para autorizar o 
início das obras 

de revitalização do Bosque dos Xetá. “Nosso projeto é tornar o 
bosque mais seguro, atrativo e preparado para ser utilizado pela 
população em passeios a pé ou de bicicleta, corridas leves e outras 
atividades físicas e a ideia é estar com tudo pronto até o final de 
outubro, para que a estrutura seja usada no próximo verão”, disse. 
Serão investidos R$ 972.631,90 na revitalização da pista, 
construção de ciclovia, pista de caminhada externa e implantação 
de paisagismo e de gradil em todo o entorno do bosque, com 
recursos do Finisa do Ministério das Cidades/CEF. A previsão para 
a entrega da obra pronta é 24 de outubro.

ESTA é a segunda, de um conjunto de seis pontes que a Prefeitura está construindo 
na zona rural com vigas padrão rodoviário
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Em tempo real

Um mapa online, mostra 
obras públicas, aquisições 
e contratação de empresas 
realizadas pela Prefeitura a 
partir de 2017. Com isso, 
qualquer pessoa, em qual-
quer parte do mundo pode 
verificar as construções, 
reformas de prédios e 
obras, estradas, pavimen-
tação e recape asfáltico, 
implantação de redes plu-
viais, iluminação pública, 
aquisição de veículos e 
contratação de empresas 
por parte do município.

O projeto foi desenvol-
vido pela Controladoria 
Interna da Prefeitura, sob 
a coordenação do controla-
dor Daniel Dutra de Souza 
e equipe. “O objetivo é 
aumentar a transparência e 
o controle social sobre as 
realizações do município, 
dando mais visibilidade às 
ações em atenção ao prin-
cípio constitucional da publi-
cidade”, explicou.

Para o prefeito Celso 
Pozzobom, trata-se de uma 
impor tante fer ramenta 
para a população saber 
onde e como o município 
tem investido os recursos 
públicos. “A transparência 
sempre foi importante nesta 
gestão. Temos muitas reali-
zações e todas podem ser 

conhecidas e comprovadas, 
graças a esse acompanha-
mento em tempo real”, 
disse, parabenizando a 
equipe pelo bom trabalho.

A Controladoria Interna 
Municipal (CIM) iniciou o 
projeto no ano passado, 
quando passou a alimen-
tar o mapa de investimen-
tos realizados pelo poder 
público tanto na sede 
quanto nos distritos, pon-
tuando e detalhando os 
investimentos exatamente 
nas coordenadas onde eles 
foram realizados. “Criamos 
uma ferramenta de con-
trole para a sociedade, 
acessível a qualquer dis-
positivo ligado à internet”, 
disse o controlador.

O mapa do CIM, inspi-
rado no Mapa Interativo 
do Tribunal de Contas 
do Paraná (TCE/PR), tem 
um link direto no site da 
Prefeitura.

“A iniciativa equipara as 
informações de Umuarama 
às apuradas em auditorias 
e fiscalizações do TCE entre 
2016 e 2018 e serve com 
funcionalidade ímpar para o 
jurisdicionado nas consul-
tas dos principais assuntos 
abordados no Plano Anual 
de Fiscalização (PAF)”, 
acrescentou Daniel Dutra.

ONLINE, qualquer pessoa no mundo pode verificar as construções, aquisição de 
veículos e contratação de empresas de qualquer município
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Serviço Tabajara?
A eventualidade de o presidente 
Jair Bolsonaro ter o seu próprio 
“serviço secreto” - como conotou 
na fala da reunião ministerial - 
com supostos reports dados por 
agentes da segurança, rende 
enquadramentos por infrações 
nas Leis 8112 e 4878 aos policiais; 
além, claro, de incorrer em crime 
de responsabilidade o chefe da 
nação. O Artigo 325 do Código 
Penal prevê demissão para os 
agentes (“revelação de segredo 
do qual se apropriou em razão do 
cargo”). O Artigo 2º da Lei 8112 
(“Promover, constituir, financiar 
ou integrar, pessoalmente ou por 
interposta pessoa, organização 
criminosa”) dá reclusão de três 
a oito anos, e multa. Ressalte-se 
também o Artigo 1º: “Nas 
mesmas penas incorre quem 
impede ou, de qualquer forma, 
embaraça a investigação de 
infração penal que envolva 
organização criminosa”. 

Tem mais
O Artigo 7º prevê que, 
“Se houver indícios de 
participação de policial nos 
crimes de que trata esta Lei, 
a Corregedoria de Polícia 
instaurará inquérito policial 
e comunicará ao Ministério 
Público, que designará 
membro para acompanhar o 
feito até a sua conclusão”.

#fiqueemcasa 2.0
A Coluna tem informes de que 
muitos professores das federais 
querem e podem dar aulas 
on-line, mas são pressionados 
por colegas sindicalizados a 
ficarem em casa.

Cegueira do MEC
Vergonha para as federais 
que, apesar do aperto, têm 
milhões de reais mensais 
repassados pelo MEC e há 70 
dias “estudam” ferramentas 
para ministrar aulas virtuais.

Bico
Há relatos de que há 
professores, servidores 
públicos, priorizando contratos 
com faculdades particulares, 
pelas quais dão cursos on-line. 
E o aluno da pública que se vire.

Bom exemplo
Veja o bom exemplo, a custo 
zero, de que, com atitude, 
esforço conjunto (mestres 
e alunos) e ferramentas 
simples é possível ter aulas 
on-line. Alunos do primário 
de cidadezinha de 3 mil 
habitantes das montanhas 
de Minas Gerais recebem 
as tarefas diariamente por 
whatsapp dos pais. 

“Dever de casa”
Feito o “dever de casa”, reenviam 
para o professor corrigir. E ainda 
há chamadas de vídeo para 
“tomar” tabuada e aulas de 
português. Preservaremos o 
nome do município, da escola 
e dos professores para evitar 
perseguição. 

Ajudando...
No afã de ajudar o brasileiro 
na crise, o Congresso dá vida 
a ideias que, se vingarem, 
podem piorar o cenário. 
Causa polêmica o PL 645, 
dos deputados Denis Bezerra 
(PSB-CE) e Vilson da Fetaemg 
(PSB-MG). A proposta suspende 
até o fim do ano os registros de 
consumidores e empresas nos 
cadastros do SPC e Serasa. 

...os caloteiros
Emendado no Senado, o PL 
teve seu alcance estendido 
aos protestos em cartório, 
o que piora a circulação 
de dinheiro, na visão do 
Sinfac-SP, sindicato que 
representa as factoring, as 
securitizadoras e as Empresas 
Simples de Crédito. Aliás, 
muito mau pagador usa isso 
e já atrasa contas de meses 
porque cartórios não estão 
notificando os devedores. 

Correção
A Latam pediu recuperação 
judicial, e não concordata, 
como publicamos ontem. 
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Empresa de Umuarama era sede de contrabandistas
A Polícia Federal de 

Guaíra foi às ruas na 
manhã de ontem (quin-
ta-feira, 27) para defla-
gração da denominada 
‘Operação Champagne’. 
Houve o cumprimento 
de mandados judiciais 
de busca e apreensão 
nos municípios de Terra 
Roxa, Guaíra e Umua-
rama. Segundo a Polí-
cia Federal, a Capital 
da Amizade é tida como 
sede de atuação do 
grupo que está sendo 
investigado.

ESQUEMA ONLINE
A investigação teve 

início após denúncias de 
que havia um esquema 
organizado de importa-
ção ilegal de produtos 
do Paraguai e venda 
pela internet, em sites 
de anúncios, com entre-
gas todo o Brasil, espe-
cialmente o estado de 
São Paulo. Durante as 
investigações consta-
tou-se que ocorreram 
entregas de produtos 
importados ilegalmente 
em todos os 27 esta-
dos da federação e que ocorreram 
apreensões de mercadorias em 
pelos menos 7 estados, após vis-
torias realizadas pelos órgãos fisca-
lizadores. O grupo atuava principal-
mente na importação ilegal e envio 
de bebidas alcoólicas de alto valor, 
tais como champagnes e vinhos 
franceses. Os investigados atuavam 
também com vendas no atacado de 
eletrônicos, em especial telefones 
celulares smarthphones e comércio 
de cigarros contrabandeados.

“Pra brindar ao 
encontro”
A ação foi batizada de ‘Operação 
Champagne’ em referência à bebida 
francesa que era contrabandeada 
e comercializada pelo grupo via 
internet e remetida para diversos 
estados da federação, tendo sido 
iniciada a investigação a partir de 
anúncio de uma destas bebidas. Os 
envolvidos são investigados, cada 
um na medida de suas condutas, 
pelos crimes de contrabando, des-
caminho, comercialização ilegal de 
agrotóxicos e associação criminosa 
e os objetos arrecadados foram 
encaminhados para Delegacia da 
Polícia Federal em Guaíra.

Empresa de fachada

Agrotóxicos, cigarros e armas
Nas investigações realizadas pelos agentes da Polícia Federal de Guaíra, foi 

descoberto que parte do grupo, que mantém sede no município de Terra Roxa (106 
quilômetros de Umuarama), também agia importando ilegalmente e comercializando 

agrotóxicos do Paraguai, além de carregamentos de cigarros paraguaios e armas 
de fogo. Durante as investigações foram identificadas ao menos duas empresas de 

fachada utilizadas pelo grupo para emissão das notas fiscais fraudulentas dos produ-
tos comercializados, sendo que uma das empresas é sediada em Umuarama e outra 
em Terra Roxa. A emissão de notas fiscais de produtos contrabandeados visava difi-

cultar a fiscalização e eventual retenção das mercadorias durante o trajeto de entrega 
para os compradores, dissimulando a origem dos produtos.

AGENTES da Polícia Federal visitaram residências em Umuarama, Terra Roxa e Guaíra em busca 
dos envolvidos

DIVULGAÇÃO

Morador em Umuarama

Já em relação ao outro inves-
tigado, um homem de 33 anos, 
residente em Terra Roxa, foi veri-
ficada prática de contrabando de 
cigarros e agrotóxicos e apesar 
de ainda não haver vinculação 
específica entre os grupos, verifi-
cou-se que utilizavam da mesma 
empresa para emissão das notas 
fiscais. Empresa está sediada em 
Terra Roxa e estima-se que houve 
movimentação de pelo grupo de 
pelo menos R$ 700 mil em mer-
cadorias importadas ilegalmente 
e postadas para todo Brasil, nos 

últimos 48 meses, sem contar 
os tributos não recolhidos e os 
prejuízos causados ao comércio 
interno, que não consegue com-
petir com os preços praticados 
por estes grupos.

Os mandados de busca e apreen-
são tinham como objetivo angariar 
os elementos finais de prova para 
vincular os integrantes do grupo, 
localizar eventuais mercadorias e 
produtos ilegais, além de apreender 
documentos relacionados com as 
empresas utilizadas para emissão 
das notas fiscais.

Um dos alvos da opera-
ção deflagrada na manhã de 
ontem trata-se de um homem 
de 39 anos, residente em 
Umuarama. De acordo com a 
Polícia Federal, o investigado 
possui um extenso histórico 
de autuações e apreensões 
de produtos impor tados. Este 
mesmo homem era tido como 
o responsável pela logística, 
desde as viagens ao Paraguai 
ou em cidades da fronteira, 
como Guaíra, Mundo Novo/MS 
ou Foz do Iguaçu/PR para inter-
nalizar eletrônicos e bebidas. 
Posteriormente ele realizava 
a postagem das mercadorias, 
sempre  em c idades mais 
distantes da fronteira com o 
intuito de diminuir as chances 
de retenção dos produtos.

Os agentes da Polícia Fede-
ral começaram a filtrar informa-
ções a respeito do morador de 
Umuarama, depois que ele foi 
preso em flagrante, no mês de 

abril, na cidade de Guaíra trans-
por tando uma carga de eletrôni-
cos (telefone celulares) avalia-
das em mais de R$ 100 mil. O 
detido também chegou a ser alvo 
de outra apreensão, realizada no 

município de Foz do Iguaçu, 
no mês de março. Naquela 
ocasião, a pela Receita Fede-
ral abordou o veículo condu-
zido pelo suspeito e realizou 
a apreensão das mercadorias.

SMARTPHONES e eletrônicos foram apreendidos recentemente com o umuaramense envolvido no esquema. 
Ele era o responsável pela logística

DIVULGAÇÃO PF
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Em tempo de pan-
demia, o Lions 
Clube de Umuara-
ma reuniu compa-
nheiras e domado-
ras para a promo-
ção do Escondidi-
nho com renda em 
favor do Banco 
Ortopédico “CL 

Euclides Gimenes. Vamos continuar colo-
cando a nossa bondade em ação, lem-
brando sempre da saúde e da segurança.  

S E R V I Ç O  V O L U N TÁ R I O  
N Ã O  P O D E  PA R A R  

Procon já instaurou mais de 50 
processos referentes à pandemia

O Procon de Umua-
rama tem recebido 
um grande número de 
denúncias e reclama-
ções desde a adoção de 
medidas para combate à 
pandemia do novo coro-
navírus, declarada pela 
Organização Mundial de 
Saúde (OMS). Desde 
que o prefeito Celso 
Pozzobom promulgou os 
decretos municipais com 
ações de enfrentamento 
à Covid-19, foram reali-
zados mais de 600 aten-
dimentos por telefone, 
on-line e presenciais.

“Foram 35 fiscaliza-
ções que resultaram em 
31 termos de investiga-
ção, seis autos de cons-
tatação e uma medida 
cautelar, números con-
tabilizados entre 20 de 
março e 26 de maio”, 
informou o secretário 
municipal de Proteção 
e Defesa do Consumi-
dor, João Paulo Souza 
Oliveira. “Estas ações 
culminaram na instau-
ração de 14 processos 
administrativos para ave-
riguar a possível prática 
de aumento de preço 

sem justa causa em pro-
dutos como álcool gel e 
máscaras”, disse.

Também foram instau-
rados 17 processos para 
averiguar a precificação do 
gás de cozinha (GLP) no 
município de Umuarama, 
que atualmente é um dos 
mais altos do Paraná.

Para apurar a eleva-
ção sem justa causa nos 
preços dos alimentos que 
compõem a cesta básica, 
o Procon Umuarama ins-
taurou 20 processos admi-
nistrativos até o momento, 
iniciando com mercados 
locais e estendendo a fis-
calização para as empre-
sas produtoras e/ou forne-
cedoras. Além disso, dois 
processos administrativos 
tramitam contra a Copel, 
questionando irregularida-
des em alguns cortes do 
fornecimento de eletrici-
dade em residências.

“Estas são ações que 
buscam proteger o con-
sumidor de nossa cidade 
nesse momento delicado, 
tanto de saúde como finan-
ceiro. Além dos canais 
online, o Procon de Umua-
rama também atende 

presencialmente, basta 
o consumidor realizar um 

agendamento prévio”, com-
pletou João Paulo.

FISCAIS realizaram mais de 600 atendimentos por telefone, on-line e presenciais
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Lua e Vênus fecham na parceria, emanam energias maravilhosas, 
abençoam seu astral e prometem um dia perfeito. Seu entusiasmo 
será contagiante e até as tarefas mais chatas parecerão fáceis. 
Cuidado para não se distrair com fofocas e conversas bobas.

Touro 21/04 a 20/05
Boas novas chegam de Mercúrio, regente do seu paraíso astral, que 
começa a brilhar nos graus cancerianos, empoderando sua comunicação, 
inteligência e energia mental. Sua maneira de se expressar ficará mais 
receptiva, carinhosa e você vai atrair a simpatia alheia com facilidade. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua segue seu rolê livre, leve e solta em sua Casa 3 e ainda faz 
aspecto maravigold com Vênus, sinal de que criatividade, simpatia 
e boa lábia serão seus trunfos para brilhar e alcançar seus ideais. 
A maior surpresa desta quinta chega de Mercúrio, que muda para 
o setor financeiro do seu horóscopo. 

Câncer 21/06 a 21/07
Ganhar dinheiro continuará entre os seus principais interesses 
nesta quinta e quem garante é a Lua, que dá um rolê em sua Casa 
da Fortuna e ainda troca ótimas energias com Vênus. Sua intuição 
estará ainda mais poderosa e pode te indicar caminhos prósperos. 

Leão 22/07 a 22/08
Hoje a Lua dá um rolê em seu signo e faz ângulo superpositivo com 
Vênus, enviando muita luz e energia para seu signo. Essa influência 
virá de encomenda para você realizar objetivos e agrupar pessoas em 
torno de interesses em comum, principalmente nos contatos virtuais. 

Virgem 23/08 a 22/09
Vênus fica em sintonia com a Lua e traz estímulos para focar em 
seus interesses íntimos, reabastecer suas energias e investir em 
amor próprio. Cuidar da beleza fará muito bem à sua autoestima. 
A novidade chega de Mercúrio, seu planeta regente. 

Libra 23/09 a 22/10
Hoje a Lua leonina inspira seu signo a transformar sonhos e realidade 
e troca vibrações superpositivas com Vênus, seu astro regente. Isso 
significa que seus caminhos se abrem e ideais que você vem acalen-
tando nos últimos tempos recebem o reforço do céu. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Dia propício para se concentrar em suas metas e investir toda sua 
energia na carreira. Se quer dar um salto de qualidade no que faz, 
aproveite o incentivo da Lua e confie em suas potencialidades. 
Pode obter mais produtividade e rendimento, inclusive financeiro. 

Sagitário 22/11 a 22/12
Sagita, cursos, treinamentos, tutoriais, palestras e estudos con-
tinuam favorecidos, por isso, agarre as oportunidades e aprenda 
tudo o que puder para impulsionar seu progresso. O aviso é da 
Lua leonina, que hoje também troca likes com Vênus e dá sinal 
verde para suas parcerias, seja no âmbito pessoal ou profissional. 

Capricórnio 22/12 a 20/01
Se depender das estrelas, esta quinta-feira terá um total de zero defeitos pegar 
firme em suas atividades e ver o seu trabalho render. Lua e Vênus darão 
carta branca para focar nas responsabilidades, fazer bom uso do seu 
tempo e se concentrar em todas as tarefas que precisam de conclusão. 

Aquário 21/01 a 19/02
Seu signo recebe sinal verde de Vênus para se dedicar ao que mais 
gosta e transformar a quinta-feira em um dia prazeroso. Além de dar 
um rolê no setor mais positivo do seu horóscopo, o planeta do amor 
e do dinheiro troca excelentes vibes com a Lua, indicando um período 
oportuno para somar forças com quem tem interesses e afinidades. 

Peixes 20/02 a 20/03
O trabalho deve caminhar sem muitas novidades nas primeiras 
horas do dia, mas as coisas mudam e melhoram no meio da 
manhã, quando a Lua troca likes com Vênus e envia ótimas ener-
gias para o seu signo. Seus interesses vão fluir bem, sua energia 
física e mental ficará no auge e seu rendimento vai surpreender.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 6

FAS
AFIANÇADOS

INDUNICA
SISCAOL

VIRAAPRA
OEARTUR
NADADORES

SOLOAGRE
MCISMAM

VICEFONTE
CASALTAS

LOBOFOGET
CVRUCAR

GLICERINA
PROPOSITAL

Garan-
tidos

Relativo
ao sem-
blante 

(?)
Botafogo,
bailarina
carioca

Cômodo
no qual se
recebem
visitas

Indústria
(abrev.)

Mão (?),
sentido do

trânsito
em vielas

Inverte a
posição 

Vogais 
de "bala"

Para
(contra-

ção)

Hiato de
"coelho"

Que
ocorre a
cada seis

meses
César
Cielo e
Thiago
Pereira

Pedro (?),
imperador
brasileiro

Grêmio
(red.)

Habitat da
minhoca

Massa
(símbolo)

Cachaça
(gíria)

Consoan-
tes de
"grão"

Cláudia
Ohana,

atriz 

Stock-(?),
disputa
automo-
bilística

Fim, em
espanhol
Prorroga
(a data) 

Ajudar a
vítima 

501, em
romanos

Segundo
colocado

Par de 
namorados

Animal
que uiva

Inten-
cional

Substân-
cia oleosa
de sabo-

netes

Suspeita
Mistura

de branco
com índio

É usada
no anzol
Não ima-
ginário

Escapa
O cliente
preferen-
cial (ing.)

Nascente
de água
Ary Fon-

toura, ator

O nome
de Zico
Açuca-
rados

Sufixo de
"formol"

Laxante

O néctar 

Classe
(?): elite

Menino

Marcelo
(?), apre-
sentador

3/fin. 4/solo. 5/doces. 10/afiançados — proposital.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Em casa

Com este tema a Unipar comemora o Dia internacional do Brincar, celebrado na data 
de hoje, 28 de maio. Com atividades sugeridas pelas redes sociais por alunos do curso 

de Pedagogia, a expectativa é mobilizar crianças e seus pais de toda a região. O 
método é inédito, mas as brincadeiras são as tradicionais, já que o objetivo é também 

promover o resgate das formas de se divertir do passado.

 Happy Day
    Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Misael Cardoso, 

Regina Torres, Benedito Manoel Pedro, 
Gabriel Tramontine Pereira , Jorge 

Luiz Vedrame, Martha de Oliveira Sato, 
Willian Augusto Lopes Sgrinholi, Alles-
sio Fiore  Sandri Junior e  Lucia Brigi-

da Oliveira. Da coluna: felicidades.

    ZOOM
      Em tempos de recordar (enquanto os eventos não voltarem) LIANA 

FALLER  ganha o zoom da coluna na tarde do Hightea 2018 , onde partici-
pou da maravilhosa expo de peças, quadros e porcelanas no hall do evento 

mais badalado e prestigiado da temporada. 

“Tudo o que não é eterno, é 
eternamente inútil.”  

(C.S. Lewis)

 Vinhos
    A quinta-feira 
(6) tem agenda 
para falar de 

vinhos brasileiros 
com Jane Bitten-
court  e  Daniel 

Slavador, presiden-
te da Associação 
Brasileira de Eno-
logia. Às 20h30, 

Live do Instagram 
da Confraria Par-
ceiros do Vinho.

THIAGO CASONI
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Solidário
    O programa Mesa Brasil, do siste-
ma Fecomércio, arrecada alimentos 
não perecíveis, produtos de higiene 
pessoal e de limpeza, álcool em gel, 
luvas e máscaras. Os donativos po-

dem ser entregues no Sesc e na Aciu. 
Também é possível contribuir sem sair 
de casa. Basta ligar para (44) 3621-
6700/998422-1493 e uma equipe irá 

até o local. A arrecadação será distribu-
ída para famílias socialmente vulnerá-

veis do município.

    Campanha 
    O Sesc também está empenhado 
na Campanha do Agasalho. Além da 

unidade local (rua Domingos de Paula), 
a Aciu e estabelecimentos comerciais 

espalhados pela cidade funcionam como 
postos de arrecadação. As doações 
podem ser feitas até 31 de agosto.

RECORDANDO

 JHESSICA COLTRI, ANDRESSA YOSHIDA E NAYARA FUJISAWA, na lente da 
coluna em  lançamento coleção na Carmem Steffens.

THIAGO CASONI

Pesquisas!
Pesquisas realizadas pelo Sebrae desde o anúncio da pandemia do 
coronavírus, mostram que a crise econômica atingiu em cheio os 
pequenos negócios em praticamente todos os setores da ativida-
de econômica; mas foi especialmente prejudicial para as mulheres 

empreendedoras. Segundo estudo feito pelo Sebrae em parceria com 
a Fundação Getúlio Vargas, as mulheres foram mais afetadas pela 

crise (52% paralisaram “temporariamente” ou “de vez” suas ativida-
des, contra 47% nos homens). Além disso, a proporção de empresá-
rias com dívidas em atraso (34%) é maior que a encontrada entre os 

homens (31%).

***

O último levantamento feito pelo Sebrae entre os dias 30 de abril 
e 5 de maio, mostra que nos empreendimentos liderados por mu-

lheres há, em média, três pessoas ocupadas (os homens à frente de 
negócios têm – em média – quatro pessoas ocupadas). Na mesma 
medida, as mulheres demitiram menos. Aquelas que demitiram, 
dispensaram duas pessoas em média. Enquanto entre os homens 

que demitiram, dispensaram três funcionários, por força das perdas 
provocadas pela pandemia. O levantamento do Sebrae e FGV mos-
trou ainda que as mulheres utilizaram um pouco mais a suspensão 

do contrato de trabalho (31%) do que os homens (27%).
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COBALT 1.4 LTZ ...................................13/14 .................... PRATA ........................COMPLETO.........................................R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO ........17/17 .................... VERMELHO .............COMPLETO, AUT, COURO, TS ......R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ................17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 74.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ................17/18 .................... PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..........16/17 .................... PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...........17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...........17/18 .................... PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..........16/17 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..........17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 83.900,00
EQUINOX PREMIER TURBO ............17/18 .................... PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO, TS ... R$ 124.900,00
MALIBU LTZ ..........................................13/13 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 59.900,00
MONTANA 1.4 LS ...............................18/19 .................... BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 42.900,00
ONIX 1.0 LT ...........................................15/16 .................... BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 36.900,00
ONIX 1.0 LT ...........................................19/19 .................... BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 42.900,00
ONIX 1.4 LT ...........................................13/13 .................... BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 33.900,00
ONIX 1.4 ACT  ......................................16/17 .................... PRETO .......................COMPLETO.........................................R$ 53.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ..................................17/18 .................... PRATA ........................COMPLETO, AUT ..............................R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ..........................15/15 .................... PRATA ........................COMPLETO, AUT, TS ........................R$ 59.900.00
TRACKER 1.4 LTZ TURBO .................17/17 .................... PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO, TS ......R$ 74.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

Alguns conhecimentos e competências são 
tão específicos que só podem ser vistos ou 

aprofundados em um curso próprio. Ou seja, 
a graduação fica impossibilitada de abordá-
los de maneira aprofundada. Sendo assim, o 

planejamento da sua carreira deve considerar a 
educação continuada como algo central para o 

desenvolvimento técnico.

Invista na sua carreira 
PÓS-GRADUAÇÃO

A Unipar tem excelentes opções de 
pós-graduação em todas as áreas do 

conhecimento. Informe-se e inscreva-se já.

Também é necessário que você se 
preocupe em ter competências pessoais 
que ajudem a conquistar cada vez mais 

espaço no mercado de trabalho. 
Esse é mais um ponto que indica a 

importância da educação continuada. 
Tenha em mente que planejar o que 

fazer na pós-graduação é uma forma de 
buscar mais realização pessoal e superar 

os limites das habilidades técnicas. 
Sem dúvida, as competências 

comportamentais têm muita importância 
no currículo e na carreira. Um profissional 

que reconhece sua necessidade de 
estudar está à frente dos demais.

Quem tem a pretensão de aproveitar 
as boas oportunidades no mercado de 

trabalho precisa estar preparado para elas.
De modo geral, os empregadores 
procuram por uma combinação 

interessante de formação técnica sólida 
e boas competências pessoais. Então, 

são os cursos e as experiências depois da 
graduação que tornarão o seu currículo 
mais competitivo e deixarão você em 

destaque para participar de entrevistas e 
crescer profissionalmente.

‘Brinque 
em casa’

Está tudo pronto para a 2ª 
Mobilização Regional do Dia 
Internacional do Brincar, projeto 
do curso de Pedagogia da Unipar, 
que segue o tema ‘Fique seguro, 
brinque em casa’. Todos os anos 
a Unipar celebra o 28 de maio, 
data instituída para conscientizar 
sobre a impor tância do brincar 
saudável, junto com a Interna-
tional Toy Library Association e 
a Associação Brasileira de Brin-
quedoteca e outras instituições 
nacionais e internacionais. Desta 
vez, a comemoração vai aconte-
cer com um método supermo-
derno pela internet. Terá parceria 
do Núcleo Regional de Educação.

“Continuaremos com a mesma 
mobilização e as boas expectati-
vas de sempre, porém com outro 
formato por causa da pandemia 
da covid-19”, diz a professora 
Lucyelena Picelli, coordenadora 
do projeto de extensão Brinque-
doteca da Unipar.

A oficina já conta com 25 vídeos 
gravados por alunos, ensinando o 
passo a passo de brincadeiras tra-
dicionais para as crianças. O ponto 
alto da programação será a oficina 
on-line dirigida aos acadêmicos e 
profissionais e, além das brincadei-
ras, haverá momentos de conversa 
em redes sociais.

ESTUDANTE e criança na Brinquedoteca da Uni-
par: desta vez o brincar não terá contato físico

ASSESSORIA
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Acidente entre dois carros 
na PR-486 deixou dois feridos

Duas pessoas ficaram feridas 
na manhã de ontem (quarta-feira, 
27) dedpois que se envolveram 
em um grave acidente na rodo-
via PR-468. A colisão aconteceu 
no trecho compreendido entre os 
municípios de Brasilândia do Sul 
e Alto Piquiri. Uma das vítimas 
foi socorrida de helicóptero e a 
Polícia Rodoviária Estadual (PRE) 
compareceu ao local e fez um 
levantamento dos fatos.

O acidente foi registrado pelos 
patrulheiros por volta das 8h e 
envolveu um GM Vectra, que seguia 
no sentido oposto de um HB20.

Bombeiros do 6º Subgrupa-
mento de Umuarama se deslo-
caram até o trecho onde acon-
teceu a colisão e prestaram 
atendimento às vítimas. Eles 
agiram acompanhados de equi-
pes do Samu de Umuarama, de 
Cafezal do Sul e o serviço aero-
médico de Maringá. A vítima 
mais grave, identi9ficada como 
Denilson Zanoni, de 40 anos, 

Tentou estuprar
mulher desacordada
PMs de Cianorte (84 km de 
Umuarama) prenderam em 
flagrante um homem de 53 anos 
que tentava estuprar uma mulher 
de 28 anos. A vítima estava 
desacordada e sob efeito de 
bebidas alcoólicas. Ela foi socorrida 
pelo Samu e levada ao Hospital 
Santa Casa. Denúncias levaram os 
PMs até o local do fato. O crime 
aconteceu na calçada. O casal estava 
com as calças e as roupas íntimas 
abaixadas. O acusado foi preso em 
flagrante, depois de apenas pedir 
desculpas aos policiais no momento 
da abordagem. 

aparentemente sofreu fraturas 
nas pernas. Zanoni foi retirado 
das ferragens pelos bombeiros 
e atendido pelo Samu. O homem 
ferido foi transportado ao hospital 
Uopeccan, em Umuarama.

“As vítimas estavam cons-
cientes e cada uma estava em 

um veículo”, explicou o médico 
do Samu, Francisco Jardim. O 
outro condutor, um homem que 
aparentemente também tem 
cerca de 40 anos, foi encami-
nhado numa ambulância, com 
uma fratura no tornozelo para 
um hospital de Umuarama.

PMs de Nova Olímpia apreenderam no final da manhã de ontem (27), duas caminho-
netes preparadas para o transporte de contrabando. Denúncia levaram os policiais até uma 
oficina mecânica, onde foram encontrados os veículos. A Ford Ranger, preta e a Nissan 
Frontier, prata, estavam sem os bancos dos passageiros e os forros do interior. Os motores 
também haviam sido retirados. O dono da oficina, de 45 anos, disse que as caminho-
netes foram deixadas no local para conserto e os donos moram em Umuarama. A Polícia 
Federal foi informada e os veículos foram recolhidos.

DIVULGAÇÃO
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