
Secretaria de Saúde de 
Umuarama trata 
apenas seis pacientes 
com coronavírus 
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NESTA  SEXTA-FEIRA.

Campanha de 
valorização comercial 
deixa rádios da cidade 
na mesma frequência 

Decreto autoriza 
restaurantes a funcionar 
até meia-noite no 
Dia dos Namorados 

Arquivados
Procedimentos instaurados pela Câmara de Umuarama para 

investigar denúncias de suposta infringência ao código de ética 
foram arquivados pelas comissões. Contra o vereador Deybson 

Bitencourt não foram encontrados fatos que ultrapassam os 
limites de proteção da imunidade parlamentar e não houve 
o enquadramento da vereadora Ana Novais nas disposições 

contidas no Código de Ética. 

Perseguição termina com apreensão de 800kg de maconha
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Pandemia deixa Corpus Christi 
sem tapete e missa será on-line
O Corpus Christi, comemorado hoje (11), é um dia de oração marcado principalmente 
pelos tradicionais tapetes que decoram e colorem as ruas de Umuarama. Mas, diante 

da pandemia do novo coronavírus e do isolamento social, a tradicional celebração 
será diferente neste ano: sem tapete e on-line. l Pág. 6

l Pág. 4
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DEYBSON Bitencourt (dir.) e Ana Novais foram denunciados no Conselho de Ética da Câmara Municipal
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Retorno
O ex vereador Diemerson Castilho, assumiu a procuradoria 
jurídica do Legislativo no lugar da advogada Rosane Meyer. 
“Depois que deixei a Câmara, ao término do mandato de 
vereador, me desfiliei de partidos políticos. Só aceitei o cargo 
sugerido pelo presidente Noel do Pão, para atuar em questões 
técnicas”, expressa. Diemerson, é advogado, já foi assessor 
parlamentar e possui vasto conhecimento do Regimento 
Interna. Também foi assessor jurídico do executivo. 

Medida administrativa
Quanto à sua saída do cargo, a advogada Rosane Meyer 
relatou que não recebeu justificativa do presidente Noel do 
Pão. Advogada há 20 anos em Umuarama, Rosane atuou na 
procuradoria por dois anos, na gestão de Maria Ornelas e 
permaneceu por mais um ano e 5 meses na mesma função 
com Noel do Pão. “Trata-se de um cargo de livre nomeação e 
exoneração e todos os que são contratados devem estar cientes 
disso”, comenta. Rosane atua como advogada em seu escritório 
particular. Através de sua assessoria, Noel do Pão informou que 
a troca foi apenas uma medida administrativa.

Desapaixonada
Regina Duarte, a ‘Namoradinha do Brasil’, graças à telenovela 
Minha Doce Namorada, de 1971, quando interpretou a 
orfã Patrícia, na TV Globo e que deixou as telas em 2020 
para assumir o cargo de diretora de cultura do governo 
Bolsonaro, deixou a pasta ontem (10), oficialmente, após sua 
exoneração (a pedido) ter sido publicada no Diário Oficial 
da União. A atriz tomou posse na secretaria em 4 de março 
e sua saída foi anunciada em 20 de maio, mas formalizada 
apenas nesta quarta-feira. A instituição, ligada à Secretaria 
Especial da Cultura, é responsável pela preservação da 
produção audiovisual do país.

Pandemia sem Serasa
Deputados federais 
aprovaram projeto que 
suspende por 90 dias a 
inclusão de novos inscritos 
em cadastros negativos 
como Serasa e SPC. A 
matéria, que será enviada 
à sanção, prevê suspensão 
da inclusão no cadastro 
para dívidas não pagas após 
20 de março deste ano, ou 
seja, relacionada com as 
consequências econômicas 
provocadas pelas medidas 
de isolamento social usadas 
no combate à covid-19. A 
medida vale enquanto durar 
o estado de calamidade 
pública decretada por 
causa do novo coronavírus, 
que vai até o dia 31 de 
dezembro.

Garantia de crédito
O projeto autoriza a 
Secretaria do Consumidor 
do MJ a prorrogar a 
suspensão das novas 
inscrições nos cadastros de 
devedores enquanto durar 
a calamidade. A medida visa 
garantir acesso ao crédito 
para os consumidores 
atingidos pela pandemia. 
A medida determina que o 
Executivo se responsabilize 
pela regulamentação e 
fiscalização necessárias, sem 
prejuízo da aplicação de 
sanções previstas no Código 
de Defesa do Consumidor. 
Em casos de cobrança de 
multa por descumprimento 
da norma, o dinheiro deverá 
ser aplicado em medidas de 
combate à covid-19.
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Governo prepara pacote 
para aquecer a economia

O Governo do Paraná prepara 
um novo pacote de estímulo à 
economia que deve ser anunciado 
entre julho e agosto. Serão inclu-
sas ações de apoio a empresários, 
à manutenção de investimentos pri-
vados no Estado e de incentivo às 
compras de pequenos comercian-
tes pela população.

“Estamos finalizando este 
pacote com ações para fazer a eco-
nomia circular. Nosso grande desa-
fio é sair da crise com rapidez”, 
explicou o chefe da Casa Civil, Guto 
Silva. Segundo ele, o governo está 
fazendo um trabalho muito forte 
junto aos empresários para que os 
investimentos que estavam previs-
tos possam ser mantidos.

“O que estamos desenhando 
agora são ações de continuidade 
de atração de investimentos, com 
menos burocracia, mais segurança 
jurídica para que os investidores 
continuem colocando recursos 
no Paraná, e de financiamento 
ao setor produtivo, facilitando o 
acesso ao crédito para os peque-
nos negócios”, disse.

Uma grande preocupação do 
governo são os setores de comér-
cio e serviços, que empregam 
muitas pessoas e foram bastante 
afetados pela crise do novo coro-
navírus. Por isso, as novas medi-
das a serem anunciadas deverão 
conter incentivos para que a popu-
lação compre do pequeno comer-
ciante e que a escolha recaia em 
produtos paranaenses. “Olhamos 
para toda essa cadeia de desen-
volvimento para formular o novo 
pacote de estímulo à economia. E 
a determinação do governador Rati-
nho Jr é simplificar, desburocratizar 

Respostas rápidas
O chefe da Casa Civil destacou que durante a pandemia o governo deu res-

postas rápidas com a adoção de diversas medidas, como a dilação do pagamento 
de ICMS para as micro e pequenas empresas e a ampliação do crédito. Ele calcula 
que mais de R$ 1 bilhão de recursos estão sendo oferecidos pela Fomento Paraná 

e pelo BRDE. Somente a Fomento Paraná recebeu mais de 28 mil pedidos de 
créditos novos a partir de 27 de março, quando foi lançado o Programa Paraná 

Recupera, criado para apoiar empreendedores informais, MEIs, micro e pequenas 
empresas. Deste total, quase 10 mil operações já foram processadas e a Fomento 

agiliza a análise dos restantes, batendo recorde em contratos de microcrédito.

os financiamentos para alcançar o 
microempresário”, reforçou.

ESTRATÉGIA
Guto Silva disse que a estraté-

gia do governo para que o Estado 
saia rapidamente da crise é somar 
as novas medidas de incentivo, os 
resultados do agronegócio e fortes 
investimentos públicos.

“Um grande ativo que temos 
no Paraná é a agricultura. Tive-
mos uma supersafra, que gerou 
liquidez no interior do Estado, 

onde o agronegócio é for te. O 
Porto, durante a pandemia, bateu 
recordes históricos de movimenta-
ção. Acreditamos nesse colchão 
de segurança para a retomada 
econômica”, disse.

Nos próximos meses, afirmou, 
o governo irá aplicar R$ 600 
milhões em obras de infraestru-
tura e desenvolvimento urbano, 
que geram muitos empregos rapi-
damente. Também serão acelera-
dos os projetos de concessões.

GUTO Silva disse que a estratégia é somar novas medidas de incentivo, resultados do agronegócio e fortes 
investimentos públicos

FELIX LEAL/AEN
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Foram concluídos recen-
temente os relatórios finais 
dos procedimentos instau-
rados pela Câmara Munici-
pal de Umuarama no sen-
tido de analisar denúncias 
por suposta infringência ao 
código de ética por parte 
dos vereadores Ana Novais e 
Deybson Bittencourt. Apesar 
de as denúncias se referirem 
cada uma a um questiona-
mento diferente para cada 
vereador, os procedimentos 
correram em período similar, 
uma vez que a escolha dos 
parlamentares que comporiam 
as comissões para análise 
dos altos se deu na mesma 
sessão parlamentar, ocorrida 
no último dia 20 de abril.  

De acordo com o Art. 07 
da Resolução n° 07/1995 da 
Câmara Municipal de Umua-
rama, procedimentos desta 
natureza devem ser analisa-
dos por vereadores sorteados 
em plenário em consonância 
com as determinações de 
tratativa para composição 
de Comissão de Exame do 
Recebimento de Denúncia.

Para análise do Procedi-
mento 01/2019 (denúncia 
contra Deybson Bitencourt), 
foram designados os verea-
dores Ana Novais, Jones Vivi 
e Antonio Comparsi. Maria 
Ornelas, Jones Vivi e Toni-
nho Comparsi foram sortea-
dos para deliberar acerca do 
Procedimento 01/2020 (con-
tra a vereadora Ana Novais). 
Nesta última, Maria Ornelas 
foi substituída por Newton 
Soares em votação ocorrida 
na sessão de 27 de abril. .

PROCEDIMENTO 01
A análise de denúncia 

contra o vereador Deybson 
Bitencourt foi representada 

Denúncias
arquivadas

pelos vereadores Edvaldo 
Ceranto Junior, Ronaldo 
Cruz Cardoso e pelo Secre-
tário Municipal Luiz Gené-
sio Picoloto em relação 
ao compor tamento e ao 
desempenho do mandato 
do parlamentar por conta de 
compartilhamento de audio-
visual que comprometeria a 
honra dos representantes.

Após o estudo da denún-
cia, a comissão deliberou 
que “Não se vislumbram 
fatos que ultrapassem os 
limites de proteção da imu-
nidade parlamentar, não 
demonstra artigos do código 
de ética, lei orgânica ou regi-
mento interno que o verea-
dor Deybson Bitencourt teria 
infringido.... Os Membros da 
Comissão concluem como 
adequado o arquivamento da 
denúncia”, conclui o parecer.  

PROCEDIMENTO 02
Quanto ao questiona-

mento da conduta da verea-
dora Ana Novais, formulado 
pela repórter Flávia Azevedo, 
denunciando que, por meio 
de aplicativos de mensa-
gens, teria denegrido a sua 
imagem e a de sua empresa, 
na fundamentação do pare-
cer da comissão, os aponta-
mentos não comprovariam o 
enquadramento da vereadora 
nas disposições contidas no 
Código de Ética. “Assim, 
havendo dúvidas, não se 
pode prosperar qualquer 
espécie de acusação, sob 
pena de afronta ao prin-
cípio do in dubio pro reo, 
na medida em que qual-
quer condenação exige um 
lastro mínimo de certeza, 
inclusive, para fins de apli-
cação da sanção da esfera 
do Código de Ética”. 

Estímulo à economia
O chefe da Casa Civil, Guto Silva 
informou que o Paraná está 
preparando um novo pacote 
de estímulo à economia que 
deve ser anunciado entre 
julho e agosto. O pacote deve 
incluir medidas de apoio a 
empresários, à manutenção 
de investimentos privados 
no Estado e de incentivo 
às compras de pequenos 
comerciantes pela população. 
“Estamos finalizando esse 
pacote com ações para fazer a 
economia circular. Nosso grande 
desafio é sair da crise com 
rapidez”, explicou.

Medidas adotadas
Durante a pandemia, o Paraná 
se posicionou com adoção 
de diversas medidas, como a 
dilação do pagamento de ICMS 
para as micros e pequenas 
empresas e a ampliação do 
crédito. Cerca de R$ 1 bilhão 
de recursos estão sendo 
oferecidos pela Fomento 
Paraná e pelo BRDE. Somente 
a Fomento Paraná recebeu 
mais de 28 mil pedidos de 
créditos novos a partir de 27 
de março, quando foi lançado 
o Programa Paraná Recupera.

Eleição municipal
O vice-procurador-geral 
eleitoral, Renato Brill de Góes, 
defendeu a manutenção das 
datas das eleições municipais 
em outubro (dias 4 e 25), 
apesar da pandemia do novo 
coronavírus. Ofício enviado 
pelo procurador sustenta a tese 
da adoção de protocolos de 
segurança associada à possível 
queda do número de casos da 
doença - apoiada por estudos 
estatísticos, permitindo as 
votações de acordo com o 
calendário eleitoral.

De volta às reformas
Depois de meses de adiamento, 
as propostas das reformas 
administrativa e tributária 
parecem ter renascido em meio 
à pandemia e devem finalmente 

ser enviadas ao Congresso 
Nacional, afirma o secretário do 
Tesouro Nacional, Mansueto 
Almeida. Segundo ele, o governo 
enviará o projeto de alterações 
tributárias “até o início de agosto”. 

Reformas II
Hoje, há dois textos sobre reforma 
tributária tramitando, um na 
Câmara dos Deputados e outro no 
Senado. Já o projeto da reforma 
administrativa está na gaveta 
de Bolsonaro desde fevereiro. 
Por causa disso, parlamentares 
iniciaram em março uma frente 
para discutir o enxugamento da 
máquina pública. Os debates 
pararam na pandemia, mas 
serão retomados.

De cabeça erguida
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) destacou 
o trabalho da Assembleia 
Legislativa focado na área da 
saúde. “No Paraná, além do 
uso de máscara, defendemos o 
isolamento e o distanciamento 
social, medidas simples de 
higiene, como lavar as mãos 
sempre com água e sabão. 
Também apresentamos uma 
série de projetos de prevenção, 
de apoio e incentivos ao setor 
produtivo e, especialmente, 
aos trabalhos. Vamos sair desta 
pandemia com uma estrutura 
melhor no Paraná”.

Oeste em destaque
Na região oeste, Cascavel e 
Foz do Iguaçu se destacam no 
ranking de saneamento da 
Abes. Dos 500 pontos possíveis 
no indicador, Cascavel obteve 
498,98, ficou na 11ª colocação, 
e Foz 494,62, garantiu o 
29º lugar. O levantamento 
feito pela Abes também traz 
Curitiba como a melhor capital 
em saneamento e indica, além 
de Cascavel e Foz, as cidades 
de Umuarama, Maringá, 
Londrina e Cambé entre as 
30 melhores na categoria 
“rumo à universalização”, a 
mais alta classificação. Todas 
atendidas pela Sanepar.
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Umuarama trata apenas seis 
pacientes com coronavírus

Ao divulgar ontem (quarta-feira, 
10), o boletim atualizado de casos 
relacionados com o coronavírus, a 
Secretaria de Saúde de Umuarama 
mostrou que dois novos casos 
foram confirmados na cidade. Até 
a manhã da quarta-feira, os núme-
ros da Covid-19 chegaram a 45. 
Esta é a quantidade de pacientes 
que contraíram a doença e são tra-
tados nas unidades de saúde do 
município. O último registro é de 
uma mulher de 34 anos.

Os números divulgados pela 
secretaria também apontam que 
destes 45 infectados, 38 são con-
siderados curados.

Ainda quatro pessoas perma-
necem em isolamento domiciliar 
e são monitoradas pelo Centro 

de Operações de Enfrentamento 
à Covid-19 (COE), além de duas 
que seguem internadas em UTI. 
Somente um óbito causado pelo 
coronavírus foi registrado. Ou 
seja, s apontamentos são de 
que apenas seis pacientes que 
contraíram a doença, estão sendo 
efetivamente tratadas.

Os casos suspeitos caíram 

de 127 (na terça) para 118 na 
quar ta, com 115 pessoas em 
isolamento domiciliar e três hos-
pitalizadas (uma em UTI e duas 
em enfermaria).

O total de suspeitas descar-
tadas subiu de 520 para 542 
enquanto o total de notificações 
chegou a 705 (soma de positivos, 
descartados e suspeitos).

Voluntários, servidores e estudantes do IFPR de Umuarama, pro-
duziram e distribuíram mais de 2000 máscaras, dentro do projeto 
criado pelos professores Meire Pereira de Souza Ferrari, Sandra 
Valéria Dalbello de Mesquita e Eduardo Goiano que começou em 
abril. A iniciativa recebeu recurso do governo federal através do 
Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do 
IFPR (Proepi), que permitiu ampliar o trabalho já realizado com 
recursos do campus. As máscaras são confeccionadas em tecido, 
esterilizadas, embaladas e distribuídas em Umuarama e região (em 
pontos estratégicos). Também 1500 protetores faciais foram 
confeccionados e distribuídos em unidades de saúde e escolas em 
Umuarama e cidades da região.

DIVULGAÇÃO
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Pandemia deixa Corpus Christi 
sem tapete e missa será on-line

O Corpus Christi, comemorado 
hoje (11), é um dia de oração 
marcado principalmente pelos tra-
dicionais tapetes que decoram e 
colorem as ruas de Umuarama. 
Mas, diante da pandemia do novo 
coronavírus e do isolamento social, 

Pela primeira vez na história, 
todas as emissoras de rádio de 
Umuarama se unem na mesma fre-
quência numa campanha a fim de 
valorizar o comércio do município. 
“Estamos incentivando as pessoas 
a darem preferência de compras no 
comércio local e também motivar a 
todos a passar por esse momento 
difícil. Além das rádios, ainda estão 
na Campanha a ACIU e a Agencia 
Her tz Propaganda, todos numa 
mesma frequência”, explica o Padre 
Carlos Alberto de Figueiredo, diretor 
da Rádio Inconfidência.

“Existe uma onda de solidarie-
dade muito bonita acontecendo em 
todo o mundo e, em Umuarama não 
é diferente”, lembra Aragão Filho, 
locutor e jornalista.

A Campanha terá o Programa 
“Juntos na mesma frequência”, que 
estreia na quarta-feira (17), ás 12h, 
e será transmitido simultaneamente 
nas Rádios Aline, Bianca, Cultura, 
Chrystian, Inconfidência, Ilustrada, Ilha 
e RUP. Além do programa semanal, 
os ouvintes já acompanham, desde 
ontem (10) nos intervalos comerciais, 
várias mensagens sobre este período 
que todo o país está passando.

“Vamos nos conectar para con-
tar histórias que nos inspiram, soli-
darizam e ajudam a superar essa 
crise”, comenta a locutora Taty, 
locutora da Ilustrada FM.

Milton Santos, da Chrystian, res-
salta que “com a união de todos, 
vamos superar esse momento e 
dar a volta por cima. A vida vai 
vencer a morte e nós, vamos sim, 
vencer o vírus”.

a tradicional celebração será dife-
rente neste ano.

Por recomendação do Bispo 
Dom frei João Mamede Filho, 
as paróquias da Capital da Ami-
zade não realizarão atividades 
que possam gerar aglomeração, 

como missas a céu aber to, shows 
e as tradicionais procissões. A 
programação, contará com trans-
missão on-line de missas trans-
mitidas pelas redes sociais das 
paróquias e da Catedral Divino 
Espírito Santo.

LOCUTORES Aragão Filho e Fabiene Jorge, da Rádio Inconfidência que participam da campanha ‘Juntos 
na Mesma Frequência’
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Emissoras de rádio se unem para valorização do comércio

Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,31 -0,38 -0,16 1,88
IGP-M (FGV) 0,80 0,28 2,79 6,51
IGP-DI (FGV) 0,05 1,07 2,89 6,81

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/5 a 11/6 0,5000 0,1733 0,0000
12/5 a 12/6 0,5000 0,1733 0,0000
13/5 a 13/6 0,5000 0,1733 0,0000
14/5 a 14/6 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,47% 21,40 
Vale ON -1,44% 54,20 
ItauUnibanco PN -4,35% 26,59 
Bradesco PN -4,66% 21,88 
Gol PN -9,64% 20,24 
Embraer ON -9,51% 9,33

IBOVESPA: -2,13% 94.685 pontos

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,0681 1,0668 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0701 1,0610 1,0681
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,27
Libra est. 0,78
Euro 0,88
Peso arg. 69,26

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,1% 4,9390 4,9400 -7,5%
PTAX  (BC) -0,3% 4,8888 4,8894 -9,9%
PARALELO +1,6% 4,6400 5,2200 -7,4%
TURISMO +1,6% 4,6400 5,2000 -7,5%
EURO -0,3% 5,5507 5,5519 -7,9%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAI) 1.611,44 0,08 1,12 4,98
Oeste (MAI) 1.620,72 0,06 0,87 5,47

DÓLAR 10/06

Iene R$ 0,0456
Libra est. R$ 6,24
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1362,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 10/06

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 3,00%  | TJLP: 4,94%

Em 10/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 97,50 0,0% -6,3%
SOJA Paranaguá 102,00 -1,9% -7,3%
MILHO Cascavel 43,00 -4,4% -2,3%

SOJA 865,50 2,25 1,8%
FARELO 288,80 1,70 -0,7%
MILHO 326,25 -1,25 2,2%
TRIGO 506,25 1,75 -3,0%

SOJA 89,01 0,3% -5,4%
MILHO 37,06 -0,5% -5,4%
TRIGO 57,99 0,3% -2,7%
BOI GORDO 189,31 2,2% 4,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 10/06 PR DIA 30d.

Em 10/06 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Restaurantes
até a meia noite

Por meio do decreto 
155/2020, o prefeito 
de Umuarama, Celso 
Pozzobom estabeleceu 
horário excepcional para 
a abertura ao público de 
restaurantes e afins na 
próxima sexta-feira, 12 
de junho, no município, 
quando é comemorado o 
Dia dos Namorados.

Neste dia, padarias, 
restaurantes, pizzarias, 
bares, lanchonetes, car-
rinhos de lanche, sor-
veterias, confeitarias, 
cafeterias, docerias, 
conveniências e estabe-
lecimentos afins poderão 
atender ao público até a 

O prefeito Celso Pozzobom assinou, na tarde da quarta-feira (10), 
ordens de serviço para a reforma e ampliação do CMEI Madre Pau-
lina, no Parque Danielle, e de mais uma etapa de recuperação asfáltica 
com micropavimentação, beneficiando vários bairros da cidade. Os 
investimentos liberados somam mais de R$ 1.430 milhão em recursos 
próprios e do Finisa. No CMEI Madre Paulina as reformas serão nas 
instalações sanitárias, construção de duas salas de aulas e ampliação 
do refeitório. O prazo de execução vai até 25 de outubro pró-
ximo e o valor aplicado será de R$ 438.256,51. A licitação 
foi vencida pela Construtora Trigama Eireli. Na região do Parque 
Danielle estão previstas várias obras para os próximos meses. Entre 
elas está a ampliação do CMEI, reformas na escola municipal, 
Restaurante Popular e ampliação da UBS Vitória Régia, além da 
implantação de iluminação de LED na Avenida Júlio César Jarros. 
O novo contrato prevê o investimento de R$ 993,7 mil.

meia noite (24h).
Para tomar tal medida, 

o prefeito considerou que 
no dia 12 de junho o con-
sumo nos restaurantes 
e afins costuma ser ele-
vado, em decorrência da 
expressão de afeto entre 
os casais que desejam 
celebrar o Dia dos Namo-
rados, e também que “o 
afeto para com o pró-
ximo é um dos mais 
nobres sent imentos 
humanos, que necessita 
de atenção sobretudo 
no momento atual, de 
inúmeras dificuldades 
à vida psicologicamente 
saudável”, expressou.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

República dos Togados 
Sete homens tiram o sono do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro. São os ministros 
titulares do Tribunal Superior 
Eleitoral, que analisam 
ações que pedem cassação 
da chapa vitoriosa de 2018 
para o Planalto por crimes 
eleitorais - principalmente 
envolvendo fake news. 
Na terça-feira, a maioria 
na Corte suspendeu duas 
ações e pediu perícias em 
documentos nos autos. Caso 
derrube todas as ações em 
análise, Bolsonaro corre 
para o abraço, porque já 
conseguiu a governabilidade 
no Congresso Nacional, ao 
abrir espaço para o Centrão. 
Mas, se houver cassação da 
chapa no TSE, e referendada 
pelo STF, será o fim. Nesse 
cenário, nada passa pelo aval 
do Congresso.

Seu dinheiro
Aliás, o TSE enquadrou 
31 partidos, que terão de 
devolver R$ 27 milhões 
por arquivos irregulares 
na prestação de contas do 
Fundo Partidário de 2014.

Vidente
A Operação Covidão já 
atingiu três governadores 
(por acaso, são de oposição 
ao presidente Jair Bolsonaro: 
Waldez Gois, do Amapá; 
Wilson Witzel, do Rio de 
Janeiro; e Hélder Barbalho, 
do Pará. A deputada federal 
Carla Zambelli (PSL-SP) tem 
o desafio de provar que é 
vidente, ou sabia de algo. É 
uma ou outra coisa. Não tem 
meio termo.

Vai, Catolé!
A Prefeitura de Catolé do 
Rocha (PB) é outra pioneira 
no País em pagar caro nessa 
pandemia. Saiu na frente com 
camburão atrás, pelo visto. 
Vai pagar R$ 2.800 a unidade 
do kit de teste rápido para 
diagnóstico de covid-19. Serão 
R$ 56 mil para 20 kits.

Alívio oficial
O clã Bolsonaro lavou a 
alma. Ninguém melhor para 
eles que um delegado do 
Departamento de Homicídios 
da Polícia Civil do Rio, 
subordinada ao rival político 
Wilson Witzel, para afirmar 
que a família nada tem a ver 
com a morte da vereadora 
Marielle Franco. São palavras 
do delegado Antônio Nunes. 
O resto é politicagem.

Desabafo
O senador Flávio Bolsonaro, 
o Zero Um dos irmãos, 
desabafou pelo Whatsapp: “É 
menos uma narrativa escrota 
e mentirosa que a esquerda 
tem para atacar a família 
Bolsonaro e tentar vinculá-los, 
criminosamente, a milícias”.

CNBB...
A CNBB mandou nota sobre o 
publicado na terça, referente 
a orientações para não uso 
de cloroquina em pessoas 
contaminadas - o site da 
entidade replicou e avalizou 
ofício da Pastoral da Criança 
com recomendações baseadas 
em estudos médicos.

...e cloroquina
“A Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil esclarece 
que não emite manifestações 
a respeito de medicamentos 
a serem utilizados ou não 
em casos de covid-19 e em 
qualquer outra circunstância. 
Recomenda que sigam-se 
sempre as orientações das 
autoridades médicas”.

Ponto Final
“Quem criou o ‘nós contra 
eles’ foi o Lula. O Bolsonaro 
vitaminou”. Do jornalista 
Eduardo Oinegue, pertinente, 
na rádio Band News. 
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PM apreende 800 quilos 
de maconha na região

Durante uma abordagem a veí-
culo suspeito na madrugada de 
ontem (quarta-feira, 10), policiais 
militares de Douradina apreende-
ram 787 quilos de maconha, 13 
de skunk e recuperaram uma cami-
nhonete L200 com alerta de furto.

A ocorrência foi registrada por 
volta das 4h30, quando os PMs, 
que fazem parte do quadro efetivo 
do 25º Batalhão de Umuarama atua-
vam em Icaraíma (68 quilômetros 
de Umuarama) e tentaram abordar, 
além da L200, também uma cami-
nhonete Toyota Hilux. No entanto, 
os condutores não acataram às 
ordens da polícia e fugiram em alta 
velocidade, segundo em direção ao 
distrito de Vila Rica do Ivaí.

As unidades policiais que atuam 
nos destacamentos de Ivaté, Dou-
radina e Umuarama foram comu-
nicados e um cerco foi montado 
durante a madrugada.

O motorista da L200 abando-
nou o veículo em um canavial na 
Estrada Santa Isabel, em Doura-
dina e fugiu a pé.

Na operação desencadeada pelas 
Polícias Militar, Civil e Ministério 
Público, onde forma cumpridos 
mandados de prisão e de busca 
e apreensão em Cidade Gaúcha 
e Rondon, 3 pessoas foram pre-
sas, sendo 2 delas por mandados 
judiciais e uma em flagrante. Foram 
apreendidos 3 aparelhos celulares, 2 
cartuchos de espingarda, 1 simu-
lacro de pistola, uma balaclava, 1 
caderno com anotações de comércio 
de entorpecentes e 230 gramas 
de maconha. Os envolvidos foram 
conduzidos à Delegacia de Polícia 
Civil de Cidade Gaúcha.

Os policiais de Douradina loca-
lizaram o entorpecente no interior 
da caminhonete e descobriram 
que o veículo possuía emplaca-
mento com falso.

Foi feita uma checagem da nume-
ração do chassi, que apontou alerta 
de furto em 14 de janeiro de 2020, 
na cidade de Apucarana. As drogas e 
o veículo foram encaminhados para 
a sede da 7ª Subdivisão Policial (7ª 
SDP), em Umuarama.

Execução
O caminhoneiro Wilton Alves Pavin, 
53, foi executado a tiros ao final da 
tarde da terça-feira (9) nas proximi-
dades do trevo de acesso ao distrito 
de Herculândia, em Ivaté. A Polícia 
Civil deu início ás investigações. 
A vítima foi atingida com tiros na 
cabeça. Os autores estariam ocu-
pando uma motocicleta e fugiram 
do local em seguida. Testemunhas 
relataram que o caminhoneiro foi 
visto caído ao lado de seu caminhão 
no asfalto. O caminhão foi deixado 
no local, o corpo foi encaminhado 
ao IML de Umuarama.  

Tráfico

Dois garotos de 16 anos foram 
apreendidos pela Polícia 
Rodoviária Estadual na noite 
da terça-feira (9) na PR-323, 
em Cruzeiro do Oeste. A dupla 
estava em um ônibus que fazia 
a linha Guaíra-Curitiba e era 
responsável pelo transporte de 
31,4 quilos de maconha e 255 
gramas de skunk. O Conselho 
Tutelar foi acionado. Os adoles-
centes relataram que recebe-
riam R$ 2,5 mil para levar o 
entorpecente até Curitiba, mas 
foram parar na Delegacia de 
Polícia de Cruzeiro do Oeste.

DROGA apreendida em Douradina em veículo aban-
donado pelo traficante

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Suas iniciativas terão repercussões positivas. Você está prepa-
rado para enfrentar obstáculos, a moral é boa ao seu redor e 
você será eficaz com resultados tangíveis.

Touro 21/04 a 20/05
Seus pensamentos estão conduzindo você à distração. Não 
embarque em tarefas difíceis. Você pode sentir sua resistência 
melhorar e seria uma boa ideia continuar por esse caminho para 
melhorar seu estilo de vida.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai receber uma boa notícia. Seu humor será uma das 
razões para alcançar seus objetivos, então preste atenção 
nele. Correr riscos vai aumentar a sua moral. Na frente física, 
você se beneficiaria de beber mais líquidos a fim de purgar 
os seus rins.

Câncer 21/06 a 21/07
Sua ética rigorosa terá que fazer julgamentos sobre as pes-
soas ao seu redor, mas tente não ser muito severo. Você 
vai sentir uma necessidade real de aproveitar ao máximo os 
prazeres da vida - siga suas necessidades.

Leão 22/07 a 22/08
A relativa calma, hoje, é favorável para fazer uma revisão 
global. Concentre-se no essencial. Suas obrigações parecem 
cansativas, então descarregue e tente encontrar um momento 
de solidão para recuperar a sua calma interior.

Virgem 23/08 a 22/09
Alguém mais velho do que você vai ajudá-lo a mudar sua 
maneira de olhar as coisas para melhor. Seus níveis de 
energia parecem inesgotáveis. Tenha cuidado, seus olhos 
são maiores do que o seu estômago. Aproveite o tempo 
para tomar um ar fresco.

Libra 23/09 a 22/10
Não se preocupe muito com as coisas que você não pode fazer 
nada a respeito - você está pronto para realmente viver, para 
aproveitar ao máximo a vida. Respire mais profundamente, isso 
vai lhe ajudar a encontrar a calma que você precisa para as 
mudanças que está fazendo.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você vai achar difícil manter a calma e corre o risco de falar 
cedo demais. Sua energia será canalizada mais naturalmente 
em conversas com as pessoas que o rodeiam. É assim que você 
vai encontrar seu rumo novamente.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas próximas 
a você. É um dia para surpresas. Você está pensando em muitas 
coisas ao mesmo tempo e a sua mente está cheia de novas ideias. 
Planeje suas atividades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai ter muitas habilidades sociais hoje, é hora de lutar e alcan-
çar seus objetivos! Os ventos estão mudando. Você precisa de um 
pouco de ar fresco, recarregue suas energias na natureza.

Aquário 21/01 a 19/02
Hoje é um dia para aproveitar. Você tem um talento para se 
insinuar e seu charme vai abrir todas as portas! Se você fizer 
um esforço consistente para moderar sua impaciência, você 
será um vencedor. O seu otimismo crescente está lhe dando 
mais energia.

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai estar atento aos detalhes e não deixará nada ao acaso. 
Você ficará satisfeito com os resultados! Os excessos na ali-
mentação pesam. Controle-se, você precisa fazer exercícios e 
perder peso: você vai se sentir mais dinâmico.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Mais do 
que amor, 

do que 
dinheiro, 
do que fé, 

do que 
fama, do 

que justiça, 
dêem-me 

a verdade”.  
(Henry 

Thoreau)

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna Hoje 

News que comemoram aniversário. Nesta quinta (11) 
os parabéns vão para Janete Zelaquett, Ana Maria Fá-
varo, Gabrielle A. Hellu, Anderson Carvalho, Fernando 
Bravo, Antonio Fonseca, Vera Marcia Paro Oliveira e  
Adriano Maldonado. Na sexta (12) vivas para Silvane 
Barbosa de Oliveira, Galmirete Egidio da Silva, Juraci 
Marques Junior e Kenji Sakumoto .No sábado (13) 

vivas para Eloi Antonio Pozzati, Rafael Cardoso 
Lavado e Rodrigo José Ilario. No domingo  (14) vivas 
para Ione Moretto Garcia, Laércio da Silva Beserra, 
Rosemary do Rocio Ramos e Dagoberto Zepolato 
Perez.  Na segunda (15) parabéns para Henrique 

Gorla Neto, Franciane Couto e Moacir Brancalhão. Da 
coluna: felicidades!

DOE
Batalhão de Polícia Militar de Umuarama 
lançou  uma campanha de arrecadação de 
cobertores e agasalhos. As peças  em bom 
estado poderão ser repassados até o 30 de 

julho, na sede do batalhão.  

LOVE
Luzia Mendonça Rezende e José Luiz Rezende comemoram 50 anos de casados, 
em clima do Dia dos Namorados, e recebem cumprimentos da família e amigos. 
Celebrar o amor é uma dádiva -, celebrar 5 décadas de amor é uma Vida toda 

cercada de carinho, cumplicidade e muito amor. 

LUCI LEMES
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Prestigiem
Celebrar o amor, mesmo em períodos 
complicados como o atual, é preciso. 

Mais uma vez, o empresariado umuara-
mense abraçou o projeto idealizado pela 
Aciu e da parceria surgiu uma promoção 
sensacional, que tem tudo para tornar o 
Dia dos Namorados de 2020 inesquecí-
vel. Dezenas de mimos serão sorteados 
amanhã (sexta), às 15h. São R$ 12 mil 
em prêmios. A promoção já está bom-
bando no Instagram da Aciu. Corre lá, 
siga @aciuumuarama, @sorteioaciu e 

os perfis das empresas parceiras. 

***

Por falar em Dia dos Namorados, as lojas 
de Umuarama atenderão em horário 
especial no próximo sábado (13). 

Destaque também para os descontos e 
condições facilitadas de pagamento. 
Por conta da pandemia, o recomen-

dável é que o consumidor vá sozinho, 
sempre respeitando as notórias medidas 

preventivas.

Carmen Miranda

Integrantes do Pitoresco Grupo de Teatro Unipar e do Coro Cê-
nico Unipar estão otimistas: todos acreditam que vai ter, sim, 
espetáculo no final do ano, já que, segundo previsão dos técni-
cos da saúde, a partir de setembro voltaremos à normalidade. 

Enquanto dura o isolamento social, os grupos ensaiam em 
encontros remotos, usando as ferramentas da web, o musical 
‘Carmen Miranda’, com direção do ator Luiz Fernando Guar-
nieri e o músico Marco Aurélio. A estudante Larissa Cerqueira 
faz parte da trupe; na foto ela está em cena do musical do ano 
passado, ‘Todas Ritas’, que foi aplaudidíssimo! Pela dedicação 
e união de objetivos, o tributo à ‘Pequena Notável’ deste ano 

promete sucesso dobrado. É só aguardar.

ARQUIVO PESSOAL
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COBALT 1.4 LTZ ......................................... 13/14 ............. PRATA ..............COMPLETO ...................................................R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ ................................. 15/15 ............. PRATA ..............COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 58.900.00
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 ................ 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 1.4 LT ................................................. 13/13 ............. BRANCO .........COMPLETO ...................................................R$ 33.900,00
ONIX 1.4 ACT  ............................................ 16/17 ............. PRETO .............COMPLETO ...................................................R$ 53.900,00
ONIX PLUS 1.0 TURBO ............................ 19/20 ............. BRANCO .........COMPLETO, AUT ........................................R$ 69.900,00
S10 2.8 LTZ 4X4 DIESEL .......................... 18/19 ............. PRETO .............COMPLETO, AUT, COURO .................... R$ 144.900,00
S10 2.8 HIGH COUNTRY DIESEL ......... 17/18 ............. PRETO .............COMPLETO, AUT, COURO .................... R$ 147.900,00
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
TRAILBLAZER LTZ 4X4 ........................... 17/18 ............. BRANCO .........COMPLETO, AUT, COURO, 7L ............. R$ 163.900,00
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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

Um grupo de estudantes do 
curso de Direito da Unipar 
de Umuarama representou a 
Instituição no 14º Encontro de 
Iniciação à Pesquisa Jurídica, 
promovido de forma on-
line pela Unicatólica (Centro 
Universitário Católico), de 
Quixáda/Ceará (em 1/6). 
Um dos objetivos do evento 
é estimular a produção 
de conteúdos científicos, 
divulgando as pesquisas dos 
estudantes que participam e, 
ao mesmo tempo, promover 
o intercâmbio entre os 
pesquisadores.  Orientados pelo 
professor doutor Luiz Roberto 
Prandi, da Unipar participaram 
os alunos Gabriel Pagnussat, 
Igor Cabral, Matheus Henrique 
Raphael de Paula e Matheus 
Henrique Urgniani. O grupo 
apresentou trabalhos científicos 
com os seguintes temas: ‘A 
dignidade da pessoa humana 
frente a descriminalização 
da eutanásia’, ‘O princípio da 
individualização da pena e a 

sua indispensabilidade para 
o direito penal brasileiro’, ‘A 
indispensabilidade do advogado 
para a justiça, os deveres 
éticos e o procedimento 
administrativo: uma 
correlação?’ e ‘A importância 
do juiz de garantias para o 
estado democrático de direito’.  

Estudantes de Direito participam de 
Encontro Científico no Ceará

ON-LINE

Arrecadação

A Secretaria de Assistência 
Social recebeu doação de alimen-
tos, para atender famílias e enti-
dades em situação de vulnerabi-
lidade social diante da pandemia 
de coronavírus.

A unidade local do Sesc, 
repassou 300 quilos de alimen-
tos não perecíveis e materiais 
de higiene e limpeza, entregues 
pela gerente Thais Mariane dos 
Santos. Sob o comando do sub-
tenente Finamor, atiradores do 
Tiro de Guerra 05.012 ajudaram 
no transbordo dos produtos.

A secretária Izamara Amado de 
Moura recebeu os donativos e infor-
mou que a doação será repassada 
à Associação Vida e Solidariedade, 
gerida pela dona Maria da Sopa, 
que atende famílias vulneráveis na 
comunidade do Parque Industrial 
servindo comida pronta, além de 
oferecer cursos profissionali-
zantes e realizar atividades com 
jovens e crianças.

“Registramos o nosso agrade-
cimento ao Sesc/Umuarama por 
mais esta doação e reforçamos a 
importância deste ato de solida-
riedade que permite ao município 
ampliar o atendimento prestado à 
comunidade, neste momento com-
plicado que vivemos. Nosso muito 
obrigado ao Sesc, aos atiradores 
e a todos que contribuído com a 
Prefeitura”, destacou Izamara.

ATIRADORES e funcionários do Sesc fazem visitas 
nos bairros em busca de doações

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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