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Plano Safra destina 
R$ 236,3 bi a pequenos, 
médios e grandes 
produtores 

Terminam hoje as 
inscrições para concurso 
de agente de trânsito 
em Umuarama 

Corpo de mulher é encontrado 
enterrado na Estrada Moema

A Polícia Civil de Umuarama investiga o homicídio de uma mulher de aproximadamente 25 anos, 
vítima de disparo de arma de fogo e prováveis agressões que lhe causaram afundamento de 

crânio. Boletins de ocorrência de desaparecimento de mulheres com as mesmas características 
estão sendo averiguados na região para tentar identificar a vítima. l Pág. 10

Lixo que Vale
O Projeto Lixo que Vale continua em funcionamento 
em Umuarama. No ano passado, o Município inves-
tiu R$ 920 mil no Sacolão do Produtor, que atende 

o programa. Os produtores venderam R$ 1,6 milhão 
em produtos para a merenda escolar. O sistema faz 

a troca da “moeda verde” pelo lixo, assegurando 
alimentação para mais de 3 mil pessoas das cerca de 
500 famílias que trocam recicláveis por comida. Sem 

gastar dinheiro, elas levam para casa frutas, verduras, 
legumes, produtos lácteos, pães e outros alimentos.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Considerando a possibilidade
O ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, tem 
como um dos seus principais assessores no cargo o empresário 
Airton Soligo, conhecido como Cascavel, que não tem vínculo 
oficial com o órgão ou com o governo. Paranaense de Capanema, 
o executivo vive há muitos anos no Estado de Roraima, onde foi 
prefeito, deputado estadual, vice-governador e deputado federal. 
Apesar de nunca ter sido nomeado para assumir qualquer função 
na pasta, tem viajado com Pazuello, participado de reuniões 
com governadores e até indicado pelo ministro a secretários 
municipais e estaduais de Saúde como o responsável por receber 
demandas. O empresário afirmou que não começou a trabalhar 
no órgão, mas ainda está considerando a possibilidade.

Aposentadoria de policiais
Os deputados estaduais que compõem a Comissão que a analisa 
PEC 2/2020 que trata das aposentadorias de policiais já estão 
definidos. Delegados Francischini (PSL) e Recalcatti (PSD), Thiago 
Amaral (PSB), Soldado Adriano José (PV) e Goura (PDT). Não foram 
definidos presidente e relator. O prazo é de três sessões ordinárias 
para a apresentação de emendas ao texto do Executivo. Depois 
serão dez sessões para emitir parecer. Só então vai à Ordem do 
Dia, quando passará por duas votações, sendo necessário o voto 
favorável de 33 deputados para a aprovação da proposição.

Família unida
A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a prisão de Márcia Oliveira 
de Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz. Ambos foram assessores 
parlamentares de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado na Alerj. 
Fabricio foi preso na manhã de ontem (18) em Atibaia, no interior 
de São Paulo. O mandado de prisão foi expedido pelo juiz Flávio 
Itabaiana, da 27ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. Márcia também 
trabalhou no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj, assim como duas 
filhas de Fabrício, Nathalia e Evelyn Mello de Queiroz. Márcia aparece 
na folha de pagamento da Alerj de agosto de 2017 como consultora 
parlamentar e salário de R$ 9,2 mil. Evelyn foi nomeada em dezembro 
de 2016 como assessora parlamentar, na vaga da irmã Nathalia.

Lava Jato
Foi deflagrada ontem (18) pela 
manhã, por determinação da 
Justiça Federal de Curitiba, a 
71ª fase da operação Lava Jato, 
resultado de investigação da 
Lava Jato e da Polícia Federal 
(PF), com o cumprimento 
de 12 mandados de busca e 
apreensão no Rio de Janeiro. A 
medida pretende aprofundar 
as apurações relacionadas ao 
envolvimento de operador 
financeiro ligado a ex-ministro 
de Minas e Energia em 
esquemas de corrupção na 
área comercial da Petrobras, 
especialmente no comércio 
externo de asfalto e de 
produtos escuros (como fuel oil, 
bunker e determinados tipos de 
refinery feedstocks).

Intercessor
Se almeja aferir a procedência 
de indícios de que a atuação 
do operador se estendia 
para outros negócios da área 
comercial e petroquímica da 
Petrobras. Entre as provas, 
destacam-se mensagens 
de e-mail e planilhas que 
demonstram que, ao menos 
de 2008 a 2014, representando 
o ex-ministro, o operador 
financeiro intercedia para que 
funcionários da Petrobras 
apadrinhados fossem mantidos 
em cargos estratégicos a fim 
de desenvolver esquemas de 
geração de propina, a exemplo 
dos implementados nas 
importações e exportações de 
asfalto e produtos escuros, já 
denunciados pelo MPF.
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Aprovada suspensão do pagamento 
de R$ 15 milhões á previdência

Foi colocado em pauta para a 
votação em segundo turno na noite 
de ontem (18), em sessão extraor-
dinária, na Câmara Municipal de 
Umuarama, o Projeto de Lei Com-
plementar 5/2020 que suspende o 
recolhimento das contribuições previ-
denciárias patronais no Município. O 
projeto foi aprovado com seis votos 
favoráveis e quatro votos contrários.

Na intenção de impedir a votação, 
os quatro vereadores da base oposi-
cionista Jones Vivi, Ana Novais, Deyb-
son Bitencourt e Mateus Barreto impe-
traram mandado de segurança junto 
à Vara da Fazenda Pública de Umua-
rama, explicando que por maioria, na 
votação anterior, em 15 de junho, o 
projeto foi aprovado em primeira vota-
ção, mesmo considerando que o pro-
cesso legislativo maculado e por isso 
deve ser corrigido pelo Judiciário, ade-
quando-o à Constituição da República. 

Entre as justif icativas, está 
a falta de acesso do público ao 

Fundo de 
Previdência
Do outro lado, está a administração do 
Fundo de Previdência do Município, 
administrado pela servidora de carreira 
Denise Constante da Silva de Freitas. 
Indicada pelo Poder Executivo ao cargo, 
a administradora citou que os membros 
do Conselho Fiscal e Administrativo do 
fundo foram convocados para uma reu-
nião para que tivessem conhecimento 
dos números apresentados pela Secre-
taria de Fazenda sobre as justificativas 
causadas pela queda de arrecadação em 
virtude da pandemia gerada pelo coro-
navírus no município. “Após a aprovação 
dos conselheiros é que o texto foi levado 
à discussão dos vereadores. Servido-
res ativos e inativos não vão ficar sem 
receber os fundos e não haverá prejuízos 
nos salários dos servidores. Temos saldo 
suficiente em conta, inclusive faremos o 
pagamento da primeira parcela do 13º 
na segunda-feira (22). Os vencimentos 
do mês serão depositados no último dia do 
mês, como é de praxe. Os aposentados não 
precisam se preocupar”, afirmou Denise.

Plenário da Câmara, fato conside-
rado inconstitucional, bem como a 
suspensão do depósito do apor te 
atuarial, inserido no projeto. 

Ao final da tarde a liminar foi inde-
ferida pelo Juiz de Direito Substituto 
Leonardo Marcelo Mounic Lago. 

Segundo o líder da bancada de 
oposição, vereador Deybson, que 
votou contrário ao projeto, a legaliza-
ção do conteúdo deixará uma dívida 
superior a R$ 15 milhões ao municí-
pio. “Quem ficará responsável pelo 
pagamento desta conta será o pró-
ximo prefeito que virá a administrar 
a cidade e em 2022, a dívida poderá 
chegar a quase R$ 50 milhões”, 

salienta e lembra: “Este é um ano 
de eleições municipais”.

PARCELAMENTO
Em seu artigo 1º, a proposta visa 

implementar o conteúdo contido no 
§2º do ar tigo 9º da Lei Complemen-
tar Federal nº 173, de 27 de maio de 
2020. Os valores temporariamente 
não repassados ao Regime Próprio 
de Previdência Social, serão devolvi-
dos somente após 1º de janeiro de 
2022 e, em 48 parcelas.

O projeto foi aprovado em ple-
nário em primeiro turno em sessão 
extra, na noite da segunda-feira (15), 
apesar dos quatro votos contrários e 
retornou à pauta ontem.

Sispumu orienta
O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Umuarama (Sispumu), 

Donizete Galieta explicou que apenas orientou os servidores de que eles não terão 
prejuízos em seus vencimentos e que o prefeito justificou o ato como um emprés-
timo que será pago em 48 parcelas. Galieta lembrou que o Sispumu indicou dois 

conselheiros ao Fundo de Previdência Municipal.

Alavanca financeira
Na mensagem encaminhada ao presidente da Câmara, vereador Noel do Pão, 

o prefeito Celso Pozzobom justifica que a suspensão do pagamento, no período de 
junho a dezembro de 2020 (que representa um total anual de R$ 15,255 milhões), 

irá minimizar o déficit financeiro municipal, fator que pode alavancar o desen-
volvimento das medidas necessárias na área da saúde, da assistência social e da 

preservação de renda, empregos e atividade econômica.

ENQUANTO a votação acontecida, servidores batiam lata e empunhavam cartazes na porta da Câmara

ALEX MIRANDA
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Crédito
agropecuário

O Governo Federal 
divulgou o Plano Safra 
2020/2021 com a des-
tinação de R$ 236,3 
bilhões para apoiar a 
produção agropecuária 
de pequenos, médios e 
grandes produtores.

Esse volume é 6,1% 
superior ao disponível 
para a safra 2019/20, 
que se encerra no final 
deste mês. Também 
haverá redução nas taxas 
de juros aplicadas sobre 
os recursos para as ativi-
dades no campo.

“Em que pese a pos-
sibilidade de fazer crítica 
aqui ou acolá, o Plano 
Safra anunciado parece 
bastante realista”, afir-
mou o secretário esta-
dual da Agricultura e do 
Abastecimento, Norberto 
Ortigara. “Espero que a 
gente tenha um bom ano 
com esse apoio da polí-
tica agrícola federal”.

O primeiro aspecto 
analisado por ele é a 
resposta que o plano dá 
em relação ao aumento 
de custos da agricultura, 
sobretudo em decorrên-
cia da valorização do 
dólar, que impacta em 
alguns insumos. “Temos 
redução impor tante da 
taxa de juros nas várias 
linhas”, destacou Or ti-
gara. Para agricultores 
enquadrados no Pro-
grama Nacional de Forta-
lecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), a taxa 
de juros foi reduzida de 
3 a 4,6% para 2,75% a 
4%, enquanto o volume 
de  c réd i to  é  5 ,7% 
maior, chegando a R$ 
33 bilhões.

MÉDIOS
Os produtores do Pro-

grama Nacional de Apoio 
ao Médio Produtor Rural 
(Pronamp) terão o maior 
aumento de recursos 
para custeio e inves-
timentos, com 25,1% 
a mais que na safra 
2019/20, chegando a 
R$ 33,12 bilhões. A taxa 
de juros foi reduzida de 
6% para 5%. “Muitos 
produtores que eram pro-
nafianos passaram a ser 
médios e agora podem 
contratar um pouco mais 
de gente”, disse o secre-
tário da Agricultura.

No caso dos demais 
produtores e cooperati-
vas, houve redução de 
dois pontos porcentuais 
na taxa de juros, ficando 
em 6%. A eles, o Plano 
Safra destinou R$ 170,17 
bilhões. “Eventualmente, 
alguns setores poderão 
reclamar que poderia ter 
caído mais em razão da 
queda impor tante da 
taxa de juros básica da 
economia Selic”, pon-
derou Or tigara. “Mas 
para os investimentos, 
de forma geral, há uma 
redução impor tante no 
custo do dinheiro”.

Temperatura
A Assembleia Legislativa 
aprovou o projeto de lei 
que determina a aferição 
da temperatura corporal 
enquanto perdurar a 
pandemia no Paraná. 
A obrigação se estende 
aos ambientes de uso 
coletivo como órgãos 
públicos, estabelecimentos 
comerciais, industriais ou 
semelhantes. O projeto, 
aprovado em forma de 
substitutivo geral da 
Comissão de Constituição 
e Justiça, será votado em 
dois turnos e redação final. 
Depois segue para sanção do 
governador Ratinho Junior.

Autoria
O projeto é de autoria dos 
deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), Ademar 
Traiano (PSDB), Tercílio 
Turini (CDN), Alexandre Curi 
(PSB) e Michele Caputo 
(PSDB). “De acordo com 
nota do Conselho Federal 
de Farmácia, o termômetro 
infravermelho pode ser 
facilmente higienizado, além 
de trazer o resultado de 
forma rápida. Sua aquisição 
pode ser feita com baixo 
custo, de forma on-line 
ou presencialmente em 
qualquer farmácia”, disse 
Romanelli.

Liberdade de expressão
O deputado Paulo Martins 
(PSC) apresentou projeto de 
lei que revoga os artigos 22, 
23 e 26 da Lei de Segurança 
Nacional. “Tais dispositivos 
podem ser usados para 
tolher a liberdade de 
expressão dos cidadãos, algo 
que não pode ser admitido 
em nossa democracia. A 
liberdade deve prevalecer.”

Tudo de novo
A Prefeitura de Foz 
do Iguaçu colocou em 
prática um novo horário 

de funcionamento das 
atividades comerciais, 
gastronômicas e de 
serviços, que precisam 
ficar fechadas das 23h 
às 5h. Essa é a realidade 
das principais cidades do 
Paraná que voltaram a 
endurecer as medidas de 
restrições com relação a 
horários e aberturas de 
estabelecimentos, que 
haviam sido afrouxadas 
em abril e maio devido ao 
aumento de infectados pelo 
coronavírus.

Calamidade 
O Paraná ultrapassou a 
marca de 300 cidades em 
situação de calamidade 
pública reconhecida pela 
Assembleia Legislativa, em 
função da pandemia do novo 
coronavírus. Nesta semana, 
foram incluídas mais seis 
cidades na lista: Alto Piquiri, 
Braganey, Guaraqueçaba, 
Imbaú, Jundiaí do Sul e 
Prudentópolis. Com isso, 
dos 399 municípios do 
Paraná, 303 decretaram 
calamidade pública. Na 
prática, o reconhecimento 
pelo legislativo estadual 
serve para dispensa do 
cumprimento de metas 
fiscais previstas na lei de 
responsabilidade fiscal.

Educação pós-pandemia
A Secretaria de Estadual de 
Educação quer um plano 
único e robusto de retorno 
das aulas presenciais em 
todo o Paraná. A pasta já 
estuda alguns cenários 
para o retorno, entre eles 
o de turmas menores, com 
distanciamento entre os 
estudantes. E outro é o de um 
retorno híbrido, no qual as 
turmas podem revezar as aulas 
presenciais e não presenciais. O 
retorno às aulas pós-pandemia 
não tem data definida, porém 
pode ser decidido ainda este 
mês de junho.



05LOCALUMUARAMA, 19 DE JUNHO DE 2020

Terminam hoje inscrições para 
concurso de agente de trânsito

As inscrições para o concurso 
público de Agente da Autoridade 
de Trânsito da Prefeitura de Umua-
rama, que oferece 10 vagas para 
ampla concorrência e duas para 
pessoas com deficiência (PCD) ter-
minam hoje (19). O salário inicial 
é de R$ 1.825,17 com jornada de 
40 horas, sob o regime estatutário. 
O pagamento do boleto pode ser 
feito até segunda-feira (22), mas 
as inscrições serão aceitas apenas 
até sexta, no site ippec.org.br.

As exigências para os candida-
tos são Ensino Médio completo e 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) categoria “AB” ou superior. 
O edital com mais informações 
sobre o concurso pode ser con-
sultado no diário oficial do muni-
cípio, no do instituto e também 
na homepage da Prefeitura, com 
detalhes sobre a inscrição, isen-
ções, prazos, as provas objetiva, 
de títulos e de aptidão física, con-
dições especiais e requisitos para 
posse no cargo.

O concurso tem validade de 
dois anos, podendo ser prorro-
gado por igual período. A prova 
escrita será em Umuarama, em 
data e local a serem informados 

no edital de ensalamento. Por 
conta do isolamento social e 
medidas de enfrentamento à 
pandemia de coronavírus, a orga-
nização trabalha com datas pro-
váveis, porém qualquer mudança 
será amplamente divulgada nos 
canais oficiais da Prefeitura.

FUNÇÕES
O Agente de Trânsito é respon-

sável pela fiscalização eletrônica 
de velocidade e infrações de com-
petência municipal e estadual, 
orientação, vistoria, notificações e 
autos de infração, além de medi-
das administrativas previstas na 
lei; fará o controle de trânsito e 
transporte, blitz e operações espe-
ciais; garantirá o cumprimento da 

legislação do trânsito e transporte 
público, fiscalizando a circulação 
de veículos, pedestres e animais; 
e auxiliará em operações realiza-
das pelo Procon e setores de 
Obras, Postura e Vigilância em 
Saúde do município.

Deverá ainda cuidar do estacio-
namento rotativo regulamentado 
do município; emitir e entregar 
aviso de infração aos usuários 
quando houver descumprimento 
das normas; e fiscalizar veículos 
estacionados no anel central da 
cidade, na área delimitada para 
o estacionamento regulamentado 
quanto à obrigatoriedade do uso 
do car tão de estacionamento, 
entre outras funções.

O Tribunal de Contas suspendeu a realização de novos pagamentos de um contrato, 
por parte da Prefeitura de Umuarama, à empreiteira responsável pela execução de 
obras de pavimentação orçadas em R$ 7.376.753,04 na avenida Ivo Shizuo 
Sooma. A decisão foi fundamentada em dois apontamentos da Coordenadoria de 
Obras Públicas (COP) da Corte, que realizou, no ano passado, auditoria. A 
administração municipal alegou que as obras se encontram paralisadas e que o último 
pagamento foi feito em janeiro. A paralisação se deu após constatação de falhas na 
execução do contrato em vistoria realizada pelo fiscal dos serviços em 18 de março.
Por sua vez, em nota, a Prefeitura de Umuarama informou que prepara seu pronuncia-
mento dentro do processo e se manifestará no prazo de 15 dias, determinado pelo TCE.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Polícia aperta o cerco
no combate ao crime

A Polícia Ambiental de Umuarama 
apreendeu 35 caixas de cigarros con-
trabandeados e prendeu um homem 
na quinta-feira (18). No final da tarde 
anterior, a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) prendeu em Alto Paraíso, mais 
de 300 quilos de maconha.

A apreensão realizada pelos 
patrulheiros aconteceu após uma 
perseguição pela rodovia. A droga 
foi encontrada escondida no por-
ta-malas e debaixo dos bancos 
de um Ford/Fiesta com placas 
de Ararangua/SC.

Na ocasião, um casal foi preso 
em flagrante, depois que deso-
bedeceram a ordem de parada e 
empreenderam fuga. Durante o 
acompanhamento tático, o casal 

lançava na pista vários ‘migueli-
tos’, pedaços de ferro pontiagudos 
usados para furar pneus de veícu-
los. O condutor também forçava 
ultrapassagens e ainda jogava seu 
carro contra outros veículos bus-
cando causar acidentes e cessar 
o acompanhamento, até que per-
deu o controle da direção e parou 

à beira da pista, o carro chegou a 
ter um princípio de incêndio, que 
foi logo contido pelos patrulheiros.

Na busca, foram encontrados 
os entorpecentes e descober to 
que o carro possuía emissor de 
fumaça. O casal disse ter adqui-
rido a droga em Naviraí/MS e 
levaria até Tubarão/SC.

Contrabando

A Polícia Ambiental de Umuarama 
apreendeu as 35 caixas de cigarros 
quando seguiam pela PR-323 para um 
patrulhamento rural de rotina no sen-
tido a Cruzeiro do Oeste. Os policiais 
avistaram um GN Cobalt, de cor prata, 
com placas de Cascavel. O condutor 
realizava manobras suspeitas e fazia 
ultrapassagens forçadas. Diante da 
suspeita, os policiais deram ordem de 
parada e iniciaram uma perseguição, 
até que o motorista do Cobalt saiu da 
rodovia e entrou em uma estrada rural. 
Ele fugiu em seguida, abandonando o 
veículo com o cigarro, mas se entregou 
pouco depois ao ser localizado cami-
nhando nas imediações.

CIGARRO contrabandeado foi apreendido após 
perseguição pela PR-323

DROGA apreendida seguiria para Santa Catarina

FOTOS: DIVULGAÇÃO

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
18/5 a 18/6 0,5000 0,1733 0,0000
19/5 a 19/6 0,5000 0,1733 0,0000
20/5 a 20/6 0,5000 0,1733 0,0000
21/5 a 21/6 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,75% 21,60 
Vale ON -0,05% 56,17 
ItauUnibanco PN +3,92% 27,55 
Bradesco PN -0,36% 22,30 
Cielo ON +8,69% 5,63 
BTGP Banco +9,12% 69,90

IBOVESPA: +0,60% 96.125 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 106,79
Libra est. 0,80
Euro 0,89
Peso arg. 69,70

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+2,1% 5,3710 5,3720 +0,6%
PTAX  (BC) +1,8% 5,3462 5,3468 -1,5%
PARALELO +2,5% 5,0000 5,6600 +0,4%
TURISMO +2,5% 5,0000 5,6400 +0,4%
EURO +1,8% 5,9947 5,9975 -0,5%

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 18/06

Iene R$ 0,0501
Libra est. R$ 6,64
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1255,49 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 18/06

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: 2,25%  | TJLP: 4,94%

Em 18/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 106,00 8,7% 1,4%
SOJA Paranaguá 112,00 9,8% 1,4%
MILHO Cascavel 43,00 0,0% -4,4%

SOJA 873,00 1,75 3,3%
FARELO 288,80 1,00 1,3%
MILHO 331,00 0,75 3,2%
TRIGO 483,50 -5,25 -2,7%

SOJA 95,17 0,9% -3,3%
MILHO 38,27 0,8% -8,8%
TRIGO 57,76 0,0% -5,9%
BOI GORDO 197,32 1,1% 8,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 18/06 PR DIA 30d.

Em 18/06 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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Traficante preso

Um homem de 23 anos 
foi preso por policiais mili-
tares de Umuarama ao final 
da tarde da quarta-feira (17) 
acusado de envolvimento 
com o crime de tráfico de 
drogas. A detenção aconte-
ceu no Conjunto Habitacio-
nal 1º de Maio.

Os policiais receberam 
informações anônimas 
de que em uma residên-
cia situada na rua Alfredo 
Bernardes, (principal) esta-
ria acontecendo a comer-
cialização de entorpecen-
tes. Quando chegaram ao 
endereço, os PMs notaram 

Mulher e adolescente
são baleadas em casa

Uma mulher de 36 anos e 
uma adolescente foram atin-
gidas por tiros na noite da 
quarta-feira (17), em Moreira 
Sales. Elas foram socorridas, 
mas a mulher precisou ser 
transferida para Campo Mou-
rão devido aos ferimentos 
graves. O autor dos disparos 
foi preso. O caso aconteceu 
na Vila Belém, quando as 
vítimas estavam em casa 
com alguns amigos. O autor 
invadiu o imóvel e começou 
a atirar. Todos correram, no 
entanto, a mulher foi atingida 

por dois tiros na região lom-
bar e a adolescente levou um 
tiro no pé. A vítima disse à 
polícia que após o atentado 
o autor fugiu a pé. Buscas 
foram realizadas até que ele 
foi encontrado. O Conselho 
Tutelar foi acionado e acom-
panhou a ocorrência, que foi 
encaminhada para delegacia 
de Polícia Civil em Goioerê.  
O suspeito tem antece-
dentes por roubo, dano 
e ameaças. Já a mulher 
baleada tem passagens 
por tráfico e receptação.

que o suspeito tentou fugir 
assim que viu a viatura 
policial se aproximando. 
Ele ainda dispensou um 
pino de cocaína no chão.

Desconfiados do rapaz, 
os policiais iniciaram bus-
cas nas imediações até 
que localizaram dentro da 
residência, 455 gramas de 
maconha. Também foram 
apreendidos dois telefones 
da marca Iphones e uma 
quantia em dinheiro. O acu-
sado foi conduzido à Dele-
gacia de Polícia de Umua-
rama, onde foi denunciado 
por tráfico de drogas.

DROGA apreendida e ao fundo, homem preso acusado de comercializar entorpecentes

ALEX MIRANDA

Cobrança política
O que mais irrita bolsonaristas 
do Congresso Nacional é que 
um dos principais pedidos 
oficiais de investigação do 
grupo bolsonarista “300 do 
Brasil”, liderado pela ativista 
polêmica Sara Winter, foi 
protocolado dia 6 de maio no 
Supremo Tribunal Federal pela 
bancada do PT da Câmara 
dos Deputados. Foi assinado 
por 47 parlamentares  e 
enviado ao ministro Alexandre 
de Moraes, relator do 
inquérito sobre as fake news 
e ameaças à instituição. A 
última operação de busca 
e apreensão resultou, por 
tabela, em quebra de sigilos 
fiscais de uma dezena 
de deputados aliados do 
presidente da República.

Lula, Wassef...
A despeito da prisão de 
Fabrício Queiroz, a cidade de 
Atibaia (SP) vem ganhando 
um inquestionável título 
de Cidade dos Caseiros que 
Entregam os Patrões. 

Olhos abertos
O juiz federal Marcelo Bretas 
mantém escolta da Polícia 
Militar do Rio, com agentes 
de elite e viatura do Choque, 
na porta da residência e por 
onde anda pela cidade. 

Tudo em ordem
Altos oficiais da Marinha 
foram chamados pelo 
Comando, na quarta-feira, 
fim do dia, para reunião de 
emergência. QG do Exército 
também teve reuniões não 
programadas.

A conferir
De um veterano advogado, 
que entende de política desde 
que Bolsonaro soltava pipa 
em Campinas: “Com a crise 
política e na saúde, com pico 
da pandemia esperado para 
julho, não será surpresa se 
o presidente lançar mão da 
Garantia da Lei e da Ordem, 
pela Segurança Nacional, 
e convocar o Exército para 
patrulhar as ruas”.

Aquele abracinho
Ao citar no vídeo feito 
pelo ex-ministro Abraham 
Waintraub que vai honrar 
seus comprimissos de 
campanha, o presidente 
Bolsonaro manda recado 
para os seguidores de Olavo 
de Carvalho, que tinham 
no ministro um de seus 
representantes. 
 
MERCADO
Turbulência
Até no chão, com mais de 
80% de seus aviões parados, 
a Latam dá dor de cabeça a 
seus clientes. A aérea lidera 
as reclamações nos Procons 
das capitais São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília. Lidera 
absoluta em SP, foram 
1.632 atendimentos desde 
março. Seguida por Gol 
(506) e Azul (492).

May day
No Rio, são 163 reclamações 
contra a Latam, 118 
ocorrências contra a GOL e a 
Azul contabiliza 47, no mesmo 
período. Em Brasília, a Latam 
lidera com 173, seguida por 
GOL (53) e Azul (18). 

Maricá em obras
A despeito da pandemia, 
está mantido cronograma 
do megaempreendimento 
imobiliário MARAEY, com 
resorts e vilas, a ser erguido 
na orla de Maricá (RJ). A 
previsão de conclusão do 
complexo é de 14 anos, 
pela IDB Brasil e outros 
investidores. 

Circo
Exagero da Elite da Polícia Civil 
de Teresina escoltar o jornalista 
Arimateia Azevedo, detido por 
suposta extorsão, com quatro 
policiais de coletes, escopetas 
e usando capuz.  
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Corpo de mulher é encontrado 
enterrado na Estrada Moema
A Polícia Civil de Umua-

rama investiga um assassi-
nato, seguido de ocultação 
de cadáver que provavel-
mente tenha acontecido em 
algum município da região 
que circunda Umuarama. 
O corpo de uma mulher 
foi localizado na tarde de 
ontem enterrado numa pro-
priedade rural situada na 
Estrada Moema.

De acordo com o dele-
gado chefe da 7ª Subdi-
visão Policial (SDP) de 
Umuarama, Osnildo Car-
neiro Lemes, um morador 
das imediações encontrou 
a cova e acionou imediata-
mente a polícia.

Peritos do Instituo de 
Criminalística de Umuarama 
também foram acionados e 
compareceram ao local para 
um levantamento inicial.

O delegado informou 
ainda que por enquanto, 
não foram encontrados 
registros de queixas de 
desaparec imento de 
mulher com características 

parecidas nos últimos 
meses em Umuarama 
e por isso acredita que 
possa ser de alguma 
vítima moradora em outra 
cidade, mas não descar-
tou qualquer possibilidade.

O que foi visualizado 
pelos policiais no local é 
que se trata de um corpo 
do sexo feminino, sendo 
de idade entre 25 e 30 
anos, com tatuagens do 
“olho de hórus” e de uma 
coroa com o texto “queen” 
no antebraço esquerdo, 
uma rosa na panturrilha 
direita, uma pomba com 
o texto “fé”, na canela 
esquerda e a escritura 
dos nomes “Ana Beatriz” 
no antebraço direito e 
“Vitória” no ombro direito. 
Ainda foi encontrado 
tatuado no flanco direito 
do corpo o texto “Nunca foi 
sorte, Sempre foi Deus”.

O delegado ressaltou 
que foi encontrada uma 
perfuração, provavelmente 
causada por disparo de 

arma de fogo na barriga e 
afundamento do crânio.

Depois de localizado, o 

corpo foi encaminhado ao 
IML de Umuarama, onde 
foi necropsiado.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar o seu caminho. Seja tolerante, nem todos 
serão capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o fígado 
e não exagere nos prazeres da mesa.

Touro 21/04 a 20/05
Você terá a oportunidade de decidir se seus amigos são real-
mente sinceros. Use seu bom senso para ser seletivo. Você 
não está muito inclinado a cuidar de si mesmo, mas apenas 
uma tendência ao excesso pode ameaçar o seu bem-estar. 
Vá com calma.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você está vivendo a vida ao máximo. Não se preocupe muito 
com os detalhes! Respire mais profundamente e isso vai ajudar 
você a encontrar a calma que você precisa para as reorganiza-
ções que está fazendo.

Câncer 21/06 a 21/07
Você está esperando um maior reconhecimento e isso o está 
deixando mais autoritário. Mantenha um certo equilíbrio e 
não se preocupe muito com isso! Sua saúde está fraca. Você 
está em boa forma física, mas é o seu lado emocional que 
precisa de atenção.

Leão 22/07 a 22/08
Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas por-
tas se abrirão. Boas e novas amizades estão no horizonte. 
Você está perdendo tempo com assuntos sem importância 
e está cansado.

Virgem 23/08 a 22/09
Não se deixe absorver em preocupações que são, por defini-
ção, de natureza secundária. Você não tem confiança em seus 
recursos próprios porque está se sentindo cansado e tem uma 
lacuna a preencher.

Libra 23/09 a 22/10
Você vai se sentir inspirado para estabelecer um maior 
equilíbrio na sua vida. A sensação de cansaço lhe dá 
uma pista: uma noite tranquila seria o ideal, descanse 
na sua própria casa.

Escorpião 23/10 a 21/11
Sua certeza é construtiva. Converse com as pessoas ao seu 
redor, você precisa discutir coisas para ir adiante. Você corrigirá 
automaticamente deficiências nutricionais na hora das refeições. 
Sua saúde depende daquilo que come.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você está pronto para perdoar e esquecer o passado, faça isso 
sem arrependimentos! Sua disposição meditativa está pedindo 
que você, com razão, tire um tempo para relaxar enquanto per-
segue os seus pensamentos mais profundos.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você tem olhado de forma realista para as suas opções para 
o futuro e isso é obvio para aqueles que o rodeiam. Você está 
pronto para se lançar no cenário social. Você precisa de um 
pouco de ar fresco, afinal.

Aquário 21/01 a 19/02
Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar o seu caminho. Seja tolerante, nem todos 
serão capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o fígado 
e não exagere nos prazeres da mesa.

Peixes 20/02 a 20/03
O entusiasmo que você está mostrando formará um cenário 
em todas as áreas de sua vida. Você deve ter um outro olhar 
para o ritmo de sua rotina para encontrar um melhor equilíbrio 
e uma vida mais estável.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

ATB
RACIONAL

DALTONICO
NEIANIS
HRREOA

MAGALIAB
VIGESIMO

BECOSTAB
NASLUZ
ETAIOC
NEONBINA

COMDEBIL
SILABICO
AROMAAR

Bicho pe-
çonhento
como a 

viúva-negra

 A doença
como a
asma
(Med.)

Centro de
Terapia

Intensiva
(sigla)

O mês do
Dia dos

Pais

Otávio
Augusto,

ator 

(?) Esponja:
mora num
abacaxi

(TV)

Sucede 
ao décimo

nono

Alt+(?): 
alterna en-
tre janelas
(Inform.)

Ruas
estreitas e
sem saída

Sensação
térmica
típica do

verão

Carro, na 
fala infantil

Relativo
à divisão

das
palavras

Item apre-
ciado no
perfume

Composto
gasoso

que respi-
ramos

Vir à (?): 
emergir
Hiato de
"míope"

Rede fluvial
do Norte
Acalento
(o bebê)

Os, em
espanhol

Sabor de
bala azul

Baixo; des-
prezível

Animal
(?): o

homem

Que não
distingue
as cores

(?) Lopes,
sambista

Amiga 
da Mônica

(HQ)

Gás 
usado em
letreiros
Junto de

Sílaba de
"minas"
A quinta

letra

Está aí
(pop.)
Chefe

islâmico

Sem vigor
físico

Pão de (?),
bolo fofo

Claridade;
lumino-
sidade

Caminham 

Identificador
de chamadas
Interjeição
de alegria

Tipo san-
guíneo

Cidade dos
exageros (SP)

3/los — tab. 4/emir — néon. 5/reles.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Cereja 
no Bolo

A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 
que comemoram 

aniversário. . Nesta 
sexta ( 19) vivas 
para João Megda, 

Arecídio Cassiano Jr, 
Letícia D’Ávila, Alan 

Cândido Batista, Bruna Maran e Gladson 
Geraldo Maestro da Silva. No sábado (20) 
vivas para Cintia Larsen, Eloisa Rodrigues, 

Delvair José da Silva Campana , Paulo 
Roberto Parreira Leite. No domingo  (21) 
vivas para Mauricio Rodrigues Campos , 

Denise Cristina Capoia, João Batista Dória 
Ramos e Macia Aparecida Gil Ribeiro.  Na 
segunda (22) parabéns para Marli B. dos 
Santos, Nilson Roberto Custódio, Ediva-

nilson Lopes Romeiro, Sandra Mara Oliver 
Martins ,Aldo Henrique Alves, Alessan-
dro Dorigon, Andréia Grassetti Pacheco 
e Nilson Roberto Custódio. Da coluna: 

felicidades!

“Nunca se protele o filosofar quando se é jo-
vem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, 
pois que ninguém é jamais pouco maduro nem 
demasiado maduro para conquistar a saúde da 

alma.”  (Epicuro)

REMEMBER
Manu Touma 

(influenciadora digi-
tal de Londrina)  e 
Anderson  Carvalho 
(Anderson Décor)  

-,  num dos eventos 
mais badalados de 
moda, decoração 

e gente bonita, na 
House Design, 

em 2019.

THIAGO CASONI
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Uvel Junina! 
Nesta sexta-feira (19) e amanhã 

(20)  tem ares de Festa Junina no 
Feirão de Fábrica  da Uvel -, e é  
uma excelente oportunidade para 
trocar de carro. A    Uvel faz esta 
grande ação de vendas neste final 

de semana com showroom decorado 
com bandeirinhas e todo astral ju-
nino. Vá conferir as promoções  no 
Feirão de Fábrica UVEL -, em uma 
edição especialíssima  deste ano. 
Com  condições imperdíveis para 
aproveitar e sair com o tão espe-

rado carro Zero.  Veículos com taxa 
zero, lote especial de fábrica com 
preços reduzidos. Esta é uma gran-
de promoção Uvel onde você pode 
ter certeza que vai fechar o melhor 
negócio do mercado. A  oportunida-
de que você esperava para sair de 

carro novo ou seminovo é neste FI-
NAL DE SEMANA. Aproveite preços e 
as condições imperdíveis. Feirão da 
marca líder de vendas no Brasil. Vá 
para Uvel e confira. nesta sexta ate 

às 19h e no sábado até às 17h

Chevrolet, mais uma vez premiada!

Mais uma vez o prêmio EFFIE, um dos mais importantes 
reconhecimentos internacionais que destaca as marcas com 

o marketing mais eficiente do mundo traz a CHEVROLET como 
A MELHOR MARCA NO SETOR AUTOMOTIVO.  Só isso já seria 

um grande motivo para nos orgulhar. Porém como reflexo do 
trabalho e dedicação de cada um ainda temos mais razões 

para comemorar:

  * SOMOS a 2ª Melhor Marca da América Latina, 
entre todos os setores;

* SOMOS a 6ª MELHOR MARCA do mundo, 
entre todos os setores; 

      Muito Obrigado e Parabéns a cada um que, dia após dia, 
segue firme em nosso compromisso de sempre encontrar 

NOSSOS CAMINHOS.

 Prêmio Effie 2018 / 2019/ 2020 

 Uvel -, o melhor lugar para comprar o seu carro!  

ASSESSORIA GM
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COBALT 1.4 LTZ ............................. 13/14 ............ PRATA .................COMPLETO .....................................R$ 37.900,00
CRUZE SEDAN LT .......................... 14/15 ............ PRETO ................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 54.900,00
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 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 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
MONTANA 1.4 LS ............................ 14/15 ............ BRANCO .............COMPLETO .....................................R$ 32.900,00
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 PLUS 1.0 TURBO .................. 19/20 ............ BRANCO .............COMPLETO, AUT ............................R$ 69.900,00
PRISMA 1.4 LT ................................. 18/19 ............ PRATA .................COMPLETO .....................................R$ 51.900,00
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 1.4 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

Mesmo com a suspensão 
das aulas presenciais e 

atividades práticas devido à 
pandemia do novo coronavírus, 
o Sajug (Serviço de Assistência 
Judiciária Gratuita) da Unipar 
de Guaíra continua prestando 
atendimento à comunidade, mas 
de forma virtual. Cada um na sua 
casa, advogados e estagiários do 
projeto de extensão do curso de 
Direito realizam webconferência 
com os usuários do serviço 
utilizando a plataforma do 
Google Meet, que possibilita 
a interação entre todos. 
“Desta forma não deixamos 
desamparada a comunidade e 
também os acadêmicos do curso. 
Todos os atendimentos estão 

sendo agendados e realizados 
virtualmente, obedecendo as 
regras sanitárias do plano de 
contingência do câmpus, do 
Comitê de Biossegurança, do 
Ministério da Saúde e Secretaria 
Municipal de Saúde”, informa 
a coordenadora do Sajug, 
professora Sandra Regina 
Takahashi. Segundo ela, neste 
momento atípico os alunos têm 
a oportunidade de vivenciar a 
prática dos processos virtuais, 
que hoje são a regra em todos 
os tribunais do país. “O curso de 
Direito continua implementando 
o conteúdo programático do ano 
letivo, com eficácia e excelência 
e sempre primando pelos direitos 
da comunidade”, ressalta.  

Interação entre advogados, estagiários de Direito e usuários do 
projeto é realizada na plataforma do Google Meet

Sajug: Projeto mantém atendimentos à 
comunidade por meio virtual

Iniciativa é 
uma forma 
de não deixar 
comunidade 
e estagiários 
do projeto 
desamparadosEXTRAVIO DE ALVARÁ

IRIS LOGISTICA EIRELI, inscrita 
sob nº CNPJ 15.746.182/0001-
11, estabelecido na Rua Mogno, 
2022 Jardim da Palmeiras, CEP 
87503-350, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 30.694. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Vacinação 
contra gripe
 Com índices ainda bem abaixo 
da meta em alguns segmen-
tos, a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe segue 
até o próximo dia 30 nas UBSs. 
Algumas dispõem de horá-
rios especiais. O grupo com 
menor cobertura vacinal até o 
momento é o das crianças de 
cinco anos (38,3%), seguido 
pelo dos adultos (47,09%) e 
das crianças de dois a cinco 
anos (54,47%), de acordo com 
a última estimativa da Secre-
taria Municipal de Saúde. 
Apresentam cobertura abaixo 
da meta, ainda, o segmento 
das gestantes e puérperas, que 
está em 61,11%, e das crian-
ças de seis meses a dois anos 
(68,78%), que são considera-
dos grupos prioritários.

Locais e horários
O Posto de Saúde Central (Av. 
Rio Grande do Norte) dispo-
nibiliza a vacina de segunda a 
sexta, das 17h às 19h, até o dia 
30. O Bem Estar – 23 e 29/06, 
das 17h às 19h e no dia 20/06, 
das 8h às 12h. No Parque 
Industrial – 20/06, das 8h às 
17h. As demais unidades já 
realizaram ações com horário 
estendido no início do mês e 
a vacina também foi oferecida 
a gestantes e puérperas no 
Centro de Referência Materno 
e Infantil (CRMI).
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Miriã Nogueira enfrentou concorrência alta para conquistar a vaga num dos 
hospitais mais importantes do Paraná

Desde sua fundação, em 1994, 
o curso de Odontologia da 

Universidade Paranaense tem 
formado para o mercado de 
trabalho grandes talentos. Isso 
é resultado não só da estrutura 
arrojada que a Instituição 
assegura para garantir ensino de 
alta qualidade, mas também do 
enorme interesse dos alunos pelo 
aprendizado teórico e prático.

Professores incentivam, 
os alunos correspondem, 
se dedicando ao máximo 
aos estudos e aos projetos 
de complementação de 
conhecimentos, que englobam 
pesquisa e extensão universitária. 
Durante a graduação, todos 
também são estimulados para 
investir em pós-graduação. A 
maioria segue o conselho dos 
mestres.

A cirurgiã-dentista Miriã 
Nogueira, que hoje está na 
reta final de uma residência 
superconcorrida em Curitiba, 
faz parte da lista dos que se 
destacaram em suas turmas. Ela 
conta que antes mesmo de se 
formar já sabia a área em que 
queria se especializar: em cirurgia 
e traumatologia bucomaxilofacial.

Com o diploma na mão, foi 
em busca do sonho e conseguiu 
uma vaga na residência do 

Cirurgiã-dentista formada pela Unipar cursa residência 
no Erasto Gaertner, em Curitiba

Iniciação científica
Segundo Miriã, seu 

envolvimento contínuo em 
atividades de iniciação científica, 

possibilitado pelo curso de 
Odontologia da Unipar, foram 
decisivos para impulsionar seu 
interesse pelo aprofundamento 

do conhecimento: “Com 
orientação de bons professores, 
escrevi muitos artigos científicos 

e tive a oportunidade de 
apresentá-los em importantes 
congressos, o que contribui 
significativamente na minha 

formação”.

hospital oncológico Erasto 
Gaertner. Lá, participa de equipe 
multidisciplinar que atua em 
procedimentos de reabilitação 
bucomaxilofacial com próteses.

“A prova para ingressar foi de 
alto nível, mas consegui passar, 
já que estava bem preparada”, 
orgulha-se a profissional, 
natural de Iporã.  “Tenho ótimas 
lembranças de tudo o que vivi 
e produzi na Unipar! Cheguei a 
iniciar o curso de Odontologia em 
outra instituição, mas no segundo 
ano fiz a transferência para a 
Unipar, porque sabia do seu 
excelente conceito”.

Cirurgiã-dentista Miriã 
Nogueira, em selfie: aluna 

dedicada, profissional 
bem-sucedida
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