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Senadores aprovam 
adiamento das 
eleições para os dias 
15 e 29 de novembro 
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Marco Regulatório 
é votado no Senado 
após dois anos no 
Congresso Nacional 

Presos da cadeia de 
Umuarama recebem 
visitas virtuais durante 
a pandemia 

Apesar do aumento de casos de 
covid, lockdown está descartado
A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Umuarama informa que, mesmo com 
o crescimento do número de casos do novo coronavírus no Município, um lockdown 
(fechamento total) está descar tado. A assessoria pede calma à população e reforça 
as orientações quanto às normas de segurança em saúde que devem ser seguidas 
com a finalidade de diminuir a velocidade da disseminação do vírus, como uso de 

máscara, distanciamento social e higiene pessoal. l Pág. 6

Avanço do coronavírus
Um dia depois de registrada a terceira morte causada pelo 

coronavírus em Umuarama, a Secretaria de Saúde do Município 
constatou uma explosão de casos positivos da doença. 

Entre a terça (23) e a quarta-feira (24), a cidade registrou 14 
confirmações. A morte de um homem de 78 anos por síndrome 
respiratória também está em investigação e aguarda resultado 

de exames feitos pelo Lacen. l Pág. 5
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Campanha em setembro
Senadores aprovaram a PEC que adia as eleições municipais 
para 15 de novembro (primeiro turno) e 29 de novembro 
(segundo turno), em razão da pandemia da covid-19. O texto 
permite que os partidos registrem candidaturas para prefeito 
e vereador até 26 de setembro. A campanha começaria no dia 
seguinte. A proposta seguirá para tramitação na Câmara dos 
Deputados, onde há movimentação para ser barrada.

Alterações na CNH
A Câmara dos Deputados 
aprovou projeto que 
muda trechos do CTB. 
Os parlamentares ainda 
precisam analisar sugestões 
de alteração no texto e, em 
seguida, segue para o Senado 
Federal. Entre as mudanças, 
está o aumento do número de 
pontos para suspensão, em 
razão de multas, da Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH). 
Ainda amplia o prazo para 
a renovação dos exames de 
aptidão física e mental para 
10 anos aos condutores com 
menos de 50 anos; 5 anos 
para condutores entre 50 e 70 
anos e 3 anos para condutores 
com mais de 70 anos.

Liberação de agrotóxicos
O STF, por unanimidade, concedeu medida cautelar para suspender 
efeitos de Portaria do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) que libera o registro tácito de agrotóxicos 
sem estudos de impacto. A decisão foi tomada, no julgamento de 
Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 
ajuizadas respectivamente pelo partido Rede Sustentabilidade 
e pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). O relator, ministro 
Ricardo Lewandowski, votou pela suspensão suspender da eficácia 
de alguns itens que se referem aos prazos para a aprovação tácita de 
agrotóxicos, com dispensa da análise pelos órgãos competentes de 
vigilância ambiental e sanitária. O Tribunal ainda julgará o mérito das 
ações em data a ser definida.

Chapa Bolsonaro-Mourão
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade 
arquivar a ação que investigava a campanha do presidente Jair 
Bolsonaro e seu vice, Hamilton Mourão, por abuso de poder 
econômico. A investigação apurava a veiculação de 179 outdoors 
em 25 estados brasileiros que traziam material a favor do então 
candidato à Presidência, em 2018. A ação foi ajuizada pela 
coligação O Povo Feliz de Novo (PT, PCdoB e Pros) e indicava a 
instalação indevida e coordenada de dezenas de peças, veiculadas 
em pelo menos 33 cidades. Outras quatro ações envolvendo a chapa 
Bolsonaro-Mourão correm no TSE, todas referentes a supostas 
irregularidades na contratação do serviço de disparos em massa de 
mensagens pelo aplicativo WhatsApp durante a campanha.

Pontos
Pontos da proposta original 
enviada pelo governo, como a 
retirada da multa para quem 
transportar criança sem a 
cadeirinha, ficaram de fora 
do relatório apresentado 
pelo deputado Juscelino Filho 
(DEM-MA). Considerado 
assunto prioritário no Planalto, 
o projeto foi apresentado 
em junho de 2019 pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Em maio, Bolsonaro chegou 
a fazer um apelo para o 
projeto ser votado. Para os 
motoristas com menos de 50 
anos que exercem atividade 
remunerada em veículo, a 
periodicidade de renovação 
será menor, de cinco anos.
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Marco regulatório
é votado no senado

Os senadores tiveram ontem (24) 
nas mãos, a possibilidade de dar 
uma vida mais digna a mais de 30 
milhões de brasileiros que não têm 
água tratada e a outros 104 milhões 
que ainda convivem com esgoto a 
céu aberto, sem tratamento.

Há mais de dois anos em debate 
no Congresso Nacional, com idas 
e vindas e medidas que caducam, 
a proposta do novo marco legal 
do saneamento básico foi votada 
ontem. O texto segue para sanção 
do presidente da República.

O relator da proposta, senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), disse 
estar encontrando mais dificuldade 
em aprovar a lei do saneamento 
do que a própria reforma da previ-
dência, uma Proposta de Emenda 
Constitucional com tramitação e 
aprovação em geral mais complexa.

MAIS SALÁRIOS E
MENOS INFRAESTRUTURA

De acordo com o senador, tais 
dificuldades se dão principalmente 
por causa das corporações, que 
defendem o privilégio das empre-
sas de saneamento estatais.

Dados públicos do Sistema 
Nacional de Informações sobre 
Saneamento (SNIS) mostram que 
as empresas públicas, que domi-
nam o sistema, gastam mais com 
salários de servidores do que com 
a expansão da infraestrutura.

O novo marco legal permitirá 
maior competição em um setor 
dominado em mais de 90% por 
estatais. A entrada de empresas 
privadas aumenta a concorrência e 
exige que as companhias públicas, 
em geral dos Estados, sejam mais 
competitivas, enxuguem gastos, e 
expandam cobertura.

Argumento contrário
O principal argumento contra a nova lei, o de que os pequenos e mais 

pobres municípios não atrairão interesse das empresas privadas e ficarão 
sem saneamento e água tratada, cai por terra com a simples observação da 
realidade, diz Jereissati. “Eles já não têm esses serviços”. Além disso, o novo 

marco do saneamento cria blocos regionais, em que a empresa vencedora da 
licitação de cidades mais rentáveis terá que assumir cidades menos rentáveis. 

“O atual modelo é falho e se mostrou ineficiente”, aponta o senador.

Mudança econômica
Além de atrair mais de R$ 700 bilhões em investimentos privados, a 

mudança legal pode ajudar no combate ao desperdício de recursos. Esti-
ma-se que o Brasil jogue fora cerca de 38% da água já tratada. Em algumas 

cidades, a taxa chega a 70%. São pelo menos R$ 12 bilhões jogados fora 
todos os anos. A nova lei ainda permite que os contratos atuais – muitos 

sequer no papel – possam ser renovados por 30 anos, desde que as metas 
de atendimento sejam cumpridas. A universalização dos serviços pode 

levar até 2040 para ser atingida. O setor mais atrasado da infraestrutura 
brasileira, onde os índices do Brasil conseguem ser piores do que em paí-
ses como o Iraque, que passou por guerras prolongadas, pode finalmente 

deslanchar. Quando lavar as mãos é a principal indicação dos médicos 
para se proteger do novo coronavírus, está na hora de se dar a chance de 

milhões de brasileiros terem água tratada nas suas torneiras.

PARA o relator, Tasso Jereissati, a votação do projeto pede urgência por tratar da situação do saneamento, 
essencial para a prevenção da covid-19

AGÊNCIA SENADO
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Impeachment de
Ministro do STF

O senador Luiz do Carmo 
(MDB-GO) protocolou no 
início da semana, pedido 
de impeachment contra o 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), Alexan-
dre de Moraes. Segundo 
o parlamentar, o ministro 
cometeu crime de respon-
sabilidade ao suspender o 
ato de nomeação do dele-
gado Alexandre Ramagem 
ao cargo de diretor-geral da 
Polícia Federal, nomeação 
feita pelo presidente da 
República, Jair Bolsonaro. 
De acordo com o senador, 
o ministro visou sobrepor 
ao presidente da República, 
quando decidiu suspender 
ato de nomeação privativa 
do Poder Executivo.

A suspensão do nome de 
Alexandre Ramagem ocorreu 
no dia 29 de abril, um dia 
após a publicação do nome 
dele no Diário Oficial da 
União como novo diretor-geral 
da Polícia Federal. Logo após 
a nomeação ser suspensa 
por Moraes, o presidente 
Bolsonaro tornou sem efeito 
o decreto. Em seu lugar, foi 
indicado pelo presidente o 
delegado Rolando Alexandre 
de Souza, que tomou posse 
em 4 de maio. 

Na petição, o senador 
Luiz do Carmo aponta que 
o ministro proferiu deci-
são monocrática, quando 
deferiu a medida liminar 
apresentada pelo PDT, que 
suspendia a eficácia do 
decreto apresentado por 
Jair Bolsonaro, e que o 
ministro tinha consciência 

Requisitos legais
Para o senador, o presidente estava nomeando um 

delegado que possuía todos os requisitos legais para ocupar 
o mandato. “É um delegado de carreira, de conduta ilibada, 
em um cargo indicado, de exclusiva indicação do presidente. 

(...) Havia somente uma denúncia do ex-ministro Sergio 
Moro, alvo inclusive de instauração de inquérito”, ressaltou.

do descumprimento de seus 
limites de jurisdição e, ainda 
assim, persistiu no ato, 
contribuindo com as cres-
centes tentativas de criar 
condições políticas para o 
afastamento do presidente. 

Outro ponto foi a tenta-
tiva de subtrair o material 
do conhecimento do ple-
nário do STF, ao avocar os 
autos eletrônicos e extinguir 
o mandado de segurança, 
logo depois de saber da 
nova indicação de Jair Bol-
sonaro para diretoria da PF.  

O requerimento agora 
segue para a presidência do 
Senado, que deve analisar 
e decidir se vai autorizar ou 
não a instauração do pro-
cesso de impeachment.

INTERFERÊNCIA
Em sessão remota, dia 9 

de junho, o senador afirmou 
que o ministro, antes de 
conceder a liminar, deveria 
ter verificado a legalidade 
e a intenção do pedido. 
“O mandado de segurança 
protocolado não deveria 
ter sido recebido porque 
os par tidos políticos só 
podem protocolar mandado 
de segurança coletivo para 
defender direito líquido e 
certo e na defesa dos inte-
resses legítimos relativos 
aos integrantes e com 
finalidade partidária, e não 
para inter ferir na adminis-
tração direta, de competên-
cia exclusiva do presidente 
da República. Pelo menos 
é o que a lei do mandado 
de segurança traz”, disse 
Luiz do Carmo.

Respiradores
O deputado Ricardo Barros 
(PP) agradeceu ao ministro 
Eduardo Pazuello (Saúde) por 
atender Maringá. “Recebemos 
a notícia de que conseguimos 
com o Ministério da Saúde, dez 
respiradores e dez ventiladores 
para o Hospital Municipal, dando 
um importante suporte no 
atendimento de casos da covid-19. 
Atendendo o pedido do prefeito 
Ulisses Maia (PSD) em prol da 
saúde dos maringaenses”.

Tarifas de pedágio
O Paraná se prepara para uma 
nova rodada de concessões de 
estradas às empresas privadas. A 
licitação abrangerá cerca de 3,8 
mil quilômetros, divididos em 
oito lotes. Relator da lei federal 
na Câmara dos Deputados, 
Sérgio Souza (MDB) lembrou 
que o processo em curso não 
pode repetir os erros do passado 
e autorizar a outorga nas novas 
contratações. “O paranaense 
já pagou pelas rodovias e não 
consegue mais conviver com 
pedágios tão caros. Para nós, só 
é possível a menor tarifa com 
maior investimento”.

Apae
O deputado Luciano Ducci (PSB) 
destinou R$ 200 mil em recursos 
para a Apae de Curitiba e o 
Pequeno Cotolengo. “Em tempos 
difíceis como os que vivemos, 
o trabalho assistencial dessas 
instituições é fundamental para 
as famílias atendidas e não pode 
ser interrompido.” O recurso 
será utilizado em melhorias e 
no reforço para a continuidade 
dos trabalhos desenvolvidos por 
essas instituições.

Agora é lei!
A Assembleia Legislativa aprovou 
o projeto de lei dos deputados 
Ademar Traiano (PSDB), Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) e 
Alexandre Curi (PSB) que trata 
da obrigatoriedade de instalação 
de dispensers de parede com 
produto de higienização nos 
banheiros de uso coletivo. O 
projeto seguiu para sanção do 
governador Ratinho Junior.

Regra de transição
O deputado Tiago Amaral 

(PSB) será o relator da PEC 
que cria regra de transição de 
aposentadoria de policiais civis, 
agentes penitenciários e polícia 
científica. Se aprovada, a 
proposta garante a paridade e 
a integralidade aos servidores 
estaduais de segurança que 
ingressaram na carreira após 
2003 e permite o direito à 
aposentaria com o valor igual 
ao último salário da ativa. 
“Vamos trabalhar ao máximo 
para fazer andar aquilo que 
é necessário para o bem dos 
cidadãos paranaenses”.

Arrecadação
O custo da covid-19 para a 
economia brasileira está cada 
vez mais alto. A arrecadação 
em maio foi de R$ 77,4 bilhões, 
33% menor do que em abril e 
o pior resultado desde o início 
da série histórica em 2007. O 
endividamento do governo 
federal deve ultrapassar os 86,6% 
de todos os bens e serviços 
produzidos no País este ano. 

Avulsos
O deputado Felipe Francischini 
(PSL) foi designado relator da 
MP que trata de indenizações 
a trabalhadores avulsos 
impossibilitados de trabalhar 
durante pandemia. A medida uma 
espécie de adaptação contidas na 
Lei 13.979/2020 para o ambiente 
do trabalho portuário. Assim, 
preventivamente, estabelece 
determinadas hipóteses em 
que o trabalhador portuário 
“não poderá ser escalado”. A 
MP recebeu 128 pedidos de 
emendas.

Imunizante
O Brasil deve começar a produzir 
a vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela Universidade 
de Oxford (Inglaterra) em 
conjunto com a farmacêutica 
britânica AstraZeneca. O acordo 
deve ser assinado até a próxima 
essa semana e contará com 
a participação da Fiocruz. O 
imunizante de Oxford é um 
dos mais avançados até o 
momento e foi o primeiro a 
iniciar os estudos clínicos de 
fase 3, a última exigida por 
agências regulatórias antes da 
aprovação final. 
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Após 3ª morte por covid, Umuarama 
registra explosão de casos positivos

No dia seguinte à mor te de 
Simone Delanheze Vacari, de 45 
anos, terceira vítima confirmada 
do coronavírus em Umuarama, 
a Secretaria de Saúde do Muni-
cípio constatou uma ‘explosão’ 
de novos casos positivos da 
doença. Entre a terça-feira (23) 
e a quar ta-feira (24) a cidade 
registrou 14 novos casos.

A mor te de Simone fechou 
um dia difícil para a cidade, que 
naquela manhã havia anunciado 
um aumento de 8 novos casos. 

O número de pessoas infecta-
das em Umuarama, que era de 
78, com dois óbitos, às 11h de 
terça-feira, pulou para 92, com 3 
mortes, no boletim divulgado às 
15h de ontem.

Ainda está sendo investigada 
uma quarta morte, que possivel-
mente foi causada pelo covid-19.

Quarta morte é suspeita
Em nota a Secretar ia de 

Saúde ressalta que “na madru-
gada da quar ta-feira (24), um 
homem de 78 anos que estava 
hospitalizado com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus 
faleceu em uma unidade hospi-
talar de Umuarama.

A causa da mor te, até o final 
da tarde de ontem, era conside-
rada como síndrome respirató-
ria e o caso não foi incluído na 
estatística da covid-19 do muni-
cípio, por enquanto, até que seja 
conhecido o resultado do exame 
do paciente, enviado ao Labora-
tório Central do Estado (Lacen), 
em Curitiba. Apesar de se tra-
tar apenas de uma suspeita, 
foi tomada a medida preven-
tiva de realizar o sepultamento 
seguindo as recomendações de 
segurança determinadas pelo 

Suspeitas crescem
O número de pessoas recuperadas da doença não aumentou, permanecendo 

em 46, desde a terça-feira e os casos suspeitos apresentaram a elevação de 234 
para 242, sendo que 8 pacientes estão internados em enfermarias e dois em 

Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) e os demais continuam em isolamento 
domiciliar. As notificações já são de 1.007, com 673 suspeitas já descartadas.

Ministério da Saúde”.
Ainda no boletim divulgado 

na tarde da quar ta-feira, consta 
que o município trata de 39 
pessoas em isolamento domici-
liar, que estão sendo monitora-
das pelo Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-19 

(COE) Municipal, além de qua-
tro pacientes que permanecem 
internados em enfermarias.

Os novos casos positivos são 
de nove mulheres com idades de 
32, 34, 35, 42, 44, duas de 45, 
46 e 56 anos e de cinco homens, 
de 30, 35, 36, 62 e 70 anos.

SECRETARIA de Saúde aguarda resultado de exame e verificar se foram 3 ou 4 mortes por covid 
em Umuarama

ALEX MIRANDA



06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE JUNHO DE 2020

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CIANORTE

1ª VARA CÍVEL DE CIANORTE - PROJUDI
Travessa Itororó, 300 - Cianorte/PR - CEP: 87.200-153 - Fone: 44-3619 0513 - E-mail:

primeiravaracivelcianorte@hotmail.com

EDITAL DE  DO EXECUTADO: CITAÇÃO ROGER M. GOUVEIA (CPF: 068.930.259-20)

(prazo de 30 dias)

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOÃO ALEXANDRE CAVALCANTI
ZARPELLON  MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de-
Cianorte, Estado do Paraná.

Faz sabera todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tem curso neste Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível, situado a Travessa Itororó, 300, nesta Comarca, uma ação de  sobMONITÓRIA
nº 0013178-55.2018.8.16.0069, em que é Exequente: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E
CULTURA, e Executado: ROGER M. GOUVEIA, diz respeito a execução do valor de R$ 14.883,83.

Edital de citação da requerida, que se encontra em local incerto e não sabido, ficando pelo presente Edital
devidamente , para que , nessa hipótese, os honorários serão deCITADO PAGUE dentro de quinze dias
cinco por cento do valor atribuído à causa (art 701, caput), e o réu ficará isento do pagamento de custas
(parg.1º). A parte executada poderá requerer o parcelamento da dívida, na forma do artigo 916, CPC,
conquanto reconheça o crédito e comprove o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogados, no prazo de 15 dias da citação. Assim feito, permitir-se-á o pagamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês, devendo as vincendas serem depositadas, independentemente de qualquer ato, nos mesmos dias dos
meses seguintes ao do primeiro depósito. No mesmo prazo de quinze dias, independentemente de prévia
segurança do juízo, o réu poderá opor ainda, nos próprios autos, embargos à ação monitória, que suspendem
a eficácia do mandado de cumprimento até o julgamento em primeiro grau (702 par. 4º). : SeAdvertência
não adimplido (de imediato ou de forma parcelada) o mandado de cumprimento, e não oferecidos embargos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Advertência: será nomeado curador especial caso não haja manifestação.

O presente edital será publicdo na forma da lei.  nesta cidade e comarca de Cianorte,DADA E PASSADO
Estado do Paraná, aos 28 de maio de 2020 às 10:21:28 . Eu, Virgilino Ferreira Varella, Serventuário, que
digitei e subscrevi.
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Apesar do aumento de casos de 
covid, Lockdown está descartado

A Secretaria de Comu-
nicação (Secom) da Pre-
feitura de Umuarama 
divulgou ontem á tarde 
que apesar do cresci-
mento do número de 
casos pos i t i vos de 
coronavírus no muni-
cípio, o lockdown está 
descartado.

A  assesso r ia  de 
imprensa sol ic i ta a 
divulgação inclusive 
para acalmar a popu-
lação, mas reforça as 
orientações quanto às 

normas de segurança 
em saúde que devem 
ser seguidas com a 
finalidade de diminuir 
a velocidade da disse-
minação do vírus.

Con f i r me  a  no ta 
repassada à imprensa 
ao f inal da tarde de 
ontem a assessor ia 
ressal ta que o pre -
feito Celso Pozzobom 
se reuniu durante a 
manhã com as equi-
pes que integram o 
Centro de Operações 

de Enfrentamento à 
Covid-19 (COE) Muni-
cipal, profissionais da 
Secretaria de Saúde, 
representantes de hos-
pitais da cidade, equi-
pes da Vigilância Sani-
tária e da Fiscalização 
para chegar a tal deci-
são. Além do encontro 
de ontem (24), novas 
reuniões serão reali -
zadas no decorrer da 
semana e novas medi-
das poderão ser toma-
das ainda hoje (quin-
ta - fei ra, 25). “Entre 
as novas medidas e 

decisões que poderão 
ser tomadas, não está 
previsto o fechamento 
total da cidade”, consta 
na nota.

A assessoria salienta 
também que precisa de 
“pessoas respeitem os 
protocolos, esse sim é o 
foco. O uso de máscaras, 
a higienização, o distan-
ciamento social e a não 
realização de festas. Fica 
aqui o apelo da assesso-
ria para que todos juntos 
consigamos fazer com 
que a comunidade siga 
os protocolos”.Informativo oficial

Numa reunião com equipes da Secretaria 
de Saúde, a Assessoria de Imprensa da Pre-
feitura divulgou que a partir desta quinta-

-feira (25), o boletim epidemiológico oficial 
passa a ser divulgado apenas depois das 17h, 

ao contrário do que acontecia até ontem 
(24), com divulgação às 11h. “Estamos tra-

balhando em um novo layout, que trará mais 
informações pertinentes e reorganizando os 
trabalhos para trazer informações de ocupa-
ção de leitos UTI e enfermaria e disponibili-

dade de leitos”.

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
24/5 a 24/6 0,5000 0,1733 0,0000
25/5 a 25/6 0,5000 0,1733 0,0000
26/5 a 26/6 0,5000 0,1733 0,0000
27/5 a 27/6 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,00% 21,00 
Vale ON -0,36% 55,39 
ItauUnibanco PN -3,80% 25,84 
Bradesco PN -3,25% 20,85 
Cielo ON -12,96% 4,70 
Gol PN -8,34% 18,24

IBOVESPA: -1,66% 94.377 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 106,84
Libra est. 0,80
Euro 0,89
Peso arg. 70,10

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+3,3% 5,3240 5,3250 -0,3%
PTAX  (BC) +1,4% 5,2429 5,2435 -3,4%
PARALELO +3,1% 4,9500 5,5900 -0,9%
TURISMO +3,1% 4,9500 5,5700 -0,9%
EURO +0,9% 5,9082 5,9110 -2,0%

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 24/06

Iene R$ 0,0491
Libra est. R$ 6,52
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1282,38 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/06

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 24/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 105,00 1,0% 3,4%
SOJA Paranaguá 111,00 0,9% 3,3%
MILHO Cascavel 46,00 7,0% 2,2%

SOJA 870,75 -4,25 4,5%
FARELO 286,70 0,40 0,9%
MILHO 324,25 -0,75 2,0%
TRIGO 481,25 -4,75 -5,4%

SOJA 95,26 -1,6% -1,3%
MILHO 39,26 -0,7% -7,0%
TRIGO 57,55 -0,4% -6,3%
BOI GORDO 200,43 0,0% 10,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 24/06 PR DIA 30d.

Em 24/06 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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O 7º Batalhão de Polí-
cia Militar, sediado em 
Cruzeiro do Oeste foi 
criado no dia 25 de junho 
de 1.968 e conta atual-
mente com um efetivo 
de 149 policiais milita-
res para atender mais de 
142 mil habitantes dis-
tribuídos em toda a sua 
área territorial de 5.717 
quilômetros quadrados. 
Sua área de jurisdição 
regional abrange 13 
municípios, sendo dividi-
dos em duas companhias 
com sedes em Cruzeiro 
do Oeste e Goioerê. 
Atualmente o Batalhão 
é comandado pelo Major 
Edson Kamakawa.

Há 52 anos, vem sendo 
responsável pela segu-
rança pública e a preser-
vação da ordem pública, 
na região noroeste do 
Estado do Paraná.

“Toda essa história 
que hoje se comemora, 
não seria vitoriosa, se 
não tivéssemos desde 
a sua criação, homens 
e  mu lheres  honra -
dos, que envergaram 
e vestem a farda com 
orgulho, não medindo 
esforços para prover a 
tranquilidade pública”, 
salienta o comandante, 
ressaltando: “A todos 
esses policiais militares, 
homens e mulheres, que 
fizeram e fazem par te 
desta história, defen-
dendo diuturnamente a 
sociedade paranaense, 
em especial, é que 

ofer tamos os nossos 
mais nobres agradeci-
mentos, pois vocês são 
os símbolos de honradez, 
caráter, retidão moral, 
dedicação e esperança”.

Kamakawa a inda 
estende os agradecimen-
tos aos cidadãos que 
apoiam e acreditam na 
Polícia Militar. “Aos cida-
dãos e famílias de bem 
que acompanham nosso 
trabalho, aos familiares de 
nossos queridos policiais, 
estendo os agradecimen-
tos, pois vocês nos fazem 
mais fortes e confiantes 
para acreditar num futuro 
melhor para nós e nossos 
filhos”, completa.

O major lembra que 
por conta da pandemia, 
não será realizada sole-
nidade, apenas haverá a 
divulgação de um vídeo 
institucional sobre o ani-
versário do Batalhão, 
informando sobre as 
ações realizadas pela 
Polícia Militar.

MAJOR Edson Kamakawa

52 anos do  
7º BPM

Hotéi$
De todos os setores atingidos 
pela crise financeira gerada pela 
pandemia do coronavírus, a rede 
hoteleira inegavelmente é a mais 
afetada. Com as companhias 
aéreas praticamente no chão, 
população sem dinheiro para 
viajar, os hotéis fecharam. 
Levantamento inédito feito pela 
Abih (Associação Brasileira da 
Indústria Hoteleira) semana 
passada, em todos os estados, 
confirmou que praticamente 
95% dos hotéis associados 
estão fechados no Brasil. E a 
taxa de ocupação dos poucos 
que se adptaram a regras 
de prefeituras é de 10%. A 
retomada será gradativa e fraca, 
a partir de julho. Proprietários 
responderam à Abih que 
esperam 20% de ocupação - nos 
que não faliram. Para segurar as 
contas, a taxa média deve ser no 
mínimo de 40% da ocupação.

Saídas
Os bares e os restaurantes se 
viram com delivery; lojas de 
roupas conseguem vender 
pela internet, com entrega a 
domicílio também. Mas hotéis 
não tiveram solução imediata.

Oi, chefe
O deputado federal Osmar 
Terra continua cavando a vaga 
de ministro da Saúde. Visitou 
o presidente Jair Bolsonaro na 
terça, que lhe deve uma desde 
que o tirou da Cidadania.

Incompetência 
Tereza Cristina, ministra da 
Agricultura, diz que Governo 
tem plano para acompanhar a 
nuvem de gafanhotos que veio 
do cone Sul. Ou seja, nada. 
Reze muito, agricultor. 

Desafio aceito
As redes de telecom 
registraram desde março 
aumento médio de tráfego 
de 30%, com a mudança 
do consumo do mercado 
corporativo para as residências 
e o crescimento do home 
office, educação à distância, 
comércio eletrônico, lazer 
e entretenimento nos 
computadores e celulares. 

Passou no teste
“Há três meses, desde o início da 

quarentena, o setor de telecom 
tem sido colocado à prova e  
respondido de forma robusta 
ao aumento e à mudança do 
perfil do consumo”, avalia 
o presidente-executivo do 
SindiTelebrasil, Marcos Ferrari.

Conectados
Muitos desses novos hábitos 
serão incorporados ao dia a dia 
das pessoas. Nesse novo normal, 
segundo Ferrari, a conectividade 
vai ser ainda mais importante 
e terá papel primordial na 
retomada da economia 
no momento pós-crise. “A 
conectividade é a plataforma 
para o desenvolvimento 
socioeconômico.”

Cadê você?
Ex-vice-presidente da 
Câmara, André Vargas (PT) 
refugia-se numa chácara em 
Londrina. Paga mensalmente 
multa da Justiça Federal para 
não voltar à cadeia.

Jogos de Tóquio
Algumas das expectativas 
de medalhas do COB para 
2021 são futebol, natação, 
boxe, taekwondo, tênis de 
mesa, levantamento de peso, 
canoagem e maratona aquática.

Agentes reprovam
Mais da metade dos policiais 
federais são contrários à 
divisão do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
constatou pesquisa da 
Fenapef. Acreditam que o 
custo é alto e não resolve o 
combate à criminalidade. 

Ponto Final
Crise financeira, pandemia 
de coronavírus, nuvem de 
gafanhoto, meteoro que 
passou raspando na Terra 
- e vem outro aí, com o 
Universo não contente com 
o primeiro... Se o mundo não 
acabar com alguma praga, 
certamente o ser humano 
sairá melhor dessa. 
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Operação Sicário faz
apreensão em Iporã

Uma ação conjunta de equipes 
do 2º Comando Regional da PM (2º 
CRPM) e agentes do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco) de Londrina 
resultou na terça-feira (23), no 
cumprimento de dois mandados de 
prisão e de 11 mandados de busca 
e apreensão em seis municípios do 
Estado. Uma das ações foi desen-
cadeada no município de Iporã (54 
quilômetros de Umuarama).

As atividades fazem par te 
da terceira fase da Operação 
Sicário, que apura crimes rela-
cionados ao tráfico de drogas e 
lavagem de dinheiro.

De acordo com o subcoman-
dante da 4ª Companhia Indepen-
dente (4ª CIPM), capitão Ricardo 
Eguedis, a ação teve foco nas 
finanças da organização crimi-
nosa. “Nas duas primeiras fases 
identificamos pessoas e ativida-
des criminosas e hoje focamos 
na movimentação financeira dos 
suspeitos. Por isso, angariamos 
mais dados e foram apreendidos 
produtos eletrônicos para que, no 
futuro, possamos montar outras 
ações”, destacou.

Dois mandados de prisão foram 
cumpridos – um em Curitiba e o 
outro em Campina Grande do Sul, 
além de todos os 11 mandados de 
busca e apreensão. O Poder Judi-
ciário também emitiu cinco manda-
dos de monitoramento eletrônico, 
sendo que três foram cumpridos e 
os responsáveis notificados.

Durante as abordagens a polí-
cia apreendeu um revólver de 
calibre .38, 11 aparelhos celu-
lares, um tablet, um notebook, 
R$ 14.455,00 em dinheiro, nove 

Equipes
Participaram da operação 
para o cumprimento dos 
mandados equipes de inte-
ligência do 2º Comando 
Regional da PM (2º CRPM) 
e do Gaeco, com o trabalho 
em campo dos policiais mili-
tares da 4ª Companhia Inde-
pendente de Polícia Militar 
(4ª CIPM), do 5º Batalhão 
(5º BPM), do 15º Batalhão 
(15º BPM), do 25º Batalhão 
(25º BPM) e do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope).

cartões bancários e documentos 
de movimentação financeira. As 
equipes atuaram nas cidades de 

Londrina, Curitiba, Fazenda Rio 
Grande, Iporã, Campina Grande do 
Sul e Rolândia.

ARMA, dinheiro, celular e tablet, apreendidos durante ação que passou por várias cidades do Paraná

FOTOS: AEN

PISTOLA, carregadores e munição 
encontrados em fotos de aparelho celu-

lar recolhido durante a ação policial
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Acusado de estupro é
preso no Parque Danielle

Um homem de 53 anos de 
idade, acusado de estupro, foi 
localizado e preso pela Polícia Mili-
tar de Umuarama. O acusado foi 
detido na avenida Ângelo Moreira 
da Fonseca, no Parque Danielle.

A  d e t e n ç ã o  a c o n t e c e u 
durante uma abordagem de 
rotina, quando foi feita a checa-
gem da documentação pessoal 
do cidadão, quando descobri-
ram que contra ele, havia sido 

expedido um mandado de prisão 
pela 2ª Vara Criminal de Umua-
rama, pelo ar tigo 213 do código 
penal. O ar tigo, “Constranger 
alguém, mediante violência ou 
grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir 
que com ele se pratique outro 
ato libidinosos” prevê reclusão 
de 6 a 10 anos. O homem foi 
preso e conduzido à sede da 7ª 
Subdivisão Policial (7ª SDP).

Tráfico

Patrulheiros rodoviários federais 
apreenderam na noite da terça-
-feira (23), um veículo Gol, de 
Perobal, que era conduzido por 
uma mulher de 26 anos. Ela trazia 
dois passageiros e uma carga de 
maconha. Após a abordagem, nas 
proximidades de Guaíra, o veículo 
fio averiguado e o entorpecente 
encontrado. Era cerca de 8 quilos 
da droga, distribuídos em tabletes. 
Os três ocupantes foram presos e 
conduzidos, junto com a droga à 
Delegacia de Polícia Civil de Guaíra.

Pipa com cerol
A PM tenta coibir o uso de cerol 
em linhas de pipa em Cruzeiro do 
Oeste. A brincadeira que coloca 
a vida de moradores em risco e 
causa quedas de energia elétrica, 
tem sido relatada em denúncias, 
deixando a polícia em alerta. Foram 
flagrados casos nos bairros Jardim 
Cruzeiro e Geni Alves e materiais 
foram recolhidos. Os envolvidos, 
entre eles crianças, adolescentes 
e até adultos, foram orientados.
Conforme a lei, a pessoa flagrada 
soltando pipa com linhas de cerol 
e outros materiais cortantes, terá 
o material apreendido e será 
encaminhada para confecção de 
Termo Circunstanciado, além de ser 
enquadrada no Decreto de Lei nº 
2.848 de 07 de Dezembro de 1940. 
O artigo 132 destaca que expor a 
vida ou a saúde de outrem a perigo 
direto e iminente pode resultar em 
detenção, de três meses a um ano, se 
o fato não constitui crime mais grave.

Um acidente de trânsito ao final da manhã de ontem (24), deixou um motoci-
clista ferido. Ele pilotava sua Honda Biz pela rua Francisco Pontes, no Parque 
Danielle, quando chegou ao cruzamento da rua Amadeu Bogio Merlo e colidiu 
na lateral de um caminhão Ford F-4000, propriedade de uma empresa de mate-
riais elétricos. O piloto da Biz caiu e teve vários ferimentos, ao mais graves em 
uma das pernas e teve que ser encaminhado ao hospital Uopeccan. As ruas do 
bairro estão sendo reperfiladas e, por isso, estão havia sinalização horizontal.

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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Construção do canal aberto 
no bosque entra na reta final

A construção do canal aberto 
de drenagem pluvial do Bosque 
dos Xetá entrou na reta final. A 
previsão de conclusão é de 30 
a 40 dias, conforme a empresa 
responsável pelo serviço, desde 
que não ocorram atrasos devido a 
interferências climáticas – já que 
a rede recebe grande volume de 
águas pluviais em dias de chuva 
forte. Os operários já trabalham na 
preparação do último trecho, que 
conectará o canal à caixa de pas-
sagem já existente.

Nos últimos dias a equipe con-
cretou o dissipador, na parte final 
do trajeto, e implantou parte da 
tubulação tripla que aumentará a 
vazão da rede de águas pluviais da 
Avenida Presidente Castelo Branco, 
nas imediações da antiga Sala Aré, 
um dos pontos críticos da cidade 
onde ainda ocorrem alagamentos 
em períodos chuvosos.

“A maior par te do canal está 
pronta. Agora a frente de trabalho 
se concentra no trecho final, que 
vai conectar a caixa existente, 
que recebe as tubulações de todo 
o baixadão da região central de 
Umuarama”, lembrou o secretário 
de Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima.

O avanço das escavações é 
cuidadoso, devido à instabili-
dade do solo e à possibilidade 
de alagamento rápido. O tempo 
bom das últimas semanas aju-
dou no cronograma, segundo o 
secretário, porém há previsão 

Estrutura
O canal tem extensão de 115 metros e largura variável (de 6 m a 8,88 m entre 

a base e o topo). A altura é de 2,50 m. Já o ramal será uma rede pluvial tripla com 
84 metros de extensão e tubos de 1,20 m, ligando uma boca de lobo de grande 
dimensão ao lado da Castelo Branco – que terá grelha de captação pluvial tipo 

‘mata-burro’ – até o canal de drenagem

O canal eliminará foco de erosão que avançava pelo bosque, em direção à avenida Parigot de Souza, após o rompimento de uma antiga tubulação

de chuvas para os próximos 
dias, que podem comprometer 
o andamento das obras.

O prefeito Celso Pozzobom 
lembra que o canal eliminará 
um foco de erosão que avançava 
dentro do bosque, em direção à 
Avenida Parigot de Souza, após 
o rompimento de uma antiga 
tubulação. “A água das chuvas 
de toda a região central escoa 
pelo bosque”, lembra. Conforme 
o prefeito, o investimento na 
obra é de R$ 1,1 milhão em 
recursos do Contrato de Finan-
ciamento à Infraestrutura e 
Saneamento (Finisa).

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O dia pode começar um pouco tenso por causa da briguinha da 
Lua com Urano no meio da madrugada e convém acordar com 
um pouco mais de paciência. Mas isso logo vai perder força e 
o dia promete ser bem positivo para o seu signo. 

Touro 21/04 a 20/05
Com a entrada da Lua em sua Casa 5, a sorte deve aumentar muito 
à tarde, favorecendo e facilitando seus interesses. Também será um 
bom momento para jogos e sorteios: faça uma fezinha. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu dom para se expressar estará tinindo e será o momento ideal 
para usar toda sua lábia a fim de convencer as pessoas, pois saberá 
argumentar, vender seu peixe e conseguir o que deseja. 

Câncer 21/06 a 21/07
Comece o dia com as atenções voltadas para os seus inte-
resses materiais. O toque é da Lua, que também recomenda 
a ficar de anteninha ligada nas oportunidades de ganhar 
dinheiro, pois tudo indica que a manhã será bem favorável 
para os seus assuntos financeiros.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
A Lua começa a brilhar em Virgem, signo regido pela Terra, o 
mesmo elemento que o seu. Essa energia vai alimentar suas 
esperanças e reforçará seu lado perseverante. Também te dei-
xará mais à vontade para pensar fora da caixa, agir e conquistar. 

Aquário 21/01 a 19/02
Terá mais paciência para lidar com os desafios e pode encon-
trar soluções práticas para os problemas. Se quer melhorias 
no trabalho, fique de olho nas oportunidades e mostre do 
que é capaz. À noite, a Lua sorri para o Sol e deixa sua 
sensualidade poderosa. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua começa a agir no lado oposto do seu Horóscopo, convi-
dando a se aliar a quem tenha objetivos e interesses parecidos 
com os seus: pode fazer boas parcerias. Mas é no amor que 
a usa estrela vai brilhar mais. Sol e Lua trocam likes à noite e 
garantem que seus sonhos afetivos estarão protegidos. 

Seu empenho pode até render melhorias na carreira, então, mostre 
que quer crescer. No amor, Sol e Lua apontam forte atração por 
alguém do trabalho e vai ser difícil fugir de um envolvimento. 

Aposte alto em seus talentos e na sua determinação para 
agilizar as tarefas e dar um passo decisivo em direção ao 
sucesso. Quem aconselha é a Lua, que conclui a passagem 
pelo seu signo no período da manhã, deixando suas quali-
dades em evidência. 

Há tendência de iniciar o dia com um astral um pouco desani-
mado e você pode até querer fugir do contato com outras pes-
soas. Aproveite o período da manhã para botar suas coisas em 
ordem, organizar melhor as ideias e pensar no que quer fazer. 

Você vai batalhar por seus objetivos com a disposição e con-
fiança. Também vai esbanjar simpatia e seu jeito sociável vai 
facilitar o entrosamento com quem convive e trabalha. Pode 
conseguir bons resultados ao atuar em equipe.

Com a Lua brilhando em sua Casa 10, a manhã promete ser 
muito estimulante para você pegar firme em suas metas profis-
sionais e mostrar do que é capaz. À tarde, mudanças devem 
rolar com a entrada da Lua em Virgem e tudo indica que seu 
lado prestativo vai falar mais alto. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 10

ETAD
NORDESTINO

ESPIAMOER
ICCANOA

ANCORAGT
OAURSOS
ASSIMSEJA
DOIDATU

PISOPRINT
SESQUILO

ETANOITD
WATTCOROAR

NUEVANIRO
PICARETAGEM

ARROZDOSO

Educação
realizada 

através de
telecursos

Tecido co-
mum em 

sapatinhos
de bebê

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Doença
alérgica

que causa
falta de ar

Nascido
na região

da
Paraíba

São resol-
vidos pelo
detetive

Baralho
usado na
leitura da

sorte

Peça para
fundear
o navio

Local da
corrida de
Fórmula 1

Desgastar
pela

fricção

Roedor
que gosta
de nozes

Impres-
são, em
inglês

Gás
derivado

do
petróleo

Post-(?),
adesivo

para
recados

Buenos
(?),

capital
argentina

Bastão de
golfe

Combino 
uma mistura

Ação do
trapaceiro
"Amigo"
do feijão

Medida de
potência
Nova, em
espanhol

Dar título
de rei 

Momento

Benefício 
trabalhis-
ta (sigla)

Amém!

Dolorida;
magoada

Funeral
Contra-
cenar

(Teatro)

Barco
indígena
Repleto 

de barulho

Dois tipos de
encontros vocálicos

Reduzir a
pó 

Destino
(pop.)

Significa "novo",
em "neologia"

Mamífero
polar (pl.)
A 7a nota
musical

Robert De
(?), ator

Anno Domi-
ni (abrev.)

Observa 
secreta-
mente 

A 3a vogal
Sucede
ao "F"

Dígrafo de
"tosse"

José Serra,
político
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"canil"

2/it. 3/pis. 4/watt. 5/etano — nueva — print — tricô.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE JUNHO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Via Whats
O Brasil foi o primeiro a receber o novo recurso 

de pagamento via WhatsApp e  são aceitos apenas 
cartões de débito ou crédito do Banco do Brasil, 
Nubank e Sicredi, bandeiras Visa e Mastercard. E 

vai crescer.....

Cereja do Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para 
os leitores da coluna -, Nathália 
Sitta, Ana Paula Taíra, Rapha-
el Rodrigues Mendes, , Thiago 

Mattos de Oliveira, Marcia Keiko 
Shimizu Ramalho, Yara Lopes de 

Freitas e Neusa Alves Veronez. Da 
coluna: felicidades.

“ Ao invés de criticar a gente pode crescer” 
(Berth Hellinger)

ZOOM
No trio de destaque nesta quinta - feira,  Nathália Zanatto e Fá-
tima Zanatto, em Jaraguá do Sul numa das últimas premiações do 
Grupo Uvel.. Non clique  -,, Diego Zaniinotto que também coman-
da a concessionária. E para registrar Nathália comemora aniversá-

rio na segunda (29) e já ganha vivas da coluna.

 ARQUIVO UVEL
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Digitalize-se
O Sebrae está lançando dois novos módu-
los em seu curso de marketing digital, que 
tem o objetivo de ajudar o empresário a 

posicionar sua marca na internet, gerando 
valor para os clientes e se relacionando 
da melhor forma com o público em tem-
pos de crise. Os novos conteúdos ajudam 
o empreendedor a desmistificar a ideia de 
que marketing digital é algo inacessível ou 
extremamente complexo e de difícil aplica-

ção. Não deixe de conferir e de fazer. 

Umuarama, Meu Amor!

Subindo! 
O e-commerce brasileiro faturou 56,8% 
a mais nos cinco primeiros meses de 

2020 em comparação com igual período 
do ano passado, segundo pesquisa reali-
zada pelo Movimento Compre&Confie em 
parceria com a Associação Brasileira de 
Comércio Eletrônico. Embora o valor do 
tíquete médio tenha caído 5,4% – de 

R$ 420,78 para R$ 398,03 –, o aumen-
to do faturamento foi possível porque 

houve crescimento de 65,7% no número 
de pedidos, de 63,4 bilhões para 105,06 
bilhões. As três categorias que registra-
ram as maiores variações de crescimento 
foram Beleza e Perfumaria; Móveis e 
Eletroportáteis. O desempenho das 
demais categorias pesquisadas ficou 
assim: Eletrônicos, alta de 68,4%; 
Esporte e Lazer, 66,8%; Telefonia, 

52,2%; Eletrodomésticos, 51%, Infor-
mática,  Moda e Acessórios, 34,9% e  

Ar e Ventilação, 17,2% .

A coluna homenageia os 65 anos da nossa querida cidade que tem muitos 
motivos para comemorar -, e cuidando da  Capital da Amizade o padroei-
ro São Francisco de Assis ganha o zoom da coluna de hoje -,  no  olhar de 
Thiago Casoni que mostra mais este cantinho da nossa cidade, neste mês 

de aniversário. 

THIAGO CASONI
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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
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 1.0 LT ..............................................17/18 .............. BRANCO ...................COMPLETO ............................................ R$ 41.900,00
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

O curso de Direito da Unidade 
de Cascavel promoveu mais 
uma palestra/live, aberta a todo 
o público. O tema da vez foi 
‘Constituição e Processo Penal: 
o casamento que ainda não deu 
certo’, sob a visão do advogado 
e professor Rômulo Moreira, 
diretamente da Bahia. 
Segundo ele, tendo em vista a 
época do Código de Processo Penal 
(1942), o casamento deu certo, mas 
o divórcio deveria ter se dado em 
1988. “Não aproveitamos o que a 
redemocratização nos deu, o que a 
história republicana nos deu, para 
mudar o processo penal brasileiro”, 
enfatizou.
A partir de uma “visão garantista”, 
o palestrante falou sobre o pacote 
anticrime, democracia, juiz das 
garantias, liberdade concedida 
ao juiz e aplicação da Lei. Ainda, 
falando sobre o que dispõe 
a Constituição da República 
Federativa do Brasil, questionou 
a mentalidade dos aplicadores do 
Direito, saindo em defesa de um 
processo penal mais democrático e 
não inquisitório.
“Não basta mudar a lei, se o 
juiz brasileiro e os membros do 
Ministério Público não se imbuírem 

de um sentido de que o processo 
penal tem que seguir um modelo 
acusatório, porque o artigo vai ser 
manipulado”, argumentou.
O palestrante discutiu, ainda, 
o modelo de inquérito policial 
e o novo procedimento do 
arquivamento. Também fez 
referência à cultura neoliberal e 
aspecto das relações econômicas, 
como essa doutrina repercute no 
processo penal e como impacta 
nas relações humanas e sociais. 
A palestra foi conduzida pelo 
professor Marcio Berti.

Live do curso de Direito relaciona 
Constituição e Processo Penal 

Professores Rômulo Moreira e 
Marcio Berti interagem na live

Cobrança indevida
Empresas de Umuarama e 
região estão recebendo bole-
tos bancários tendo como 
beneficiário o Serviço Nacio-
nal de Consultas Cadastrais 
(SNCC), de São Paulo, com 
valores de aproximadamente 
R$ 400. A orientação da Aciu 
(Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umua-
rama) é o não pagamento. A 
desconsideração não trará 
nenhuma consequência 
jurídica para a empresa, pelo 
caráter facultativo, já que 
ninguém é obrigado constitu-
cionalmente a associar-se a 
qualquer entidade.

Pagamentos pelo 
WhatsApp
O Brasil foi o primeiro país 
a receber o novo recurso de 
pagamento via WhatsApp. Ini-
cialmente, são aceitos apenas 
cartões de débito ou crédito 
do Banco do Brasil, Nubank e 
Sicredi, bandeiras Visa e Mas-
tercard. A processadora das 
transações é a Cielo. Novidade 
liberada ainda para um grupo 
pequeno, mas com a perspec-
tiva de abrangência 100% em 
poucas semanas.

Marketing digital
O Sebrae está lançando dois 
novos módulos em seu curso 
de marketing digital, que tem 
o objetivo de ajudar o empre-
sário a posicionar sua marca 
na internet, gerando valor 
para os clientes e se relacio-
nando da melhor forma com 
o público em tempos de crise. 
Os novos conteúdos ajudam 
o empreendedor a desmistifi-
car a ideia de que marketing 
digital é algo inacessível ou 
extremamente complexo e de 
difícil aplicação.
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Detentos de Umuarama recebem 
visitas virtuais durante a pandemia

Com duração média de 15 
a 30 minutos, presos de 43 
unidades penais do Paraná já 
podem contactar seus familia-
res por meio de videochama-
das pré-agendadas. Desde o 
fim de março, as visitas pre-
senciais estão suspensas 
para evitar a proliferação do 
covid-19 no sistema prisional 
do Estado.

Nas 43 unidades onde forma 
instalados o sistema e que já 
está em pleno funcionamento, 
estão incluídas todas as regio-
nais do Depar tamento Peniten-
ciário do Paraná (Depen). No 
noroeste as webvisitas são 
ofer tadas nas Penitenciárias 
Estaduais de Maringá, aos 
finais de semana, e de Cru-
zeiro do Oeste (Peco), de sexta 
a domingo. Durante estes três 
dias, também é possível utili-
zar o ser viço na Casa de Cus-
tódia de Maringá e na Colônia 
Penal Industrial de Maringá.

Na região, entre as cadeias 
públicas, apenas a de Manda-
guari ainda não tem o sistema 
implantado. Nas unidades de 
Maringá, Sarandi, Paranavaí, 
Umuarama e Cianorte e Guaíra, 
a visita vir tual ocorre todas as 
quar tas-feiras. Às quintas-fei-
ras, familiares de presos cus-
todiados em Astorga, Goioerê e 
Nova Esperança também podem 
fazer a videochamada. Para que 
os familiares possam utilizar 
este recurso é necessário que 
enviem uma solicitação de agen-
damento, por endereço eletrô-
nico, ao setor de serviço social 
da unidade prisional em que o 
preso está custodiado e aguar-
dar os demais procedimentos.

NAS unidades de Maringá, Sarandi, Paranavaí, Umuarama e Cianorte e Guaíra, a visita virtual ocorre todas 
as quartas-feiras
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