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impedir a eleição
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Casos de covid-19 e dengue 
aumentam assustadoramente
A Secretaria Municipal da Saúde divulgou ontem boletins com novos números refe-

rentes à epidemia de dengue e os avanços do coronavírus em Umuarama. Os núme-
ros assustam, pois, na cidade, existe o registro de 5.800 pessoas infectadas pela 
dengue e outras 148 acometidas pela covid-19. Já houve quatro mor tes causadas 

pelo novo coronavírus no Município. l Pág. 5
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UMUARAMA

Relatório da CPI do 
Transporte Público é 
aprovado em segundo 
turno na Câmara 

Polícia Militar apreende 
pipas com linha chilena 
e cerol cortante em 
Moreira Sales 

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Fiscalização
Cerca de 35 estabelecimentos comerciais foram interdi-

tados, notificados ou autuados durante fiscalização entre 
a sexta-feira e o domingo. Equipes do Setor de Vigilância 

Sanitária, da Diretoria de Arrecadação e Fiscalização e 
da Guarda Municipal passaram o feriado dos 65 anos de 
Umuarama visitando bares, lanchonetes, restaurantes, 

lojas de conveniência, mercearias e residências, após de-
núncias de festas e aglomerações. l Pág. 6
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Diretrizes orçamentárias
Depois da aprovação por unanimidade em primeiro turno de 
votação na Câmara Municipal de Umuarama, o projeto de Lei 
14/2020 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei 
Orçamentária anual de 2021, entrou ontem em segundo turno 
e novamente, foi aprovado. O texto apresenta detalhes sobre 
as metas e prioridades da Administração Pública Municipal; a 
organização e a estrutura dos orçamentos; diretrizes gerais para 
a elaboração dos orçamentos do Município e suas alterações; 
disposições relativas à execução orçamentária e às despesas com 
pessoal e encargos sociais; alterações na Legislação Tributária do 
Município, além de metas e riscos fiscais.

Reabertura
O vereador Mateus Barreto 
apresentou na noite de ontem 
(segunda-feira, 29) em sessão 
ordinária na Câmara Municipal, 
um requerimento para que 
seja analisado em regime de 
urgência, um projeto de decreto 
legislativo que trata da suspensão 
dos efeitos de um decreto 
municipal que determinou o 
fechamento de determinados 
setores do comercio aos 
domingos. O decreto de número 
165/2020, obriga o fechamento 
de supermercados, padarias 
(panificadoras) e restaurantes, 
aos domingos, apesar de se 
tratarem, de acordo com 
os estudos do parlamentar, 
de serviços considerados 
essenciais. O texto poderá 
ser analisado em sessão 
extraordinária.

Retorno
Após testar positivo para a Covid-19 no último dia 12, o deputado 
estadual Hussein Bakri (PSD) está curado da doença. Ele cumpriu 
o período de quarentena em casa, em Curitiba, e já foi liberado 
para voltar ao trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep), onde esteve ontem (29). “Graças a Deus me recuperei e 
posso estar aqui hoje para agradecer todas as manifestações de 
carinho e amizade que recebi. Peço desculpas a quem não pude 
responder, pois foram centenas de mensagens. Obrigado a cada 
um que fez essa corrente positiva e orou por mim”, afirmou o 
líder do Governo Ratinho Junior (PSD) no Legislativo estadual.

Cuidado redobrado
Diante do aumento significativo do contágio do novo coronavírus 
no PR, o parlamentar reforçou o pedido das autoridades médicas 
para que a população tome os cuidados necessários a fim de 
evitar a proliferação da covid-19. “Essa doença não é brincadeira. 
Os primeiros dias foram muito difíceis, com forte dor de cabeça, 
mal-estar, dificuldade para respirar. Portanto, se cuidem, valorizem 
a vida. O contágio é muito fácil e estamos em um momento 
complexo da doença com a chegada do inverno. Isso exige o 
cuidado redobrado de todos e o respeito às recomendações 
sanitárias”, declarou Hussein Bakri.

Meio termo
O vereador explica que 
o fechamento destes 
estabelecimentos no último 
domingo (28) causou muitos 
transtornos à população, 
deixou de gerar renda aos 
empresários e poderá servir 
como medida numa futura 
geração de desemprego. “Com 
a diminuição dos horários 
e dias de funcionamento, 
muitos funcionários destes 
estabelecimentos correm o risco 
de serem demitidos. Estamos 
estudando uma maneira de 
estabelecer metas que serão 
futuramente apresentadas ao 
Poder Executivo, no sentido 
de resguardar a saúde da 
comunidade, mas que não 
tenha tantos efeitos negativos 
na economia e no bem estar da 
população”, salienta Barreto.
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Prefeitos e CNM tentam
impedir eleição neste ano

Argumentando que há “falta de con-
dições sanitárias, econômicas, sociais e 
jurídicas”, o presidente da Confederação 
Nacional de Municípios (CNM), Glademir 
Aroldi, afirmou ontem (segunda-feira, 22) 
que não há como realizar as eleições 
municipais neste ano. O dirigente men-
cionou a preocupação dos prefeitos que 
enfrentam as consequências da covid-
19 e a dificuldade de se prever o ritmo 
de expansão da pandemia. “Ninguém 
sabe o que vai acontecer. Se ninguém 
sabe, não temos garantia sanitária 
nenhuma”, lamenta durante sessão 
remota promovida pelo Senado.

Segundo Glademir Aroldi, as estatís-
ticas seguem indicando o crescimento 
acelerado de casos do novo coronavírus, 
mas, por suas grandes dimensões e 
diferenças regionais, o Brasil apresenta 
um cenário de contaminação que torna 
“fadada ao fracasso” qualquer previsão 
para um prazo com mais de 14 dias.

ECONOMIA
O presidente da CNM também apon-

tou a realização de eleições em 2020 
como um risco à recuperação da ativi-
dade econômica e à saúde pública. Ele 
calcula que a eleição mobilizaria cinco 
milhões de pessoas, trabalhando nas 
campanhas e nas seções eleitorais, e o 
próprio processo de votação provocará o 

Posse de Decotelli no MEC é adiada
O governo do presidente Jair Bol-

sonaro adiou ontem (segunda-feira, 
29) a posse do ministro da Educação, 
Carlos Alberto Decotelli da Silva, que 
é professor e economista.

A cerimônia estava marcada para 
hoje (terça-feira, 30), mas passou a 
não ter data definida. O evento foi 
retirado da agenda do Palácio do 
Planalto. A vida acadêmica de Deco-
telli, passou a ser investigada depois 
que seu doutorado na Universidade 
Nacional de Rosário, na Argentina, 
foi considerado inexistente, além de 
uma pós-graduação na Universidade 
de Wüppertal, na Alemanha.

O presidente Jair Bolsonaro teria 

exigido uma nova checagem do cur-
rículo de Decotelli depois de vir à 
tona que ele não tem doutorado e 

nem pós-doutorado. A Abin (Agência 
Brasileira de Inteligência) fará a ave-
riguação dos dados.

deslocamento de milhões de eleitores.
Segundo Aroldi, o risco de conta-

minação aumentará se for aprovada a 
votação em mais de um dia. Ele também 
disse ter dúvidas sobre a viabilidade do 
fornecimento de equipamentos de prote-
ção individual para todos os envolvidos 
no pleito. “Me perdoem, mas estender o 
prazo de campanha põe ainda mais em 
risco a saúde da população”, afirmou.

Glademir Aroldi ainda lembrou que 

há muitos candidatos em grupo de 
risco (para a covid-19), que ficarão 
expostos ao vírus durante a campanha 
e concorrerão em condições desiguais 
com outros candidatos. Para ele, que 
indagou quem a sociedade responsa-
bilizará pela possível crise de covid-
19 decorrente da eleição deste ano, 
a preservação da vida deve prevalecer 
sobre a eventual violação de cláusulas 
pétreas da Constituição.

GLADEMIR Aroldi disse que a realização do pleito representa risco à saúde pública e à recuperação econômica, 
pois milhões de pessoas seriam mobilizadas

DIVULGAÇÃO

ABIN investiga currículo do professor e economista indicado ao ministério

DIVULGAÇÃO
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CPI do 
Transporte

Aprovado por unanimi-
dade em primeiro turno 
de votação na Câmara 
Municipal de Umuarama, 
o Projeto de Resolução 
01/2020, que chancela 
o relatório final e as con-
clusões da Comissão Par-
lamentar de Inquérito ins-
tituída pelo Plenário para 
apurar as questões volta-
das ao serviço público de 
transporte coletivo (CPI do 
Transporte Público), retor-
nou ontem (segunda-feira, 
29) à pauta de discussões 
dos vereadores.

A intenção do presidente 
da CPI, vereador Deybson 
Bitencourt é levar o resul-
tado do relatório ao Minis-
tério Público, Prefeitura e à 
sociedade civil organizada.

De acordo com Biten-
cour t, a intenção é que 
os levantamentos feitos 
sir vam de base para que 
ações administrat ivas 
sejam tomadas de maneira 
legal e pensando no bem 
estar  da comunidade 
que utiliza o transpor te 
público. “Nosso trabalho 
foi verificar detalhes na 
contratação da empresa 
Viação Umuarama e fazer 

VEREADORES aprovaram por unanimidade relatório final que agora será 
entregue ao MP, à Prefeitura e à sociedade civil organizada

com que, tanto a empresa, 
quanto o Poder Executivo, 
sigam as normas legais 
no andamento da pres-
tação dos ser v iços”, 
relata o vereador, que 
contou com a ajuda dos 
também vereadores Ana 
Novais (relatora), Jones 
Vivi (secretário) e Mateus 
Barreto (membro).

Bitencourt também lem-
brou que, se o trabalho não 
tivesse sido realizado com 
coerência e análises téc-
nicas confiáveis, não teria 
passado pela primeira ses-
são com a unanimidade dos 
votos. “Depois que apresen-
tamos os resultados, foram 
expostos depoimentos de 
pessoas envolvidas, tanto 
nas administrações públicas 
passada e atual, gerente da 
empresa; relação de visitas 
feitas no terminal rodoviá-
rio, verificação da condição 
estrutural dos veículos usa-
dos pela empresa; visitas á 
empresa e verificação docu-
mental, com certeza, não 
teríamos a aprovação de 
todos os vereadores, fator 
que mostrou que nosso 
esforço não foi em vão”, 
comemora o presidente.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Hussein curado
O líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, 
deputado Hussein Bakri 
(PSD), está curado da 
covid-19. Bakri cumpriu a 
quarentena em casa e já 
foi liberado para voltar ao 
trabalho. “Graças a Deus me 
recuperei e posso estar aqui 
hoje para agradecer todas 
as manifestações de carinho 
e amizade que recebi. Peço 
desculpas a quem não 
pude responder, pois foram 
centenas de mensagens. 
Obrigado a cada um que fez 
essa corrente positiva e orou 
por mim”, afirmou.

Contra fake news
Pesquisa do Datafolha 
mostra que 81% dos 
brasileiros acreditam que 
fake news contra políticos e 
ministros do STF ameaçam a 
democracia. O levantamento 
ainda questionou se 
manifestações de rua 
pedindo fechamento do 
Congresso e do STF são uma 
ameaça. Para 68%, sim, 
enquanto 29% disseram que 
não e 3% não responderam. 
Foram entrevistadas 
2.016 pessoas dias 23 e 
24 de junho.

Braço forte
O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, terá seu perfil 
publicado no volume 12 
do livro Vozes do Paraná 
- Retrato de Paranaenses, 
que será lançado ao 
término da pandemia. 
O jovem é considerado 
o braço forte e exímio 
articulador do governo 
Ratinho Junior.

Frente Parlamentar
O deputado Michele 
Caputo (PSDB) vai 
coordenar a Frente 
Parlamentar do 
Coronavírus, aprovada pela 
Assembleia Legislativa. 

A frente atua no 
enfrentamento à covid-
19, além de articular as 
demandas da sociedade 
e discutir e propor novas 
medidas para reduzir o 
impacto da doença na 
saúde dos paranaenses. “A 
situação está cada vez mais 
difícil e, além disso, temos 
que começar a pensar no 
pós-pandemia, questões 
de ordem econômica, 
sanitária”, disse Michele 
Caputo, autor da 
proposta. A frente será 
instalada nesta quarta-
feira, 1º de julho.

FGTS
A Caixa iniciou o 
pagamento do saque 
emergencial do FGTS 
para 4,9 milhões de 
trabalhadores nascidos em 
janeiro. Nessa primeira 
etapa, o total de recursos 
liberados soma mais de R$ 
3,1 bilhões. O pagamento 
tem como base no mês de 
nascimento do trabalhador. 
Os interessados podem 
consultar quando poderá 
sacar no site fgts.caixa.gov.br.

Recuperados
O deputado Pedro Lupion 
(DEM) compartilhou a 
pesquisa da Universidade 
Americana Johns Hopins 
que afirma que o Brasil é o 
país com mais recuperados 
da covid-19 no mundo. “A 
contagem da universidade 
mostra nosso país à 
frente dos EUA no ranking 
de recuperados, são 
670.417 pacientes que já 
eliminaram o vírus, contra 
663.562 em território 
americano, vamos vencer 
esse vírus de cabeça 
erguida. Logo voltaremos às 
nossas atividades normais. 
A ciência, a população e os 
governantes estão unidos 
por este mesmo motivo”, 
disse Lupion.
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Casos de covid-19 e dengue 
aumentam assustadoramente

A Secretaria Municipal da 
Saúde divulgou ontem (segunda-
-feira, 29) os boletins apontando 
os números referentes à epi-
demia de dengue e os avanços 
do coronavírus em Umuarama.
Os números assustam, pois 
na cidade existe o registro de 
5800 casos de pessoas infec-
tadas pela dengue e outras 
148 acometidas pela covid-
19. Felizmente a quantidade de 
óbitos registrados continua em 
apenas 4 no município.

O boletim da covid-19 divul-
gado ontem expõe que novos 
9 casos foram registrados na 
cidade desde o último sábado 
(27), quando a secretaria havia 
con f i r mado 139 casos  da 
doença, além dos 309 suspei-
tos que eram acompanhados 
pelas equipes de monitora -
mento. Naquele dia, aparece-
ram de uma só vez 12 novos 
casos positivos.

No boletim de ontem também 
está apontado que 733 casos 
foram analisados foram conside-
rados descartados e 47 pessoas 
se recuperaram da doença.

Ainda de acordo com o boletim, 
nenhuma criança está infectada 
na cidade, mas 7 mulheres com 
idades entre com idades entre 17 
e 64, e dois homens de 53 e 69 
anos foram contaminados.

Entre os 148 pacientes infec-
tados, 93 permanecem estão em 
isolamento domiciliar e quatro 
estão internados em enfermaria. 
Entre os 379 que apresentaram 
suspeita de infecção pelo coro-
navírus, 369 foram colocados 
em isolamento domiciliar e dez 
estão hospitalizados, sendo que 

5800 infectados com dengue

um ocupa leito de Unidade de 
Tratamento Intensivo (UTI) e nove 
ocupam leitos de enfermarias.

A Secretaria Municipal de 
saúde esclarece também que 
até o final da tarde de ontem, 
a taxa de ocupação de leitos 
exclusivos para covid-19 estava 
em 70%, com sete pessoas na 
UTI e 13 em enfermaria no Hos-
pital Uopeccan (referência para 
atendimento na cidade e região), 
além de nove pessoas que esta-
vam em enfermarias em outros 
hospitais de Umuarama.

AÇÕES
Equipes dos setores ligados 

ao COE (Centro de Operações 

de Enfrentamento à Covid -
19 Municipal), realizaram, na 
semana passada, visitas em 
estabelecimentos comerciais no 
centro da cidade e também em 
alguns bair ros. Foram mais 
de 70 ser v idores comissio-
nados voluntários, identifica-
dos com jalecos verdes, que 
fizeram abordagens, levando 
or ientações aos comercian-
tes, comerciários (no centro) 
e nas residências (em alguns 
bai r ros) .  O t rabalho contou 
com o apoio da Guarda Muni-
c ipal  (GMU) e de car ros de 
som, que divulgam or ienta-
ções nos locais da ação.

ATENDIMENTOS de casos suspeitos de dengue são feitos no Ambulatório de Agravos, ao lado do 
Centro Cultural

Estranhamento o boletim da dengue apresentado na tarde de ontem (29) 
pela Secretaria Municipal de Saúde, trouxe os mesmos números do boletim 

divulgado no sábado (27). Estão registrados 5800 casos confirmados de pacien-
tes acometidos com dengue, além de 860 casos que ainda estão sendo inves-
tigados, através de exames feitos na cidade. No registro existem 4796 casos 

descartados da doença, num total de 11.466 notificações.

ALEX MIRANDA
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SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS

REMOBRAS COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - 
EPP torna público que requereu do IAP, a Licença Ambien-
tal Simplificada – LAS para comércio varejista de moto-
res peças e acessórios para veículos automotores a ser 
implantada na AV Dezenove de Dezembro, 4163, Zona I, 
Umuarama Estado do Paraná.

Cerca de 35 estabeleci-
mentos comerciais foram 
interditados, notificados 
ou autuados em ato infra-
cional durante ações de 
fiscalização integradas, 
realizadas entre sexta-feira 
(26), e domingo (28), pelo 
Setor de Vigilância Sani-
tária (SVS) da Secretaria 
Municipal de Saúde, com 
apoio da Diretoria de Arre-
cadação e Fiscalização, 
Guarda Municipal e acom-
panhamento da Secretaria 
de Comunicação Social.

O trabalho foi iniciado 
na tarde de sexta, feriado 
municipal pelo 65º ani-
versário de Umuarama, 
quando foram orientados 
nove estabelecimentos 

sobre o fechamento, 
determinado pelo decreto 
165/2020, que torna 
mais restritivas as medi-
das para o enfrentamento 
da epidemia de infecção 
humana pelo novo corona-
vírus (Covid-19), editado 
na última semana. Foram 
visitados bares, lancho-
netes, restaurantes, lojas 
de conveniência, mercea-
rias e residências, após 
denúncias de festas e 
aglomerações. Conforme 
relatório da Guarda Muni-
cipal, foram 19 situações 
de orientação, fiscalização 
e notificações.

No sábado (27), o SVS 
emitiu infrações sanitá-
rias que possivelmente 

resultarão em multas ao 
final do processo, interdi-
ções notificações para regu-
larização e dispersou festas 
em chácaras e eventos pri-
vados, totalizando seis esta-
belecimentos autuados. Já 
a Guarda Municipal realizou 
41ações, atendendo denún-
cias anônimas, chamados e 
apoio à fiscalização da Vigi-
lância. “Tivemos de orientar 
e dispersar muitas festas 
que estavam com aglome-
ração de pessoas. Além 
disso, alguns comércios 
estavam abertos apesar 
da ordem de fechamento do 
decreto municipal”, explicou 

a diretora de Vigilância em 
Saúde, Maristela de Aze-
vedo Ribeiro.

A ação integrada conti-
nuou no domingo, 28, das 
10h às 22h, com 19 esta-
belecimentos comerciais 
notificados ou interditados, 
além de muitas orientações 
que foram prontamente 
atendidas pelos envolvidos 
e que por isso não geraram 
autuações, em bares, lan-
chonetes, postos de com-
bustíveis, conveniências, 
igrejas, chácaras e even-
tos particulares. A Guarda 
Municipal totalizou 40 
ações neste dia.

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 - -0,16 1,88
IGP-M (FGV) 0,28 1,56 4,39 7,31
IGP-DI (FGV) 1,07 - 2,89 6,81

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/5 a 28/6 0,5000 0,1733 0,0000
1/6 a 1/7 0,5000 0,1733 0,0000
2/6 a 2/7 0,5000 0,1733 0,0000
3/6 a 3/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,93% 21,66 
ItauUnibanco PN +2,99% 26,48 
Bradesco PN +3,48% 21,41 
Viavarejo ON +7,63% 15,38 
IRB Brasil ON +5,06% 12,46 
Embraer ON +7,54% 8,42

IBOVESPA: +2,03% 95.735 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,73
Libra est. 0,81
Euro 0,89
Peso arg. 70,40

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,7% 5,4240 5,4250 +1,6%
PTAX  (BC) -0,4% 5,4410 5,4416 +0,3%
PARALELO -0,7% 5,1000 5,7200 +1,4%
TURISMO -0,7% 5,1000 5,7000 +1,4%
EURO -0,2% 6,1124 6,1153 +1,4%

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 29/06

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 6,61
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1256,75 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/06

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 29/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 108,00 2,4% 9,6%
SOJA Paranaguá 113,50 1,8% 9,1%
MILHO Cascavel 46,00 2,2% 4,5%

SOJA 866,50 1,50 3,1%
FARELO 280,50 -1,60 -1,0%
MILHO 326,25 9,25 0,2%
TRIGO 485,50 11,75 -6,8%

SOJA 99,68 2,2% 5,3%
MILHO 40,26 1,1% 0,8%
TRIGO 57,76 0,3% -7,3%
BOI GORDO 202,10 0,1% 11,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 29/06 PR DIA 30d.

Em 29/06 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)

A fiscalização do comércio já acontecia desde o início da pandemia, porém houve 
intensificação após crescimento dos casos positivos de coronavírus

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Fiscais notificaram  
35 estabelecimentos
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R$ 265 mi
à Petrobrás

Em cumprimento ao 
estabelecido no acordo de 
leniência celebrado com o 
Ministério Público Federal 
(MPF), no âmbito da ope-
ração Lava Jato, a Tech-
nip Brasil transferiu R$ 
265.191.540,69 à Petro-
bras. O valor corresponde 
à segunda parcela do mon-
tante a ser pago no Brasil, 
de R$ 819.794.768,79, 
a título de reparação de 
danos, devolução de lucros 
e pagamento de multa pre-
vista na Lei de Improbidade 
Administrativa.

O acordo foi resultado 
das apurações da força-tarefa 
Lava Jato sobre pagamen-
tos de vantagens indevidas 
envolvendo pessoas ligadas 
à Technip Brasil e à Flexibras. 

O acordo de leniência 
firmado em junho de 2019 
foi a primeira negociação 
global no âmbito da opera-
ção Lava Jato, com a atua-
ção conjunta entre o MPF, 
a Controladoria-Geral da 
União (CGU), a Advocacia-
-Geral da União (AGU) e o 
Depar tamento de Justiça 
Nor te-Americano (DoJ). A 
primeira parcela, de R$ 

313.079.412,83, foi paga 
em julho de 2019.

Além de reconhecer os 
ilícitos, apresentar provas 
sobre a participação de ter-
ceiros nos crimes, e efetuar o 
pagamento de multa e ressar-
cimento de danos, a empresa 
se comprometeu a continuar 
aprimorando programas de 
integridade (compliance), 
ética e transparência, apre-
sentando relatórios anuais 
ao MPF e à CGU, a fim de 
assegurar a adequação e a 
efetividade dos mecanismos 
de controle e integridade.

Recuperação de valores
Os acordos de leniência 

firmados ao longo dos seis 
últimos anos pela Lava Jato 
em Curitiba foram essen-
ciais para a recuperação de 
valores bilionários desvia-
dos pela corrupção.

Somando os valores 
recuperados por meio de 
acordos de leniência, de 
colaboração premiada, ter-
mos de ajustamento de con-
duta e renúncias voluntárias 
de réus e investigados, o 
montante já efetivamente 
devolvido pela Lava Jato já 
supera R$ 4 bilhões.

Ainda faltam R$ 10 bilhões
Considerando apenas os compromissos de devolução que 

foram assumidos em acordos de leniência e acordos de cola-
boração já firmados no âmbito da Lava Jato, ao menos outros 
R$ 10 bilhões serão devolvidos para as vítimas nos próximos 

anos. O procurador da República Roberson Pozzobon observa 
que “além dos mais de R$ 4 bilhões restituídos e dos R$ 10 

bilhões cuja recuperação está garantida por meio de acordos 
de leniência e de colaboração, ainda estão em curso na Lava 
Jato dezenas de ações penais e de improbidade, negociações 

de diversos acordos de leniência e de colaboração, assim como 
centenas de investigações de desvios multimilionários. Assim, a 
sociedade brasileira e as vítimas podem esperar que os valores 

recordes já recuperados serão ainda muito maiores”.

Águas da discórdia
Uma das funções 
constitucionais dos 
governadores é a de a 
representar os interesses 
estaduais junto à União na 
busca de investimentos e 
obras. Mas não foi isso o que 
ocorreu na sexta-feira, quando 
o presidente Jair Bolsonaro 
foi inaugurar novo trecho 
da transposição do rio São 
Francisco, em Penaforte (CE), 
na divisa com Pernambuco. 
Camilo Santana (PT) e Paulo 
Câmara (PSB), governadores 
do Ceará e Pernambuco, 
respectivamente, ignoraram 
solenemente a presença 
do presidente nos seus 
estados e nem mandaram 
representantes. Não existe lei 
que os obrigue a participar 
dos eventos. Mas faltou 
bom senso, contam 
políticos suprapartidários. 
Perde o povo.

Pioneiro
Proprietário da Rede D’Or, 
Jorge Moll Filho vai entrar 
para a história como 
investidor pioneiro se essa 
vacina da Astrazeneca e 
Oxford contra a covid-19 
der certo. E lucrar algumas 
centenas de milhões, claro.

Navio fantasma
Cadê o navio culpado de 
ter despejado centenas 
de toneladas de óleo cru e 
piche na costa brasileira? 
Ninguém sabe, ninguém 
viu. Nem os satélites.

Iceberg à vista?
A Marinha e a PF seguem 
nas investigações. Mas já 
está descartado que foi 
vazamento de plataforma 
ou navio venezuelano, como 
supôs certa vez o presidente 
Jair Bolsonaro, e que pode 
render incidente internacional 
diplomático quando o 
inquérito for encerrado.

Do pátio
Em julgamento dia 17 de 

junho, o procurador-chefe 
do Cade, Walter Agra Jr., 
fez defesa da empresa 
Marimex, em sessão que 
suspendeu cobrança pelo 
Serviço de Segregação e 
Entrega do terminal da 
Embraport em Santos para 
a liberação de contêineres. 
Agra Jr., que já foi assessor 
do ex-senador Cícero 
Lucena (PSDB-PB), foi sócio 
de escritório de advocacia 
na Paraíba, especializado 
em assuntos aduaneiros e 
comércio internacional.

Hein!?
Em vídeo de divulgação 
da Embratur, num inglês 
macarrônico tupiniquim, o 
presidente Gilson Machado 
diz que o Brasil é similar à 
Austrália? Quem viu algo, 
nos avise. 

MERCADO
Sonhe, cidadão 
Vem aí a SuperSete, 
novo jogo da loteria da 
Caixa. A União continua a 
monopolizar jogos de azar, 
com cassinos e bingos à 
espera de aval para investir 
bilhões de reais.

Novo escritório  
Constatações em consultas 
da Coluna a empresas de 
Brasília, Rio e São Paulo: 
patrões descobriram 
grande negócio para fechar 
contas do mês: o home 
office garante corte de 
vale-transporte e vale-
refeição dos funcionários. 
Muitas empresas vão 
mantê-los em casa até fim 
do ano. Talvez mais tempo. 
E muitos porque não têm 
nenhum dinheiro para isso, 
com perda de capital de 
giro e calotes de clientes.  
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Instalação do semáforo da Ângelo 
Moreira com a Castelo Branco

A instalação do novo semáforo 
no cruzamento das avenidas Doutor 
Ângelo Moreira da Fonseca com Pre-
sidente Castelo Branco está na reta 
final. A previsão é de que até a próxima 
semana o equipamento seja acionado. 
Ontem (29), uma equipe da Umutrans 
trabalhava na instalação das hastes 
e porta-focos, enquanto as interven-
ções civis estão sendo concluídas – 
prolongamento de canteiros, implan-
tação de rotatória e rebaixamento de 
guias para acessibilidade.

Nos próximos dias, o cruzamento 
vai receber reforço na sinalização e 
placas para orientar os motoristas. O 
semáforo existe no cruzamento com 
a Avenida Manaus será sincronizado, 
para dar mais fluidez ao trânsito. 
“Nossa preocupação com o trânsito é 
constante, tanto para reduzir o número 
de acidentes quanto para dar mais flui-
dez e segurança à circulação de veí-
culos, pois a mobilidade é importante 
para o desenvolvimento econômico do 
município”, disse recentemente o pre-
feito Celso Pozzobom.

A sinalização foi definida após 

Mobilidade
Os estudos para elaboração do Plano de Mobilidade de Umuarama revelaram 

que a Avenida Dr. Ângelo Moreira da Fonseca é uma das vias mais importantes 
da cidade, conectando dois extremos da área urbana – liga a rodovia PR-323 até 
a Avenida Portugal, na saída para Maria Helena. “É importante que os motoristas 

respeitem a sinalização. Os dispositivos estão bem sinalizados por placas, mas 
toda a mudança exige um pouco mais de atenção e cuidado, até a adaptação”, 
completou Dianês. Nos últimos dois anos, além de melhorias estruturais como 
recapeamento asfáltico, sinalização e galerias pluviais, o município implantou 

sinalização semafórica em seis cruzamentos da Ângelo Moreira da Fonseca com as 
avenidas Zaeli, Rondônia, Padre José Germano Netto Júnior, Anhanguera, Apuca-
rana e também no entroncamento com as avenidas Ivo Sooma e Guanabara (na 

antiga Praça Odete Mossurunga). O cruzamento com a Presidente Castelo Branco 
receberá o sétimo conjunto semafórico desta importante artéria do trânsito local.

estudos. A Umutrans decidiu pelas inter-
venções diante do grande movimento 
das duas vias e também às melhorias 
previstas para a Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca dentro do Plano de 
Mobilidade Urbana, em fase de implan-
tação, que prevê outras mudanças a 
serem implantadas futuramente.

Há algumas semanas a Umutrans 
implantou semáforos no cruzamento 
da Ângelo Moreira com a Rondônia, 
nas proximidades da 7ª Subdivisão 

Policial, e trocou o conjunto semafórico 
da Avenida Paraná com Flórida, que foi 
danificado por um acidente de trânsito. 
“O investimento na Rondônia foi de R$ 
55.350,00. Também implantamos pla-
cas indicativas ao longo de toda a via, 
a fim de orientar os condutores”, disse 
a diretora da Umutrans, Dianês Maria 
Piffer. Já na Paraná com Flórida o inves-
timento foi de R$ 45 mil. Foram trocados 
todos os porta-focos pelo novo modelo 
(ciclovisual) e também o controlador.

A Umutrans decidiu pelas intervenções diante do grande movimento das duas vias e às melhorias previstas para a Avenida Dr. Ângelo Moreira
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PR-323 vai ganhar
novo trecho duplicado

“Uma obra para salvar vidas”. 
Assim, do seu jeito modesto, que a 
dona de casa Cícera dos Reis explica a 
importância da duplicação da PR-323, 
entre Paiçandu e Doutor Camargo. Ela 
e a família moram no distrito de Água 
Boa (100 km de Umuarama), ponto 
movimentado que praticamente divide 
a rodovia entre as duas cidades.

A intervenção na estrada tem uma 
extensão de 20,75 quilômetros, com 
investimento por parte do Governo do 
Estado de R$ 78,7 milhões. A previ-
são é que a obra esteja concluída em 
dezembro deste ano.

A esperança da dona Cícera em um 
trânsito menos violento se concentra 
também em um viaduto que o distrito 
vai ganhar com a melhoria da rodovia.

O pacote completo de obras no tre-
cho contempla ainda outro viaduto, entre 
Água Boa e Doutor Camargo, uma trin-
cheira, além de vias marginais em Pai-
çandu e também em Água Boa.

“Muitas vidas foram tiradas por essa 
rodovia. Presenciei vários acidentes e 
muitas mortes. Por isso essa obra trará 

inúmeros benefícios. Vai ficar melhor 
em toda parte”, diz a dona de casa, 
ganhando o consentimento das irmãs e 
sobrinhos que acompanham a conversa.

De acordo com a Polícia Rodoviária 
Estadual, de janeiro a maio de 2020 
foram 79 acidentes e cinco mortes ao 
longo dos 207 quilômetros da PR-323.

Prioridade
Considerada uma das rodovias mais importantes do Paraná, a PR-323 faz a principal 

ligação entre as regiões Norte e Noroeste e passa por várias cidades do Estado, suportando 
toda movimentação proveniente do polo têxtil paranaense, além de proporcionar ligação 

com o Mato Grosso do Sul e países do Mercosul. A duplicação, destaca o governador Carlos 
Massa Ratinho Junior, além de garantir mais segurança para os usuários da rodovia, vai 
agilizar também o escoamento da produção da Região Noroeste. “O Governo do Estado 

sempre tratou a modernização da PR-323 como prioridade. É uma artéria que escoa toda 
a produção do Noroeste do Estado e também de boa parte do Norte, de uma importância 

muito grande para a economia do Paraná”, afirmou o governador.

RESPEITE O ISOLAMENTO SOCIAL.

A PANDEMIA 
NÃO ACABOU
E A COVID-19 MATA!

! NÃO VAMOS DEIXAR O CORONAVÍRUS VENCER ESSA BATALHA.

MANTENHA AS 
CRIANÇAS LONGE DAS 

PESSOAS IDOSAS.

SE PRECISAR SAIR, 
USE MÁSCARA. FIQUE EM CASA. 

EVITE AGLOMERAÇÕES. 
NÃO ORGANIZE FESTAS  

E ENCONTROS.

O GOVERNO DO PARANÁ NÃO TEM MEDIDO ESFORÇOS PARA COMBATER  
ESSA DOENÇA, MAS VOCÊ PRECISA FAZER A SUA PARTE.
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Traficante é preso com mais de 
100 kg de maconha na PR-323
Patrulheiros rodoviários que 

atuam em Iporã, apreenderam 
mais de 100 quilos de maconha 
que eram transportados em pela 
rodovia PR-323 na manhã de ontem 
(segunda-feira, 29) o traficante foi 
preso em flagrante.

De acordo com o relatório dos 
patrulheiros, a apreensão aconte-
ceu por volta das 8h40, quando era 
realizada uma ação de abordagens 
dentro da ‘Operação Metrópolis’ 
ocasião em que realizavam averi-
guações na área de compreensão 
da equipe que atua no Posto de Fis-
calização às margens da rodovia.

Um homem de 20 anos foi 
preso, acusado de tráfico de dro-
gas, quando conduzia um Fiat 
Pálio e acabou por ser abordado 
nas proximidades do município de 
Cafezal do Sul. Dentro do carro 
estavam 102,2 quilos de maconha. 
O homem detido, que é morador 
de Rolândia, disse que pegou os 
entorpecentes em Foz do Iguaçu 
e que os entregaria em Londrina. 

Bandidos roubam 
mulher de 51 anos 

na rodoviária
Policiais militares de Umua-

rama atenderam a um assalto 
na manhã do sábado (27), onde 
uma mulher foi vítima de assal-
tantes na Estação Rodoviária 
Municipal. Os bandidos levaram 
a carteira e dinheiro.

Segundo informações colhidas 
pelos policiais, o crime aconteceu 
na rua Guadiana, quando a mulher 
de 51 anos, aguardava o ônibus 
para seguir até o município de Ivaté. 
Ela precisou ir ao banheiro antes de 
embarcar, ocasião em que foi abor-
dada por dois homens. Um deles 
estava armado com uma faca. Os 
criminosos obrigaram a mulher a 
entregar a carteira com todo seu 
dinheiro, cartão do auxílio-doença, 
um celular e uma mochila. Os poli-
ciais fizeram patrulhamento, mas 
não localizaram os criminosos.

Os patrulheiros localizaram a droga 
que estava envolta por fitas ade-
sivas e acondicionada em sacos 
pretos. Os 146 tabletes foram 
entregues na Delegacia de Polícia 
de Iporã junto com o motorista e o 
veículo utilizado no transporte.

DROGA estava dentro do carro que foi abordado 
pelos patrulheiros durante a ‘Operação Metrópolis’

Na manhã de ontem (29), o Exér-
cito Brasileiro abordou o veículo Van 
Renault, na BR-272, perto de Vila 
Guarani, em Guaíra. Desconfiando 
da procedência do veículo, pediram 
apoio aos policiais rodoviários federais, 
que fizeram uma averiguação minuciosa 
e descobriram que a documentação 
do veículo era falsa e que o utilitário 
possuía registro de roubo em 23 de 
maio, no município de Matão/SP. O 
condutor, de 22 anos, morador de 
Altônia, que possui antecedentes por 
contrabando, foi preso em flagrante 
por recepção e uso de documento 
falso, sendo conduzido à Delegacia de 
Polícia Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O céu dá sinal verde para quem planeja mudar ou reformar 
a casa. Também será mais fácil resolver alguns conflitos e 
se entender com os parentes. Pode ter ótimas ideias para 
ganhar dinheiro em casa nas horas vagas: seja criativa. 

Touro 21/04 a 20/05
Trabalhar em parceria e somar forças com os colegas para atin-
gir metas em comum será uma boa pedida para hoje. Estimule 
a troca de ideias, pois podem surgir soluções bem criativas 
para os problemas.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu empenho no trabalho será maior e, dependendo do que 
faz na profissão, pode até garantir uma graninha a mais no fim 
do dia. O Sol abençoa suas finanças, então, fique de olho nas 
oportunidades e faça bem a sua parte. 

Câncer 21/06 a 21/07
Sua estrela vai brilhar com toda força e você terá a sensa-
ção de que tudo dará mais certo do que poderia imaginar. 
Aproveite a maré para investir em seus objetivos e acumular 
conquistas importantes. 

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
Você terá muita sorte nas parcerias e amizades que fizer ao 
longo do dia. Por isso, estimule a cooperação no trabalho e 
una-se aos colegas para cumprir as metas e atingir os objetivos 
em comum. 

Aquário 21/01 a 19/02
O céu envia ótimas vibrações para sua carreira e você tem 
mais é que aproveitar. É hora de explorar seus talentos, 
dar ideias e negociar melhorias no trabalho. Você tam-
bém pode arranjar algo para fazer em casa e aumentar 
seus ganhos. 

Peixes 20/02 a 20/03
Os astros renovam seu otimismo e entusiasmo e você vai con-
tagiar todo mundo com seu alto-astral. Use a criatividade para 
resolver as coisas, troque ideias com os colegas e aprenda 
tudo que puder. 

O Sol vai iluminar seus pensamentos e ajudará você a encon-
trar soluções definitivas para os problemas. Pode promover 
mudanças importantes e inteligentes no trabalho. É uma fase 
de transformações: fique de olho para enxergar e aproveitar 
boas oportunidades. 

Seu trabalho vai rende bem mais se você puder se isolar 
da multidão e ficar quieta n um cantinho bem tranquilo. 
Se puder trabalhar em casa, melhor ainda. Só revele seus 
planos a quem realmente puder ajudar. Caso contrário, 
guarde-os a sete chaves. 

Você terá ideias inovadoras nesta terça e algumas podem até 
garantir novas possibilidades para o seu futuro. Busque aliados 
para concretizar seus projetos. Trabalhe em equipe e estimule a 
troca de ideias. Sintonia incrível com os amigos. 

Dia promissor para a sua carreira e o seu bolso. Fique atenta, 
pois pode pintar uma boa chance de conseguir uma promoção 
ou um aumento no trabalho. Encare as mudanças como opor-
tunidades de crescimento e corra atrás do que quer. 

Os astros realçam o seu desejo de evoluir e progredir na vida. 
Você vai se interessar por tudo que possa abrir novos horizontes 
para o seu futuro. Invista nos estudos e melhore seu currículo. 
Pode ter bons resultados em um assunto de justiça. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

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

Zélia Casoni

ZOOM
MARIANA CAPARROZ, a belíssima Miss Umuarama  2020 está de aniversá-
rio hoje -, recebe os Vivas da coluna e dos leitores da Tribuna Hoje News. 

Melhor ser um homem 
paciente do que um guer-
reiro, melhor um homem 
que controla a sua ira do 

que um que conquista 
uma cidade .

 (Provérbio Árabe)

Pizza 
A 1ª Pizza 

Solidária ao 
Uopeccan ga-
nha agenda no 
dia 11 de julho 
-,  e pode ser 

retirada das 11h 
às 15h, no es-
tacionamento, 
ao lado da Casa 
de Apoio. Valor 

R$ 25,00 e 
pode ser reser-
vada pelo fone 
2031- 0783. 

Ajude esta cau-
sa solidária.

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Mariana Capar-
roz, Hemerson Yokota, Talita Cossi, 
Carlos Bononi, GiovaniZimmermann 
Jr, Fabricio Dias Vital, Dirceu Urbano 

Bernardes e  Alex Nogueira Coluci . Da 
coluna: felicidades.

ARQUIVO PESSOAL

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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Olha o Passarinho!

Pense sobre isso! 
“ Quando tocamos em algo,  deixamos as nossas  impressões 

digitais. Quando tocamos as vidas das pessoas, deixamos nossa 
identidade. A vida é boa quando você está feliz. Mas a vida 
é muito  melhor quando os outros estão felizes por causa de 
você. Seja fiel ao tocar os corações dos outros, seja uma ins-
piração. Nada é mais importante e digno de  praticar do que 

ser um canal das bênçãos de Deus. Nada na natureza vive para 
si mesmo. Os rios não bebem sua própria água. As árvores não 
comem seus próprios frutos. O sol não brilha para si mesmo. E 
as flores não espalham sua fragrância para si. Jesus não se sa-
crificou por si mesmo, mas por nós. Viver para os outros é uma 
regra da natureza.   Todos nós  nascemos para ajudar uns aos 

outros. Não importa quão difícil seja a situação em que você se 
encontra continue sempre fazendo o bem aos outros.

MARTINA reina absoluta neste clique exclusivamente Junino by Isabella 
Harmatiuk. Ela é filha de Thais Zafanelli e de  Eduardo Carollo e o ensaio 
foi realizado  na Casa Soma -, com cenário criado pela empresa Somos 

Recanto e fotografado por Isabella Harmatiuk. Essa é uma boa oportuni-
dade para guardar uma  bela recordação das festas juninas de 2020.

ISABELLA HARMATIUK

SOBE 
Com o avanço da pandemia do novo 

coronavírus, foi possível ver uma série 
de mudanças no mercado, principal-
mente, no que diz respeito ao consu-
mo de bebidas em casa. A wine.com.
br, um dos maiores clubes de vinhos 
do mundo, viu um crescimento de 

30% no número de clientes fazendo 
a primeira compra no e-commerce 
e teve um aumento expressivo no 

número de sócios aderindo ao clube 
de assinatura. “As pessoas começaram 

a se entreter em casa, marcar ha-
ppy hours virtuais, acompanhar uma 
série de lives com shows de artistas. 
O vinho acabou caindo no gosto de 
todos”, diz Marcelo D’Arienzo, CEO 

da Wine. A empresa fechou o mês de 
maio com 165 mil sócios. “A cap-
tação de novos clientes, somente 

em maio, foi 188% maior do que no 
mesmo período de 2019.”  Em julho 
a tendência ainda é subir pois o frio 

estimula ainda mais o consumo. 
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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 resultado de um projeto de 
iniciação científica desenvolvido 
em 2018 pela estudante de 
Enfermagem da Unipar de Francisco 
Beltrão, Cinthya Mara de Andrade, 
ganha repercussão no meio 
acadêmico. ‘Violência interpessoal e 
autoprovocada: caracterização dos 
casos notificados em uma Regional 
de Saúde do Paraná’ é o título do 
artigo publicado neste ano pela 
revista ‘Cogitare Enfermagem’, da 
UFPR.
Em sua pesquisa, que identificou 
um aumento dos casos de violência, 
a acadêmica foi orientada pelas 
professoras Lediana Costa e 
Géssica Tuani. “O feito está sendo 
comemorado, afinal ter uma 
publicação em periódico científico de 
destaque é uma grande conquista do 
estudante, que beneficia a sociedade 
pelo conhecimento produzido”, diz 
Lediana, que é a coordenadora do 
curso de Enfermagem.
Ela também informa que, de 2013 
a 2016 [anos que se concentrou 
no estudo] foram registrados 766 
casos, com predomínio de vítimas 
do sexo feminino, adultas e com 
companheiro. Em relação aos 
agressores, a maioria eram homens 

adultos e, ainda, a grande maioria 
das agressões ocorridas em ambiente 
domiciliar, sendo as mais comuns 
violência física, seguida de psicológica 
e sexual, respectivamente. 
Destaca Cyntia em seu projeto que 
“a violência é definida como um 
grave problema de saúde pública 
e está presente em qualquer 
meio social. Apesar de essência 
obscura, a agressão interpessoal ou 
autoprovocada é reconhecida como 
o uso da força física ou em coação, 
autoprovocada ou dirigida para outra 
pessoa que resulte em lesão, dano 
moral, prejuízos, privação ou morte”.

Estudo de acadêmica é destaque 
em revista científica

VIOLÊNCIA INTERPESSOAL

A acadêmica Cinthya: pesquisa 
confirma a importância 

das notificações e de uma 
assistência à saúde pautada na 

responsabilidade dos profissionais
EXTRAVIO DE ALVARÁ DE 

LICENÇA MUNICIPAL

ZELINA FELIX BARBOZA, inscrita no 
CNPJ sob nº 13.146.942/0001-
24, situado na Rua Luiz Pimentel 
da Silva, 3680, Conjunto Arco Iris, 
CEP 87507-071, nesta cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, vem 
publicar o extravio de ALVARÁ DE 
LICENÇA Nº 29.483. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal. 

Coronavírus em
Cruzeiro do Oeste
Na tarde de ontem (segunda-feira, 29) a 
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, 
por meio da assessoria de imprensa, 
confirmou mais três casos positivos da 
covid-19 na cidade. Agora o total é de 27 
pacientes acometidos pela doença. Entre 
eles, estão dois homens e uma mulher. 
De acordo com o mesmo boletim, há 
21 pessoas em isolamento aguardando 
resultado de exames e outras 88 que são 
monitoradas por equipes da saúde muni-
cipal. Ao todo, foram descartados 112 
casos e do total de confirmados, 24 já se 
recuperaram. Por meio das redes sociais a 
Prefeitura de Cruzeiro do Oeste salientou 
que os moradores devem usar máscaras e 
manter os hábitos de segurança sanitária.

Novo caso em Pérola
Um homem de 34 anos é o segundo caso 
positivo de Covid-19 confirmado em 
Pérola. O paciente está em isolamento 
domiciliar desde o dia 22 e aguardava 
a chegada do resultado dos exames 
coletados e encaminhamos para análise 
no Lacen (Laboratório Central do Paraná). 
A Secretaria de Saúde de Pérola informou 
na noite de domingo (28) sobre a 
confirmação, através de um boletim, 
onde é apontado também, que o 
primeiro caso confirmado já é consi-
derado recuperado.

Suspeitos
Pérola tem ainda 16 pessoas com suspeita 
de Covid-19 – sendo um paciente inter-
nado na UTI e os outros 15 em isola-
mento domiciliar. Começaram a valer, no 
domingo, as novas medidas tomadas pela 
Secretaria de Saúde, para conter o avanço 
do coronavírus. Além das ações mais 
rígidas e restritivas para alguns estabeleci-
mentos comerciais, instituições religiosas 
e para a realização de atividades físicas, a 
administração municipal também instituiu 
o toque de recolher às 22h, durante os 
próximos quinze dias. O descumprimento 
das determinações pode acarretar multas 
e outras sanções para quem as infringir.
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Linhas de pipas com cerol 
são recolhidas pela PM

Policiais militares do 7º Batalhão 
de Cruzeiro do Oeste realizaram uma 
ação de combate à utilização de 
cerol nas linhas das pipas, na cidade 

de Moreira Sales, (57 quilômetros 
de Umuarama). Os trabalhos foram 
realizados no domingo e algumas 
pipas forma apreendidas.

De acordo com os policiais, na rua 
Projetada C, do bairro Bela Vista, por 
volta das 17h, eram realizados patru-
lhamentos e foi avistada uma grande 
quantidade de pessoas ‘empinando 
pipas’. As pessoas estavam aglome-
radas e foram abordadas. Na averigua-
ção, foi constatado que algumas das 

Por volta das 17h50 
de ontem, na Estação 
Rodoviária, um jovem 
em situação suspeita com 
malas muito pesadas foi 
abordado por guardas 
municipais de Umuarama. 
O rapaz de 28 anos, que 
é morador em Umuarama, 
vinha de Icaraíma e tinha 
com destino Campinas/SP. 
Nas malas foram encon-
trados 31,700 quilos de 
maconha. O proprietário 
das malas foi detido e 
levado à Delegacia de 
Polícia Civil.

pessoas utilizavam pipas com linhas 
cortantes com cerol.

Os policiais fizeram o recolhi-
mento do material e as pessoas 
que o utilizavam foram apenas 
orientadas quanto aos perigos da 
utilização daquelas linhas. Ainda foi 
averiguado um veículo GM Montana 
de cor prata, onde eram transporta-
das as pipas e as linhas. O veículo 
também estava com documentação 
irregular e houve notificação.

LINHAS com cerol e as pipas foram apreendidas 
pela Polícia Militar em Moreira Sales
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