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UMUARAMA

STJ nega pedido pelo 
reconhecimento da 
prescrição de ação 
contra Beto Richa 
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Em extraordinária, 
vereadores aprovam 
alteração em lei de 
aquisição de terrenos 

“Sítio da magia negra” 
também servia como 
esconderijo de 1,3 ton 
de maconha 

Fiscalização da covid-19 foi 
intensificada no fim de semana
As ações de fiscalização sobre o cumprimento dos decretos de prevenção e combate 
à pandemia de coronavírus estão sendo intensificadas para que a população cumpra 
as determinações. A cidade já conta com mais de 250 casos positivos de covid-19 e 
quatro mor tes, além de alto índice de ocupação dos leitos hospitalares destinados 

ao tratamento da doença. As autoridades reforçam o pedido para que as medidas da 
situação de emergência sejam observadas pela população nas residências, em locais 
públicos, comércio e prestação de serviço. Foram feitas 118 vistorias que resultaram 

em notificações, autuações e interdições. l Pág. 5

Morte no asfalto
Um jovem de 18 anos morreu no início da tarde de ontem 
no Centro de Umuarama devido a um acidente de trânsito. 
Ele pilotava uma motocicleta quando colidiu contra com um 

veículo BMW. O motociclista chegou a ser socorrido, mas 
não resistiu aos ferimentos. l Pág. 8

GRPARANÁ
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Bola da vez
O presidente Jair Bolsonaro passou a avaliar no fim de semana 
o nome do professor Aristides Cimadon, reitor da Universidade 
Oeste de Santa Catarina (Unoesc), para o comando do 
Ministério da Educação. Cimadon tem 70 anos e, segundo seu 
currículo no Lattes, é formado em pedagogia, direito e filosofia, 
é mestre em educação e direito e doutor em ciência jurídica. Ele 
também é integra a Academia Catarinense de Letras Jurídicas. 
A reitoria da Unoesc fica em Joaçaba (SC). A expectativa é que 
Bolsonaro receba o reitor no Palácio do Planalto para uma 
reunião ainda hoje.

Transferência de 
poderes
O deputado federal Filipe 
Barros (PSL-PR), da bancada 
bolsonarista, apresentou 
projeto de lei em que 
pretende retirar poderes do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) e sugere que o poder 
regulamentar dos processos 
eleitorais sai da competência 
do Tribunal e seja transferido 
para o Congresso Nacional. 
Barros pede que sejam 
suprimidos da Lei Eleitoral 
o artigo 21, que diz que os 
“Tribunais e juízes inferiores 
devem dar imediato 
cumprimento às decisões, 
mandados, instruções e outros 
atos emanados do Tribunal 
Superior Eleitoral”.

Presídios sem máscaras
O presidente Jair Bolsonaro ampliou ontem (6) os votos à 
lei sobre o uso obrigatório de máscaras durante a pandemia 
do novo coronavírus. A publicação em Diário Oficial da 
União, deixa de ser obrigatório o uso de máscaras em 
presídios, bem como estabelecimentos não precisarão mais 
afixar cartazes informando sobre o uso correto. Na última 
sexta-feira (3), Bolsonaro já havia feito vetos ao projeto 
de lei aprovado pelo Congresso em 9 de junho, entre eles, 
dispositivos que tornavam obrigatório o uso de máscaras 
em igrejas, comércios e escolas.

 Máscaras no Paraná
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSB) lamentou a 
decisão do presidente Jair Bolsonaro e lembra que a lei 
paranaense é mais abrangente e continua valendo, com 
a aplicação de multas a quem descumprir a medida. 
“Foram tantos os vetos do presidente Bolsonaro, que ele 
literalmente anulou uma lei importante, que obriga o uso 
de máscaras em todo o País. Felizmente, temos a nossa lei 
estadual, que obriga todos a usaram máscara, sob pena de 
multa, quando saem de casa”, disse.

Mudanças 
fundamentais
Barros pretende suprimir 
dois incisos do artigo 23, 
que tratam de competências 
privativas do TSE, sobre 
“expedir as instruções que 
julgar convenientes à execução 
deste Código” e “publicar 
um boletim eleitoral”. “Essas 
mudanças são fundamentais, 
uma vez que tem ocorrido 
invasão de competência do 
TSE em prerrogativas do 
Poder Legislativo. O TSE tem 
legislado por resoluções, 
o que é considerado uma 
afronta ao princípio da 
tripartição dos Poderes, e, 
portanto, uma afronta à 
Constituição Federal”, justifica 
o parlamentar.



03POLÍTICAUMUARAMA, 7 DE JULHO DE 2020

Negado pedido pelo reconhecimento 
da prescrição de ação penal de Richa

A Sexta Turma do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) rejeitou o 
pedido do ex-governador do Paraná 
Beto Richa para que fosse reconhe-
cida a prescrição da ação penal ins-
taurada contra ele por fatos que 
remontam a 2006, época em que 
era prefeito de Curitiba.

Para o colegiado, o tempo em 
que o processo ficou parado no 
STJ, aguardando autorização da 
Assembleia Legislativa (Alep) 
para prosseguir (Beto Richa foi 
eleito governador logo após sair 
da prefeitura), não é contado para 
efeito de prescrição.

O político foi denunciado pelo 
Ministério Público em 2009 por-
que teria empregado R$ 100 mil 
do Fundo Nacional de Saúde em 
desacordo com os planos previs-
tos no convênio.

Quando ele assumiu o cargo 
de governador, em 2011, a ação 
penal passou para a competên-
cia do STJ, devido ao foro por 
prerrogativa de função, e ficou à 
espera de autorização legislativa 
para continuar tramitando. Com 
a renúncia de Richa, em 2018, 
para disputar as eleições, o 
caso foi remetido à Justiça Fede-
ral no Paraná, que deu prosse-
guimento ao processo.

Ao rejeitar o pedido de reconhe-
cimento da prescrição da preten-
são punitiva, o Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF4) afir-
mou que o prazo prescricional ficou 
suspenso durante os anos em que 
a ação penal permaneceu no STJ à 
espera da autorização legislativa.

Em habeas corpus dirigido ao 
STJ, a defesa do ex-governador con-
siderou indevida a suspensão do 
prazo prescricional. Segundo ela, 
a ação penal está prescrita pelo 

Ofensa de princípios
Ele destacou que o STF, ao reconhecer que a exigência de autoriza-

ção prévia ofende princípios republicanos da separação dos poderes e 
do acesso à jurisdição, em nenhum momento alterou o entendimento 

segundo o qual os prazos prescricionais ficavam suspensos. Esse enten-
dimento do STF – frisou o ministro – afastava o receio de impunidade 

justamente porque a prescrição não corria no período. “Ao contrário do 
alegado pela defesa, forçoso concluir que o voto condutor na ADI 4.764 
em nenhum momento afastou a jurisprudência pacífica do STF de que ‘a 

denegação [da autorização para processar governador de estado] implica a 
suspensão do fluxo do prazo prescricional”, concluiu Schietti.

menos desde 2014.
A defesa sustentou que Richa 

teria sido beneficiado pela decisão 
do STF que afastou a necessidade 
de autorização prévia das Assem-
bleias Legislativas para processos 
penais contra governadores.

No entanto, segundo o rela-
tor do habeas corpus, ministro 

Rogerio Schietti Cruz, o entendi-
mento do STF na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade 4.764, ao 
concluir pela desnecessidade da 
autorização legislativa, não alte-
rou a jurisprudência aplicável aos 
processos que ficaram parados 
aguardando o pronunciamento 
dos deputados estaduais.

RICHA teria sido beneficiado pelo STF que afastou a necessidade de autorização prévia das Assembleias 
Legislativas para processos penais contra governadores

DIVULGAÇÃO
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Sessão extra
na Câmara

Em sessão extraordi-
nária, na última sexta-feira 
(3), vereadores de Umua-
rama apreciaram projetos 
de autoria do Poder Execu-
tivo gerando alteração em 
Lei Municipal que reduz o 
número de imóveis a serem 
adquiridos pelo Município 
para fins de efetivação de 
moradias populares.

Na Lei original que havia 
sido aprovada em maio, o 
município foi autorizado 
a adquirir 279 lotes loca-
lizados nos loteamentos 
residenciais Itália II e Itália 
III, nos fundos do Conjunto 
Habitacional Sonho Meu.

Segundo o texto, o 
Poder Executivo quitaria, 
pelos lotes, o montante 
de R$5.580 milhões, da 
seguinte forma: pela trans-
missão da propriedade de 
dois imóveis municipais, um 
no valor de R$2 milhões e 
outro no valor de R$25 mil; 
pelo pagamento de R$ 1.800 
milhão oriundos do Fundo 
Municipal de Habitação de 
Interesse Social e pelo paga-
mento de R$ 1.755 milhão 
oriundos de Recursos Ordiná-
rios Livres do Município.

ALTERAÇÃO
Porém, conforme justifi-

cativa do Poder Executivo, a 
solicitação de adequação no 
número de lotes aconteceu 

Acordo com a Igreja
Outro projeto que estava em pauta na mesma sessão extraor-

dinária, alterava a Lei nº 4.379, 16 de agosto de 2019, que autoriza 
o Poder Executivo a firmar acordo com a Mitra Diocesana de Umua-
rama, para a extinção de obrigações mútuas, mediante a transferência 

de dois imóveis, além de um levantamento da cláusula de reversão 
estabelecida sobre doações outrora efetivadas. O Executivo explica 
que a redação utilizada como base para a lei possui inconsistências 
especialmente quanto à descrição dos respectivos bens, que agora 
compromete a lavratura de escritura pública que posteriormente 
possa ser registrada junto das matrículas dos imóveis, segundo as 

normas de Direito Registral. Em votação, a proposta foi aprovada com 
um voto contrário em primeira e segunda discussão.

após serem remetidas comu-
nicações oficiais ao prefeito 
por meio da Diretoria Muni-
cipal de Assuntos Institucio-
nais, Secretaria Municipal 
de Fazenda e Secretaria 
Municipal da Procuradoria-
-Geral, as quais apontavam 
não ser oportuno o uso de 
recursos livres do Municí-
pio para a aquisição dos 
referidos lotes, tendo em 
vista o atual cenário econô-
mico, que ficou comprome-
tido por conta da pandemia 
do novo coronavírus.

Daí é que nasceu a ini-
ciativa de se alterar o pro-
jeto original, fazendo com 
que o chefe do Executivo 
Municipal apresentasse 
novo texto, apontando que o 
negócio fosse feito apenas 
com a aquisição 182 lotes. 

O município teria um 
gasto de R$ 3.640 milhões, 
pela transferência da pro-
priedade de dois imóveis 
municipais e pelo paga-
mento de R$ 1.615 milhão 
de recursos oriundos do 
Fundo Municipal de Habi-
tação de Interesse Social. 
Desta forma, não seriam 
mais utilizados recursos pró-
prios na empreita. O projeto 
foi aprovado com dois votos 
contrários em duas sessões 
consecutivas, devido à que-
bra de interstício regimental.  

Eleito
O deputado Alexandre 
Amaro (Republicanos) será 
eleito, de forma unânime, 
nesta terça-feira (7), o 5º 
secretário da Mesa Diretora 
da Assembleia Legislativa. O 
cargo ficou vago depois de o 
deputado Marcel Micheletto 
(PL) assumir a chefia da 
Secretaria de Administração 
e Previdência.
 
Pede para sair
Não está nada boa a 
relação entre o deputado 
Coronel Lee (PSL) e 
o secretário Coronel 
Rômulo Marinho Soares 
(Segurança Pública). A 
refrega agora é a entrega 
de EPIs (Equipamentos 
de Proteção Individual) 
aos policais militares. 
“Se não entende nada 
de segurança, pede para 
sair”, disse Coronel Lee na 
sessão de segunda (6).

Balanço positivo
O deputado Ademar 
Traiano (PSDB), presidente 
da Assembleia Legislativa, 
avalia os 100 dias de 
trabalho durante a 
pandemia. Apesar da 
crise sem precedentes, o 
balanço que é positivo. “A 
Assembleia se reinventou 
completamente para 
enfrentar essa ameaça. 
Afastamos os funcionários 
que integram os grupos de 
risco, que passaram a atuar 
em home office. Estamos 
fazendo as sessões de 
forma remota, preservando 
os deputados de riscos 
de contágio, que seriam 
muito grandes em sessões 
presenciais”.

Testes liberados
A Anvisa autorizou os 
testes brasileiros com a 

vacina desenvolvida pela 
empresa Sinovac, sediada 
na China, em parceria 
com o Instituto Butantan, 
em São Paulo. As análises 
devem ser testadas em 
cerca de 9 mil pessoas 
em São Paulo, Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais, 
Paraná e Distrito Federal. 
O imunizante é feito a 
partir de cepas inativas do 
coronavírus e o objetivo 
é avaliar a segurança e 
a eficácia na imunização 
contra a covid-19.

Home office
Pesquisa feita pela USP 
mostra que há um grande 
potencial de expansão do 
trabalho em home office 
no Brasil, pós pandemia 
da covid-19, em cargos de 
nível superior, gestores e 
professores. Segundo a 
pesquisa, os trabalhadores 
reportaram altos níveis de 
satisfação com seu trabalho 
em casa: 70% disseram que 
gostariam de continuar 
trabalhando em home office 
depois da pandemia; 19%, 
que não gostariam; e 11%, 
que são indiferentes.

Efeito pandemia
Dados do Caged/Ministério 
da Economia mostram que 
entre março e maio foram 
cortados 94.450 vínculos 
com carteira assinada 
no Paraná, com impacto 
mais relevante no setor 
de serviços (-47.326), 
comércio (-25.565) e 
indústria (-21.286). Apenas 
em maio, o estado perdeu 
23.856 empregos e o 
resultado acumulado do 
ano já é e 47.696 empregos 
a menos. Mesmo assim, 
o Paraná teve menos 
demissões do que Rio 
Grande do Sul e Santa 
Catarina ao longo de 2020.
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Fiscalização da Covid-19 foi 
intensificada no final de semana

As ações de fiscalização sobre o 
cumprimento dos decretos de preven-
ção e combate à pandemia de coro-
navírus estão sendo intensificadas 
em Umuarama, para que a população 
cumpra as determinações. A cidade já 
conta com mais de 250 casos positi-
vos de Covid-19, quatro mortes e um 
alto índice de ocupação dos leitos 
hospitalares destinados ao trata-
mento da doença – no último sábado, 
seis dos 10 leitos de UTI estavam 
ocupados, bem como metade das 30 
vagas em enfermaria.

As autoridades reforçam o pedido de 
que as medidas da situação de emer-
gência no município sejam observadas 
pela população nas residências, locais 
públicos, comércio e prestação de ser-
viço. A Guarda Municipal deu apoio aos 
fiscais da Vigilância em Saúde na fis-
calização e orientação aos estabeleci-
mentos, entre sexta-feira, 3, e o último 
domingo, 5, além de atender a denún-
cias de descumprimento das normas.

No total, 118 vistorias resultaram em 
notificações, autuações e interdições. 
As denúncias levaram a equipe da ação 
integrada de fiscalização aos bairros, 
distritos, periferia da cidade e também 
na região central. Foram verificadas 
situações de pessoas contaminadas 
circulando pelas ruas ou em atividade 
em seus empreendimentos; aglome-
rações em bares e lanchonetes, aber-
tos após o horário estabelecido pelo 
decreto municipal 172/2020; desres-
peito às normas de saúde e preven-
ção ao coronavírus; aglomerações em 
empresas, residências e na rua.

NOTIFICAÇÕES
Na sexta, uma casa de carnes e 

três bares e mercadinhos foram noti-
ficados pela equipe de Vigilância Sani-
tária – um estabelecimento funcionava 
sem alvará, um bar e um local que 
servia espetinhos receberam auto de 
infração por não respeitar medidas 
sanitárias, vários pontos foram orien-
tados e acataram as recomendações; 
um mercadinho foi notificado por con-
sumo de produtos em seu interior e 

Festas e Lago fechado
Foram feitas ainda abordagens de pessoas para orientação no Lago Aratimbó; 

dispersadas aglomerações em residências, próximo a bares; orientação a culto 
evangélico em drivetrhu; e uma aglomeração de pessoas, veículos, motos e kart 

nas proximidades do shopping foi dispersada após orientação da fiscalização.

Conveniência e aglomerações
A Vigilância Sanitária noti-

ficou uma conveniência, bares 
e lanchonetes – inclusive um 

estabelecimento já reincidente. 
A Guarda Municipal dispersou 
rodas de amigos consumindo 

narguilé, aglomeração em uma 
‘live’ de dupla sertaneja da 

cidade, com mais de 30 pessoas, 
e também recebeu uma série 
de denúncias infundadas. No 
domingo o plantão foi mais 
tranquilo, porém 20 ações foram realizadas em conjunto entre a fiscalização e a Guarda 

Municipal. Havia conveniência vendendo produtos de forma disfarçada, casas agropecuá-
rias e autopeças atendendo por delivery; açougue notificado atendendo pelos fundos 
foi notificado; bares, lanchonetes e afins abertos em Santa Eliza e Serra dos Dourados, 

mercearia aberta no Conjunto 28 de Outubro foi notificada.

FOTOS: TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

ESTABELECIMENTOS comerciais foram notificados durante ação desencadeada em Umuarama
outro por aglomeração.

No sábado, das 7h à 1h de 
domingo, foram realizadas 63 ações 
com apoio da Guarda Municipal. Havia 
estabelecimentos aber tos fora do 
horário fixado pelo decreto, inclusive 
uma grande loja de departamentos foi 
notificada; 13 bares ou aglomerações 

denunciadas foram checadas e autua-
ções foram lavradas, inclusive nos dis-
tritos de Santa Eliza e Serra dos Doura-
dos; festas e churrascos residenciais 
foram orientados; mercados foram fla-
grados recebendo mais clientes que o 
permitido e havia atividades em cam-
pos de futebol e pista de motocross.

AGLOMERAÇÃO durante ‘live’ de dupla sertaneja foi descoberta pelas equipes
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Cidade registra rápido aumento 
de casos positivos de coronavírus

No boletim de atualização dos 
números da covid-19 em Umua-
rama divulgado ao final da tarde 
de ontem (segunda-feira, 6), a 
Secretaria Municipal de Saúde 
apresentou um aumento de 34 
novos casos positivos da doença.

De acordo com os levantamen-
tos, são 21 mulheres, com ida-
des de 21, 22, 24, 26, 28, 30 
(três), 31, 35 (três), 38, 43, 44, 
48, 49, 51, 52, 53 e 68 anos; 11 
homens de 21 anos, 23, 25, 26, 
31, 32, 33, 36, 44 e 61 (dois); 
e ainda duas crianças, de dois e 
nove anos de idade.

O total de casos positivos de 
coronavírus atendidos no município 

Leitos ocupados
A secretaria ainda informa que 
entre os 10 leitos reservados para 
pacientes infectados com a covid-
19 para a área de compreensão da 
12ª Regional de Saúde, seis leitos 
estão ocupados por pacientes da 
região. Já dos 30 leitos de enferma-
ria, 15 estavam ocupados na tarde 
de ontem por pessoas que tiveram 
diagnóstico positivo para o corona-
vírus ou com suspeita de infecção.

subiu para 289, com 215 pessoas 
em isolamento domiciliar, todas 
mantidas sob monitoramento, além 
de seis pacientes que permane-
cem internados em enfermaria. O 
número de mortes causadas pela 
doença continua estável, permane-
cendo em 4 até ontem (6) à tarde.

Há o registro de 64 pessoas 

que se recuperaram da doença e 
ainda 400 pessoas com suspeita 
de infecção pelo coronavírus, das 
quais 395 permanecem em iso-
lamento domiciliar e cinco estão 
internadas em enfermarias.

Entre as 1.511 notificações já 
registradas, 822 suspeitas foram 
descartadas.

A Prefeitura de Brasilândia do Sul instalou 
barreira epidemiológica na entrada da cidade 
para aumentar o combate ao coronavírus no 
município. Também foi reforçada a obrigato-
riedade da utilização de máscaras. De acordo 
com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), 
Brasilândia do Sul registra seis casos positivos 
da covid-19. Não há nenhum paciente em 
estado grave, contudo a Prefeitura decidiu 
restringir o fluxo de pessoas que chegam na 
cidade. Por isso suspendeu emissões de alvarás 
para vendedores ambulantes. O aviso foi 
colocado em uma faixa fixada na barreira epi-
demiológica. Em todo Paraná são mais de 31 
mil pessoas positivadas para Covid-19 e 781 
óbitos registrados, de acordo com o mesmo 
boletim da Sesa.

DIVULGAÇÃO

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
4/6 a 4/7 0,5000 0,1733 0,0000
5/6 a 5/7 0,5000 0,1733 0,0000
6/6 a 6/7 0,5000 0,1733 0,0000
7/6 a 7/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,41% 22,51 
Vale ON +2,37% 56,57 
ItauUnibanco PN +4,64% 27,73 
Bradesco PN +6,09% 22,65 
CVC Brasil ON +10,55% 21,79 
B2W Digital ON +8,63% 118,25

IBOVESPA: +2,24% 98.937 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 107,52
Libra est. 0,80
Euro 0,88
Peso arg. 70,82

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 5,3510 5,3520 -1,6%
PTAX  (BC) -0,5% 5,3079 5,3085 -3,1%
PARALELO +0,7% 5,0000 5,6300 -1,9%
TURISMO +0,7% 5,0000 5,6100 -1,9%
EURO 0,0% 6,0001 6,0029 -2,5%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUN) 1.615,33 0,24 1,37 5,10
Oeste (JUN) 1.623,02 0,14 1,02 5,51

DÓLAR 06/07

Iene R$ 0,0494
Libra est. R$ 6,63
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1286,84 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/07

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: 4,91%

Em 06/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 108,00 0,0% 10,8%
SOJA Paranaguá 114,00 0,4% 9,6%
MILHO Cascavel 47,00 2,2% 4,4%

SOJA 898,50 6,00 3,5%
FARELO 295,40 1,90 2,2%
MILHO 346,50 4,00 4,6%
TRIGO 489,50 -0,50 -5,0%

SOJA 99,61 0,4% 7,8%
MILHO 41,35 1,0% 7,8%
TRIGO 57,88 0,2% -4,0%
BOI GORDO 206,93 0,0% 12,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 06/07 PR DIA 30d.

Em 06/07 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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Vacina contra
o coronavírus

A empresa chinesa 
SinoVac, em parceria com 
o Instituto Butantan, de 
São Paulo, anunciou ontem 
(segunda-feira, 6) que 
começou a realizar no Bra-
sil os testes da fase três 
da potencial vacina desen-
volvida pela farmacêutica 
contra o coronavírus. O 
processo de testagem terá 
início na segunda-feira, (20).

No Paraná, os testes 
serão feitos no Hospital de 
Clínicas, da Universidade 
Federal do Paraná. Os volun-
tários, que serão exclusiva-
mente os profissionais de 

Médicos usam plasma
no combate à doença

saúde, poderão se inscrever 
a partir do dia 13 de julho. 
Ainda não há detalhes sobre 
como será esse cadastro.

Serão feitos testes em 
São Paulo, Brasília, Minas 
Gerais e no Rio Grande 
do Sul, além do Paraná. 
A potencial vacina será 
testada em um estudo 
com 9 mil voluntários 
brasileiros, liderado pelo 
Instituto Butantan,

A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
já autorizou) testes da vacina 
contra o coronavírus desenvol-
vida pela empresa SinoVac.

Médicos do Hospital do 
Câncer Uopeccan de Cas-
cavel se uniram para trazer 
melhorias no tratamento dos 
pacientes acometidos com o 
coronavírus. A pesquisa clí-
nica tem o intuito de utilizar o 
plasma sanguíneo ou plasma 
convalescente de pacientes 
que foram infectados com 
a covid-19 e se recuperam. 
Após aprovação da Conep 
(Comissão Nacional de Ética 
em Pesquisa), em 19 de maio, 
o estudo começa a ganhar 
forma e trazer alternativa de 
tratamento para doença.

Segundo o coordenador 
da pesquisa clínica, o médico 
hematologista e oncologista 
clínico do Hospital do Câncer 
Uopeccan, Ademar Dantas da 
Cunha Júnior, a utilização do 
plasma nos primeiros 10 a 
15 dias, isto é, no início dos 
sintomas da doença traz 
resultados positivos. “Através 
do estudo podemos evitar a 
progressão dos sinais dos 
sintomas, por isso precisa-
mos testar a eficácia desse 
processo em pessoas com 

covid-19. O plasma é uma 
esperança que temos para 
atingir o vírus de alguma 
forma por meio dos anti-
corpos de pessoas que já 
foram infectadas”.

Para tratar 10 pacien-
tes, o custo é de R$ 57 mil, 
entre material de consumo, 
exames, e equipamentos e 
material. Para tanto, os pro-
fissionais contam com a soli-
dariedade da comunidade, 
voluntários e empresários. 
“Os gastos são expressivos 
para o desenvolvimento do 
projeto, os materiais para 
coleta do plasma são caros. 
A máquina aférese que é 
utilizada para coleta das 
células na Uopeccan, vai 
precisar ser trocada.

O projeto conta com 
35 doadores de plasma. 
É importante que os recu-
perados, e sem sintomas 
há 14 dias, sejam volun-
tários”. Os interessados 
podem procurar o Centro 
da Pesquisa da Uopeccan 
pelo telefone (45) 2101-
7453 e fazer o cadastro.

Fora de combate
O controvertido advogado 
Ricardo Magro, que detém 
o controle acionário de 
empresas como a Refit e o 
aplicativo GOfit, já avisou 
sua equipe que não voltará 
à rotina empresarial tão 
cedo nem mesmo sabe 
se voltará aos ringues 
empresariais. Desde o ano 
passado ele enfrenta sérios 
problemas de saúde. Em 
menos de 12 meses foi 
atropelado, pegou covid-
19 e, mais recentemente, 
passou por uma delicada 
cirurgia na coluna. 

Oi, chefe
O deputado federal Osmar 
Terra (MDB-RS) continua 
tateando corredores do 
Palácio atrás de ministério. 
E o presidente Bolsonaro 
nota o ônus de ter lhe 
tirado da Cidadania.

Deu ruim
Segue o inferno astral 
de Luciano Hang, da 
Havan. A 3ª Subcâmara de 
Coordenação e Revisão do 
MP do Trabalho recusou 
arquivamento de processo 
sobre demissões em massa.

Cão turbinado
O Ministério da Justiça vai 
pagar R$ 3,4 milhões para 
aquisição de 18 viaturas 
“tipo furgão adaptadas para 
o transporte de cães” para 
a frota da Polícia Rodoviária 
Federal. Cada veículo da 
De Nigris Distribuidora 
sairá por módicos R$ 188 
mil. O processo é o de nº 
08650001236201939. Isso 
porque é para transportar 
cachorro.

Cão mimado
Essa quantia nos remete aos 
cuidados demasiados que a 
equipe do FBI tinha com os 
cães pastores alemães de 
John Kerry, quando visitou 
Brasília em 2013 como 
secretário de Estado dos 

Estados Unidos. Os bichos 
só comiam ervas finas 
cozidas em água mineral, 
trazidas de seu país. 

Ciro sendo Ciro
Já com a candidatura 
à Presidência nas ruas 
para 2022, Ciro Gomes, 
do PDT, ataca Deus e o 
mundo. Agora se dedica 
ao lançamento do seu livro 
com proposta para o Brasil 
e a realizar lives nas redes 
sociais. Diz que não confia 
no lulopetismo corrupto 
(de quem já foi aliado) nem 
no fascismo Bolsonarorista. 

MERCADO
Balançou
Um grande fundo de 
private equity de São 
Paulo e uma empresa de 
shoppings que atua em 
cidades médias começaram 
a passar o chapéu diante da 
crise da pandemia. 

Fazendo malas
O mercado de turismo 
está decolando devagar. 
Um clube de hospedagem 
consultado pela Coluna 
informa que aumentaram 
em 300% as reservas 
no último mês, mas 
não está perto do 
que tradicionalmente 
reservaram anos anteriores 
no mesmo período. 
Haverá retomada, mas 
será gradativa. O povo está 
ciente do risco e cauteloso.

Saúde!
O Bispo de Palmares (PE), 
Dom Henrique Soares 
da Costa, está internado 
no Recife com suspeita 
de covid-19, no Hospital 
Memorial São José.
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Motociclista de 18 anos 
morre em acidente no centro

Um jovem de 18 anos morreu no 
início da tarde de ontem (segunda-
-feira, 6) no centro de Umuarama, 
depois que se envolveu em um aci-
dente de trânsito. Ele pilotava uma 
motocicleta quando colidiu contra 
com um veículo BMW. O motociclista 
chegou a ser socorrido, mas não 
resistiu aos ferimentos.

A colisão aconteceu no cruzamento 
da avenida Rio de Janeiro com a rua 
Piauí, por volta das 13h.

Victor Paulo Bazana, 18, pilotava 
sua motocicleta Honda, de cor verme-
lha, quando se envolveu no acidente 
contra a BMW. O condutor do carro 
relatou aos bombeiros e ao Samu 
que teria parado no cruzamento da 
rua Piauí e, quando foi atravessar 
a avenida Rio de Janeiro, não viu a 
motocicleta, que colidiu contra a late-
ral de seu veículo. O motorista do 
carro não sofreu ferimentos.

O motociclista usava capacete 
porém, como impacto foi muito forte, 
sofreu uma contusão abdominal e um 
traumatismo crânio encefálico (TCE).

De acordo com os bombeiros que, 
ao chegarem no local, se depararam 
com a vítima caída e não respondia 

Dupla rende mãe e 
filho em assalto no 

domingo
Assaltantes agiram armados e com 

violência durante uma ação no início da 
manhã do último domingo (5). Policiais 
militares forma acionados e saíram 
em busca dos criminosos, mas não 
conseguiram localizá-los. O crime foi 
registrado por volta das 7h15, quando 
as vítimas conseguiram pedir socorro, 
ligando para a Central de Operações 
da PM através do telefone 190.

Uma equipe foi até a rua José 
Balan onde a mulher relatou que dois 
homens invadiram o imóvel, sendo que 
um deles estava armado com um revól-
ver. Em seguida exigiram que ela e o 
filho entregassem o dinheiro que havia 
na casa, além dos telefones celulares 
e da chave do carro.

Os bandidos fugiram em seguida em 
um veículo Gol, de cor branca, tomando 
sentido ao Jardim Panorama. Mesmo 
com o patrulhamento, até a tarde de 
ontem (segunda-feira, 6) os policiais não 
conseguiram localizar a dupla. A Polícia 
Civil deu início às investigações assim 
que a queixa foi registrada na delegacia.

aos comandos, porém emitia alguns 
sons. Ele sofreu uma parada cardíaca 
minutos depois. Uma equipe avançada 
do Samu foi acionada e, junto com os 
bombeiros, fizeram 30 minutos de 
massagem cardíaca no local e mais 
30 no hospital (Uopeccan). Porém, a 
vítima não resistiu. A Polícia Militar foi 
acionada e atendeu a ocorrência.

Ladrões 
invadiram 
um sítio 
situado 
entre os 
municípios 
de Brasi-
lândia do 
Sul e Iporã 
e abateram 
cabeças de 
gado. A 
proprie-
dade rural 

fica situada na estrada que liga os distritos de Ercilandia e Nova Santa Helena. 
O dono relatou que na manhã do domingo (5) chegou à mangueira e se deparou 
com dois animais abatidos. De um deles, os ladrões levaram apenas as melhores 
partes, deixando somente as vísceras e a carcaça. A Polícia Civil foi informada do 
caso e já deu início às investigações.

GRPARANÁ

COLISÃO aconteceu no cruzamento da avenida Rio de Janeiro e rua Piauí
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Sítio de ‘magia negra’ servia 
como esconderijo de maconha

Investigações levaram o delegado 
de polícia de Altônia, Reginaldo Cae-
tano á encontrar uma propriedade rural 
que servia como depósito de drogas. 
Mais de uma tonelada de maconha foi 
apreendida. No local foram encontra-
dos supostos vestígios da pratica de 
magia negra. Uma pessoa foi presa 
durante a ação policial.

O delegado descobriu a proprie-
dade no domingo (5) a tarde e resolveu 
verificar o local. Com apoio da Polícia 
Militar, chegou até o sítio e se deparou 
com alguns casebres. Num deles, a 
parede da fachada estava repleta de 
caveiras de cabeça de gado e ossos 
dissecados, deixando claro que visitas 
não eram bem-vindas.

Depois de verificar o interior de um dos 
casebres, o delegado se deparou com um 
tipo de altar com velas de cores pretas e 
vermelhas acesas e garrafas de bebidas 
alcoólicas, sobre pinturas ‘macabras’ no 
chão, além de farta quantidade de petre-
chos de magia negra dentro e fora da casa 
e paiol, caveiras de animais parcialmente 
queimadas, punhais, fotografias e uma 
lista com nomes de algumas pessoas.

Em outro casebre, a polícia localizou 
centenas de tabletes de maconha. A droga 
estava espalhada por vários cômodos.

Três mulheres fugiram da cadeia de 
Cruzeiro do Oeste depois que 
foram presas no sábado (4) acusadas 
de tráfico de drogas. Elas foram 
abordadas pela Polícia Rodoviária 
na PR-323, transportando mais de 
10 quilos de skank, 865 gramas de 
maconha e 10 gramas de haxixe. O 
trio estava em um ônibus e as drogas 
estavam escondidas em suas malas, 
que foram identificadas por meio dos 
tíquetes da empresa de ônibus.

Apreensão
Foi encontrada 1,3 tonelada de do 
entorpecente. O morador, de 51 anos, 
foi preso em flagrante e autuado por 
tráfico de drogas. Caetano relatou que 
o sítio já vinha sendo monitorado há 
cerca de um mês e a abordagem foi 
realizada no domingo, após a desco-
berta de que um grande carregamento 
havia chegado recentemente à pro-
priedade. Em um dos imóveis estavam 
740 quilos de maconha e outros 570 
estavam em um Fiat Strada que foi 
visto entrando no sítio. O motorista do 
utilitário percebeu a presença da viatura 
policial e conseguiu fugir a pé. “Agora as 
investigações seguem descobrir quem é o dono das drogas”, encerra o delegado.

DIVULGAÇÃO

PARTE da droga encontrada em um dos 
cômodos num dos casebres no sítio

DIVULGAÇÃO

PAREDES de um dos imóveis na propriedade com caveiras de cabeças de gado e ossos dissecados pendurados

DIVULGAÇÃO – POLÍCIA CIVIL
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Família Agrinho 
convida jovens para 
preservar a água

Não há vida sem água. A seca que vem castigando 
a região Sul do Brasil há mais de um ano não nos deixa 
dúvida disso. Enfrentamos a pior estiagem dos últimos 
100 anos e os motivos vão além dos desígnios de 
São Pedro. No que pese as determinações climáticas, 
ainda temos muito a aprender sobre preservar, tanto no 
campo quanto na cidade.

A preservação deste líquido precioso é o tema de 
uma campanha “Agro pela Água: Família Agrinho de 
mãos dadas com o Meio Ambiente”, encampada pelo 
Sistema FAEP/SENAR-PR com apoio das secretarias 
estaduais do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo 
(Sedest) e da Educação (Seed), que tem como público 
alvo as novas gerações de paranaenses.

Para isso, a família Agrinho, que nos outros anos 
conviveu com alunos e professores nas salas de aula 
através do Programa Agrinho, será a porta-voz desta 
iniciativa por meio de um concurso que vai premiar 
desenhos, redações e práticas pedagógicas ligadas à 
temática da preservação da água. Além da campanha da 
água, o Agrinho e o Sistema FAEP/SENAR-PR também 
estão mobilizados em um campanha contra a dengue, 
que este ano vem vitimando muitos paranaenses. 
Todo processo, desde o envio dos materiais, até 
a avaliação, será digital, respeitando as regras de 
isolamento social impostas pelo novo coronavírus. Para 
participar da campanha acesse: www.sistemafaep.org.
br/campanha-agro-pela-agua/

sistemafaep.org.br

Mulher é vítima de atropelamento
Uma mulher de 50 

anos,  moradora na 
rua Cambé, zona II em 
Umuarama, foi atrope-
lada no início da noite 
de ontem (segunda-
-feira, 6) no cruzamento 
da avenida Maringá com 
a rua Arapongas, região 
central da cidade.

Ela cruzava a rua Ara-
pongas, quando foi colida 
por um veículo Volkswa-
gen Gol, que era condu-
zido por um homem de 

61 anos de idade. Ele 
não sofreu ferimentos.

O motorista do carro 
relatou aos policiais 
militares que seguia 
pela rua Arapongas, 
sentido saída para o 
distrito de Serra dos 
D o u r a d o s ,  q u a n d o 
aconteceu o acidente. 
Ele revelou ainda que 
a vítima estava fora da 
faixa de pedestres.

A mulher atropelada 
sofreu apenas leves 

escoriações pelo corpo 
e foi encaminhada ao 
Pronto Atendimento Muni-
cipal para averiguação 

médica. O condutor do 
Gol respondeu a um rela-
tório da Polícia Militar e 
foi liberado.

VÍTIMA foi atendida por bombeiros enquanto PM fazia o levantamento do acidente

ALEX MIRANDA

Prejuízo de R$ 14 milhões 
No domingo (5) à tarde, 
policiais que atuam 
na Operação Horus 
averiguaram denúncia 
anônima de um grande 
depósito de cigarros 
paraguaios, contendo 
aproximadamente 
5.500 caixas de cigarros em uma propriedade rural 
em Guaíra. No local foram apreendidas 2 carretas baú 
de grande porte totalmente carregadas, 1 pick-up 
Fiat Strada Adventure, além de aproximadamente 
3.000 caixas de cigarros. O carregamento apreendido 
representa um prejuízo de aproximadamente R$ 14 
milhões aos criminosos. Os materiais apreendidos foram 
encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra. 

DIVULGAÇÃO



11VARIEDADESUMUARAMA, 7 DE JULHO DE 2020

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A terça-feira fica mais positiva e as coisas devem caminhar 
melhor à tarde e à noite. No trabalho, atividades de rotina vão 
render mais do que novos projetos. Bons papos nas redes 
sociais e chance de começar novas amizades. 

Touro 21/04 a 20/05
O momento é indicado para lidar com assuntos de dinheiro, só 
evite mudanças em seu cotidiano. A Lua fica fora de curso até 
amanhã cedo e aconselha a manter sua rotina.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Evite tomar decisões sem pensar, pondere suas atitudes e dê um 
passo de cada vez para manter o controle da situação. No amor, 
Vênus segue firme em seu signo e favorece suas paqueras ao 
reforçar seu charme: você estará irresistível. 

Câncer 21/06 a 21/07
Pode ter notícias sobre um projeto, mas precisará conter a afo-
bação e a vontade de resolver tudo de uma vez. Evite atitudes 
autoritárias e não tente se impor demais com os outros. Seja 
mais paciente na espera de resultados, inclusive numa opor-
tunidade de emprego. 

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
Nos assuntos de trabalho, foque no que sabe e domina, evitando 
começar coisas diferentes neste momento. Como a Lua fica fora 
de curso o dia inteiro, tenha cautela com as mudanças para não 
trocar seis por meia dúzia e evite se expor demais: agir com 
discrição será a melhor opção.

Aquário 21/01 a 19/02
Seu jeito fica mais temperamental e como a energia lunar vai 
mexer com o seu estado emocional, convém pegar mais leve 
em tudo o que fizer, evitando se estressar ou entrar em atrito 
com os outros. 

Peixes 20/02 a 20/03
Será o momento de reservar um tempinho para se desligar dos 
problemas e relaxar a mente: meditação pode ser uma ótima 
pedida. Nos assuntos amorosos, seus sentimentos vão oscilar: 
preste mais atenção nos avisos do seu coração. 

Saúde pedirá atenção na parte da manhã, mas a tarde será 
mais favorável para seu bem-estar e suas atividades. Você pode 
resolver algo importante ao trocar ideias e experiências com 
colegas e parceiros de trabalho. 

Se está a procura de emprego, atualize seu currículo e destaque 
seus talentos. Depois o almoço, o astral fica mais receptivo e 
fluente em seus contatos e relacionamentos. 

Dê mais atenção para o seu bem-estar e não entre na onda de 
tratamentos desconhecidos. Se precisar, busque orientação de 
um profissional da sua confiança. À tarde, tudo deve melhorar, 
mas continue se cuidando e evite mudança de rota nos inte-
resses de trabalho. 

Depois do almoço, tudo melhora e você vai contar com desenvol-
tura para se sair bem de qualquer situação. Terá facilidade para 
lidar com atividades criativas, ligadas à recreação, artesanato e 
direcionadas para crianças ou jovens. 

Interesses familiares estarão no foco de hoje: ouça conselhos 
de parentes mais experientes e vividos. À tarde e à noite, pode 
sentir vontade de fazer coisas divertidas em casa: terá ideias 
criativas para incrementar a decoração do seu cantinho. 

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br

passatempos

 /coquetel  @coquetel
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É menor
que 90
graus

Interjei-
ção de
alívio

Forma de
cremes
após a
barba

“(?) de
Saia”,

minissérie
de 1984

Adjetivo
associado

ao rato

Lado
oposto ao
da coroa,
na moeda

Área de
atuação
de Raica
Oliveira

1.002, em 
algarismos
romanos

Ave se-
melhante
ao aves-

truz

(?) Niño,
fenômeno
climático

Caminha-
da feita

pelo
vigilante

Vogal dita
no exame

de gar-
ganta

Forma
reduzida

de
“senhor”

Que é da
natureza 
do vapor

“Devagar
(?) vai ao

longe”
(dito)

Dentro,
em inglês 

(?) a cerca:
cometer
adultério

(gíria)

Nome da
letra
muda

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

Cadeira
de so-

beranos

Duas ervas usadas
como tempero

Santa
(abrev.)

Hiato de
“toalha”

Experi-
mentar 

A ti
(Gram.)

Explosivo
de minas
Vasco da
(?), time

Instrumento
de sopro

Fruto
digestivo

Sílaba de
“braço”
Tipo de
frasco

Viagem
aérea
Eu, em
italiano

Faz buraco
(na parede)
Antecede

o “M”

Três
dezenas 

Estou
(pop.) 

Conquista;
sucesso

Sem trans-
parência

Filtros san-
guíneos
Carbono
(símbolo)

Pé de
animal

Consoantes
de “mais”

Bebida en-
sinada em
bruxarias

Prefixo de
“enlatado”

Yoná (?),
atriz

Deixa cor-
rer (líquido)

Scooby-
(?), ami-

go do
Salsicha
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “A mudança não acontecerá se nós esperarmos por 
outra pessoa ou se esperarmos por algum outro mo-
mento. Nós somos as pessoas pelas quais esperáva-

mos. Nós somos a mudança que buscamos.”  
(Barack Obama)

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos 
para os leitores da coluna -, 
Danielle Zambotti Correia da 
Silva, Maria Beatriz Gomes de 

Lima Sperotto, Alcino Venancio 
Bárbara, Ednelson Odinei Vis-

covini Morando,  Rita de Cassia 
Pedrosa e Janete Sangion. Da 

coluna: felicidades.

Que tal?
“No Dia do Ho-

mem uma reflexão 
sobre como eles 

podem se engajar 
na luta contra a 
violência contra 
as mulheres seria 
ideal. A constru-
ção de uma socie-
dade mais justa é 
de ambos. Somos 
todos – homens 
e mulheres – os 
beneficiados por 
uma sociedade 

mais igualitária”.  

ARQUIVO INSA

ZOOM SOLIDÁRIO 
As colaboradoras (foto) do Ins-
tituto  Nossa Senhora Aparecida 
que doaram sangue  durante o 

mês de junho foram presenteados 
com uma camiseta, que pode ser 
usada como uniforme de trabalho. 
Uma  lembrança singela. O obje-
tivo é que quem doou continue a 
divulgar a campanha e também 
estimular para que a doação 

não se restrinja somente ao mês 
de junho e com isso angariar 

mais doadores frequentes pois a  
solidariedade está no centro do 
conjunto de valores, princípios e 
hábitos da cultura promovida pelo 
Instituto Nossa Senhora Aparecida 
desde sua fundação. São 50 anos 

promovendo  solidariedade. 
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

 Ela disse!
    Na semana que vem (15) co-

memora-se  o Dia do Homem  que 
surgiu como uma data para chamar 

a atenção para a saúde masculi-
na, evoluiu para abarcar reflexões 
sobre a igualdade de gênero. Em 
tempos de covid-19, esse tema é 

extremamente importante, pois 
uma outra pandemia assola o país. 

As denúncias de violência contra 
mulheres aumentaram 40% em 

meio ao distanciamento social, de 
acordo com dados do Ministério da 

Mulher. Mas, o problema deve ser 
ainda maior – sobretudo se consi-

derarmos os casos não notificados. 
Um levantamento do Fórum Brasi-

leiro de Segurança Pública, condu-
zido a pedido do Banco Mundial, 

aponta que houve um aumento 
de 431% em relatos de brigas de 

casal entre fevereiro 
e abril de 2020. A 

pesquisa indica que 
nos 12 Estados pes-

quisados, os casos de 
feminicídio subiram 

22,2% de março para 
abril. O conjunto des-

ses números mostra 
que há um incremen-
to sério da violência 
doméstica e familiar 

nesse período de dis-
tanciamento social., 
disse Lu Magalhães 

presidente da Prima-
vera Editorial.

Recordando!
FOTOS: ARQUIVO ZC

 Ana Maria Fávaro e Antônio Carlos Fávaro na série Recordando, em 2006, 
no Harmonia Clube de Campo

    Mirian Caparroz Marchi e Ilto Marchi, na série Recordando - foi em 2009 
no Harmonia Clube de Campo
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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 LT ......................................... 14/14 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 48.900,00

CRUZE SPORT6 LTZ ...................................... 15/15 ..............PRATA ............................ COMPLETO, AUT, COURO, TS ...................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

FORD KA 1.5 SE .............................................. 18/18 ..............BRANCO ....................... COMPLETO .....................................................R$ 43.900,00

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 1.0T LT ........................................ 19/20 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT ...........................................R$ 69.900,00

ONIX PLUS 1.0T PREMIER .......................... 19/20 ..............BRANCO ....................... COMPLETO, AUT, COURO .........................R$ 74.900,00

PRISMA 1.4 LT  ................................................ 15/16 ..............PRATA ............................ COMPLETO .....................................................R$ 41.900,00

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

Quem não quer esperar o ano que vem para 
começar um curso superior, pode tentar já uma 

vaga na graduação semipresencial da Universidade 
Paranaense, que está com as inscrições abertas 

para o processo seletivo. São 30 opções de cursos. 
O interessado pode concorrer com a nota do Enem 

ou com o histórico escolar. Esta modalidade vem 
conquistando cada vez mais pelas vantagens que 
oferece: flexibilização do tempo para os estudos 

é uma delas, pois permite que o aluno estude nas 
horas que forem mais adequadas ou produtivas 

para ele. Uma outra se refere a custos: todos 
os cursos, em relação aos do ensino presencial, 
têm preços menores. Mas a carga horária e os 

conteúdos de ensino são iguais. E a qualidade dos 
serviços oferecidos pela Unipar, também. É que a 

Instituição conta com uma estrutura supermoderna 
para atender seus alunos. Com o convênio com a 

plataforma Google for Education, oferece a todos, 
desde que tenham à mão um notebook ou mesmo 

um smartphone com conexão à internet, as mesmas 
condições para um aprendizado eficaz e completo. 
Assim, as salas de aula virtuais cumprem um papel 
importante neste momento em que jovens estão, 

cada vez mais, familiarizados com os recursos 
tecnológicos. A Unipar também coloca à disposição, 

além de seus professores, tutores e monitores 
para que o processo ensino-aprendizagem alcance 

a excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

Nesta modalidade, Unipar oferece trinta opções, 
entre elas nove são da área de engenharia

Inscrições abertas para o 
semipresencial

VESTIBULAR CONTINUADO

Saiba mais em vestibular.unipar.br

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

VENDE-SE
 Casa alvenaria e laje 

localizada na Rua São Pedro, 
2660 Jardim São Cristóvão. 

Valor R$ 55.000,00. Contato 
(44) 99923-7324 falar com 

Senhor Jair.

1.291 de 
covid no PR
A Secretaria Estadual de Saúde 
divulgou ontem (6) 1.291 
novas confirmações e 25 
mortes pela infecção causa-
das pelo novo coronavírus. O 
Paraná soma 32.411 casos e 
806 mortes em decorrência 
da doença. São 794 pacientes 
com diagnóstico confirmados 
de Covid-19 que estavam inter-
nados até ontem (6) e 632 que 
estavam em leitos SUS (245 em 
UTI e 387 em leitos clínicos/
enfermaria), além de 162 em 
leitos da rede particular (61 
em UTI e 101 em leitos clíni-
cos/enfermaria). Há outros 899 
pacientes internados, 438 em 
leitos UTI e 461 em enfermaria, 
que aguardam resultados de 
exames. Eles estão em leitos das 
redes pública e particular e são 
considerados casos suspeitos de 
infecção pelo vírus Sars-CoV-2.

Óbitos
A secretaria informa a morte 
de mais 25 pacientes, todos 
estavam internados. São oito 
mulheres e 17 homens, com 
idades que variam de 17 a 91 
anos. Os óbitos ocorreram 
entre 5 de junho a 6 de julho. 
Os pacientes que faleceram 
residiam em: Apucarana (1), 
Arapuã (1), Assaí (1), Campo 
Largo (1), Clevelândia (1), 
Colombo (2), Curitiba (2), 
Guaratuba (1), Londrina (1), 
Maringá (1), Paranaguá (2), 
Pinhais (1), Piraquara (1), 
Pontal do Paraná (1), Pruden-
tópolis (1), Rolândia (2), São 
Jose dos Pinhais (2), Sarandi 
(1) e Toledo (2).
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Novo decreto suspende cobranças 
de dívidas de contribuintes no PR

Um novo decreto assinado pelo 
governador Carlos Massa Ratinho 
Junior, publicado em Diário Oficial 
do Estado, suspende os prazos 
administrativos e a cobrança 
de dívidas por par te do Estado. 
O governo já tinha editado, no 
final de março, um decreto que 
suspendia essa cobrança por 90 
dias, uma das medidas adminis-
trativas para minimizar o impacto 
da pandemia do novo coronavírus 
no bolso dos contribuintes.

A nova medida é válida até 
31 de julho e inclui créditos com 
órgãos da Administração Pública 
Direta, autarquias e fundações 
estaduais. “Sabemos que mui-
tas pessoas estão com dificul-
dades financeiras por causa 
dos impactos da pandemia. Por 
isso, resolvemos prorrogar essa 
cobrança, para um momento que 
afete menos os contribuintes”, 
disse o governador.

O mesmo decreto também 
suspende o acesso aos autos 
dos processos físicos, a apre-
sentação de protesto de cer ti-
dões de dívida ativa do Estado 
e o ajuizamento de execuções 
fiscais, para evitar a circulação 

e aglomeração de pessoas. 
A Procuradoria-Geral do Estado 

(PGE) realiza cerca de 30 mil pro-
testos e ajuíza em torno de 400 
dívidas por mês. Atualmente, a 
Dívida Ativa Estadual está em 
torno de R$ 40,3 bilhões. A 

suspensão dos prazos de paga-
mento dá novo fôlego a cidadãos 
e empresas que tenham algum 
débito com o Estado, como 
impostos atrasados, multas 
ambientais, administrativas, do 
Procon e outros tipos de créditos.

DECRETO suspende acesso aos autos dos processos físicos, a apresentação de protesto de certidões de dívida 
ativa e ajuizamento de execuções fiscais

JOSÉ FERNANDO OGURA/AEN
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