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Registrada 5ª morte 
por covid-19 e mais 
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“Sofazeiro” de 
Umuarama é preso 
pela PRF levando 
contrabando à Bahia 

Ações da PM culminam com a
apreensão de veículos e cigarros
Três ações distintas realizadas pela Polícia Militar de Umuarama resultaram na apreensão 
de veículos e de cigarros ilegais. Na primeira, foi retirado de circulação um carro preparado 
para o contrabando. As outras duas apreensões aconteceram no início da madrugada de 
ontem. Perseguições pela rodovia PR-323 culminaram na apreensão de dois veículos que 

transportavam cigarros contrabandeados do Paraguai. Uma pessoa foi presa. l Pág. 6
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Medidas restritivas
A Prefeitura de Umuarama esclarece que o teor dos 

decretos municipais para prevenção do contágio e combate 
à pandemia de coronavírus seguem orientações do Centro 
de Operações de Enfrentamento à Covid-19, considerando 

determinações da Secretaria de Estado da Saúde, do 
Ministério Público e da Organização Mundial da Saúde. 

Fiscalizações continuarão sendo realizadas e haverá punição, 
principalmente se houver reincidência. 
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Recesso cancelado
Em reunião ontem (7), o presidente do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), lideranças partidárias decidiram que 
as atividades da Casa permanecem em julho. As votações 
da segunda quinzena do mês e de agosto serão realizadas às 
quartas e quintas-feiras. O artigo 57 da Constituição determina 
que o Congresso se reúna de 2 de fevereiro a 17 de julho e 
de 1º de agosto a 22 de dezembro. Por conta da pandemia, 
este intervalo não será observado em 2020. Ainda ficou 
definido que em meados de agosto os senadores vão se reunir 
presencialmente para votar a indicação de autoridades.

Multas retiradas
O TCE-PR deu provimento a Recursos de Revista interpostos 
por 11 agentes públicos, que questionaram Acórdão emitido 
pelo colegiado da Corte. Com isso, foram afastadas as sanções 
aplicadas a eles e a outros oito integrantes da Fomento Paraná e 
dos governos estadual paranaense e municipal de Curitiba à época 
da organização e realização da Copa do Mundo de Futebol de 
2014. Na decisão original, os 19 interessados foram multados por 
empregarem recursos públicos na reforma e ampliação do Estádio 
Joaquim Américo Guimarães (Arena da Baixada), e de seu centro de 
imprensa. O local, propriedade do Club Athletico Paranaense, sediou 
os jogos da competição promovidos em Curitiba.

Retomada do turismo
O Turismo movimentou R$ 240 bi em 2019 e criou 36 mil postos 
de trabalho, entre 2018 e 2019. O incremento de 160% nos dois 
anos representa 2% do PIB nacional, mas está entre os mais 
afetados pela pandemia. Preocupado, o presidente da Comissão 
de Turismo na Alep, deputado Soldado Fruet (PROS), promoveu 
ontem (7) audiência pública remota com representantes do 
setor e do Governo. “Precisamos socorrer a categoria, tenho 
certeza que o Governo vai criar um planejamento adequado”, 
afirmou. A intenção é aprovar o Fundo Estadual do Turismo e a 
delimitação de 14 regiões turísticas no estado.

Réu na 
Quadro Negro
Como Beto Richa já não possui 
foro em tribunais superiores por 
não ocupar cargo de governador, 
o ministro do STJ, Raul Araújo, 
requisitou remessa dos autos na 
9ª Vara Criminal de Curitiba que 
o colocam como réu da Operação 
Quadro Negro. A decisão não 
significa que Richa tenha sido 
reconhecido como detentor de 
foro privilegiado: com os autos 
em mãos, o STJ aprecia se o 
juiz da 1ª instância de Curitiba 
Fernando Bardelli Fischer detinha 
poder para decidir sozinho sobre 
a questão do desmembramento 
da investigação – objeto de 
uma reclamação interposta pela 
defesa do ex-governador.

Atos não anulados
O ministro Raul Araújo, no 
entanto, destaca que as 
investigações e os atos já 
proferidos pelo juiz de Curitiba 
não devem ser anulados, e 
que a eventual transferência 
do processo para o âmbito da 
Justiça Eleitoral só poderá ser 
decidida após o saneamento da 
possível usurpação praticada na 
primeira instância. A Operação 
Quadro Negro, deflagrada pelo 
Ministério Público Estadual por 
meio do Gaeco em 2015, acusa 
Beto Richa de ser beneficiário 
do desvio de recursos públicos 
originalmente destinados à 
construção e reforma de escolas 
no Paraná – obras que não 
foram iniciadas ou concluídas.
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Alep pretende proibir pipas 
com linhas cortantes no PR

A Assembleia Legislativa do Paraná 
(Alep) aprovou em segundo turno, na 
sessão plenária remota da segun-
da-feira (6), a proposta que proíbe 
a fabricação informal e comercial, a 
comercialização, a compra, o porte, 
a posse e o uso do cerol, que é a 
linha de tecido revestido com cola e 
vidro moído, bem como a linha ence-
rada com Quartzo moído, algodão e 
óxido de alumínio, denominada linha 
chilena, ou qualquer produto utilizado 
para a prática de soltar pipas que 
possuam elementos cortantes. O pro-
jeto de lei 727/2019, que é assinado 
pelos deputados Luiz Claudio Roma-
nelli (PSB), Dr. Batista (DEM), Gilson 
de Souza (PSC) e Coronel Lee (PSL), 
avançou na forma de substitutivo geral 
apresentado pelos próprios autores.

DISK-DENÚNCIA
Será criado um serviço de dis-

que-denúncia, para que sejam fei-
tas denúncias de uso, fabricação ou 
comercialização destes tipos de produ-
tos. No caso de acidentes provocados 
por conta do cerol ou linha chilena, ou 
de denúncia de uso ou posse, ainda 
que para fins recreativos, o agente 
público em atendimento deverá averi-
guar a presença no local de pessoas 
portando estes produtos.

MULTA
Romanelli explica que, caso sejam 

identificados, os infratores serão con-
duzidos à delegacia de Polícia Civil 
para lavrar o auto de flagrante e para 
aplicação da multa administrativa. “O 
material encontrado deverá ser apreen-
dido e conduzido para imediata perícia 
a ser realizada pela Polícia Civil e pos-
terior destruição”, disse.

Ele complementa lembrando que 
nesse período, com ventos mais for-
tes, a brincadeira torna-se uma diver-
são que atrai pessoas de todas as 
idades e avalia que a criação do novo 
serviço vai ajudar no cumprimento da 
lei e na prevenção a acidentes.

“Não são apenas os praticantes 

Punições
Com a aprovação do substitutivo, os infratores poderão responder criminalmente, 

além da possibilidade de receber uma multa pelo descumprimento da lei, valor que 
será devidamente recolhido aos cofres públicos. Nesse caso, o descumprimento prevê 

multa no valor de 10 Unidade de Padrão Fiscal Paraná (UPF-PR) para pessoa física e 
20 UPF-PR para pessoa jurídica. As multas previstas podem ser aplicadas em dobro no 
caso de reincidência. E, em casos, em que o infrator for menor de idade, os responsá-
veis legais responderão pelo ato praticado. No mês de julho, a UPF-PR vale R$ 105,94. 
Caberá ao Estado, a decisão de regulamentar a lei, indicando os aspectos necessários à 
sua aplicação. A proposta foi aprovada em segunda discussão ontem (7) e segue para 
a terceira votação. Sendo necessária ainda a aprovação em redação final para seguir 

para a sanção ou veto do Poder Executivo.

da brincadeira que são as maiores víti-
mas. Anualmente, o número de aciden-
tes com linha de pipa tem provocado 
vítimas em todo o país. Motociclistas 
e ciclistas são os mais atingidos. 

Mas animais e pedestres, que não 
têm nenhum envolvimento com a brin-
cadeira, também acabam se ferindo, 
muitas vezes, com alta gravidade”, 
comenta o deputado.

PROJETO prevê multa 
para quem for flagrado, 
vendendo, fabricando, ou 
utilizando linhas cortantes

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) recebeu 
uma consulta que ques-
tiona se o adiamento das 
eleições municipais afeta 
a contagem do prazo de 
inelegibilidade da Lei da 
Ficha Limpa.https://agen-
ciabrasil.ebc.com.br/ebc.
png?id=1311030&o=node

Na consulta, o deputado 
federal Célio Studart (PV-CE) 
questiona se um candidato 
cuja inelegibilidade vencia em 
outubro, quando se realizaria 
a eleição, pode ser conside-
rado elegível para disputar o 
pleito em 15 novembro, nova 
data da eleição estabelecida 
pelo Congresso.

O parlamentar argu-
menta que, na nova data, 
já estaria vencido o prazo 

Tira dúvidas
Desse modo, o deputado pede que o Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE) afaste as dúvidas e declare se os candidatos que estariam 
inelegíveis em outubro de 2020 continuarão ou não inelegíveis em 
novembro. O teor da consulta foi elaborado por quatro advogados, 
entre eles, o ex-juiz Marlon Reis, um dos redatores da Lei da Ficha 
Limpa. O processo foi distribuído para relatoria do ministro Edson 

Fachin, a quem caberá a análise inicial do questionamento.  Na 
semana passada, o Congresso promulgou emenda constitucional 

que adiou o primeiro turno das eleições deste ano de 4 de outubro 
para 15 de novembro. O segundo turno, que seria em 25 de outu-

bro, foi marcado para 29 de novembro.

Ficha Limpa com 
a eleição adiada

de oito anos de inelegibili-
dade para os condenados 
por abuso de poder político 
e econômico nas eleições 
de 2012, por exemplo. 
Isso porque, nesses casos, 
conforme deliberado pela 
própria Justiça Eleitoral, a 
contagem teve como marco 
inicial o dia 7 de outubro, 
data do primeiro turno da 
eleição daquele ano.

“Verifica-se, por tanto, 
que o adiamento das elei-
ções poderia beneficiar 
candidatos que estariam 
inelegíveis na data original, 
ou seja, poderia dar ensejo 
ao afastamento da Lei da 
Ficha Limpa para condena-
dos por ilícitos, antecipando 
sua volta ao domínio eleito-
ral”, diz o texto da consulta.

TSE é questionado se 
um candidato cuja 
inelegibilidade vencia 
em outubro, pode ser 
considerado elegível em 
15 novembro

DIVULGAÇÃOCabe ao Congresso
O deputado Filipe Barros (PSL) 
apresentou projeto de lei em 
que pretende retirar poderes 
do TSE. A proposta prevê 
que o poder regulamentar 
dos processos eleitorais 
sai da competência do TSE 
e seja transferido para o 
Congresso Nacional. “Essas 
mudanças são fundamentais, 
uma vez que tem ocorrido 
invasão de competência 
do TSE em prerrogativas 
do Poder Legislativo. 
Atualmente, nota-se que o 
TSE tem legislado por meio 
de resoluções, uma afronta à 
nossa Constituição Federal”.

Novo pedágio
Uma das propostas contidas 
no estudo prévio para o 
novo pedágio do Paraná, a 
ser implantado em 2021, 
é a criação de condições 
para a cobrança dos valores 
de tarifas. O Ministério de 
Infraestrutura está analisando 
a proposta que estabelece 
cobrança diferenciada em 
rodovias de pista simples 
e de pista dupla. Dos 3,8 
mil quilômetros a serem 
pedagiados, cerca de mil 
são duplicados. Um dos 
projetos apresentados prevê 
a construção de 2,4 mil 
quilômetros de duplicações 
em sete anos.

Lava Jato
O TCU rejeitou o pedido 
feito pelo MP para que 
fossem investigadas possíveis 
irregularidades na condução 
da Lava Jato no Paraná, 
como o uso de grampos. 
Segundo o ministro Bruno 
Dantas, a matéria “foge aos 
limites das competências” 
do tribunal. Para ele, 
embora graves, as acusações 
sobre supostas fraudes 
cometidas na distribuição 
de processos dizem respeito 
exclusivamente ao MPF. Ainda 
assim, Dantas determinou 

que o pedido fosse 
encaminhado ao Conselho 
Nacional do MP.

Ano letivo
A deputada Luísa Canziani 
(PTB) se reuniu com o 
presidente Jair Bolsonaro 
para tratar sobre o texto da 
MP 934/20, que cria novas 
regras para o ano letivo de 
2020, aprovada na Câmara 
dos Deputados. “É de suma 
importância o diálogo aberto 
com todos. Construímos o 
melhor texto possível graças 
à participação de diversas 
entidades educacionais, do 
parlamento e do Executivo. 
Quando o assunto é 
educação, precisamos ter 
os mesmos objetivos e 
garantir que nossas crianças 
tenham qualidade de 
aprendizagem”, afirma.

Casas
O prefeito Eduardo Staudt 
(DEM) e o deputado 
Hussein Bakri (PSD) 
fecharam parceria com o 
Estado para a construção 
de 42 casas em Missal. “A 
casa própria é praticamente 
uma unanimidade na lista 
dos sonhos de vida dos 
brasileiros. E isso tem um 
significado ainda maior para 
a população mais carente”, 
disse Bakri. O edital de 
licitação já foi publicado, as 
casas serão construídas no 
Distrito Portão do Ocoí. 

Bom trabalho!
Até junho deste ano, a 
deputada Leandre Dal Ponte 
(PV) viabilizou R$ 25 milhões 
aos hospitais do Paraná. Da 
capital à região Centro-Sul e 
Sudoeste, foram 24 hospitais 
em 19 cidades. O dinheiro já 
está disponível e será utilizado 
na melhoria dos atendimentos 
de saúde, custeio de média 
e alta complexidade, e até 
mesmo investimento na 
estrutura dos hospitais.
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Saúde de Umuarama registra 
a quinta morte por covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde 

registrou ontem (terça-feira, 7) o quinto 
óbito causado pelo novo coronavírus. 
No boletim epidemiológico diário, tam-
bém foi divulgado o registro de novos 
20 casos positivos da doença.

O paciente vítima fatal da doença, 
trata-se de um homem de 99 anos 
que vivia com hipertensão e estava 
internado em Unidade de tratamento 
Intensivo (UTI) da rede privada.

Já os novos casos confirmados de 
coronavírus são de 10 mulheres com 
idades de 25, 29, 31 (duas), 32, 48, 
49, 56, 60 e 69 anos, nove homens 
com idades de 30, 32, 35, 36, 41, 
48, 51, 62 e 99 anos de idade e de 
uma criança de apenas 9 anos. Estes 
registros elevaram o número de casos 
positivos registrados na cidade para 
309, dos quais 237 permanecem em 
isolamento domiciliar e três pacien-
tes continuam hospitalizados. Ainda 
confirme a Secretaria de Saúde, dois 
deles estão ocupando leitos de enfer-
marias e um ocupa um leito de UTI. 
Não houve registros de pacientes 
recuperados da doença. O número 
continua em 64.

O boletim emitido ontem registra 
também 391 pessoas com suspeita de 
covid-19, sendo que cinco delas estão 
internadas em enfermarias e 386 per-
manecem em isolamento domiciliar.

Do total de 1.536 notificações, 836 
suspeitas foram descartadas. Dez leitos 

de UTIs disponíveis para tratamento de 
pessoas acometidas com covid-19 na 
região de Umuarama estavam ocupadas 
até o final da tarde de ontem, bem como 
16 dos 30 leitos de enfermaria.

LOCKDOWN DESCARTADO
De acordo com Assessoria de 

comunicação da Prefeitura de Umua-
rama, o amento na quantidade de 
casos positivos de coronavírus regis-
trado na cidade, não é suficiente para 
que alterações nos decretos munici-
pais sejam feitas.

Em nota a assessoria aponta que 
“A prefeitura estuda todas as situa-
ções e fluxos de contágio. Temos 
tomado medidas para que mantenha 
a economia ativa em todos os setores, 
diminuindo o ritmo apenas aos fins de 

semana, onde as pessoas buscam 
sair para lazer e estamos tendo mais 
casos de transmissões. De momento 
não há uma decisão sobre o fecha-
mento do comércio”.

Ainda confirme a nota enviada ao 
final da tarde de ontem, a assessoria 
ressalta que o COE (Centro de Opera-
ções de Enfrentamento ao Coronaví-
rus) Municipal juntamente com o pre-
feito Celso Pozzobom devam reavaliar 
medidas de forma geral. “Fechamento 
de comércio ou lockdown não estão 
previstos”, mas salienta que “se 
todos não colaborarem com os proto-
colos indicados pela Saúde Municipal, 
desde o início, não só o comércio mais 
muitos outros setores poderão ter sua 
atividade reavaliada”.

As decisões tomadas pela Prefeitura de Umuarama 
por meio de decretos para prevenção do contágio 
e combate à pandemia de coronavírus seguem 
orientações do COE e da Secretaria de Saúde, 
além de considerar determinações da Secretaria de 
Estado da Saúde (Sesa), do Ministério da Saúde 
do governo federal e da Organização Mundial 
da Saúde. São ações concretas que, se colocadas 
em prática pela população, resultarão em maior 
controle sobre a doença e menor utilização dos 
leitos na rede hospitalar que atende Umuarama e 
mais 20 municípios na área da 12ª Regional de 
Saúde. O decreto 172/2020 endureceu medidas 
e trouxe mais ações. As medidas ajudam a reduzir 
a transmissão do vírus, assegurando tratamento de 
saúde adequado aos infectados.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Ações da PM terminam com a 
apreensão de veículos e cigarros

Em três ações distintas, uma 
delas ao final da noite da segunda-
-feira (6) e outras duas na madru-
gada de ontem (7), realizadas 
pela Polícia Militar em Umuarama, 
foram apreendidos três veículos, 
dois deles carregando cigarros con-
trabandeados do Paraguai. Uma 
pessoa foi presa.

SANTA FÉ
A primeira apreensão foi de uma 

Hyundai Santa Fé, ao final da noite 
da segunda (6). Equipes do 25º 
Batalhão patrulhavam pelo distrito 
de Lovat e, quando chegaram ao 
entroncamento da rodovia PR-323 
com a rodovia PR-482 desconfiou 
do veículo que seguia no sentido a 
Cruzeiro do Oeste.

Ao notar a aproximação da 
viatura, o motorista da Santa fé 
empreendeu fuga em alta velo-
cidade e foi perseguido, até que 
aconteceu a abordagem nas proxi-
midades de Lovat, mas o Hyundai 
estava abandonado. O condutor 
não foi encontrado.

O veículo estava preparado 
para o contrabando, pois tinha 
em seu interior apenas o banco 
do motorista.

COROLLA
A segunda apreensão aconte-

ceu por volta da 1h20 de ontem 
(7), quando PMs realizavam patru-
lhamento pela estrada Bomfim, no 
bairro que leva o mesmo nome. Um 
homem de 29 anos foi preso, acu-
sado de contrabando. A abordagem 
foi realizada por uma equipe do 
grupo Canil da PM que fazia patru-
lhamento pelo bairro e avistou o 
Toyota Corolla suspeito.

Numa revista, os policiais encon-
traram 35 caixas de cigarros do 
Paraguai e um radiotransmissor em 
seu interior. O motorista foi preso em 
flagrante e encaminhado, junto com 
o carro e cigarros, para a Delegacia 

da Polícia Federal de Guaíra.
HILUX

A terceira apreensão aconteceu 
5 minutos depois e foi realizada 
por PMs que patrulhavam pelo Par-
que Industrial. Os policiais notaram 
uma Toyota Hilux passando em alta 
velocidade pela rodovia PR-323 
e resolveram abordá-la. Houve 

perseguição pela rodovia até que a 
Hilux foi abordada em uma estrada 
rural, em estado de abandono.

Em seu interior foram encontra-
das 40 caixas de cigarros contra-
bandeados do Paraguai.

Todo o material apreendido 
foi levado à Delegacia da Receita 
Federal em Guaíra.

TRÊS veículos apreendidos em ações distintas da Polícia Militar. Dos deles levavam contrabando

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
8/6 a 8/7 0,5000 0,1733 0,0000
9/6 a 9/7 0,5000 0,1733 0,0000
10/6 a 10/7 0,5000 0,1733 0,0000
11/6 a 11/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,24% 22,23 
Vale ON -0,35% 56,37 
ItauUnibanco PN -4,90% 26,37 
Bradesco PN -4,15% 21,71 
Marfrig ON +7,92% 13,62 
CVC Brasil ON -6,93% 20,28 

IBOVESPA: -1,19% 97.761 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 107,54
Libra est. 0,80
Euro 0,89
Peso arg. 70,88

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,6% 5,3850 5,3860 -1,0%
PTAX  (BC) +0,4% 5,3312 5,3318 -2,6%
PARALELO +0,5% 5,0200 5,6600 -1,4%
TURISMO +0,5% 5,0200 5,6400 -1,4%
EURO +0,4% 6,0221 6,0244 -2,1%

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 07/07

Iene R$ 0,0496
Libra est. R$ 6.70
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1280,74 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/07

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 07/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 109,00 0,0% 11,8%
SOJA Paranaguá 115,00 0,0% 10,6%
MILHO Cascavel 47,00 0,0% 4,4%

SOJA 895,25 -3,25 3,2%
FARELO 293,30 -2,10 1,5%
MILHO 345,00 -1,50 4,2%
TRIGO 492,25 2,75 -4,5%

SOJA 100,07 0,5% 8,3%
MILHO 41,39 0,1% 7,9%
TRIGO 57,86 0,0% -4,1%
BOI GORDO 207,62 0,3% 12,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 07/07 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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‘Sofazeiro’ do 
contrabando

Policiais rodoviários 
federais que atuam no 
estado de Minas Gerais, 
apreenderam ontem (ter-
ça-feira, 7), uma carreta 
que transpor tava cigar-
ros contrabandeados 
do Paraguai escondi-
dos entre uma carga de 
sofás. O veículo teria 
saído de Umuarama.

A apreensão da car-
reta lotada com cigar-
ros aconteceu durante 
uma fiscalização de 
rotina que era realizada 
no município de João 
Monlevade/MG.

A carga com 240 mil 
maços do produto foi 
avaliada em cerca de 
R$ 1,2 milhão. Durante 
fiscalização, foi dada 
ordem de parada ao 
motorista que apresen-
tou notas fiscais relati-
vas a 33 sofás.

O homem declarou 
à equipe policial que 

saiu de Umuarama e 
tinha como destino o 
município de Vitória da 
Conquista/BA.

Entretanto, numa vis-
toria mais detalhada no 
interior da carroceria, 
os patrulheiros verifica-
ram que os sofás esta-
vam empilhados até 
o teto, tapando a visi-
bilidade do fundo, em 
número menor do que 
havia sido declarado 
na documentação. Ao 
retirar alguns sofás a 
equipe conseguiu visua-
lizar o carregamento de 
cigarros estrangeiros.

O condutor confessou 
que receberia a quantia 
de R$ 5 mil pelo trans-
por te da mercadoria e 
foi preso em flagrante, 
sendo denunciado por 
contrabando. A ocorrên-
cia foi encaminhada para 
a Polícia Civil daquele 
município.

CARREGAMENTO estava escondido atrás de sofás que seguia até a Bahia

DIVULGAÇÃO

Cenários da esquerda
Até as paredes do Palácio 
dos Leões, sede do Governo 
do Maranhão, sabem que 
o governador Flávio Dino 
(PCdoB) tenta viabilizar sua 
candidatura à Presidência 
em 2022 com o apoio de um 
petista do Sudeste - ou como 
vice de Fernando Haddad, a 
aposta inevitável de Lula da 
Silva. Fato é que a equação 
para o centro-esquerda 
passa por uma chapa com 
dois nomes fortes ligando 
eleitorado das duas regiões. 
Corre por fora o PSB, sem 
nome desde a morte fatídica 
de Eduardo Campos, mas 
que, ao contrário do PCdoB, 
não quer apoio do PT e pode 
fechar aliança com PDT de 
Ciro Gomes.

Afago virtual
Dino se mexe para chamar 
atenção de Lula. Convidou 
o amigo e ex-presidente 
e participaram de live no 
último dia 29 com o tema 
política e críticas a Jair 
Bolsonaro.

Cotados
Além de Milton Ribeiro, 
da Mackenzie (favorito 
por ora), professor 
Ricardo Wahrendorff, da 
Universidade de Ken e filho 
de militar, também é citado 
para o MEC. 

Em casa
O presidente da Funai, 
delegado Marcelo Xavier, 
está em casa com suspeita 
de covid. É o contato mais 
arriscado da Esplanada, 
em se tratando da agenda 
semanal com índios - muitos 
residem distante de hospitais 
e postos de saúde. 

Enlameada 
A Vale S.A. procrastinou e 
negou o quanto pôde, mas a 
Justiça deu ganho de causa 
a  operário que sobreviveu 
ao crime do rompimento 

da barragem do Córrego 
do Feijão, em Brumadinho 
(MG). Vai receber R$ 100 mil 
de indenização. Sobrevivente 
também merece respeito, 
como os quase 300 mortos. 
Foi a decisão da juíza Renata 
Lopes Vale, titular da 5ª Vara 
do Trabalho de Betim.

Aí não vale
O presidente da República 
leu, não gostou, claro, 
e acionou a AGU para 
interpelar o jornalista Hélio 
Schwartsman pelo artigo 
de na Folha on-line com o 
título “Por que torço para 
que Bolsonaro morra”.

Bronca geral
O Comando das Três 
Forças mandou a bronca 
e, até ontem, quase 25 
mil dos 37 mil militares 
que receberam Auxílio 
Emergencial irregularmente 
devolveram o dinheiro.

Na pista
A ANP constatou que a 
Refit já produz, há meses, a 
nova gasolina estabelecida 
pela agência como mais 
eficiente para automóveis. 
A exigência na praça será a 
partir do mês que vem. 

Ah, Silvio...
A Liderança Capitalização, 
empresa do Silvio Santos 
que promove a Telesena, 
foi condenada pelo STJ a 
pagar indenização de R$ 
60 mil a morador do Ceará 
que achou o prêmio de 
três frases iguais numa 
“raspadinha” - seriam R$ 5 
mil por mês por um ano. Só 
que o papel não detalhava 
que ele deveria confirmar a 
frase por telefone...
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Cestas básicas com frutas, verduras 
e legumes em Cruzeiro do Oeste

O Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) de Cru-
zeiro do Oeste (28 km de Umua-
rama), em parceria com o Governo 
do Estado, através do Programa 
Compra Direta Paraná, receberá 
alimentos para a complementa-
ção da cesta básica. Neste mês 
serão iniciados os repasses.

De acordo com a assessoria 
de comunicação da prefeitura, 
frutas, hortaliças, legumes, ovos, 
panificados, sucos e outros com-
plementos serão inseridos em um 
Kit que será entregue juntamente 
com o benefício eventual da cesta 
básica às famílias em vulnerabili-
dade social do município.

Segundo a prefeita Helena Ber-
toco, o acesso à alimentação é um 
direito de todos.

“Fico contente em ver que as 
famílias da nossa cidade terão 
acesso a uma alimentação digna, 
que nossas crianças poderão rece-
ber a nutrição adequada para cresce-
rem fortes e saudáveis”, enfatizou.

Alguns alimentos já foram 

entregues e, ainda nessa semana 
serão distribuídos às famílias 
atendidas. “Acreditamos que 
esse complemento é essencial 
para que as famílias consigam 

realizar uma refeição mais com-
pleta de nutrientes e tenham 
uma melhor qualidade de vida”, 
afirma a secretária de assistên-
cia social Selma Bezerra.

A prefeita de Cruzeiro do Oeste, 
Helena Bertoco se reuniu na tarde 
de ontem (terça-feira, 7), com 
a equipe da Saúde e Vigilância 
Sanitária do Município e com 
vários líderes religiosos, no intuito 
de repassar as medidas protetivas 
previstas no Decreto Municipal 
para o funcionamento dos templos 
religiosos durante o período de 
pandemia. Durante o encontro, a 
prefeita pediu ajuda dos pastores 
para que reforcem na conscientiza-
ção dos fiéis. Os profissionais da 
saúde explanaram sobre a situação 
atual do vírus na cidade e realizaram 
orientações protetivas.

ALGUNS alimentos já foram entregues e serão repassados às famílias carentes do município

ASSESSORIA

ASSESSORIA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Seu ar relaxado lhe permitirá superar preocupações e evitar 
obstáculos. Aproveite e abandone hábitos que se baseiam 
em falsas premissas. Existem lacunas óbvias no seu estilo 
de vida saudável.

Touro 21/04 a 20/05
Você terá oportunidade para tirar algumas conclusões a partir 
de eventos passados. Seus níveis de energia estarão muito ele-
vados, principalmente no aspecto muscular, o que lhe permitirá 
trabalhar seu nervosismo uma maneira construtiva.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Marte está trabalhando com você e lhe promete momentos ines-
quecíveis com as pessoas próximas. A felicidade está ao seu 
alcance. Você estará esgotado até o final do dia e seria uma boa 
ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

Câncer 21/06 a 21/07
Sua visão a longo prazo está se tornando mais clara e você 
tem as coisas que o irritam em melhor perspectiva. Você 
controla melhor as suas emoções e vai ganhar em energia. 
Você vai se sentir em melhor forma agora que está cuidando 
de suas reservas.

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 se sente pronto para mudar as coisas, chegue às devidas 
conclusões e comece tudo novamente. Sua saúde será afetada 
por problemas renais, você deve beber mais líquido. Elimine o 
que não é necessário em todos os aspectos.

Aquário 21/01 a 19/02
Você vai sentir uma grande necessidade de privacidade e, com 
isso, vai ganhar simpatia automaticamente. Você está em exce-
lente forma mentalmente, mas seu corpo está exigindo a sua 
quota de descanso. É uma boa ideia dar esse descanso a ele.

Peixes 20/02 a 20/03
Você verá as coisas sob um ângulo mais positivo e as pessoas 
próximas a você notarão. Isso permitirá que você use seus talentos 
em benefício de todos. Cuidado com ar condicionado, vento e cor-
rentes de ar. Proteja-se do frio, em geral. Você está suscetível a ele.

Tire um tempo para pensar em tudo antes de chegar a 
decisões definitivas hoje. Esforço tem um custo e você está 
sentindo isso. Esta fadiga é real e você já gastou as suas 
reservas. Descanse um pouco.

Você está variável e mutável e o seu humor refletirá a sua hesi-
tação. Você está mais sensível sobre o gasto de energias de 
hoje e há sinais de recuperação de equilíbrio.

As escolhas que fizer hoje serão mais importantes do que 
qualquer outra que já fez antes. Olhe para o futuro e para 
como você vai chegar lá. Você está em excelente forma, 
agora só precisa aprender a pensar antes sobre quanta 
energia certas atividades exigirão.

Existem escolhas e acordos a serem feitos sem mais espera. 
Você está pronto! Você está precisando desesperadamente de 
um feriado e de algum tempo sozinho para poder fazer um 
balanço. 

Pôr as coisas em prática lhe trará mais satisfação hoje. Você 
corre o risco de cansar as pessoas ao seu redor hoje! Tenha 
cuidado para não passar dos seus limites, nem do limite de 
qualquer outra pessoa.

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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 /coquetel  @coquetel
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para 
os leitores da coluna -, Diemerson 
Romero Castilho, Juliano Francis-
co Sarmento, Marcelo Rodrigues 
Ribeiro, Olevi Ernesto, Neide Fa-

jardo e  Ivaneide Rita Oliveira. Da 
coluna: felicidades.

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

CR
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J

DOE
Duas campanhas 
solidárias  Sesc 
e Aciu. Alimen-
tos não perecí-
veis, produtos 

de higiene,  
limpeza, álcool 
em gel, luvas e 
máscaras para 

famílias em con-
dição de vulne-
rabilidade social 
e a Campanha 
do Agasalho. 
Donativos po-
dem ser entre-
gues na ACIU. 

“Fazei justiça ao fraco e ao órfão, 
procedei retamente para com o 

aflito e o desamparado”.
Salmos 82:3

PORTRAIT
Zilda Romero, Juíza de Direito, num clique 

direto de  Londrina ganha zoom na coluna de 
hoje. Amiga do coração que por vários anos 

trabalhou aqui na comarca de Umuarama. 

ARQUIVO PESSOAL
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NOTAS
n Com o carregador wireless char-
ger, você se livra dos fios e recarrega 
a bateria do seu smartphone usando 
uma base de carregamento disponível 
no seu Chevrolet Equinox. É só ligar o 

carro, encaixar o celular e pronto. 

n No Equinox, você escuta suas 
playlists favoritas com o sistema 
premium de alto-falantes Bose e 
curte seu som em alta definição.

 n Para explorar a cidade, você 
precisa estar sempre conectado. Com 
o Chevrolet MyLink, que possui inte-
gração completa com Android Auto e 
Apple Carplay, você poderá conversar 
por mensagens, escolher rotas e até 
acessar as suas playlists favoritas 

usando apenas a sua voz. Tudo isso 
em uma nova tela de 8 polegadas 

touchscreen de alta precisão.

Um SUV como você nunca viu!
Equinox Premier, na UVEL ...

Equinox espaço para todas as aventuras

Explore todas possibilidades ao dirigir o Equinox. Esse Chevrolet 
veio para você curtir cada momento ao volante com todo conforto 
e segurança, sem deixar de lado o que há de mais avançado em 

tecnologia e performance. Força e alta performance a todo momen-
to. O Equinox possui  motor 1.5 e  2.0 turbo para você aproveitar 
o melhor desempenho onde você estiver -,  câmbio automático de 
9 velocidades com opção de troca manual. O modelo ainda oferece 
tração integral nas quatro rodas através do sistema AWD (all wheel 
drive) que proporciona maior controle em estradas escorregadias. 
Não abra mão de nada. No Equinox, a esportividade e a sofistica-
ção estão em perfeito equilíbrio para você ter sempre mais. Esse 
Chevrolet foi desenhado com detalhes cromados, lâmpadas LED 

diurnas e rodas de 19” que refletem seu design inovador. Deixe o 
Equinox trabalhar por você. Este modelo possui banco do motoris-
ta com ajuste elétrico e memória, teto solar elétrico panorâmico 
e abertura e fechamento elétrico do porta-malas com sensor de 

movimento. É só passar o pé embaixo do para-choque para acionar 
a função. Vá conhecer na Concessionária UvEL.

UVEL -, O MELHOR LUGAR PARA COMPRAR O SEU CARRO!

 A
R
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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, 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  .........................................18/18 ..............PRATA ................ COMPLETO .............................................R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LT ..........................................13/13 ..............BRANCO ........... COMPLETO .............................................R$ 33.900,00

ONIX 1.4 LT AT ....................................15/15 ..............BRANCO ........... COMPLETO, AUT ...................................R$ 38.900,00

ONIX 1.4 LTZ........................................16/17 ..............CINZA ................ COMPLETO .............................................R$ 46.900,00

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

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

Os cursos de Publicidade e 
Propaganda e Produção Audiovisual 
da Unipar comemoram a 
finalização da 16ª edição do projeto 
‘Produção de Monólogos: Uma 
transcodificação da linguagem 
literária para o audiovisual’. 
O projeto, anual, vem sendo 
desenvolvido desde 2005. 
Por causa da pandemia, neste ano, 
os monólogos foram produzidos 
pelos alunos com seus próprios 
recursos, em suas casas. Com 
orientação da professora Sônia 
Moro, por meio de ferramentas 
virtuais, as turmas elaboraram e 
apresentaram 22 produções.
Este primeiro trabalho prático do 
ano, e que por isso foi apelidado 
de ‘batismo do curso’, desafia a 
criatividade dos calouros nessa 
oportunidade de contato com 
a produção midiática e suas 
linguagens. “Trata-se de uma 
proposta com a finalidade de 
estimular a escrita literária na 
criação de um personagem aliada à 
sua significação imagética”, explica 
a professora, que é a coordenadora 
do projeto.
Ela conta que, num segundo 
momento, os estudantes 

precisam encarar todas as tarefas 
da produção audiovisual e a 
interpretação do personagem. 
“Assim eles exercitam as habilidades 
que o produtor publicitário e 
produtor de vídeo devem dominar e 
expandir”, justifica.
E destaca que o resultado foi “muito 
bom”. “O objetivo é levar o aluno a 
entender como se faz o alinhamento 
entre elementos verbais e não-
verbais para passar a mensagem 
com clareza; todos entenderam a 
proposta, se dedicaram bastante 
e apresentaram ideias muito 
criativas”, elogia.

Estudantes comemoram 
sucesso de ‘Monólogos’

PUBLICIDADE E AUDIOVISUAL

Estudante Thaís Oliveira em sua 
produção ‘Florescer da Mulher’

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.

Sem água
A Sanepar informa que, para 
realizar manutenção preven-
tiva no reservatório, poderá 
interromper hoje (quarta-
-feira 8), a partir das 11h, o 
fornecimento de água em 
Vila Carbonera, distrito de 
Maria Helena. O abasteci-
mento deve se normalizar, 
gradativamente, até às 15h. 
No mesmo dia, a partir das 
14h, os serviços serão reali-
zados nos reservatórios de 
Maria Helena. A previsão é 
de que a normalização total 
do abastecimento aconteça, 
de forma gradativa, até às 
23h. Só ficarão sem água os 
clientes que não têm caixa-
-d’água no imóvel, conforme 
recomendação da ABNT 
(Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas).

Sugestão
A Sanepar sugere que cada 
imóvel tenha uma caixa-d’água 
de pelo menos 500 litros. 
Assim, é possível ter água por 
24 horas, no mínimo. A orien-
tação é evitar desperdícios. 
A Sanepar conta com a parti-
cipação de todos! O Serviço 
de Atendimento ao Cliente 
Sanepar é feito pelo telefone 
0800 200 0115, que funciona 
24 horas. Ao ligar, tenha em 
mãos a conta de água ou o 
número de sua matrícula. No 
aplicativo Sanepar Mobile 
os clientes também podem 
consultar falta d’água. É só 
baixar o aplicativo e cadas-
trar a matrícula do imóvel.
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