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Saúde do Paraná 
apresentará à 
Assembleia os critérios 
da quarentena restritiva 
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Preso em Umuarama ex-gerente do 
BB envolvido em fraude milionária
Policiais do Deinter 8 deflagraram nesta semana a Operação Argentarii, com o intuito de 
prender pessoas envolvidos em uma associação criminosa que desviou mais de R$ 13 

milhões do Banco do Brasil em cidades do oeste paulista e do Paraná. Pelo menos 12 pes-
soas foram presas em quatro cidades no interior de São Paulo e uma em Umuarama, justa-

mente o ex-gerente do BB, que era peça-chave nas operações fraudulentas. l Pág. 10

Despejo de resíduos 
atrás do pátio da 
prefeitura pode 
gerar punição e multa 

Ginásio de Esportes 
Amário Vieira da Costa 
recebe paisagismo 
e pavimentação

Zona Azul
 A Prefeitura de Umuarama realizará no dia 31 de agosto a licitação para a concessão 
da exploração do Estacionamento Rotativo. O contrato vai contemplar a implantação, a 
operação e a gestão da Zona Azul em formato digital, incluindo a distribuição de crédi-

tos, disponibilização de tecnologia aos munícipes através de aplicativo digital e a manu-
tenção de todos os elementos do sistema operacional. 

ALEX MIRANDA
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Eleição de Weintraub
Começou ontem (14) a eleição que define o apoio dos sócios 
brasileiros à indicação de Abraham Weintraub para a diretoria 
executiva do Banco Mundial. Colômbia, Equador, Filipinas, Haiti, 
Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago 
decidem se apoiam a candidatura do ex-ministro da Educação e 
tem até 30 de julho para votar. Mesmo que todos se oponham, 
basta o voto brasileiro para impor vitória a Weintraub. A eleição 
valerá só até outubro. O Banco Mundial confirmou ao ministro 
da Economia, Paulo Guedes, que recebeu os formulários de 
nomeação e de voto assinados pelo ministro.

Abastecimento da frota
O Tribunal de Contas do Paraná revogou medida cautelar 
que suspendia Pregão Eletrônico com o objetivo de contratar 
empresa para abastecer com combustíveis, veículos e 
equipamentos da frota pública da administração direta, 
indireta e autárquica do Estado. O valor máximo previsto é 
de R$ 103.973.785,72 e a gerência será através de sistema 
informatizado e integrado com a utilização de pagamento via 
cartões magnéticos ou com chip em postos credenciados no 
Paraná e em Brasília. Agora a disputa poderá ser retomada 
pela Secretaria de Administração e Previdência (Seap).

Limite do Pronampe
A Caixa Econômica Federal anunciou ontem (14) que atingiu o 
limite de R$ 5,9 bilhões autorizados pelo Fundo Garantidor de 
Operações (FGO) para empréstimos pelo Programa de Apoio às 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Foram 
disponibilizados R$ 4,4 bilhões. Os R$ 5,9 bilhões, no entanto, já 
foram atingidos quando se leva em consideração as propostas 
em fase final de análise. De acordo com a instituição, são 8.234 
pré-contratos assinados, que totalizam R$ 1,2 bilhão à espera de 
liberação. Há, ainda, processos com documentação em análise.

R$ 78 milhões 
recuperados
O ministro da Controladoria-
Geral da União, Wagner 
Rosário, afirmou ontem (14) 
que o governo recuperou R$ 78 
milhões do auxílio emergencial 
pagos a quem não tinha direito. 
“Nós já recuperamos R$ 78 
milhões de 82 mil beneficiários. 
É pouco perto do valor que se 
foi, mas temos várias pessoas 
realizando a devolução”, 
afirmou. O auxílio emergencial 
foi criado em abril para ajudar 
trabalhadores informais diante 
da crise na economia provocada 
pela pandemia. Em linhas 
gerais, pessoas que cumprem 
uma série de requisitos têm 
direito ao auxílio de R$ 600.

Servidores
A CGU, em parceria com 
estados e municípios, 
identificou 299 mil servidores 
públicos recebendo o auxílio, 
o que representa 0,45% do 
total de 65,2 milhões de 
pessoas que já receberam o 
auxílio desde abril. “Iniciamos 
a busca de bases de dados 
de folhas de pagamentos de 
servidor público estaduais e 
municipais, porque o governo 
federal não tem acesso a 
essas bases. Em parceria 
com estados e municípios, 
cruzamos e identificamos 
mais de 299 mil servidores 
públicos de todos os entes 
público recebendo recursos 
do auxílio emergencial”, 
explicou Wagner Rosário.
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Saúde apresentará à Alep os 
critérios da quarentena restritiva

O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB), coordenador da 
Frente Parlamentar do Coronavírus, 
confirmou a par ticipação do dire-
tor-geral da Secretaria Estadual de 
Saúde (SESA), Nestor Werner Júnior, 
na próxima reunião do colegiado, 
marcada para amanhã (16) às 10h. 
O objetivo é que o representante da 
Secretaria esclareça critérios adota-
dos para determinação da quaren-
tena mais restritiva em determina-
das regiões do Estado.

“O doutor Nestor vai expor a 
atual situação epidemiológica da 
covid-19 no Paraná, além de expli-
car como funciona o processo de 
definição da entrada e saída dos 
municípios da condição de quaren-
tena restritiva. Será a oportunidade 
também para conhecer os resulta-
dos desses 15 primeiros dias do 
decreto estadual que determinou 
uma série de medidas restritivas 
nas cidades de sete regionais de 
saúde”, disse o parlamentar.

A segunda reunião da frente, na 
última quinta-feira (9), teve a parti-
cipação dos médicos Dorival Ricci 
Junior – que defendeu o tratamento 
precoce da covid-19 – e Clóvis Arns 
da Cunha, presidente da Socie-
dade Brasileira de Infectologia, 

DER seleciona empresa para assumir
linha entre Umuarama e Foz do Iguaçu

Empresas de transpor te inter-
municipal de passageiros podem 
manifestar interesse em atuar na 
linha, atualmente sem outro meio de 
transporte coletivo, por desistência 
da operadora anterior.

O Departamento de Estradas de 
Rodagem do Paraná (DER/PR) está 
convocando empresas do setor de 
transporte intermunicipal comercial 
de passageiros para executar em 
caráter provisório a linha Umuarama 
– Foz do Iguaçu, com extensão de 

que enfatizou a necessidade das 
pesquisas de segurança e eficácia 
para todos medicamentos usados 
contra qualquer doença.

COMISSÕES TEMÁTICAS
Michele Caputo pediu ainda aos 

11 coordenadores das comissões 

temáticas da Frente Parlamentar 
que também pautem as reuniões 
semanais neste período mais crí-
tico da pandemia para debater. 
“Temos assuntos importantes para 
debater, apontar novas medidas, 
alternativas e soluções”.

aproximadamente 285 km.
Atualmente não há outro meio de 

transporte coletivo operando nesta 
ligação entre os municípios, que ao 
todo contam com uma população de 
mais de 370 mil habitantes.

Podem participar empresas devi-
damente registradas junto ao DER/
PR, encaminhando manifestação de 
interesse para o e-mail ctrcestudos@
der.pr.gov.br até o dia 21 de julho, 
fornecendo a tabela de horários que 
pretendem executar e o formulário 

Declaração de Interesse em Linhas 
Provisórias, disponível no portal do 
DER/PR, no banner “Seleção para 
assumir linhas provisoriamente”. O 
preço das passagens é determinado 
pelo DER/PR.

Caso haja mais de uma interes-
sada, a escolha será feita por meio 
de análise da capacidade técnica 
operacional. A empresa irá atuar pro-
visoriamente até que seja realizada 
uma nova licitação para executar a 
linha definitivamente.

DEPUTADO Michele Caputo quer esclarecimentos de Nestor Júnior, representante da Secretaria de Saúde 
sobre critérios adotados em cada região do Estado

MARCOS VINÍCIUS SCHROEDER
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EPIs vindos
dos presídios

Presos do sistema 
penal do Paraná têm tra-
balhado para colaborar 
com a produção de equi-
pamentos de proteção 
individual (EPIs) contra a 
covid-19. A confecção de 
máscaras, jalecos, unifor-
mes, escafandros, toucas 
e outros itens dentro das 
unidades prisionais, que 
já passou de 2 milhões, 
é uma forma de reduzir a 
demanda de compra do 
Depar tamento Peniten-
ciário (Depen) e demais 
instituições ligadas à 
Secretaria da Segurança 
Pública, assim como a 
de setores da saúde e 
de prefeituras.

 Por meio de parce-
rias e convênios, as 
instituições interessa-
das, incluindo forças de 
segurança, como Polí-
cia Miliar e Polícia Civil, 
Guardas Municipais e 
hospitais, fornecem o 
tecido e o Depen a mão 
de obra dos presos.

Diversas prefeituras e 
conselhos da comunidade 
também disponibilizaram 
máquinas de costura, o 
que tornou possível dar 

Economia
Além de reduzir a pena do preso, a confecção de itens 

dentro do sistema prisional gera economia para o Estado. 
“Fiz o cálculo com cinco produtos: água sanitária, desinfe-
tante, sabão para piso, sabão para roupas e álcool em gel. 
Somente em junho, a economia permitida pela produção 
dentro do sistema foi de R$ 90 mil. Com as 115 mil más-
caras, a economia é de cerca de R$ 80,5 mil”, destaca o 

chefe do Setor de Produção e Desenvolvimento (Seprod) do 
Depen, Boanerges Silvestre Boeno Filho.

oportunidade de trabalho 
a mais presos.

PRODUÇÃO
Beneficiados com a 

redução de um dia de 
pena a cada três dias 
trabalhados, os presos já 
costuraram dois milhões 
de máscaras e quase 
34 mil jalecos, além de 
cerca de 7,8 mil itens 
para hospitais, como 
lençóis, pijamas, escu-
dos faciais, toucas e 
sapatos descartáveis. A 
produção foi iniciada em 
23 de março em algumas 
regiões e intensificada a 
partir do dia 06 de abril.

“Aos poucos, conforme 
conseguíamos, aumen-
távamos a confecção e 
rapidamente pudemos 
disponibilizar máscaras 
internamente e ainda 
enviar parte da produção 
prefeituras e diversas 
casas de saúde do estado, 
como os Hospitais Universi-
tários de Cascavel e de Lon-
drina, que são referências 
no atendimento de casos 
de Covid-19 nas regiões”, 
destaca o secretário 
da Segurança Pública, 
Romulo Marinho Soares.

Melhor político
O senador Oriovisto 
Guimarães (Pode) recebeu 
o voto de melhor político 
do Congresso Nacional. 
Segundo o portal Ranking 
dos Políticos, a pontuação 
dos políticos é definida de 
acordo com os dados obtidos 
sobre gastos, assiduidade, 
fidelidade partidária e 
processos judiciais. “Fechei 
o primeiro semestre de 2020 
como o melhor político no 
portal Ranking dos Políticos. 
Só posso agradecer pelo 
reconhecimento e dizer que 
vou continuar trabalhando 
muito e lutando por bandeiras, 
como: o fim da corrupção e dos 
privilégios concedidos no poder 
público”, disse.

Premiação
O deputado Aliel Machado 
(PSB) foi indicado para 
concorrer ao Prêmio 
Congresso em Foco, 
avaliação referente do 
trabalho parlamentar. 
Este ano concorrem ao 
prêmio os parlamentares 
que se destacam por ações 
pela educação. Na edição 
anterior, Aliel foi escolhido 
pelos jornalistas como o 
melhor deputado federal 
do Paraná. Só podem ser 
votados os congressistas 
ficha-limpa, que não são 
alvos de investigação.

CPMF
A nova CPMF voltou aos 
holofotes. O vice-presidente 
Hamilton Mourão voltou 
a defender a retomada do 
debate sobre a criação do 
famigerado “imposto do 
cheque”, assunto evitado e 
visto com contrariedade pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
Segundo Mourão, “mais cedo 
ou mais tarde essa discussão 
vai ter que ser colocada na 
mesa”. O vice-presidente 
afirma que a reforma 
tributária é necessária, 

assim como outras, para 
combater os grandes males 
da economia brasileira.

Fake news
Os deputados Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) e Luiz 
Fernando Guerra (PSL) 
apresentaram projeto de lei 
que veda a participação de 
empresas ou profissionais 
que divulguem fake news 
em licitações ou execução de 
obras e serviços pelo Estado. 
A matéria cria também novos 
dispositivos, que visam 
impedir que recursos públicos 
sejam destinados a mídias 
que tenham fake news ou 
promovam ódio, racismo e 
outras situações que não 
condizem com a verdade.

Lei das concessões
Depois de 23 anos, o Paraná 
fará nova concessão, em 
2021, para contratação 
de empresas que vão 
administrar quase 4 mil 
quilômetros de rodovias em 
seu território. O deputado 
Sérgio Souza (MDB), relator 
da Nova Lei Geral das 
Concessões, se posicionou 
contra ao modelo usado 
atualmente, o de outorga. 
Segundo ele, o paranaense 
já pagou pelas rodovias em 
que trafega e a outorga é 
um erro do passado que não 
pode voltar a ocorrer.

Lava Jato
A AGU acionou o STF para 
impedir que a Operação 
Lava Jato defina a destinação 
de recursos de multas de 
condenações criminais ou de 
acordos fechados no âmbito 
do combate à corrupção. 
Os pedidos foram feitos 
numa ação apresentada 
ao tribunal pelo PT e PDT. 
Os partidos querem uma 
definição de que cabe à 
União destinar valores 
referentes a restituições, 
multas e sanções.
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Despejo de resíduos atrás do 
pátio da Prefeitura será punido

A Diretoria de Meio Ambiente Pes-
soal tem verificado várias situações 
de descarte irregular de resíduos. 
Um dos pontos mais utilizados para 
esta prática – que é considerada 
infração ambiental, passível de 
punição – é o terreno onde o muni-
cípio está recuperando uma antiga 
erosão no prolongamento da Ave-
nida Vitória, nos fundos do Jardim 
Verde Vale e do pátio rodoviário 
da Prefeitura de Umuarama.

“Muitas pessoas estão utili-
zando aquela área, atrás do pátio, 
para jogar resíduos domésticos, 
de indústrias, empresas, restos de 
obras, limpeza de quintais e lixo de 
todo tipo. Esse descarte é proibido 
naquele local”, alerta o diretor de 
Meio Ambiente, Matheus Miche-
lan Batista. A Prefeitura está 
em processo de licenciamento 
daquele espaço como área 
de transbordo, porém ele não 
poderá ser o destino de nenhum 
tipo de resíduo que o município.

Matheus Batista reforçou que 
atrás do pátio da Prefeitura não 
é o local adequado para esses 
descartes. “Isso é uma infração 
ambiental passível de punição, 
caso os responsáveis sejam 

identificados, e a Diretoria de 
Meio Ambiente está preparando 
uma plataforma de multa. Vamos 
monitorar aquela área, bem como 
outras com o mesmo problema na 
cidade, e autuar quem for flagrado 
realizando esse descarte irregular 
de resíduos”, avisou.

DESTINO CORRETO
O Aterro Sanitário Municipal recebe 

resíduos de coletas municipais (orgâ-
nica, capina e seletiva), materiais 
recicláveis e poda (grama e árvores) 
e restos de construção civil. Conforme 
requisição ministerial e orientações 
do Instituto Água e Terra (IAT), resí-
duos gerados em indústrias, comér-
cios e atividades autônomas devem 

obedecer a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos – a responsa-
bilidade pela destinação correta 
desses resíduos é do gerador.

“A orientação vale para resí-
duos gerados pelas indústrias, 
comércios e atividades autônomas 
(prestadores de serviços). A desti-
nação feita em desconformidade 
com a Lei Federal 12.305/2010 
é considerada crime ambiental (lei 
9.605/98) e receberá as penalida-
des cabíveis”, orienta o diretor de 
Meio Ambiente do município. Con-
forme a legislação, o município não 
pode receber resíduos de empre-
sas que não sejam coletados pelos 
caminhões da Prefeitura.

INFRAÇÃO ambiental é passível de punição e multa. Local está sendo monitorado

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



06  LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 15 DE JULHO DE 2020

SÚMULA DE RECEBIMENTO LICENÇA DE OPERAÇÃO
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ PAIOL LTDA ME., Inscrito 
no CNPJ. 03.900.278/0001-03, torna público que recebeu 
do IAP, a Licença de Operação n° 104143-R1, com emissão 
em 14 de setembro de 2015 e com data de validade 14 
de setembro de 2019, para Torrefação e Moagem de Café 
e Cereais a ser instalada Rodovia PR 490 n° 15, Parque 
Industrial, São Jorge de Patrocínio Paraná.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ PAIOL LTDA ME., Ins-
crito no CNPJ. 03.900.278/0001-03, torna público que 
requereu do IAP, a Renovação de Licença de Operação 
para Torrefação e Moagem de Café e Cereais a ser insta-
lada Rodovia PR 490 n° 15, Parque Industrial, São Jorge 
de Patrocínio Paraná.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br 
 

Processo: 0014365-14.2017.8.16.0173
Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial

Assunto Principal: Nota Promissória
Valor da Causa: R$ 21.110,31

Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): Dauglis Cezar Xavier Moreira

   
 

EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

 
 A DRA. SANDRA LUSTOSA FRANCO, MM. JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DA 2ª VARA

CÍVEL DA COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo

  presente CITAo(a) executado(a) Dauglis Cezar Xavier Moreira, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº
040.525.499-70, atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este

  Juízo e Cartório tramitam os autos nº 0014365-14.2017.8.16.0173 - Projudi, de Execução de Título
  Extrajudicialonde é exequente Associação Paranaense de Ensino e Cultura e executadoDauglis Cezar

Xavier Moreira, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL:Por força do Título Executivo (Nota Promissória), o executado é

devedor do exequente do valor total de R$ 21.110,31, atualizado em 05/10/2017. No entanto, até a presente
data, o executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os esforços da
exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe.

 
Fica o executado CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos

supramencionados, tendo sido recebido no dia 29 de novembro de 2017, pelo Dr. Nathan Kirchner Herbst,
Juiz de Direito à época, para que, no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com seus acréscimos legais
ou no prazo de 15 (quinze) dias embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens
quantos bastem para garantia do débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e
comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de
advogado, poderá parcelar o restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários
ficam fixados em 10%. Em caso de revelia, será nomeado curador especial.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 19 de março de 2020.

Sandra Lustosa Franco
Juíza de Direito Susbtituta
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PROJUDI - Processo: 0014365-14.2017.8.16.0173 - Ref. mov. 163.1 - Assinado digitalmente por Sandra Lustosa Franco:17596
19/03/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
IEDA BEATRIZ LUCENA, inscrita no CNPJ n° 
26.913.684/0001-06. Torna público que requereu 
do IAP, a Licença Prévia, para implantar Empreendi-
mento Náutico, na Avenida Rondônia s/n°, Distrito 
de Por to Camargo no município de Icaraíma Estado 
do Paraná.

Prefeitura anuncia licitação 
para o estacionamento rotativo

A Prefeitura de Umua-
rama realizará no dia 31 de 
agosto a licitação, na moda-
lidade de concorrência, para 
concessão da exploração do 
Estacionamento Rotativo no 
município, para a melhoria 
da mobilidade urbana. De 
acordo com o edital de 
concorrência pública nº 
005/2019 (redesignado), 
a concessão contempla a 
implantação, operação e 
gestão da Zona Azul em 
formato digital, incluindo a 
distribuição de créditos, dis-
ponibilização de tecnologia 
aos munícipes através de 
aplicativo digital e a manu-
tenção de todos os elemen-
tos do sistema operacional.

A concessão compreende 

ainda apoio à fiscalização – 
que será executada exclusiva-
mente pelos Agentes da Auto-
ridade de Trânsito –, visando 
preservar os direitos do 
cidadão e o cumprimento da 
rotatividade nas vagas, bem 
como o controle e aferição de 
uso remunerado das vagas 
do estacionamento rotativo 
nas vias, áreas e logradou-
ros públicos no município, 
para veículos automotores e 
similares, denominado Sis-
tema Inteligente de Estacio-
namento Rotativo.

A entrega e abertura dos 
envelopes está marcada para 
as 9h do dia 31/08, na Sala 
de Licitações da Prefeitura 
de Umuarama e o critério 
é maior oferta, mediante o 

maior percentual de repasse. 
O edital está disponível no 
site do município, pelo ende-
reço eletrônico umuarama.
pr.gov.br, na aba Licitações, 
ou diretamente no setor de 
Licitações e Contratos do 
Paço da Amizade, localizado 
à Av. Rio Branco, 3717. É 
necessário o preenchimento 
da solicitação de edital.

Mais informações podem 
ser obtidas na Secretaria 
Municipal de Administração 
– Divisão de Licitações e Con-
tratos, ou pelo telefone (44) 
3621-4141, ramais 127 e 
129, das 8h às 11h30 e das 
13h30 às 17h30 de segunda 
a sexta-feira, ou ainda atra-
vés do e-mail licita@umua-
rama.pr.gov.br.

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 0,26 0,10 2,13
IGP-M (FGV) 0,28 1,56 4,39 7,31
IGP-DI (FGV) 1,07 1,60 4,54 7,84

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
15/6 a 15/7 0,5000 0,1733 0,0000
16/6 a 16/7 0,5000 0,1733 0,0000
17/6 a 17/7 0,5000 0,1733 0,0000
18/6 a 18/7 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,34% 22,90 
Vale ON +7,03% 61,70 
ItauUnibanco PN +1,68% 27,25 
Bradesco PN +1,68% 22,33 
Bradespar PN +6,74% 40,72 
IRB Brasil ON +3,56% 9,30

IBOVESPA: +1,77% 100.440 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 1,0784
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,21
Libra est. 0,80
Euro 0,88
Peso arg. 71,30

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,7% 5,3470 5,3480 -1,7%
PTAX  (BC) +1,5% 5,4282 5,4288 -0,9%
PARALELO -0,5% 5,0100 5,6400 -1,7%
TURISMO -0,5% 5,0100 5,6200 -1,7%
EURO +1,9% 6,1903 6,1932 +0,6%

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 14/07

Iene R$ 0,0506
Libra est. R$ 6,81
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.271,62 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/07

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 14/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 105,50 -3,2% 6,6%
SOJA Paranaguá 113,00 -1,7% 9,2%
MILHO Cascavel 44,00 -6,4% 2,3%

SOJA 882,25 5,75 1,3%
FARELO 283,70 0,60 -1,8%
MILHO 334,75 0,75 1,4%
TRIGO 524,75 0,00 4,5%

SOJA 98,41 -0,4% 10,6%
MILHO 41,27 -1,0% 11,4%
TRIGO 58,18 0,0% 0,3%
BOI GORDO 208,93 0,1% 10,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 14/07 PR DIA 30d.

Em 14/07 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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Obras no Vieirão
A reforma que a Prefei-

tura de Umuarama realiza 
no Ginásio de Esportes 
Amário Vieira da Costa, 
o ‘Vieirão’ está recebe 
os ajustes finais. A área 
externa já recebe o pai-
sagismo, com plantio de 
grama e ajardinamento, 
e uma pista lateral está 
sendo pavimentada com 
pedra britada de dife-
rentes tamanhos e pó 
de brita, espalhado com 
vibroacabadora e compac-
tado com rolo. Será pra-
ticamente um pavimento 
asfáltico, que facilitará o 
acesso dos ônibus que 
transportam delegações 
de atletas e de outros 
tipos de veículos.

A praça esportiva mais 
concorrida da cidade já 
ganhou nova identidade 
visual, assentos para 
os torcedores e acesso 
facilitado – inclusive com 
áreas exclusivas para a 
pessoa com deficiência 
(PcD). “A quadra recebeu 
o piso modular no padrão 
utilizado pelos grandes 
ginásios espor tivos do 
país. As arquibancadas 
receberam pintura e 
2.436 assentos plásti-
cos para acomodar os 
torcedores com mais con-
forto”, lembra o secretá-
rio de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

Para o prefeito Celso 
Pozzobom, finalmente 
Umuarama terá um giná-
sio de esportes à altura 
das necessidades da 
população. “Não é ape-
nas uma questão esté-
tica, mas de conforto e 

segurança tanto para o 
público quanto para os 
atletas que utilizam o 
nosso ginásio. Implanta-
mos diversas melhorias 
que eram sonhadas 
pelo público e vão tor-
nar as competições e 
demais atividades muito 
mais atrativas e confor-
táveis. O investimento 
nessas melhorias é de 
R$ 1,4 milhão”, infor-
mou o prefeito.

Entre as obras, Poz-
zobom destaca a cober-
tura do ginásio que rece-
beu pintura, bem como 
as paredes, o piso e a 
par te externa. Foram 
construídas novas cabi-
nes de imprensa e qua-
tro pontos para acomo-
dar cadeirantes e PcD com 
visão privilegiada da qua-
dra, protegidos por uma 
estrutura envidraçada, 
acessíveis pela Avenida 
Gralha Azul com calça-
mento plano e sinalizado 
desde o portão lateral.

ACENTOS
“Teremos lugar para 

acomodar confor tavel-
mente 2.472 pessoas 
sentadas no Amário 
Vieira e cerca de 200 tor-
cedores no Ginásio Mário 
Oncken, que também 
recebeu melhorias. Os 
alojamentos vão ganhar 
ar-condicionado”, acres-
centou Jeferson Ferreira. 
“Chegou a hora do prin-
cipal ginásio de espor-
tes de Umuarama ser 
modernizado e elevado 
ao patamar que a cidade 
merece”, completou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Turma do barril
O presidente Jair Bolsonaro, 
num cronograma bem 
preparado pelo chanceler 
Ernesto Araújo, segue intensa 
agenda de telefonemas para 
líderes de outras nações, 
em defesa de seu governo 
e atrás de investidores para 
o País. Há dias, ligou para 
dois contatos importantes 
que há anos estão de olho 
na Petrobras e suas reservas: 
conversou com o xeique 
Mohammed bin Zayed Al 
Nahyan, príncipe herdeiro 
de Abu Dhabi, e, em outro 
telefonema, com Mohammad 
Bin Salman, príncipe herdeiro 
da Arábia Saudita. Al Nahyan 
tem um interesse especial 
no Brasil - e um episódio 
que não esquece. Perdeu 
quase US$ 1 bilhão em ações 
na derrocada do valor de 
mercado da Petrobras após a 
operação Lava Jato, revelou a 
Coluna em 2014. 

Meu bolso
O herdeiro do Emirado 
de Abu Dhabi é um dos 
“minoritários” que acionaram 
seus advogados em 
Manhattam para recuperar 
tudo na ação coletiva que 
rendeu acordo. 

Vizinhança 
Bolsonaro já telefonou, 
nos últimos dias, para o 
presidente do Paraguai, 
Mario Abdo; para o colega 
do Chile, Sebastian Piñera; 
e ontem falou com Jeanine 
Áñez, da Bolívia.

Agora, vai!
A Secretaria Nacional da 
Cultura criou comissão 
preparatória para 
festividades da comemoração 
do Bicentenário da 
Independência, em 2022. Os 
focos são Rio e Brasília.

Cannabis na farmácia
O Instituto de Tecnologia 
do Paraná mandou a 
primeira pá na hortinha 

de um mercado que pode 
ser lucrativo no Brasil: no 
chamamento nº 3/20, da 
sexta-feira, cita “prospeção 
de mercado para potenciais 
parceiros interessados em 
transferência de tecnologia, 
desenvolvimento, 
fabricação e fornecimento 
de medicamentos à base 
de cannabis”. 

Aliás...
... Já existe uma fila de 
empresários, na Anvisa, 
querendo autorização para 
cultivo a fim de fornecer 
para grandes laboratórios a 
matéria-prima do canabidiol. 

Empreendedora$
Pesquisa Global de 
Empreendedorismo 
realizada com 9 mil 
mulheres em 15 países, 
incluindo 500 brasileiras, 
constatou que a maioria 
delas (72%) quer abrir seus 
próprios negócios, sendo 
que 50% ainda não têm 
negócios e 22% tocam uma 
empresa, mas gostariam de 
abrir outro. 

Batom & planilhas
A principal motivação 
apontada para iniciar negócio 
foi “se tornar minha própria 
chefe” (61%) - no Brasil, 
percentual foi de 63%. Os 
resultados mostram que, no 
mundo, 43% das mulheres 
adiaram ideia de ter filhos. Já 
aqui, o índice sobe para 51%. 
A pesquisa foi encomendada 
pela Herbalife Nutrition, 
conduzida pela OnePoll em 
março e abril. 

Base
A FAB informa que, ao contrário 
do publicado aqui, nunca teve 
base aérea no Paraná. 
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Preso em Umuarama ex-gerente do 
BB envolvido em fraude milionária
Policiais do Deinter 8 iniciaram 

na última segunda-feira (13), a 
Operação Argentarii, com o intuito 
de prender pessoas envolvidos em 
uma associação criminosa que 
desviou mais de R$ 13 milhões 
do Banco do Brasil em cidades do 
oeste paulista e do Paraná. Pelo 
menos 12 pessoas foram presas 
em quatro cidades no interior de 
São Paulo  (Monte Castelo, Tupi 
Paulista, Osvaldo Cruz, São João 
do Pau d’Alho) e um em Umua-
rama, onde foi preso o ex-gerente, 
que era uma ‘peça chave’ nas ope-
rações fraudulentas.

Segundo a polícia, as investi-
gações começaram em 2017 em 
Euclides da Cunha Paulista/SP. 
De acordo com Ramon Euclides 
Guarnieri Pedrão, delegado que 
comandou as investigações, tra-
ta-se de um sofisticado esquema 
de fraude bancária. “É um sofis-
ticado esquema criminoso, vol-
tado à obtenção fraudulenta de 
empréstimos bancários e lava-
gem de dinheiro, os quais eram 
concedidos a empresas fantas-
mas, compostas por ‘laranjas’. 
O grupo contava com o apoio de 
um gerente geral de uma agên-
cia bancária, um contador para a 
organização burocrática, além de 
vários empresários”, explica.

De acordo com as investiga-
ções, os empresários envolvidos 
adquiriam empresas inativas, 
promoviam as alterações de 
seus quadros societários e obje-
tos sociais, transformando-as em 
empresas transportadoras. Após 
comprovarem falsamente rendi-
mento milionário em nome das 
empresas fantasmas, obtinham 
empréstimos bancários de ‘valo-
res exorbitantes’, os quais eram 

Esquema
“O gerente enviava os ganhos com a fraude para outras contas e o recebia em 

dinheiro vivo ou por meio de movimentações de bens entre os integrantes do grupo 
também”. Além dos presos, a polícia também apreendeu 13 veículos, três caminhões 
e determinou o sequestro de cinco imóveis, além de dinheiro em espécie na casa de 
um dos integrantes e diversos contatos relacionados ao esquema. Em nota, o Banco 

do Brasil disse que “realiza investigações sobre fraudes internas e externas praticadas 
contra a instituição e comunica tais ocorrências às autoridades policiais” e disse, ainda, 
que adotou todas as providências e está colaborando com as investigações. Os presos 

foram encaminhados para unidades prisionais da região.

aprovados de maneira também 
fraudulenta pelo então gerente.

“A organização tinha dois 
núcleos: o principal, que era for-
mado pelo gerente, o contador e 

dois empresários responsáveis por 
selecionar outros participantes, e 
um subsidiário, que mudava a for-
mação de empresários conforme o 
tempo”, explicou Ramon.

Um homem de 43 
anos foi preso ontem 
(14) ao final da 
manhã por PMs que 
realizavam a Operação 
Saturação no bairro 
Jardim Alvorada. Com 
o detido foram encon-
tradas algumas pedras 
de crack, um tablete 
pesando cerca de 400 
gramas de maconha e 
ainda a quantia de R$ 

490 em dinheiro. O homem foi acusado de tráfico de drogas e conduzido à delegacia de 
Polícia, onde foi autuado em flagrante.

NA casa do contador envolvido nos crimes, foram encontrados R$ 5 milhões em dinheiro

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A profundidade de suas convicções será comunicativa. Expresse-se 
sem falsa modéstia, a mensagem será transmitida. Cuidado com o 
sistema digestivo e dê uma boa olhada em sua dieta, certificando-se 
de que você tem a nutrição que realmente precisa.

Touro 21/04 a 20/05
Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um 
amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade de 
desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais pro-
fundos e ter um descanso sem se sentir culpado - você não 
tem razão para isso.

Gêmeos 21/05 a 20/06
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.

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai decididamente banir as suas preocupações para tirar 
o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que outras 
pessoas entrem na sua vida! Você involuntariamente pres-
siona demais. Você precisa de repouso e exercício, comece 
uma atividade esportiva.

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 vai receber uma boa notícia. Seu humor será uma das 
determinações para alcançar seus objetivos, então preste aten-
ção nele. Correr riscos vai aumentar a sua moral. Na frente 
física, você se beneficiaria de beber mais líquidos a fim de 
purgar os seus rins.

Aquário 21/01 a 19/02
Não faça tempestade em copo d’água. Se você acha que não 
há nada que possa fazer para encontrar uma solução, está 
enganado. Você precisa fugir do cotidiano e se concentrar em 
uma atividade artística ou algo que lhe interesse. Esta seria a 
melhor maneira de recarregar suas energias.

Peixes 20/02 a 20/03
Você deveria seguir a sua intuição e não questionar tudo sem-
pre. Dê-se pausas durante o dia. Vai precisar voltar atrás consi-
derando o seu estado nervoso. Persista e siga os seus sonhos.

Suas reações serão instintivamente construtivas, por isso não 
perca tempo com hesitações fúteis. Cuidado com o fígado e não 
coma demais. Você precisa rever sua dieta e reduzir os doces.

Suas dúvidas estão desaparecendo e isso o deixa animado e 
corajoso. As pessoas vão ter inveja da sua abordagem dinâmica 
hoje. Você está muito mais à vontade consigo mesmo e isso 
é devido a você mesmo, a sua abordagem saudável para seu 
estilo de vida.

Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar 
corretamente do seu relacionamento. Você precisa cuidar de si 
mesmo e compensar o período de negligência. Cuide da sua 
dieta para fazer alguns ajustes.

Você vai ter a chance de aprender sobre si mesmo através 
de suas reações. Apesar de alguns momentos passageiros de 
cansaço, você estará em boa forma hoje. Revitalize-se através 
do esporte.

Suas preocupações irão diminuir e isso vai ajudá-lo a retroceder 
e resolver uma questão importante que está pendurada no ar. 
Aproveite ao máximo a relativa calma de hoje para realmente 
pensar sobre o que pode estar faltando em sua dieta.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/dot — tab. 4/iene — ragu. 7/faiscar.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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44 3621-4500
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Norospar completa 50 anos 
consolidado como 
hospital da família

Hospital São Paulo em sua fundação /  1970

Hospital e Maternidade Norospar / dias atuais

FOTOS: ARQUIVO ASSESSORIA

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para 
os leitores da coluna -, Bruno Za-
ninotto, Erick Costa, Erick Fernan-
do da Costa e Silva, Hiury Emilio 
Izzo, Milton Mendes de Queiroz, 
Rosemery Aparecida de Oliveira e  

Vando Barbosa Guedes. 
Da coluna: felicidades.

drops 
diário

 Observe o 
desabrochar de 

uma flor, o brotar 
de uma semen-
te. Os milagres 
são cotidianos. 
A cada segun-
do algo está se 
transformando, 
evoluindo. Siga 
o exemplo da 

criação e se abra 
para criar algo de 
novo, algo capaz 
de fazer os mila-
gres acontecerem 

na sua vida. 
(Walace Lima)
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JUBILEU DE OURO!

Dr. José Alcindo Gil Dr. Everaldo Baptista de Azevedo Dr. Deraldo Mancini

Dr. Pedro Arildo Ruiz 
(EM MEMÓRIA)

SAUDADES
O Dr. Pedro Ruiz (em memória) 
teve sua história entrelaçada a 
do Hospital São Paulo e foi o 

responsável por tornar Umuarama 
referência em Urologia. Nos anos 

90 implantou o serviço de hemodi-
álise e o  hospital passou a ser um 
dos poucos do interior do Paraná 
especializado em Nefrologia e um 
dos únicos a realizar transplantes 

de rins. O pioneiro faleceu em 
novembro de 2018, aos 79 anos 

vítima de infarto.

FOTOS:ASSESSORIA

O Hospital e Maternidade Norospar foi fundado em 10 de 
julho de 1970, como Casa de Saúde São Paulo. Foi a primeira 
estrutura construída em Umuarama para a finalidade hospita-
lar, seguindo orientações oficiais do antigo Instituto Nacio-
nal de Previdência Social – INPS. Ao completar 50 anos, está 
consolidado como hospital da família, com assistência em 

saúde desde o nascimento e em todas as fases da vida. Não 
houve comemoração devido à Pandemia de Covid-19, mas a 

data não poderia passar em branco. Os pioneiros fundadores, 
que ainda estão atuando em Umuarama, os médicos, Dr. José 

Alcindo Gil, Dr. Deraldo Mancini e Dr. Everaldo Baptista de 
Azevedo. Também fizeram parte da história outros  médicos 
visionários: Dr. Osmar José de Souza, Dr. Pedro Arildo Ruiz 
(em memória) e  Dr. Nelson Vasconcelos uniram-se ao ideal 
de construir a primeira Unidade Hospitalar de Umuarama.

O Hospital São Paulo foi um divisor de águas. Fundado na 
época como um tempo de muitos desafios, trabalho, de 

aprendizado e da mais completa dedicação à medicina acom-
panhou a evolução da medicina e manteve-se ao longo do 

tempo como um dos mais modernos centros médicos do inte-
rior do Paraná. Em 2003 foi criada a Associação Beneficente 
de Saúde do Noroeste do Paraná – Norospar, que passou a 

gerir a unidade hospitalar. Hoje a Norospar é referência ma-
terno-infantil para Umuarama e região e referência em Alta 
Complexidade em Neurocirurgia, credenciada pelo Ministério 
da Saúde, Sistema Único de Saúde - SUS e Secretaria de Esta-
do da Saúde do Paraná - SESA, para as regionais de saúde de 

Umuarama, Cianorte, Campo Mourão e Paranavaí.
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COBALT 1.4 LTZ ................................13/14 ...........PRATA ................. COMPLETO ........................................R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LT ...........................14/14 ...........PRATA ................. COMPLETO, AUT, COURO,  ...........R$ 48.900,00

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

EQUINOX LT ......................................18/18 ...........BRANCO ............. COMPLETO, AUT ........................... R$ 109.900,00

ONIX 1.4 LTZ......................................16/16 ...........PRETO ................. COMPLETO ........................................R$ 43.900,00

SPIN 1.8 ACT AT ...............................17/18 ...........PRATA ................. COMPLETO, AUT ..............................R$ 56.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO ..............17/17 ...........PRATA ................. COMPLETO, AUT, COURO, TS ......R$ 74.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

O curso de Ciências Contábeis 
da Unipar de Francisco Beltrão 
e Umuarama promoveram 
palestra com o presidente do 
CRC/PR (Conselho Regional 
de Contabilidade do Paraná), 
Laudelino Jochem. Por meio de 
videoconferência, o contador 
e professor falou sobre ‘O 
profissional contábil diante da 
crise, disrupção e inteligência 
artificial’ para mais de 200 
alunos da graduação e de 
outros cursos. Jochem focou 
o tema na tríade do sucesso 
profissional: Atitude-Dedicação-
Persistência’. Com várias 
dicas, o professor lembrou da 
importância de se buscar o 
conhecimento contínuo. “Não 
podemos ser medianos, temos 
que buscar a excelência. E o 
caminho é primeiramente sair 
da zona de conforto, depois 
superar a zona do medo, 
buscar a aprendizagem e, 
por fim, transformá-la em 
conhecimento”, aconselhou. 
Na opinião do professor Idair 

Marcello, coordenador do 
curso de Ciências Contábeis em 
Francisco Beltrão, a conversa, 
como o próprio professor 
Laudelino definiu, veio em um 
momento muito importante. 
“Ele trouxe uma luz para 
esses dias cinzas que nossos 
alunos estão vivendo, com 
angústia e as incertezas trazidas 
pela pandemia”, afirmou o 
coordenador. 

Presidente do Conselho Regional 
de Contabilidade fala sobre crise e 
inteligência artificial

Além de presidente do 
CRC/PR, Laudelino Jochem 

é contador e professor 

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.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
IKEDA & SUZUKI LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 09.312.847/0001-
59, estabelecido na Avenida Tira-
dentes, 1945-A, Jardim Paraiso, 
CEP 87505-090, c idade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará 
municipal.  Com esta publ i -
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
IKEDA & SUZUKI LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 09.312.847/0001-
59, estabelecido na Avenida Tira-
dentes, 1945-A, Jardim Paraiso, 
CEP 87505-090, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos 
fins o extravio de seu talão 
de notas nº 001 a 101. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

Estrada Aviação

Além da manutenção rotineira, a 
Secretaria de Serviços Rodoviários 
tem realizado diversas melhorias 
em estradas de leito natural (sem 
pavimentação) no município, visando 
melhorar as condições de tráfego e o 
acesso às propriedades. Uma delas é 
a estrada Aviação, no distrito de Serra 
dos Dourados que tem cerca de 3,2 km 
de extensão e recebe levantamento 
de leito, alargamento, limpeza e 
construção de caixas para conter águas 
pluviais e adequação nas entradas de 
propriedades, entre outras melhorias.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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