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Pré-candidatos dão 
início à preparação 
para a corrida 
eleitoral de 2020 
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Dono de 600 kg de maconha 
é preso por ordem judicial

Policiais Civis e Militares prenderam ontem o acusado de ser o responsável pelo transporte 
de mais de 600 quilos de maconha na região noroeste. A droga foi apreendida no início do 
mês, mas o traficante não foi localizado. As investigações levaram à sua identificação e um 
mandado judicial de prisão facilitou a captura, que aconteceu na cidade de Iporã. l Pág. 10

Secretaria Municipal 
de Educação oferece 
treinamento 
para gestores

Educadora infantil 
é processada pelo 
Ministério Público 
por abuso 

ALEX MIRANDA

Proibido entulho 
Empresários do transporte e descarte de entulhos fizeram ontem uma manifestação às margens da rodovia 

PR-580, na saída para o distrito de Serra dos Dourados, onde pararam seus caminhões, após terem sido 
proibidos de depositar o material recolhido no Aterro Sanitário. A prefeitura sugere que eles criem uma 
central de separação de entulhos antes de encaminharem o produto ao ‘Lixão do Município’. l Pág. 5
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Fora do Centrão
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
classificou como natural a saída do DEM e do MDB do Centrão. 
Segundo ele, o desligamento do grupo nada tem a ver com a eleição 
para a presidência da Casa, marcada para fevereiro de 2021. De acordo 
com o deputado, a aliança partidária só ocorreu para a composição 
da Comissão Mista do Orçamento (CMO). “No início de cada ano os 
partidos buscam se alinhar às agremiações com as quais possuem 
maior afinidade para alcançar uma melhor representatividade na 
CMO. Os blocos formados com esse propósito duram, em geral, até a 
publicação da composição da CMO e sua instalação. Como, em razão 
da pandemia, as comissões ainda não se reuniram, a existência do 
bloco acabou se prolongando”.

Janaina x Moro
Nas redes sociais, a deputada estadual paulista Janaina Paschoal 
(PSL) criticou o ex-ministro da Justiça e da Segurança Pública e ex-
juiz federal Sergio Moro após ele dizer, em entrevista ao Financial 
Times, que o governo de Jair “Bolsonaro usou sua presença na 
equipe ministerial como desculpa para demonstrar que medidas 
anticorrupção estariam sendo tomadas”. “Eles estavam usando 
minha presença como uma desculpa, então eu saí. A agenda 
anticorrupção tem sofrido reveses desde 2018”, disse Moro à 
publicação.

Janaina com Moro
Na avaliação publicada nas redes sociais, pela deputada Janaina 
Paschoal, ela aponta que Moro está se vitimizando, mas voltou a 
dizer que o apoiaria como candidato nas eleições de 2022. Janaina 
manifestou apoio a Moro em uma eventual candidatura à Presidência 
da República, mas espera uma mudança de comportamento. A 
deputada afirmou ainda que não sabe se ele tem ou não interesse em 
se candidatar. “Eu não escondo de ninguém minha admiração por ele 
e a propensão de o apoiar em uma possível candidatura em 22. Mas já 
estou cansada de ouvir lamúrias. Alguém que queira governar o Brasil 
precisa ter a capacidade de virar a página”, escreveu.

Aliança
Maia ainda afirmou ontem 
(28) que novos blocos serão 
formados para a eleição da 
Mesa Diretora no próximo 
ano. “Seu desfazimento é 
natural, segue um padrão 
estabelecido pela prática 
congressual e nada tem a ver 
com a eleição para a Mesa 
Diretora em 2021, para a 
qual tradicionalmente são 
formados novos blocos”, 
afirmou. Como mostrou, a 
saída do MDB e do DEM do 
Centrão fortalece a aliança 
entre os dois partidos, em 
contraposição ao bloco que 
hoje apoia o presidente Jair 
Bolsonaro, liderado pelo 
deputado Arthur Lira (PP-AL).

Prescrição 
indeterminada
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou lei que determina 
que receitas médicas ou 
odontológicas sujeitas a 
prescrição e de uso contínuo 
tenham prazo de validade 
indeterminado. O texto 
teve origem na Câmara e 
foi aprovado no Senado no 
início de julho. A sanção foi 
publicada ontem (28) em 
Diário Oficial. As regras valem 
durante a pandemia e não 
incluem medicamentos tarja 
preta e antibióticos. Bolsonaro 
vetou trecho que autorizava a 
retirada do medicamento sem 
a presença do titular, com a 
apresentação de declaração.
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Pré-candidatos se preparam 
para a corrida eleitoral 2020

Uma mudança repentina e ines-
perada, na corrida pela prefeitura, 
foi a saída de um dos pré-candidatos 
da disputa, mudando o cenário polí-
tico no município. Há pouco mais de 
uma semana, o principal adversário 
de Celso Pozzobom, atual prefeito de 
Umuarama, era Antonio Fávaro (PP), 
que resolveu deixar a pré-candidatura 
e apoiar o correligionário partidário, 
Sandro Gregório.

Com a saída de Fávaro, o grupo 
formou o que eles chamam de ‘coa-
lizão da oposição’, trazendo para seu 
lado partidos que já apontavam segui-
mento oposicionista. Entre eles o PSL 
com os, inicialmente, pré-candidatos 
às cadeiras na Câmara Municipal, 
Ana Novais e Jones Vivi; o Podemos, 
do também pré-candidato a vereador, 
Mateus Barreto e o Progressistas do 
atual vereador e líder da oposição à 
atual administração no Legislativo, 
Deybson Bitencourt.

Deybson afirmou que não será can-
didato a nada neste ano, mas não des-
carta uma futura candidatura. “Minha 
contribuição foi dada, um mandato 
de quatro anos é tempo suficiente. 
Pretendo continuar na política, mas 
contribuindo de outras formas. Não 
descarto candidaturas futuras, mas 
em 2020, pretendo focar na coorde-
nação da campanha de Sandro Gre-
gório e na minha atividade profissional 
como advogado”, salienta, já se posi-
cionando como liderança no partido 
dentro do diretório municipal.

O também advogado Sandro Gregó-
rio iniciou a corrida em tempo e apre-
senta, segundo o grupo, um projeto 
político forte, mas que ainda não foi 
apresentado, pois aguarda o momento 
certo para iniciar sua campanha. “Gre-
gório vem com apoio dos vereadores 
da oposição e também do deputado 
Estadual Delegado Fernando (PSL).

Ainda conforme Bitencour t, o 
deputado federal Ricardo Barros, que 
está prestes a assumir a liderança do 
governo Bolsonaro na Câmara, pode 
ser um forte aliado e braço forte da 

CELSO POZZOBOM busca pela reeleição e seu principal adversário pode ser Sandro Gregório

campanha de Gregório, mas até agora 
a aliança ainda não foi oficializada.

O parlamentar ressalta que a 
corrida de Gregório, inicialmente, 
tem o apoio de três par tidos que já 
se posicionaram na coligação. “PP, 
PSL e Podemos, cada um deles com 
chapa completa de vereadores, com 
45 pré-candidatos às 10 cadeiras 
na Câmara, mostrando que a can-
didatura dele tem estrutura e repre-
sentatividade para ser o principal 
contraponto a atual administração 
pública do município”.

REELEIÇÃO
Do outro lado, o atual prefeito 

Celso Pozzobom (PSC), começa a cor-
rida seguindo pelo meio da pista, em 
busca da reeleição e contando com o 
apoio do atual presidente da Câmara 
Municipal, vereador Noel do Pão (PSC), 
ao lado do parlamentar Junior Ceranto 
(PSD), acompanhado dos vereadores 

correligionários Maria Ornelas (PSD) 
e Newton Soares (PSD), além de 
Ronaldo Cruz Cardoso (PROs), todos 
estes anunciados pré-candidatos à 
reeleição para vereador. ainda terá o 
apoio do vereador Toninho Comparsi, 
líder municipal do MDB.

Segundo os assessores políticos 
de Pozzobom, ainda existe a possibi-
lidade do receberem o apoio do PSB, 
partido que já foi comandado por Dou-
glas Bácaro, ex secretário municipal na 
gestão de Celso.

Conforme a assessoria de Poz-
zobom, o grupo terá mais de 45 
pré-candidatos às 10 cadeiras na 
Câmara Municipal. Quanto ao nome 
do pré-candidato à vice-prefeito, que 
seguirá no pleito ao lado de Pozzo-
bom, não houve nenhuma definição. 
Por enquanto está mantido o atual 
vice, Hermes Pimentel do DC (Demo-
crata Cristão), antigo PSDC.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Beth e Tureta 
Além do PSC que busca pela reeleição de seu candidato Celso Pozzobom e do 
PP que procura tomar para si a cadeira de a caneta de administrador com o 
advogado Sandro Gregório, quem corre pelas beiradas é a Professora Beth, 

do PT, com um discurso que combate a desigualdade social, trabalhando 
pelas redes sociais e o advogado Guiliano Tureta, que concorreu á uma vaga 
na Câmara dos Deputados na eleição passada pelo PSL. Os dois são oposição 
um ao outro, pois Tureta defende a polícia de Bolsonaro e Beth, que ataca o 

governo federal e critica os políticos do município.
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Cartas na mesa
A divisão do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
passará pela escolha do 
novo ministro do STF que 
vai substituir o decano Celso 
de Mello em novembro. 
Essa mudança envolverá a 
indicação do atual ministro 
da Justiça, André Mendonça, 
ao Supremo, a escolha do 
secretário de Segurança 
Pública do Distrito Federal, 
o delegado da PF Anderson 
Torres, como novo chefe da 
Justiça e a divisão da pasta 
para a possível indicação de 
Alberto Fraga. Resta esperar 
até a aposentadoria de Celso 
de Mello.

Empréstimo fácil
A Caixa anuncia juros de 
0,99% ao mês, os menores 
do mercado, valor bem 
menor que a média do 
empréstimo pessoal, de 
5,06% ao mês em maio. 
Essa é a aposta do governo 
para turbinar a liberação de 
crédito no País e fomentar 
o consumo, um dos grandes 
nós da pós-pandemia com o 
fim do auxílio emergencial. O 
empréstimo usando as cotas 
saque aniversário do FGTS 
como garantia foi autorizado 
em abril.

Etapa final
A farmacêutica americana 
Moderna iniciou a etapa 
final de testes em humanos 
de sua vacina contra 
a covid-19. O estudo 
conduzido nos EUA contará 
com a participação de 30 
mil voluntários saudáveis. 
O objetivo é avaliar se a 
vacina é capaz de prevenir 
a infecção pelo coronavírus 
e evitar o desenvolvimento 
de sintomas graves. No 
mesmo dia, o especialista 
da força-tarefa dos EUA, 
Anthony Fauci, afirmou 
que um imunizante deverá 
estar pronto até novembro. 

Além dessa, outras duas 
vacinas contra o coronavírus 
(a britânica de Oxford e 
a chinesa CoronaVac) já 
começaram a fase três de 
testes em humanos.

Grupo prioritário
O deputado Delegado 
Francischini (PSL) 
apresentou projeto de 
lei que define os grupos 
prioritários para receberem 
a vacina contra a covid-
19, quando ela estiver 
disponível. O grupo de 
prioridade no projeto vem 
ao encontro com o indicado 
pelos setores de saúde: 
crianças de seis meses até 5 
anos, gestantes, puérperas, 
servidores da área de 
saúde, idosos, servidores da 
área da segurança pública 
e do sistema prisional, 
profissionais da área de 
educação, pessoas com 
doenças crônicas ou com 
deficiência.

Receitas médicas
O presidente Jair Bolsonaro 
sancionou o projeto de lei 
que determina que receitas 
médicas ou odontológicas 
sujeitas a prescrição e de 
uso contínuo tenham prazo 
de validade indeterminado. 
As regras valem para o 
período da pandemia 
no País e não incluem 
medicamentos de uso 
controlado, como tarja 
preta e antibióticos.

Tâmo fora
O DEM e o MDB 
comunicaram aos partidos 
do Centrão que não fazem 
parte do bloco na Câmara 
dos Deputados. A saída é 
debitada ao deputado Arthur 
Lira (PP-AL), candidato do 
presidente Jair Bolsonaro 
ao legislativo federal. DEM 
e MDB devem fechar com o 
atual presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Treinamento
para gestores

Gestores educacionais 
de Umuarama participam 
de um treinamento dire-
cionado à construção de 
uma nova mentalidade 
para a gestão na área 
educacional. O curso é 
ministrado a distância 
e envolve diretores de 
escolas, coordenadores 
pedagógicos, equipes 
técnicas e administrati-
vas da secretaria que já 
realizaram dez encontros 
formativos baseados em 
cinco eixos fundamentais.

“O conteúdo envolve 
conexões teóricas e prá-
ticas. Os módulos foram 
organizados de forma que 
o participante desenvolva 
um processo de autoco-
nhecimento com mapea-
mentos e ferramentas de 
mentoria e coaching, para 
depois atuar junto às suas 
equipes”, explicou a secre-
tária de Educação, Mau-
riza de Lima Menegasso, 
ao lado do prefeito Celso 
Pozzobom, que prestigiou 
uma aula do curso em seu 
gabinete e parabenizou 
os gestores pela partici-
pação e aprendizado.

Nos encontros, os par-
ticipantes compartilham 
vivências e trocas de 
experiências online, conhe-
cendo e se apropriando 
de modernas técnicas 
de gestão de processos 
e recursos tecnológicos. 
“Tivemos a oportunidade 
de refletir sobre práticas 
profissionais e buscar 

um novo alinhamento em 
equipe. Muitas conexões 
foram feitas no nível 
pessoal e profissional”, 
comentou Patricia Abu-
carma coordenadora 
pedagógica da SME.

O programa terá ainda 
mais dois encontros, em 
setembro e outubro, para 
consolidar os processos 
de autodesenvolvimento 
e solucionar dúvidas, após 
um período prático. “Os 
participantes se envolve-
ram de forma intensa e se 
desafiaram em seu propó-
sito e objetivo. Os resulta-
dos estão na forma como 
compreendem a gestão 
escolar e a gestão de sua 
própria jornada”, acres-
centou Mauriza.

A instrutora Angelica 
Domingues atua em pro-
cessos de desenvolvi-
mento humano com a 
missão de transformar 
positivamente as vidas 
dos participantes. Com 
metodologia própria, capa-
cita líderes e equipes aos 
desafios da educação 
socioemocional no mundo 
moderno. Gestora educa-
cional experiente, atua 
há 23 anos em equipes 
que geram transforma-
ção social como o Clube 
do Saber (realizado pela 
Secretaria de Educação 
de Umuarama); AES Eletro-
paulo nas Escolas; Casa 
de Cultura e Cidadania; 
Programa Nossas Crianças 
(Fundação Abrinq).
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Sem o agricultor, 
o mundo para.
Por isso, hoje, 
paramos para 
agradecer por 
seu trabalho.

28 DE JULHO. DIA DO AGRICULTOR.
Obrigado a todos aqueles que fazem do Paraná

o maior produtor de alimentos do mundo.

• Proteína animal
• Trigo
• Feijão
• Frango
• Peixe em cativeiro
• Seda 
• Erva-mate
• Fécula de mandioca

Maior 

produtor de:

Empresários do transporte e des-
carte de entulhos fizeram ontem (28) 
uma manifestação às margens da rodo-
via PR-580, na saída para o distrito de 
Serra dos Dourados, onde pararam seus 
caminhões ao serem proibidos de rea-
lizar o descarte no Aterro Sanitário de 
todo o material recolhido. 

Há cerca de uma década, as empre-
sas foram fundadas a fim de dar segui-
mento à legislação municipal, que 
obriga a utilização de caçambas no 
recolhimento de entulho em Umuarama. 
Durante estes anos, o descarte era feito 
no ‘Lixão’ da cidade.

Os donos de sete empresas disseram 
que a diretoria do Aterro proibiu o descarte 
do entulho que não estava separado do 
lixo orgânico, ou de outros materiais.

“Quando locamos as caçambas, elas 

Descarte de entulho particular 
foi proibido no Aterro Sanitário

ficam do lado de fora da obra. Qualquer 
um pode passar por ali e descartar lixo 
na caçamba. No dia seguinte o entulho 
da construção é depositado por cima, se 
misturando ao lixo”, explica o empresá-
rio Altivo dos Santos.

O diretor de Meio Ambiente, Mateus 
Michelan ressalta que a prefeitura 
sofreu sanções do Ministério Público 
para seguir uma lei federal de 2010, que 
trata da destinação de resíduos sólidos 
e obriga as empresas particulares a 
darem destinação ao entulho recolhido. 
“O Município foi alvo de inquérito civil 
pelo MP, pedindo solução para célula 
de volumosos do Aterro Sanitário, onde 
por muito tempo eram depositados 
resíduos de industrias, não contami-
nantes. O município chegou ao limite. 
O MP e o IAP pediram uma solução e a 

regulamentação”, explica.
Michelan lembra que a Lei Federal 

12.305, da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, implementa a política do poluidor 
pagador, onde todas as atividades priva-
das são responsáveis pelos resíduos den-
tro de seu fluxograma de trabalho.

“Não cabe ao município fazer a desti-
nação de resíduos recolhidos pelo setor 
privado”, reforça.

Michelan ressalta que foram rea-
lizadas reuniões com representantes 
das empresas e onde foram apresen-
tadas soluções. 

“Desde 2018 nos reunimos com os 
empresários e começamos o processo 
de regulamentação. Os empresários 
foram aconselhados. Devem possuir 
uma área de triagem. Assim o município 
poderá receber os resíduos”.
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Prefeito e secretário visitam 
obras que têm apoio do Estado

O parque urbano em implantação 
entre os bairros Primeiro de Maio e 
Ibirapuera e a pavimentação asfáltica 
da extensão da Av. Por tugal até o 
trevo da PR-482, na saída para Maria 
Helena, foram vistoriadas pelo pre-
feito Celso Pozzobom e pelo secre-
tário de Estado do Desenvolvimento 
Sustentável e do Turismo, deputado 
estadual Márcio Nunes, na manhã do 
último sábado, 25, ao lado de verea-
dores e lideranças locais.

Essas obras são exemplos da par-
ceria entre o governo do Estado e o 
município, na visão do prefeito Celso 
Pozzobom, e simbolizam os benefícios 
que o entrosamento entre as esferas 
do Executivo podem proporcionar para 
o bem-estar e a qualidade de vida da 
população. “É uma satisfação rece-
ber o secretário Márcio Nunes e veri-
ficar que a confiança depositada pelo 
Estado em Umuarama, autorizando 
financiamentos e repasses para obras, 
está sendo correspondida”, disse.

O prefeito lembrou que a exten-
são da Avenida Por tugal ganhou 
intensa movimentação de máquinas 
nos últimos dias, após uma pausa 
para adequações no projeto. A obra 
está na fase de terraplenagem na 
par te inicial do traçado (próximo à 
Guarda Mirim) e foi concebida para 
estimular o desenvolvimento daquela 
região e de toda a cidade.

“O investimento é de R$ 4,9 
milhões em recursos do governo do 
Estado e contrapar tida municipal. 
Serão 27 mil m² de asfalto novo e 
recape para modernizar uma das rotas 
mais utilizadas pelo tráfego de Umua-
rama, e que atende vários bairros 
com alto índice populacional”, desta-
cou Pozzobom, agradecendo o apoio 
do deputado na aprovação do projeto 
junto ao Programa ParanáCidade da 
Secretaria de Estado do Desenvolvi-
mento Urbano (Sedu).

O secretário Márcio Nunes desta-
cou que o governo do Estado é par-
ceiro dos municípios quando os pro-
jetos são consistentes, importantes 

e preenchem todos os requisitos. 
Lembrou que o ParanáCidade é bas-
tante criterioso na definição dos 
financiamentos e que Umuarama tem 
elaborado bons projetos, por isso 
conquistou o apoio do Estado para 
a Avenida Portugal, o parque urbano 
do Primeiro de Maio, a Avenida Ivo 

Sooma e tantas outras obras.
Acompanharam as visitas os verea-

dores Newton Soares e Noel do Pão, 
presidente da Câmara, o diretor de 
Meio Ambiente, Matheus Batista, o 
secretário de Serviços Rodoviários, 
Mauro Liutti, engenheiros da Prefeitura 
e assessores parlamentares.

O secretário Márcio Nunes destacou que o governo do Estado é parceiro e lembrou que o ParanáCidade é 
bastante criterioso na definição dos financiamentos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

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
28/6 a 28/7 0,5000 0,1303 0,0000
1/7 a 1/8 0,5000 0,1303 0,0000
2/7 a 2/8 0,5000 0,1303 0,0000
3/7 a 3/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,72% 22,80 
Vale ON -1,68% 60,34 
ItauUnibanco PN -0,58% 27,64 
Viavarejo ON +7,93% 20,41 
Cogna ON +8,04% 9,00 
BRF SA ON +5,86% 21,30

IBOVESPA: -0,35% 104.109 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 105,05
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 72,140

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL 0,0% 5,1560 5,1570 -5,2%
PTAX  (BC) -0,2% 5,1771 5,1777 -5,4%
PARALELO +0,2% 4,8500 5,4200 -5,6%
TURISMO +0,2% 4,8500 5,4000 -5,6%
EURO -0,4% 6,0727 6,0755 -1,3%

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 28/07

Iene R$ 0,0493
Libra est. R$ 6,70
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.339,76 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/07

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 28/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 110,00 2,8% 2,8%
SOJA Paranaguá 115,00 0,9% 1,8%
MILHO Cascavel 48,00 6,7% 4,3%

SOJA 896,75 -9,75 4,3%
FARELO 288,90 -3,60 1,3%
MILHO 320,00 -5,00 0,5%
TRIGO 523,50 -4,25 10,0%

SOJA 101,31 -0,2% 3,8%
MILHO 42,42 1,0% 6,5%
TRIGO 58,21 0,0% 1,1%
BOI GORDO 213,26 0,1% 5,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 28/07 PR DIA 30d.

Em 28/07 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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Educadora infantil 
processada pelo MP

Uma servidora pública 
municipal de Cianor te 
(município localizado a 
84 quilômetros de Umua-
rama), que trabalha como 
educadora infantil foi 
afastada liminarmente 
do cargo pela Justiça, 
que determinou ainda o 
bloqueio de seus bens 
em R$ 45.910,80, valor 
equivalente a dez vezes 
sua remuneração.

A decisão decorre 
de ação civil pública por 
improbidade administra-
tiva ajuizada pelo Ministé-
rio Público do Paraná, por 
meio da 4ª Promotoria de 
Justiça da Comarca.

Conforme apurou o 
MPPR, ela teria abuso 
sexualmente de pelo 

Umuarama registra mais 10
casos positivos de covid-19

Dez novos casos de 
Covid-19 foram anuncia-
dos ontem (terça-feira, 
28), pela Secretaria 
Municipal de Saúde. 
São seis mulheres 
com idades de 16, 27, 
29, 37, 40 e 53 anos; 
três homens de 36, 
41 e 55 anos e uma 
criança de 11 anos 
do sexto feminino. O 
total de casos positi-
vos subiu para 595, 
com 253 pessoas em 
isolamento domiciliar 
e 10 internadas (cinco 
em UTIs e as demais 
em enfermarias); 322 

já recuperadas e dez 
óbitos. Outras 1.037 
pessoas estão com 
suspeita de coronavírus, 
das quais 1.033 perma-
necem isoladas e qua-
tro hospitalizadas (três 
em enfermarias e uma 
em UTI); 1.805 suspei-
tas foram descartadas, 
entre as 3.437 notifica-
ções. Dos 20 leitos de 
UTI disponíveis para a 
região de Umuarama, 
19 estavam ocupados 
nesta terça (95%) e 
dos 40 leitos de enfer-
maria, 14 estavam com 
pacientes (35%).

menos quatro crianças 
de três anos que esta-
vam sob seus cuidados 
em 2018.

A servidora é inves-
tigada criminalmente e 
atualmente encontra-se 
presa preventivamente.

Pa ra l e l amen te  à 
investigação criminal, o 
MPPR ajuizou também a 
ação civil pública para 
buscar a responsabili-
zação da ser vidora por 
improbidade.

Além dos pedidos limi-
nares, a ação civil requer, 
na análise do mérito, 
a condenação da ré às 
sanções da Lei de Impro-
bidade, como suspensão 
dos direitos políticos e 
pagamento de multa.

Preparo psicológico
Ao passo que centenas 
de atletas de vários 
modalidades já embarcam 
para treinamento por 45 
dias em Portugal - como 
publicamos em primeira mão 
-, o COB (Comitê Olímpico 
Brasileiro) não descuida do 
preparo psicológico da turma 
que um dia vai brilhar no 
pódio. Lança neste segundo 
semestre o curso “Abuso 
e Assédio Fora do Jogo” 
para atletas de 12 a 17 
anos. Em março, o Comitê 
já promovera a versão 
adulta do mesmo curso 
para atletas, treinadores 
e gestores envolvidos no 
esporte olímpico. Mais 
de 5.600 participantes já 
se inscreveram. O curso, 
pioneiro, foi desenvolvido 
pelo Instituto Olímpico 
Brasileiro, e foca atletas 
participantes dos Jogos 
Escolares da Juventude e 
das categorias de base das 
Confederações, clubes e 
escolas.

Em tempo
Cada vez mais os clubes e 
as confederações investem 
no preparo psicológico dos 
atletas. Foco é tudo. Aquela 
choradeira vergonhosa (em 
campo) no “7 a 1” da Copa 
poderia ser evitada. 

Só piorou
A decisão do ministro Dias 
Toffoli, do STF, de mandar a 
Alerj eleger nova comissão do 
impeachment do governador 
Wilson Witzel só causou mais 
raiva nos deputados.

Olho vivo
Tem gente nervosa no Palácio 
Guanabara, tentando mandar 
recado em nota em jornal. 
Fato é que, hoje, Witzel está 
rifado na política. E só a Justiça 
o salvará - ou não.

Baque duplo
O ex-senador Delcídio do 
Amaral (PT) está muito 

mais magro, abatido, e - 
para piorar - luta contra a 
dengue e a contaminação do 
coronavírus, juntas. Muita 
gente ficou surpresa com 
sua fisionomia, em matéria 
publicada no portal do Jornal 
de Domingo.

Novo mundo 1
Estudo da Dunnhumby, 
que atua com ciência de 
dados do consumidor, 
revela interesse de 40% 
da população brasileira em 
realizar compras pela internet. 
Além de 37% optarem por 
alimentos diferentes do seu 
consumo habitual.

Novo mundo 2
Veja esta pesquisa global da 
Fico, a multi de software de 
análise preditiva: cerca de 
60% das empresas admitem 
que a pandemia ampliou a 
demanda por soluções que 
aplicam inteligência artificial. 
Foram entrevistados mais de 
100 diretores.

Não é não!
Um cidadão quis andar 
sem máscara por Criciúma 
(SC), contrariando decreto 
municipal, e levou uma 
bronca da Justiça. No 
despacho, o juiz Pedro 
Aujor Furtado, da 2ª Vara 
da Fazenda Pública, negou 
liminar e o alertou a pensar 
mais no coletivo. 

Lembrete geral
Segue o juiz Furtado, em 
trecho da sentença: “Fosse 
o impetrante o último e 
único indivíduo morador de 
Criciúma (...) não haveria o 
menor problema para que o 
mesmo circulasse livremente 
sem máscara e ficasse 
exposto ao vírus covid-19.”
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Dono de 600 kg de maconha 
e preso com ordem judicial

Policiais Civis e Militares pren-
deram ontem (terça-feira, 28) um 
homem acusado de ser o res-
ponsável pelo transporte de uma 
grande quantidade de maconha 
apreendida recentemente na região 
noroeste. O suspeito foi localizado 
e capturado em Iporã.

De acordo com o delegado 
Thiago Soares, responsável pelos 
inquéritos da comarca de Iporã, 
no dia 14 de junho investigações 
do GDE (Grupo de Diligências 
Especiais (GDE) da 7ª Subdivisão 
(SDP) de Umuarama, com apoio 
de equipes do Ser viço Reser-
vado do 25º BPM de Umuarama, 
levaram à apreensão de um veí-
culo carregado com 615 quilos 
de maconha. Na ocasião, uma 
mulher foi presa em flagrante no 
município de Cafezal do Sul.

Na sequência das investiga-
ções, os policiais descobriram que 
na residência do suspeito, estava 
escondido um veículo Volkswagen 
Golf, dentro do carro é que estava 
armazenada a droga.

No momento da abordagem, o 
dono do carro não estava em casa, 
apenas a esposa permanecia no 
imóvel e acabou sendo detida, sob 
acusação de tráfico.

A droga e o veículo foram 
apreendidos e encaminhados à 
Delegacia de Polícia de Iporã. 
Durante as diligências, e após iden-
tificado quem seria o proprietário 
da droga, equipes da 15ª Delegacia 
Regional de Polícia de Iporã, res-
ponsável pela continuidade das 
investigações, solicitaram que a 
Justiça expedisse um mandado de 
prisão do acusado.

A solicitação foi deferida 
pela Vara Criminal da Comarca 

e cumprida ontem com apoio 
da Polícia Militar de Cafezal do 
Sul. O homem acusado de ser o 

responsável pelo tráfico foi colo-
cado na cadeia e permanece à 
disposição da Justiça.

A PRF apreendeu na noite 
da segunda-feira (27) na 
BR-163, em Terra Roxa, um 
caminhão carregado de cigar-
ros contrabandeados do Para-
guai. A apreensão aconteceu 
depois que o condutor saiu 
da pista e tombou o veículo 
tentando fugir da abordagem. 
Ele foi perseguido, localizado 
e preso em seguida. Ao 
verificar a carga, os policiais 

encontraram aproximadamente 650 mil maços de cigarros paraguaios. A carga foi avaliada 
em, aproximadamente, R$ 3 milhões. O motorista disse ter pego o caminhão em Mundo 
Novo/MS, e levaria até a Marechal Cândido Rondon.

DROGA apreendida em Cafezal do Sul estava no carro do homem suspeito, que foi preso ontem

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai se concentrar em suas estratégias e ações para atin-
gir seus objetivos. É hora de voltar à pista. Você vai ficar em 
excelente forma se passar mais tempo falando com as pessoas 
próximas a você, sem ser evasivo.

Touro 21/04 a 20/05
Você faz exatamente o que quer e é hora de se concentrar em 
seus assuntos pessoais. Há sinais de uma trégua, o que per-
mitirá que você recarregue suas baterias ao escapar da rotina. 
Mas não se feche.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai ser atraído a assumir riscos e a sorte espera por você 
caso o faça, apesar do perigo. Cuidado com problemas na 
bexiga, beba mais água. Você precisa repensar suas priorida-
des relacionadas com o seu estilo de vida.

Câncer 21/06 a 21/07
Você terá a oportunidade de mudança e de manter a sua distân-
cia. Escape sem se sentir culpado. Você precisa ficar sozinho na 
calma completa para recarregar suas baterias. Seus processos 
mentais exigem descanso.

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
Fuga será o seu tema recorrente do dia. Você precisa sair de 
sua rotina para obter um pouco de ar fresco e para esquecer 
as suas preocupações, embora elas sejam passageiras.

Aquário 21/01 a 19/02
Você deseja remover todos os obstáculos que estão no seu 
caminho, mas não coloque a carroça na frente dos bois, faça 
as coisas corretamente. Há muito estresse e você já atingiu 
seu limite. Procure ambientes mais tranquilos e que propiciem 
descanso mental.

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai se sentir mais confiante e decidido a tornar os seus 
sonhos realidade. Você está em grande forma e gera ener-
gias sem chamar a atenção de ninguém.

Você está achando mais fácil construir suas esperanças para o 
futuro. Faça algumas averiguações. Você se sente confortável 
em sua própria pele e à vontade consigo mesmo. Você está 
mais em sintonia com as necessidades do seu corpo. Este é o 
caminho a percorrer.

Você vai tomar uma boa decisão a respeito de suas finanças, por 
isso preste muita atenção. Você sente uma vontade irresistível 
de saborear os prazeres da vida, mas, na verdade, não vai 
conseguir porque você é incapaz de relaxar.

Você está completamente absorto em seus pensamentos e 
devaneios. Você terá a inspiração para fazer progressos em 
seus planos. Você está usando muita energia e a fadiga é 
desagradável. Tire um tempo para recarregar suas baterias 
em ambiente calmo e solitário.

Concentre-se em estabilidade e confiança hoje, consolidando 
as coisas com as pessoas próximas a você e coloque as 
cartas na mesa. Você vai estar em excelente forma em geral, 
mas cuidado com o que come para ter mais energia.

Você vai encontrar apoio que vai valer a pena no mês 
que vem. Este é um bom momento para fazer contatos. 
Você está em boa forma e será capaz de transformar 
isto em vantagem em questões práticas. Você precisa 
tomar ar fresco.

Solução

BeijiNhosBeijiNhos
Gi

DA

 Os livros dos irmãos 
mais queridos do Brasil!

/editorapixel @editorapixel
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CFIO
CAIXADAGUA

NOITEART
TSOMADO

PRASTOPA
OBAARRT
PACIFICAR

SOLBATATA
LOCGOTAS
OAVOAE
GURITUMBA

BORDADARR
RUOROI

CAMISAONZE
SIRENEMES

Metais
das

medalhas
olímpicas

Anísio
Teixeira,
educador

Reserva-
tório co-
mum em
edifícios

“(?) da
Porta”, su-
cesso de 

Elis Regina

Antônio
Carlos,

radialista

Conteúdo
da garrafa

vazia

A maior
fonte

natural de
calor

Primeiro
signo

(Astrol.)

Menino;
moleque
(bras.)

CD-(?):
material
de mul-
timídia

Prefixo
de “indi-
ferente”

Mastiga
feito o
rato 

O do Natal
é dezem-

bro

Da mesma
maneira

Animal da
pecuária

Aconte-
cimentos
Nome da
letra “X”

Apetite sexual dos
animais

Especialista no
estudo do homem

Arte, 
em inglês
Desaven-
ça (fig.)

Acrescen-
tado

Tremor 
(de terra)

Aceita
(proposta)
Carinho;
cafuné

Para 
(contração)

Que
legal!

Fazer
reinar a

paz 

(?) da perna:
panturrilha
Coletivo de 
“peixes”

Pingos

(?) pú-
blica: rua

Minha e
(?): nossa
Porção de

bebida

Locução
(abrev.)

“Ordem”,
em OAB

A mãe
da mãe
Rugir

(o leão)

Alarme do
camburão

É usada 
por Neymar
no Barce-
lona (fut.)

Sepultura
comum 
no Egito
Antigo

Consoantes
de “reto”
Apanham
um a um

101, em 
romanos

A toalha enfeitada
com ponto de cruz

Dia e (?):
sem parar

3/art — cio. 4/dose. 5/fatos. 10/caixa-d’água.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

apartamentos  studio

44 3621-4500
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Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna -,  Dayse Piemonte, Fer-
nanda Garcia Velásquez, Fabiana Ruzzon, 

Fabiano de Souza,  Elias Bezerra de Araujo 
e Silvia Emilia Alves da Costa.   Da coluna: 

felicidades.

 O seu corpo é o laboratório de pesquisas mais 
avançado que a natureza já criou. Cuide muito 
bem dele e o eleja como o palco das suas gran-
des experiências. Seja um cientista de si mesmo 

( Wallace Lima.)

UP
 Vários cursos EAD 

do Senac serão 
disponibilizados de 
forma gratuita para 
a Câmara da Mulher 
de Umuarama repas-
sar as suas associa-
das e colaboradores. 

Aí está uma boa 
oportunidade para 
se graduar ainda 
mais ou até fazer 
uma transição de 

carreira. A CMEG vai 
divulgar em breve 
o nome dos cursos 

que serão oferecidos 
ainda neste segundo 
semestre. Mais deta-

lhes no Senac.

ZOMM
Cris Morangoni ilumina a coluna desta 

quarta-feira (29), em clique exclusivo de 
Luci Lemes, em tempos de Rock and Roll. A 
foto fez parte do acervo da expo alusiva ao 

Dia do Rock no Old Rock bar, em 2019.

LUCI LEMES 



13SOCIALUMUARAMA, 29 DE JULHO DE 2020

S10, em FESTA! 
Uma das principais picapes médias 
vendidas no país, a Chevrolet S10 

completou dois marcos importantes 
neste 2020. Além de comemorar 

seus 25 anos de produção nacional, 
ela também alcançou a marca de 1 
milhão de unidades produzidas em 

São José dos Campos (SP). Segundo 
a marca, 750 mil unidades foram 

vendidas no país, enquanto os 250 
mil veículos restantes foram expor-

tados. “A longa tradição da Che-
vrolet em picapes é um diferencial 
competitivo para a S10, que possui 
consumidores altamente satisfeitos 

e cada vez mais fiéis. Reflexo do que 
a picape entrega, sempre com muita 

qualidade e confiabilidade. Além 
disso, o cliente pode contar com 

uma ampla rede de concessionários 
para suporte. Tudo isso é altamente 
relevante para quem utiliza o veí-

culo como ferramenta de trabalho”, 
diz Hermann Mahnke, diretor de 
Marketing da GM América do Sul.

DIA DO PEDIATRA!  

Pediatria: especialidade que exige técnica, dedicação e amor

 A pediatria é uma das especialidades médicas mais com-
plexas afinal, a maioria dos pacientes não sabe falar. No 
Dia do Pediatra – comemorado ontem 27 de julho – o 

médico Dr. Kelson R. Ferrarini, coordenador pediátrico da 
UTI Neonatal do Hospital e Maternidade Norospar, falou 

dos desafios e gratificações da profissão. Ao lado de parte 
equipe, o especialista agradeceu as inúmeras homenagens 
recebidas pelo Dia do Pediatra que, para ele é uma profis-
são para quem tem vocação, que exige técnica, dedicação 

e amor. “Um dos maiores desafios da especialidade é a 
dificuldade de interlocução com os pacientes. O médico 
precisa identificar a patologia através de aspectos clíni-
cos, como temperatura, coloração da pele, respiração... 
exigindo observação aguçada e constante. Além disso, 

tem que ter uma ampla comunicação com a família. Tem 
que gostar de criança, ter paciência e amor pelo que faz”. 

O Dr. Kelson graduou-se pela Univali, em Itajaí (SC) e 
cursou duas residências médicas (Pediatria e UTI Pediá-
trica) na Universidade Estadual de Maringá – UEM: foram 

10 anos de estudos e muita dedicação. A pediatria oferece 
um amplo campo de atuação para o profissional médico. 

ARQUIVO PESSOAL
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COBALT 1.4 LTZ ......................... 13/14 ..................... PRATA ..................... COMPLETO ......................................... R$ 37.900,00

COBALT 1.8 LTZ AT. .................. 17/18 ..................... BRANCO ................ COMPLETO, AUT ............................... R$ 53.900,00

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

EQUINOX PREMIER TURBO .. 18/19 ..................... BRANCO ................ COMPLETO, AUT, COURO, TS .....R$ 137.900,00

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

ONIX 1.4 LTZ AT. ........................ 18/19 ..................... BRANCO ................ COMPLETO, AUT, COURO ............. R$ 56.900,00

TRACKER 1.8 LTZ AT. ............... 14/15 ..................... PRETO .................... COMPLETO, AUT, TS ........................ R$ 57.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

O curso de Direito da Universidade 
Paranaense – Unipar, Unidade de 
Guaíra, iniciou a oferta de cursos 
extracurriculares previstos para o 
ano letivo. Todos serão ministrados 
de forma remota, utilizando a 
ferramenta Google for Education. 
O tema ‘Juizados Especiais Cíveis: 
Lei 9.099/95’ abriu o ciclo (em 
01/07). Ministrado pelo professor 
Thiago Moreto Fiori, a abertura 
contou com a participação da 
coordenadora do curso, professora 
Claudineia Miranda, e 
do diretor da unidade, 
professor Hugo Miranda.
O curso foi planejado em 
seis módulos, todos em 
forma de live e transmitidos 
pelo canal oficial do curso 
de Direito, ‘Direito Guaíra’, 
no YouTube. 
Participaram estudantes 
de Direito das Unidades 
da Unipar em Guaíra, 
Umuarama, Francisco 
Beltrão e Cianorte, egressos 
e muitos profissionais da 

área, já que as lives foram abertas 
à comunidade. 
“Esta é mais uma ação inovadora 
da Unipar para levar conhecimento 
e aprendizado ao seu corpo 
discente neste período crítico e 
turbulento da pandemia”, afirma o 
diretor.
Para ele, as inovações tecnológicas 
na área da educação devem ser 
aproveitadas ao máximo. “É o que 
estamos fazendo, com resultados 
animadores”, exclama.

As aulas foram ministradas de forma remota, contando com a 
ferramenta Google for Education 

Direito inicia ciclo de cursos 
extracurriculares do ano

JUIZADOS ESPECIAIS

Curso extracurricular tem grande 
importância para os acadêmicos

Está programada para hoje às 15h 
uma carreata com saída do Lago Ara-
timbó, em Umuarama, em protesto con-
tra o fechamento de estabelecimentos 
aos domingos. A medida adotada pela 
Prefeitura é um esforço para conter o 
avanço da Covid-19. A carretada deve 
ser encerrada no Centro Cívico e reunirá 
proprietários de açougues, mercados, 
mercearias, padarias e dos setores 
impedidos de funcionar aos domingos. 
Não há entidade representando os mani-
festantes, que se reuniram de forma 
espontânea. De acordo com um dos 
organizadores do protesto as vendas do 
domingo representam até 40% do fatura-
mento mensal e caso não seja reestabe-
lecida a abertura muitos podem quebrar. 
“Só se pega coronavírus no domingo? 
Tem gente ficando desabastecido no 
domingo e o sábado está sobrecarre-
gado e tem cidades com situação grave 
como Cascavel que [os estabelecimen-
tos] estão abertos no domingo”, criticou 
Atílio Viana, um dos organizadores. O 
decreto municipal 165/2020 prevê que 
supermercados, mercearias, açougues 
e afins, bem como as padarias, poderão 
abrir ao público de segunda a sexta-feira 
até as 20h e nos sábados até as 18h, 
não podendo funcionar aos domingos. 
Padarias, restaurantes, pizzarias, bares, 
lanchonetes, lanches, sorveterias, con-
feitarias, conveniências e distribuidoras 
de bebidas poderão atender ao público 
até as 18h de segunda a sábado e em 
sistema de drivethru e delivery até as 
22h. Os mercados de Umuarama che-
garam a entrar na Justiça para defender 
a abertura, mas o pedido foi negado.

Carreata
pelo comércio
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