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Processo “Diários 
Secretos” tem novo 
relator no Tribunal 
de Justiça 
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Prefeituras não retomarão aulas 
presenciais na rede municipal

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná) e prefeito de Pérola, 
Darlan Scalco, anunciou ontem que as prefeituras paranaenses não vão retomar, neste 

momento, as aulas presenciais na rede municipal de ensino e manterão o ensino 
remoto. A proposta foi apresentada por Scalco e acatada por unanimidade pelos diri-

gentes das associações regionais. l Pág. 5

Prefeitura informa 
Valor da Terra Nua 
para os cálculos 
do ITR 2020 

Misterioso 
desaparecimento de 
casal intriga Polícia 
Civil de Goioerê

Ciclovia 
 Iniciada há poucos dias, a ciclovia na Avenida Ângelo Moreira da 
Fonseca começa a ganhar o calçamento em concreto, exibindo 
os contornos da primeira obra do gênero na atual gestão. Nos 

próximos meses serão construídos vários quilômetros de ciclovias 
e ciclofaixas, abrindo um novo modal para o deslocamento de 
trabalhadores e estimulando a prática do ciclismo, permitindo 

passeios seguros de bicicleta para toda a família. 

Com fim do recesso, vereadores retomam trabalhos na Câmara 
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil
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Timemania
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Lotomania
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Saque do FGTS caduca
A pedido do governo federal, a Câmara dos Deputados decidiu 
ontem (4) deixar que a medida provisória que autoriza o saque 
de R$ 1.045 do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
durante a pandemia perca a validade. Para garantir que todos 
os trabalhadores consigam fazer os saques das suas contas, 
ficou decidido que o Congresso irá votar um projeto de decreto 
legislativo assegurando isso. O motivo alegado foi o impacto 
econômico das mudanças aprovadas pelo congresso em relação 
ao texto original, que poderia chegar a R$ 120 bilhões. O Executivo 
alega que a ampliação das possibilidades de saque desidrata o 
fundo, que financia programas de moradia popular no país.

Na mira da oposição
Partidos de oposição a Jair 
Bolsonaro acionaram o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) para incluir, em duas 
ações que pedem a cassação 
da chapa eleitoral de 2018, 
investigações do Facebook 
que levaram à derrubada de 
páginas ligadas a bolsonaristas 
na rede social. A coligação “O 
Povo Feliz de Novo”, que teve 
Fernando Haddad (PT) como 
candidato, requer que o STF 
compartilhe esse material com 
o TSE, junto com eventuais 
provas dos inquéritos que 
apuram disseminação de 
fakenews e financiamento de 
atos antidemocráticos.

Feijão milagroso
O Ministério Público Federal (MPF) entrou com uma ação 
civil pública para que o pastor Valdemiro Santiago e a Igreja 
Mundial do Poder de Deus paguem pelo menos R$ 300 mil 
de indenização por danos sociais e morais coletivos. A cobrança 
se deve à divulgação de vídeos nos quais o religioso anunciava 
a venda de sementes de feijão com a falsa promessa de que, se 
cultivadas, elas curariam a covid-19. Valdemiro chegou a citar 
o caso de um fiel cuja recuperação plena da doença usando os 
feijões estaria comprovada por um atestado médico.

Queimação
Já começou a briga pela derrubada de pré-candidatos à vereador em 
Umuarama. Um deles, que é jornalista, foi citado em redes sociais 
em fotos ao lado de um homem preso sob acusação de pedofilia 
recentemente na cidade. Segundo o pré-candidato a foto foi feita 
em 2016, na Assemu (Associação dos Servidores Municipais de 
Umuarama), durante um evento cotidiano. O homem preso, à época 
era funcionário público municipal e frequentava o clube. O pré-
candidato que à época atuava no jornalismo em Umuarama, disse 
que a foto foi um tipo de pedido de autógrafo e ressaltou que não faz 
e nunca fez parte do grupo de amigos do detido, além de que não 
havia nenhum indício de que o homem preso recentemente, naquela 
ocasião, tinha envolvimento com qualquer tipo de crime.

Disparos em massa
O PDT e o Avante, que não 
integravam a coligação, acusam 
a campanha de Bolsonaro e 
Mourão no TSE por suposto 
abuso de poder econômico 
e uso indevido dos meios de 
comunicação. A ação se baseia 
em reportagens que apontaram 
empresas contratadas por 
apoiadores de Bolsonaro para 
fazer disparos em massa de 
mensagens contra o PT. Na 
inclusão, oposicionistas citaram 
reportagem que apresenta 
detalhes inéditos da investigação 
feita pelo Facebook. O pedido 
será analisado pelo ministro Og 
Fernandes, que é corregedor e 
relator dos processos.
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“Diários Secretos” tem novo 
relator no Tribunal de Justiça

O processo dos “Diários Secre-
tos” começa a trilhar novos cami-
nhos no Tribunal de Justiça do 
Paraná, onde tramita há dez anos. 
Alterações no quadro de desembar-
gadores que compõem a 2ª Câmara 
Criminal – a conhecida “segundona” 
encarregada de julgar casos que 
envolvem autoridades públicas – 
podem abrir novos rumos do caso 
que tem como réu mais notório o 
ex-diretor-geral da Assembleia Abib 
Miguel, o Bibinho, já condenado a 
245 anos de prisão sob acusação 
de chefiar um esquema que desviou 
R$ 250 milhões dos cofres do Legis-
lativo estadual.

As mudanças começaram a 
acontecer a partir do falecimento 
em julho passado do desembar-
gador Francisco Rabello Filho, 
último relator dos Diários Secre-
tos na segundona. Sua vaga foi 
preenchida pela desembargadora 

Priscilla Placha, que “herdou” de 
Rabello todos os processos dos 
quais era o relator. Priscilla, no 
entanto, se declarou impedida de 
assumir o caso, obrigando a reali-
zação de um novo sorteio.

O sor teio definiu como novo 
relator o desembargador Laertes 
Ferreira Gomes e, como revisor, o 
desembargador Mário Helton Jorge. 
Para fechar o trio regimental de jul-
gadores, a vaga natural deveria ser 
ocupada pelo desembargador Luiz 
Carlos Xavier, mas que também 
se declarou impedido. Resultado: 
a vaga acabou preenchida pelo 
desembargador José Maurício Pinto 
de Almeida, que atuou como relator 
da operação desde 2010 até ser 
substituído por Rabello Filho em 
março passado, quando o Tribunal 
de Justiça anulou a provas colhidas 
na fase de investigação. 

Quando relator, foram de autoria 

de José Maurício os votos que defi-
niram as mais rigorosas condena-
ções de réus dos Diários Secretos. 
Além de Bibinho, incluem-se entre 
estes réus outros ex-diretores da 
Assembleia e familiares que se 
passavam como funcionários para 
que os salários que recebiam – 
sem trabalhar – alimentassem a 
fecunda caixinha dos desvios.

MUNDA DÁ VOLTAS
A mão pesada de José Maurício 

teve consequências: no mês pas-
sado, a pedido do advogado de 
Bibinho, Eurolino Sechinel, o Órgão 
Especial do Tribunal de Justiça 
abriu Processo Administrativo Dis-
ciplinar contra ele sob alegação de 
supostos atrasos no julgamento de 
outras causas que nada tinham a 
ver com os Diários Secretos. Como 
o mundo dá voltas, o desembarga-
dor volta a atuar no mesmo caso 
do qual havia sido afastado.

Agricultores de Ercilândia 
aguardam a conclusão da primeira 
etapa de pavimentação de cerca 
de quatro kms realizado pela 
secretaria municipal de Agricultura 
de Brasilândia do Sul. A prepara-
ção do solo foi iniciada na semana 
passada. Para se tornar realidade 
essa pavimentação, a administra-
ção do município contou com a 
parceria da Itaipu Binacional e 
do deputado federal, Sergio 
Souza que, através de emenda, 
conseguiu mais R$ 1 milhão em 
recursos para a obra. “Neste 
último trecho, a primeira fase 
é adequação e levantamento 
da estrada, que deve ser 
feito em 15 dias se o tempo 
ajudar ”, finalizou o prefeito 
Marcio Marcolino.

ASSESSORIA
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Retomada do 
Legislativo

Após o recesso parla-
mentar no meio do ano, 
aconteceu na noite da 
segunda (3) a primeira ses-
são ordinária do segundo 
semestre na Câmara Muni-
cipal de Umuarama.

O primeiro texto em 
análise e votação tratou 
da revogação de uma lei 
municipal de 2014, que 
autoriza a doação do imó-
vel com área de 2.000,28 
m² no Parque Industrial.

Na mensagem enviada 
ao presidente da Câmara, 
vereador Noel do Pão, pelo 
Chefe do Poder Executivo, 

Declaração de inidoneidade
A Assembleia Legisla-

tiva do Paraná aprovou em 
primeiro turno, na sessão 
plenária remota de ontem 
(4), a proposta que visa 
conter a prática de preços 
abusivos no fornecimento 
de insumos e equipamen-
tos individuais utilizados 
no combate à pandemia 
de covid-19 no estado. 
Antes de ir à votação em 
plenário, o projeto passou 
pelas Comissões de Cons-
tituição e Justiça (CCJ), de 
Defesa do Consumidor, e 
de Indústria, Comércio, 
Emprego e Renda. 

O texto altera Lei 
Estadual que normatiza 
princípios da licitação e 
contratação nos Poderes 
do Paraná e inclui artigo 
sobre a declaração de ini-
doneidade apresentada a 
empresas que promovam 
más práticas em licitações 
públicas. De acordo a nova 
redação, serão proibidas 

Prefeito Celso Pozzobom, o 
procedimento tem o objetivo 
de impulsionar o desenvolvi-
mento industrial, sendo que 
à empresa beneficiada não 
teria atendido atribuições 
incumbidas, referentes a 
termos e encargos legais, 
que condicionam eficácia 
do ato de doação. O pro-
jeto foi aprovado em 
segunda discussão com 
três votos contrários.

Dois Projetos de Decre-
tos Legislativos que davam 
nome à ruas na cidade tam-
bém foram votados e apro-
vadas por unanimidade.

de participar de concorrên-
cias públicas a empresa 
que “praticar, em casos de 
calamidade pública, preços 
abusivos no fornecimento 
de insumos e equipamen-
tos de proteção individual”. 

Segundo os autores, a 
proposição se faz necessá-
ria pela atual situação em 
que se encontra o estado 
do Paraná no combate ao 
coronavírus, ao dar atenção 
às situações que possam 
colocar em risco a popula-
ção paranaense. “É notó-
rio o aumento de preços 
pelo aumento da demanda 
dos produtos destinados 
ao tratamento da doença, 
visando o lucro do habi-
tual, como por exemplo, os 
equipamentos de proteção 
individual e álcool em gel 
e líquido, que são essen-
ciais aos profissionais de 
saúde na linha de frente 
no combate à pandemia”, 
justificam os autores.

Paraná Mais cidades
O chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, destacou que 
o programa Paraná Mais 
Cidades, iniciado em 
outubro do ano passado, 
formalizou 3.572 protocolos 
(a maioria, obras) com 
municípios paranaenses. O 
programa, uma parceria com 
a Assembleia Legislativa, 
conta com R$ 351 milhões, 
provenientes do Tesouro 
Estadual e da devolução 
do exercício orçamentário 
do Legislativo. Todas as 
399 cidades do Paraná 
estão sendo atendidas 
pelo programa. 

Kits de EPIs  
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) informou 
que os servidores de 
instituições beneficentes 
das 22 cidades do Norte 
Pioneiro estão recebendo os 
kits de EPIs (equipamentos 
de proteção individual) 
para ajudar no combate 
ao coronavírus. “Os 
kits têm luvas, toucas, 
aventais, máscara N95 e 
TNT, óculos de proteção, 
termômetro corporal, álcool 
em gel e água sanitária, 
equipamentos, artefatos e 
acessórios essenciais para 
proteger quem está na linha 
de frente do combate ao 
coronavírus”, diz Romanelli.

Barracão produtivo
A Prefeitura de Cascavel vai 
investir até R$ 5,9 milhões 
em aluguéis de barracões 
para que empreendedores 
iniciem novos negócios 
ou expandam serviços. O 
programa Barracão Produtivo 
vai fomentar o emprego na 
retomada econômica após 
o período mais crítico da 
pandemia do coronavírus. 
A meta é incentivar pelo 
menos 100 empresas em 
sete diferentes áreas com 
o pagamento de aluguéis 

entre R$ 1 mil e R$ 7 mil até 
dois anos, contemplando 
micros, pequenas e grandes 
empresas.  

Batalha judicial
Com o retorno dos trabalhos 
do Judiciário, um novo 
capítulo na batalha judicial 
entre o ex-ministro Sergio 
Moro e o presidente Jair 
Bolsonaro começará a ganhar 
corpo. O ministro Celso de 
Mello, relator do inquérito 
que investiga a interferência 
presidencial na Polícia 
Federal, deve despachar para 
que Bolsonaro responda ao 
ofício da PGR sobre como 
pretende proceder em seu 
depoimento no caso. O 
depoimento de Bolsonaro 
é um dos últimos lances 
do inquérito. 

Gasto público
O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM), afirmou que é ilusão 
achar que a criação de um 
novo imposto vai resolver 
os problemas do Brasil. 
“Minha maior preocupação 
é que temos que voltar 
para o eixo do debate: a 
qualidade do gasto público. 
Estão querendo encontrar 
atalhos ao invés de fazer 
reformas, aumentar a 
carga tributária vai segurar 
qualquer possibilidade de 
crescimento”, disse. 

Cassação
Esta semana ainda, a Câmara 
de Vereadores de Jataizinho 
vota o pedido de cassação do 
mandato do prefeito Dirceu 
Urbano (PSC). O prefeito 
é acusado de, em abril de 
2019, participar de um 
grupo que praticava desvio 
de dinheiro público, usando 
notas fiscais “frias” emitidas 
pelos proprietários de uma 
empresa que acobertaram o 
pagamento pelo conserto de 
um veículo da prefeitura.
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Prefeituras não retomarão aulas 
presenciais na rede municipal

O presidente da AMP (Associa-
ção dos Municípios do Paraná) e 
prefeito de Pérola, Darlan Scalco, 
anunciou ontem (4), após video-
conferência com os presidentes 
das 19 associações regionais 
de municípios do Estado, que 
as prefeituras paranaenses não 
vão retomar, neste momento, 
as aulas presenciais na rede 
municipal de ensino e manterão 
o ensino remoto. A proposta foi 
apresentada por Darlan e acatada 
por unanimidade pelos dirigentes 
das associações regionais.

Scalco explicou que, ao contrá-
rio do que informaram alguns veícu-
los da mídia, em momento algum 
o Governo do Estado determinou 
a volta às aulas presenciais da 
rede pública de ensino porque o 
governador Ratinho Junior – assim 
como os prefeitos do Estado – 
está totalmente ciente dos riscos 
da retomada do ensino presencial 
nas escolas neste momento. O 
presidente da AMP apresentou três 
argumentos principais para susten-
tar esta posição.

PRESERVAR A SAÚDE
O primeiro deles é a necessi-

dade de preservar a saúde de alu-
nos, pais de alunos, professores 
e servidores das escolas e evitar 
o contágio pela Covid-19.  “Se 

as escolas já estavam fechadas 
antes, seria totalmente absurdo 
retomarmos as aulas gradual-
mente agora, quando o contágio 
da Covid-19 está em curva ascen-
dente. A saúde de todos é nossa 
prioridade”, disse Scalco.

RECOMENDAÇÕES DO MS
O segundo argumento é a 

necessidade do respeito às 
recomendações do Ministério da 
Saúde. “O Ministério preconiza 
que pessoas do grupo de risco, 
como os idosos, não devem tra-
balhar. Colocá-los em atividade 
agora seria grande risco para 
eles, que não podemos correr 
em hipótese alguma”, esclarece 
o presidente da AMP”. 

QUEDA DE RECEITA
O terceiro argumento é a 

redução da atividade econômica 
desde o início da pandemia. As 
prefeituras sofreram queda de 
receitas, incluindo recursos para 

O presidente da AMP apresentou como argumentos 
para sustentar sua posição a preservação da saúde, 
recomendações do MS e queda de receita
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o pagamento dos salários dos 
professores. “Não temos como 
pagar salários dos que substitui-
rão os que não podem trabalhar. 
Não temos duas fontes de recei-
tas e não abriremos escolas sem 
equipamentos de segurança”, 
disse Scalco
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Cemitério terá horário especial 
para visitas no Dia dos Pais

A Administração de Cemitérios 
e Serviços Funerários (Acesf) esta-
beleceu uma programação especial 
e algumas recomendações para 
a visitação ao cemitério munici-
pal, por ocasião do Dia dos Pais, 
quando grande número de umua-
ramenses e visitantes de outras 
cidades costumam levar flores aos 
túmulos dos seus familiares. Para 
evitar aglomerações o cemitério 
estará aberto ao público por qua-
tro dias, com a orientação de que 
as visitas sejam mais espaçadas.

O Dia dos Pais é comemorado 
no segundo domingo de agosto, 
que neste ano será o próximo dia 
9. Para evitar grande concentração 
de pessoas num único dia, a Acesf 
abrirá o cemitério para visitação na 
próxima sexta-feira, 7, e também 
no sábado, 8, das 8h às 18h. No 
domingo, as visitas poderão ser 
realizadas das 7h30 às 18h e a 
segunda-feira, 10, também foi 
reservada para a data – com visi-
tas liberadas das 8h às 18h.

O diretor-presidente da Acesf, 
Alexandre Gobbo Maroto, orienta 
que as famílias numerosas se 
organizem para realizar a visita 
sem aglomeração em torno de 
um mesmo túmulo, dividindo-se 
em horários diferentes. “Por ques-
tões de segurança, recomendamos 
que os visitantes evitem conversas 
em grupo e longas permanências 
diante dos túmulos, do cruzeiro e 
do cemitério”, afirmou.

Outra recomendação é que as 
visitas durem no máximo 15 minu-
tos. “Importante lembrar que é obri-
gatório o uso de máscara e que os 
visitantes devem manter distancia-
mento social de, pelo menos, 1,5 
metro entre as pessoas, conforme 

orientam as autoridades da área de 
saúde”, completou, sem descuidar 
da higienização das mãos e da eti-
queta respiratória.

Alexandre lembra que o Dia 
dos Pais, assim como Finados 
e o Dia das Mães, são datas de 
grande movimentação no cemité-
rio e que, por conta da pandemia 

de coronavírus, exigem cuidados 
especiais. “As visitas podem ser 
tranquilas, com calma e segu-
rança, basta se organizar, con-
versar com os familiares e se 
dividir em pequenos grupos ou 
individualmente, para que não 
haja risco de contaminação pelo 
coronavírus”, explicou.

Números da covid-19
Uma mulher de 40 anos, três 

homens de 41, 66 e 87 anos e 
duas crianças (um e dois anos) 
foram confirmados como os seis 
novos casos de covid-19 em Umua-
rama, anunciados ontem (terça-
-feira,4) pela Secretaria Municipal 
de Saúde, elevando para 661 o 
total de positivados em Umuarama. 
Desses, 502 estão curados, 136 
seguem em isolamento domiciliar e 
12 estão hospitalizados (7 em UTI 
e 5 em leitos de enfermaria). Houve 

ainda 11 mortes e 799 pessoas 
estão isoladas com suspeita de 
contaminação, duas delas interna-
das em enfermaria.

Já foram descartadas 2.492 
suspeitas entre as 3.952 notifi-
cações já registradas.

Dos 20 leitos de UTI do SUS, 
15 estavam ocupados nesta 
terça, bem como 18 das 40 enfer-
marias que atendem a área de 
21 municípios compreendida pela 
12ª Regional de Saúde.

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 - 0,10 2,13
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 1,60 - 4,54 7,84

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
4/7 a 4/8 0,5000 0,1303 0,0000
5/7 a 5/8 0,5000 0,1303 0,0000
6/7 a 6/8 0,5000 0,1303 0,0000
7/7 a 7/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,09% 21,78 
Vale ON +0,73% 60,70 
ItauUnibanco PN -5,83% 25,69 
Bradesco PN -2,07% 21,72 
Cogna ON -5,73% 7,40 
CVC Brasil ON -5,40% 18,92

IBOVESPA: -1,57% 101.215 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,89
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 72,57

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,6% 5,2830 5,2840 +1,3%
PTAX  (BC) +0,5% 5,3323 5,3329 +2,5%
PARALELO -0,5% 5,0000 5,5600 +1,3%
TURISMO -0,5% 5,0000 5,5400 +1,3%
EURO +0,6% 6,2724 6,2752 +2,0%

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 04/08

Iene R$ 0,0504
Libra est. R$ 6,96
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.301,24 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/08

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 04/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 114,00 3,6% 4,6%
SOJA Paranaguá 118,00 2,6% 2,6%
MILHO Cascavel 50,50 5,2% 7,4%

SOJA 883,75 -13,75 -0,8%
FARELO 283,70 -3,40 -4,2%
MILHO 308,25 -9,25 -10,3%
TRIGO 508,25 -12,75 3,3%

SOJA 103,91 1,7% 4,7%
MILHO 43,54 1,4% 6,3%
TRIGO 58,22 0,0% 0,8%
BOI GORDO 214,92 0,1% 3,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/08 PR DIA 30d.

Em 04/08 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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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Valor da Terra Nua

Em cumprimento a 
instrução normativa da 
Receita Federal, a Prefei-
tura de Umuarama divulga 
a tabela com o Valor de 
Terra Nua (VTN) que reflete 
o preço de mercado por 
hectare em 1º de janeiro 
de 2020 de terras sem 
benfeitorias no municí-
pio, para o cálculo do ITR 
(Imposto sobre a Proprie-
dade Territorial Rural). Os 
valores já estão cadastra-
dos no Sistema de Pre-
ços de Terras da Receita 
Federal (SIPT).

O valor estabelecido 
teve como base o Laudo 
Técnico de Avaliação do 
VTN, em conformidade 
com as aptidões agríco-
las do solo do município, 
que considerou opiniões 
e levantamentos dos sin-
dicatos rurais (patronal e 
de trabalhadores), Instituto 
Agronômico do Paraná 
(Iapar), Emater (Instituto 
Paranaense de Assis-
tência Técnica e Exten-
são Rural) e o Departa-
mento de Economia Rural 
(Deral) da Secretaria de 
Estado da Agricultura e 

Abastecimento (Seab).
O VTN para terras 

agricultáveis varia de R$ 
16,6 mil a R$ 23 mil por 
hectare, com as seguintes 
avaliações: área para silvi-
cultura ou pastagem natu-
ral – R$ 16.680,00; pasta-
gem plantada – 18.711,20; 
lavoura com aptidão restrita 
– R$ 19.731,20; e lavoura 
com aptidão regular – R$ 
23.100,00, não há ava-
liação para lavoura com 
aptidão boa, por ser 
considerada no laudo 
toda a extensão do 
município enquadrada 
nas demais aptidões.

Para áreas de preserva-
ção (fauna e flora) o VTN é 
de R$ 8.280,00 por hec-
tare. “Para informar os 
contribuintes sobre o Valor 
da Terra Nua, que deverá 
ser utilizado na declara-
ção de ITR de 2020, a 
Prefeitura publicou comu-
nicado no diário oficial do 
município na edição de 
20/07/2020”, comple-
tou o secretário municipal 
da Fazenda, Everaldo Mar-
cos Navarro, responsável 
pelas informações.

O valor é baseado em Laudo do VTN, em conformidade com as aptidões agrícolas 
do solo do município

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Reza & urna
O ministro Edson Fachin, do 
Supremo Tribunal Federal 
e do Tribunal Superior 
Eleitoral, levantou o malhete 
para colegas sobre tema 
antigo, mas tabu para o 
tribunal: o abuso do poder 
religioso para fins eleitorais. 
Ele indicou aos togados 
que, diante de ação sobre 
um caso suspeito em Goiás 
que tramita na Corte, o 
plenário possa abrir um 
precedente para outras 
ações do tipo, em caso de 
condenação. O TSE analisa 
recurso da defesa de uma 
vereadora de Luziânia (GO), 
que teria usado do poder de 
pastora para obter votos. A 
tramitação do processo deixa 
as bancadas evangélica e 
católica tensas no Congresso.
 
Virou guerra
Lembra dos 45 funcionários 
da seccional da OAB DF 
que foram demitidos, e que 
citamos aqui? Acionaram 
o Ministério Público 
do Trabalho e pediram 
investigação sobre a decisão 
da diretoria.

De direito
A direção da Ordem vai 
pagar direitos trabalhistas, 
obviamente. E apontou que 
demitiu apenas 20% dos 
quadros, diante do aperto 
no caixa e do home office 
que vingou.

Em suma
Nesse caso, descobre-se 
que apenas a seccional 
do DF tinha mais de 200 
funcionários. 

Dois sistemas
São constantes nos gabinetes 
do Palácio do Planalto 
as reclamações sobre as 
amarras da Constituição para 
o exercício da Presidência. 
O sistema brasileiro é 
presidencialista, com um 
governo praticamente 
parlamentarista. Sem base 

consolidada desde a posse, 
Jair Bolsonaro assiste a 
derrubadas de MPs, projetos 
de leis e afins.  

Que loucura!
Na mira do STF, no inquérito 
das fake news e ameaça 
às instituições, o jornalista 
Oswaldo Eustáquio diz ter 
entregado à PF documentos 
que apontam professor da FGV 
como possível espião da China 
no Brasil. Com base em... 
informações do FBI e da CIA. 

MERCADO
Direto da feira
A tradicional Feira de Caruaru 
(PE) - surgiu no fim do século 
18 - deixou as ruas, por 
causa da pandemia, e virou 
uma imensa “loja virtual”. A 
prefeitura fechou parceria 
inédita para oferecer os 
produtos de lá (artesanatos, 
calçados, pequenos móveis 
e objetos do lar) pelo site da 
Magazine Luiza, através de 
market place.

Contador eleitoral
De olho no mercado 
fomentado pelas eleições, 
a Essent Jus, em parceria 
com a Fenacon, lança o 
curso “Como aumentar 
o faturamento nestas 
eleições e escapar da crise 
que assola a economia?” A 
Essent Jus tem a maior rede 
de contabilidade eleitoral 
do País, com mais de 550 
Escritórios Associados. 

Aliás...
... muitos políticos dependem 
dos contadores eleitorais 
para entregar as contas das 
campanhas 100% corretas. 
É que muito mandatário 
experiente cai nas garras dos 
TREs por situações banais.
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Mistério ronda sumiço de casal 
e abandono do filho de 2 meses

A Polícia Civil de Goioerê (muni-
cípio situado a 65 quilômetros 
de Umuarama), investiga o mis-
terioso desaparecimento de um 
casal naquele município. O filho 
de apenas 2 meses de vida foi 
encontrado abandonado e o carro 
do casal foi encontrado carboni-
zado em Moreira Sales (cidade 
localizado a 26 quilômetros de 
onde o casal morava).

BEBÊ ABANDONADO
As investigações começaram 

depois que o bebê de aproxima-
damente dois meses foi encon-
trado em situação de abandono 
na frente de uma residência na 
rua do Contorno Norte, no Jardim 
Curitiba, em Goioerê, na segun-
da-feira (3). A criança estava 
enrolada em um cober tor e foi 
encontrada por volta das 21h30. 
A residência fica per to do posto 
de saúde da Vila Candeias.

O menino estava bem-vestido 
e aparentava ter peso normal, e 
acabou sendo deixado sob os cui-
dados de conselheiros tutelares 
de Goioerê.

No decor rer da noite, um 
investigador de polícia procurou 
a Polícia Militar para relatar que, 
havia se apresentado na 14ª 
DRP de Goioerê, a avó materna 
da criança que reconheceu o 
bebê como sendo seu neto. A 
mulher recebeu o menino e ficou 
com sua guarda provisória.

Em seguida a Polícia Civil 
passou a procurar pelos pais da 
criança, tentando entender o que 
havia acontecido com o casal, que 
era morador em Goioerê e supos-
tamente teria desaparecido na 
noite da mesma segunda-feira. O 
carro deles, um Honda Civic, foi 

encontrado ontem 
( terça - fe i ra,  4) , 
incendiado, em uma 
propriedade rural na 
cidade de Moreira 
Sales.

O  que  hav ia 
sido verificado até 
a tarde de ontem 
é que os pais da 
criança não haviam 
mais sido vistos 
desde a noite da 
segunda-feira e, 
embora a família 
não tenha comuni-
cado oficialmente o 
desaparecido, investigadores da 
PC buscam informações que pos-
sam levar ao paradeiro deles. 
“Ainda estamos levantando 

VEÍCULO do casal foi encontrado carbonizado em Moreira Sales e pais 
da criança continuam desaparecidos

TRIBUNA DO INTERIOR

informações, mas existe a pos-
sibilidade de crime. No entanto, 
é cedo para saber”, explicou o 
delegado Hélio Nunes.

Um homem de 47 anos foi preso no fim da noite da segunda-feira (3), em Casa 
Branca (distrito de Xambrê), após ser flagrado com uma arma. O caso foi atendido 
pela Polícia Militar que fez o encaminhamento à delegacia de Polícia Civil. O suspeito 
estava no distrito de Casa Branca quando foi abordado e detido. Ele portava uma pis-
tola da marca Bersa, de calibre 22. A arma foi recolhida e o proprietário foi preso em 
flagrante. Um boletim de ocorrência foi registrado pelas equipes e a PC deve investigar 
a procedência da pistola.

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Não confie em tudo e em todos. Nem todo mundo é 
capaz de compartilhar seus sonhos. Sua energia está 
distraindo seu pensamento sobre as considerações 
materiais. Conversas com os outros vão trazer você 
de volta para a terra suavemente.

Touro 21/04 a 20/05
A tendência para remoer o passado poderia deixá-lo amar-
gurado. Não se afunde em arrependimentos. Sua vontade de 
viver lhe dá esperança. Não estrague tudo comendo demais. 
Tenha cuidado para não exagerar.

Gêmeos 21/05 a 20/06
É preciso tomar um tempo antes de recomeçar. Os seus pen-
samentos o absorvem completamente. Você precisa relaxar 
mentalmente, procure descansar.

Câncer 21/06 a 21/07
Você colocou a barreira muito alta. Você deve confiar em 
si mesmo só para atingir seu objetivo e você deve virar a 
página. Sua dieta tem lhe causado problemas digestivos 
e agora você precisa corrigir esta situação.

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
Verifique suas fontes de informação para não perder seu 
tempo inutilmente. Você vai estar em sua melhor forma física. 
Aproveite a vida sem esperar pelos outros.

Aquário 21/01 a 19/02
Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades finan-
ceiras são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando 
e você vai encontrar todos os tipos de coisas para fazer. 
Seja sensato.

Peixes 20/02 a 20/03
Em geral, é um bom momento para expressar suas opi-
niões livremente hoje. Você não vai mais tolerar certas 
restrições. Seu cérebro superaquecido está exigindo que 
você se afaste e descanse um pouco.

Os esforços que você fez ontem fazem com que você se 
sinta leve e satisfeito. Seria bom diminuir o ritmo da sua vida 
doméstica. Pense nas suas prioridades; aproveite ao máximo 
as oportunidades disponíveis para você.

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 
profundos e ter um descanso sem se sentir culpado - você 
não tem razão para isso.

Muita agitação irá afetar suas reflexões hoje, não se deixe 
distrair e procure algum espaço! Você estará em boa forma 
para dedicar-se a tarefas importantes, mas, ainda assim, 
respeite seus limites apesar de seu otimismo.

Você está muito atencioso com as pessoas ao seu redor e o 
calor de suas relações com elas vai ser um prazer real. Você 
deve perceber que um mau hábito pode ter consequências 
infelizes para você.

Falar grosseiramente pode causar problemas. Você 
precisa criar laços aberta e calmamente. Dores e 
cãibras podem incomodar você hoje - falta de potás-
sio é a causa.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 61

PMAC
MONTEVIDEU

SETORESGXR
GRAUDAVIS
AASORRISO

ULNADOATP
SOCRATESTER

MADSOLENE
AORAFOCP

INCENDIARIA
IOSILOAR
AMSAARAA
CATARSEAT

CONDEISORO
ALTARCAR

TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do
formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.
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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 -, Eguimar 
marts, Ander Rocha, Adriana Pe-
teno, Fátima Piton, Ellen Correa, 
Cácio Araújo,  Eliseu Vital da Sil-

va,Camila Bertagnoli, Djalma Bozze 
dos Santos, Julio César Tissiani 

Bonjorno e Maria Veneranda Spina.   
 Da coluna: felicidades.

UP
 Vários cursos 
EAD do Senac 

serão disponibi-
lizados de forma 
gratuita para a 

Câmara da Mulher 
de Umuarama 

repassar as suas 
associadas e cola-
boradores. Aí está 

uma boa opor-
tunidade 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 

detalhes no 
Senac.

Abandone as críticas e apenas olhe para você. 
Faça-se presente. Quem vive no criticismo, gasta 
muita energia querendo mudar o mundo fora, sem 

antes aprender a como mudar o seu próprio mundo. 
Presencie-se!  (Wallace Lima)

ZOOM
Zuleyka Fabiana Kardek dá o tom em p&b na coluna de hoje -, a foto assinada pela fotó-

grafa Luci Lemes,  faz parte do acervo da expo 2019 em homenagem ao Dia do Rock. 

 LUCI LEMES 
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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Delícia
No final de semana assisti e 
amei  o seriado História da 

Alimentação no Brasil que está 
disponível na Amazon Prime -, 

e conta a história dos alimentos 
que estão na nossa cultura. É um 
verdadeiro manifesto da nossa 
brasilidade. Milho, mandioca, 
banana e num dos capítulos a 

história dos doces portugueses. 

Enfim casadissimos! 

Os noivos Vitória Galtarossa Henri-
que e Abner Rafael Dada abriram a 
agenda de casamentos  do fotógrafo 
de casamentos umuaramense Claudi-
nei Morando. A cerimônia aconteceu  
na cidade de Cascavel -, no sábado 
dia 1 º agosto  no Clube XI de Agosto. 
Todos os protocolos de segurança fo-
ram seguidos  e o sonho dos noivos 
enfim foi realizado.

 Claudinei rando
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ONIX 1.4 LTZ

EQUINOX PREMIER TURBO

..........16/16 .................... PRETO ..............COMPLETO .................................... R$ 43.900,00

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

..........13/14 .................... PRATA ...............COMPLETO .................................... R$ 37.900,00

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

COBALT 1.4 LTZ AT

EQUINOX LT TURBO
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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 realizou no 
mês passado, de forma remota, a 
sua tradicional Aula Magna e a 22ª 
Semana Jurídica. Os eventos foram 
transmitidos pelo canal do curso 
[Direito Unipar Toledo] no Youtube, 
atingindo os mais variados públicos 
de diversas cidades e estados do 
Brasil.

Na Aula Magna, o professor 
Fábio Caldas brindou o público 
com excelente palestra relacionada 
ao resultado de seu trabalho de 
pesquisa, que tem como tema ‘O 
Terceiro de boa fé e sua proteção 
no Direito material e processual’. 
Na Semana de Estudos Jurídicos, 
a palestra de abertura foi com o 
professor Gilberto Ferreira Marchetti, 
que falou sobre os efeitos da covid-19 
nas relações privadas e de consumo. 

Em seguida, foi a vez do professor 
Alberto Rodrigo Vargas discorrer 
sobre os impactos da reforma da 
previdência social no valor dos 
benefícios do regime geral de 
previdência social (EC 103/2019).

A Semana continuou com o 
professor Gustavo Henrique 
Badaró, que fez uma explanação 
sobre o juiz de garantias diante da 
alteração do Código de Processo 
Penal pelo “Pacote Anticrime”. 
Outros temas que entraram na pauta 
foram Teletrabalho em tempos de 
pandemia, O uso da inteligência 
artificial no Direito e a tutela 
específica e satisfação de direitos 
no processo civil brasileiro. Todo 
o material encontra-se gravado e 
disponível na página do curso no 
Youtube. 

Em formato remoto, Direito promove 
Semana de Estudos Jurídicos e Aula Magna

Semana de Estudos 
Jurídicos: Palestrantes 
compartilham 
experiências sobre 
temas atuais do Direito

No radar da GM

Por volta das 8h15 de ontem (4), em 
fiscalização de radar de velocidade na 
Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, 
próximo à Rua Marcos Moreno Cabe-
ção, guardas municipais de Umua-
rama flagraram um condutor com 
uma motocicleta CB 1000R, branca, 
transitando a 113 km/h na via onde 
a velocidade máxima permitida é 50 
km/h. O registro foi concretizado com 
sucesso no aparelho radar.

Débitos
Por volta das 16h20, em patrulha-
mento pela Avenida Celso Garcia Cid, 
Praça Papa Paulo VI, GMs abordaram 
um homem de 57 anos, pilotando 
uma moto Honda/CG 160 Start, cor 
vermelha, de Umuarama. Na verifica-
ção dos documentos, foi constatado 
que que ele não possuía CNH e que 
a motocicleta apresentava débitos 
no valor de R$ 15.127,27, sendo R$ 
13.815,19 em multas. O condutor foi 
autuado pelos pelos artigos 162 e 230 
do Código de Trânsito.

Furador de sinal
Por volta das 16h35, em patrulha-
mento pela Praça Santos Dumont, 
GMs abordaram um entregador 
de delivery, de 24 anos, pilotando 
uma motocicleta Honda/CG 125, 
vermelha, de Cianorte. Ao veri-
ficar documentos pessoais e da 
motocicleta, constataram que o 
piloto não possuía CNH e que a 
moto estava baixada no sistema, 
constando vários avanços de sinal 
vermelho de semáforo. O condu-
tor foi autuado e a motocicleta 
recolhida ao pátio do 25º BPM.

DIVULGAÇÃO
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