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“Programa Porteira Adentro” 
começa a ser votado na Câmara

PÁGINA

03

Obras avaliadas em R$ 620 mil 
são entregues em duas escolas

Aciu lidera o ranking de emissões de 
certificados digitais

PÁGINA

04

Ontem o prefeito Celso Pozzobom e a secretária de Educação Mauriza Lima inauguraram duas gran-
des obras em colégios do Município. Na Escola Municipal Malba Tahan, o investimento foi de R$ 263 mil, 

e, na reforma do Cmei na Escola Vinícius de Moraes, foram investidos R$ 357,6 mil. l Pág. 5

Macabro
A Polícia Civil de Xambrê investiga a morte de um policial militar da reserva. O cadáver foi encontrado na tarde 

de ontem em uma fossa no distrito de Eliza. Sinais de sangue apontam que o corpo do policial foi arrastado pela 
casa e desovado na fossa. Um exame no IML poderá ajudar no esclarecimento l Pág. 6

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Contrabando
Contrabandistas sofreram ontem à tarde um 
prejuízo de aproximadamente R$ 700 mil, 
quando a PM de Umuarama descobriu em 
Perobal, o depósito usado pelo bando. Cigarros 
paraguaios e armas de air soft ilegais foram 
apreendidos, além de um carro roubado. Uma 
pessoa foi presa. l Pág.10

ALAN GABRIEL/REDE TV SUL
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Covid negativo
O presidente do supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias 
Toffoli, foi internado num hospital de Brasília (DF) no domingo (9) 
com diagnóstico de pneumonite alérgica. Segundo a assessoria, 
Toffoli testou negativo para a Covid-19, passa bem e, “a princípio”, 
não deverá ficar de licença médica. O presidente da Corte deve 
continuar despachando. O ministro do Supremo também esteve 
internado em julho deste ano, desta vez em um hospital de São 
Paulo, por conta de um acidente doméstico. No dia 19 de julho, o 
presidente da Corte bateu a cabeça e sofreu um pequeno corte, 
em um acidente em sua casa em Marília, interior de São Paulo.

Esperança e democracia
O ex-ministro Euclides Scalco, um dos fundadores do PSDB, disse 
em Curitiba que, neste ano de eleições municipais, o Brasil 
precisa de esperança e de mais democracia.Ele lembrou que, 
por ocasião da criação do partido em 1988, “a ideia era que 
tivéssemos um partido que fosse capaz de democraticamente 
decidir seus rumos e que significasse a esperança perdida com 
práticas que atravessaram a ditadura e chegaram ao governo 
Sarney”. Scalco, em nota, disse que o presidente do diretório 
de Curitiba é quem melhor representa o espírito dos que 
fundaram o PSDB.

Missão Líbano
O presidente Jair Bolsonaro anunciou no domingo (9), que o 
governo brasileiro vai ajudar o Líbano. A capital do país, Beirute, 
foi atingida por uma explosão na última terça (4), que deixou mais 
de 150 mortos. A missão será chefiada pelo ex-presidente Michel 
Temer, que é filho de libaneses. “Nos próximos dias partirá do 
Brasil rumo ao Líbano uma aeronave da Força Aérea Brasileira, 
com medicamentos e insumos básicos de saúde, reunidos pela 
comunidade libanesa radicada no Brasil. Também estamos 
preparando o envio, por via marítima, de 4 mil toneladas de arroz 
para atenuar as consequências das perdas de estoque de cereais 
destruídos na explosão”, anunciou Bolsonaro.

CPMF
O governo de Jair Bolsonaro 
pressiona pela criação de uma 
nova CMPF, mas abre mão de 
R$ 320 bilhões em arrecadação 
ao manter isenções tributárias 
para diferentes setores. A 
proposta de reforma enviada 
por Paulo Guedes, ao Congresso, 
se aprovada na íntegra, prevê 
eliminar apenas 21% desses 
benefícios. A primeira fase da 
reforma tributária acabaria com 
R$ 70 bilhões em incentivos, o 
que representa cerca de 1% do 
PIB. Isso ocorreria justamente 
pela substituição dos tributos 
PIS e Cofins pela nova 
Contribuição sobre Operações 
com Bens e Serviços (CBS), com 
alíquota de 12%.

Tributação
Com a nova CBS, seriam mantidos 
benefícios na tributação de 
pequenas empresas pelo Simples 
(R$ 28,3 bi) e na cesta básica (R$ 
16 bi). A Zona Franca de Manaus 
também segue incentivada, 
com R$ 9,6 bilhões. Nesse caso, 
os produtores terão crédito 
presumido de 25% da nova 
CBS incidente sobre a venda de 
produção própria. A agroindústria 
e os transportes mantêm 
incentivos de R$ 804 milhões e R$ 
694 milhões, respectivamente. O 
objetivo do Ministério da Fazenda 
é que o total de benefícios 
tributários só diminua dos 
atuais 4,2% do PIB (R$ 320 bil) 
para 2% em dez anos. Mas a 
CPMF é para já.
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Projeto “Porteira Adentro” visa 
beneficiar produtores rurais

Vereadores votaram em primeiro 
turno na noite de ontem em sessão 
ordinária, um projeto que tem como 
objetivo atender produtores rurais 
que vivem e trabalham em suas 
propriedades instaladas dentro dos 
limites do município de Umuarama.

O texto institui o “Programa Por-
teira Adentro” destina fomento a 
atividade rural, através de auxílio na 
execução de obras de infraestrutura 
atendendo necessidades básicas 
das propriedades rurais.

Se aprovado, prevê que ativida-
des de planejamento, coordenação 
e a execução do serão realizadas 
pelas Secretarias Municipais.

O auxílio será desenvolvido da 
seguinte através da execução de 
serviços de aber tura, conserva-
ção e recuperação de estradas de 
acesso e dentro das propriedades 
rurais, incluindo, terraplanagem, 
patrolamento, cascalhamento e 
britagem; também a realização de 
terraplanagem para construção de 
empreendimentos agropecuários e 
estruturas agrícolas, além de forne-
cer transporte de cascalho, britas e 
similares, este último gratuitamente.

REQUISITOS
Os proprietários rurais que quise-

rem participar do programa, deverão 

Leis ambientais
Os vereadores Newton Soares e 
Junior Ceranto, autores do projeto, 
esclarecem que todos os serviços 
realizados deverão respeitar a legisla-
ção ambiental e caberá ao agricultor, 
a responsabilidade pela elaboração 
e aprovação dos projetos ambien-
tais junto aos órgãos competentes, 
com a respectiva licença ambiental. 
O maquinário utilizado no trabalho 
dentro da programação deverá ser do 
município ou de terceiros, atendendo 
as disposições legais pertinentes. 
Mas também poderão ser utilizadas 
máquinas e equipamentos de órgãos 
governamentais, mediante Convênio 
ou Consórcio Intermunicipal.

ser os donos, posseiro ou arrenda-
tário/parceiro da propriedade rural, 
onde será aplicada a programação; 
ter na produção agropecuária, agrí-
cola ou agroindustrial, sua principal 
atividade econômica ou meio de sub-
sistência; ser inscrito e encontrar-se 
com sua inscrição ativa como produ-
tor rural e estar em dia com todos os 
tributos municipais.

O projeto também detalha sobre 
os valores de diárias do maquiná-
rio, combustível e que tipo de equi-
pamento que poderá ser utilizado 
na execução.

O projeto de Lei será votado 
novamente me segundo turno na 
próxima segunda-feira (17) e, se for 
aprovado, será encaminhado para 
sanção do chefe do Executivo.

PROGRAMA pretende beneficiar produtores rurais com equipamentos para manutenção em suas propriedades

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

O deputado Ademar Traiano (PSDB) 
foi reeleito ontem (10) presidente 
da Assembleia Legislativa do Paraná 
pela chapa “Parlamento Forte”, com 
48 votos a favor, 6 abstenções e 
nenhum voto contra. Esta é a quarta 
reeleição consecutiva de Traiano como 
presidente da Alep. A posse da 
Mesa eleita – composta pelo 1º vice: 
Tercílio Turini (CDN), 2º vice: Do 
Carmo (PSL), 3º vice: Requião Filho 
(MDB), 1º secretário: Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), 2º secretário: Gilson 
de Souza (PSC), 3º secretário: 
Alexandre Amaro (Republicanos), 4º 
secretário: Nelson Luersen (PDT), e 
5º secretário: Gilberto Ribeiro (PP), 
será em 2 de fevereiro de 2021.

DIVULGAÇÃO
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Pós-guerra
Manfred Dasenbrock, 
presidente do Sicredi, uma 
das maiores cooperativas 
de crédito do Brasil e com 
atuação em 319 cidades 
do Paraná, disse que, 
para grande parte dos 
empresários, a solução pode 
passar pelas cooperativas. 
A Sicredi tem mais de 4,3 
milhões de associados - 1 
milhão no Paraná. Dasenbrock 
disse que a capilaridade das 
cooperativas e os preços 
praticados na concessão do 
crédito serão fundamentais 
no que descreve como 
realidade “pós-guerra”.

Retomada econômica
O governo do Paraná prevê a 
abertura de 16 mil postos de 
emprego direto. Empresas 
como Klabin (ampliação 
da fábrica em Ortigueira), 
Heineken (ampliação da 
planta em Ponta Grossa) e 
Prati-Donaduzzi (em Toledo) 
apontam para fortes sinais 
de retomada econômica: 
“É uma conquista para 
o Estado. Criamos um 
ambiente favorável para a 
atração de investimentos 
e geração de emprego”, 
afirmou o governador 
Ratinho Junior. 

PTB de luto
Morreu o presidente do PTB 
de Foz do Iguaçu, Eduardo 
Luiz Teixeira da Silva, vítima 
de acidente com parapente. 
Eduardo Silva chegou a ser 
encaminhado ao Hospital 
Municipal de Foz e deixou a 
mulher e duas filhas. O piloto do 
parapente também ficou ferido e 
está internado no Hospital Costa 
Cavalcanti, estável.

Fôlego
O STF decidiu retirar a delação 
do ex-ministro Antonio Palocci 
de uma ação penal contra 
o ex-presidente Lula (PT) no 
âmbito da Operação Lava 

Jato. O processo envolvendo 
uma suposta propina de R$ 
13 milhões da Odebrecht 
para o petista estava pronto 
para sentença na mesa do 
juiz da 13ª Vara Federal de 
Curitiba, Luiz Anonio Bonat. A 
medida tomada pela Segunda 
Turma do STF evita uma nova 
condenação de Lula, pelo 
menos por enquanto.

Renda Brasil
O presidente Jair Bolsonaro 
montou um cronograma 
de inaugurações pelo País 
com o objetivo de visitar até 
dois estados por semana. O 
presidente também informou 
que pretende, até o fim 
do ano, lançar medidas de 
impacto social. É um projeto 
de lei que cria o Renda Brasil, 
uma reformulação do Bolsa 
Família. O valor ainda não foi 
informado, mas pretende ser 
superior ao existente, entre 
R$ 250 e R$ 300.

Ministro em Foz
O ministro Bento 
Albuquerque (Minas e 
Energia) estará hoje em Foz 
do Iguaçu. Albuquerque vai 
debater tendências do setor 
elétrico brasileiro, atualização 
tecnológica da usina de 
Itaipu e os investimentos da 
empresa em projetos que, 
juntos, receberão R$ 1 bilhão.

Convidado
O presidente Jair Bolsonaro 
convidou o ex-presidente 
Michel Temer (MDB) para 
chefiar a missão humanitária 
ao Líbano. Temer tem 
descendência libanesa.  

Mais empregos
A JBS está abrindo mais de 
5.200 novas vagas de emprego, 
500 delas no Paraná, para 
postos de abate, corte, desossa, 
centros de distribuição, 
incubadoras, fábricas de ração e 
outras áreas da empresa em 16 
estados e no Distrito Federal.

A Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) lidera o ranking da 
Faciap (Federação das 
Associações Comerciais 
e Empresariais do Estado 
do Paraná) de emissão 
de certificados digitais.

Foram 968 emissões 
de janeiro a julho, 65 a 
mais que o o número 
de procedimentos da 
Associação Comercial de 
Marechal Cândido Ron-
don, 2ª colocada, e 120 
a mais que o volume da 
associação de Toledo, 3ª 
melhor posicionada.

“Milhares de cer tifi-
cados foram emitidos 
desde que o serviço pas-
sou a ser oferecido, em 
2011, e a Aciu sempre 
esteve bem ranqueada”, 
destaca o presidente, 
Orlando Luiz Santos, 
ressaltando que: “O 
primeiro lugar estadual 
é fruto do bom atendi-
mento e uma grande 
conquista”, comemora.

CERTIFICAÇÃO 
DIGITAL

O Cer tificado Digital 
é um documento ele-
trônico que possibilita 
comprovar a identidade 
de uma pessoa, de uma 
empresa ou de um site. 
Esse documento funciona 
como a assinatura digital 
do contratante, com vali-
dade jurídica, garantindo 
segurança nas transa-
ções online, como troca 
eletrônica de documen-
tos, mensagens e dados. 

“Nossa parceira é a 
Cer tisign, maior cer ti-
ficadora do país, com 

Líder no ranking

mais de 1.800 locais de 
atendimento. A empresa 
já ultrapassou a marca 
de 10 milhões de docu-
men tos  em i t i dos” , 
expl ica a agente de 
registro Rosi Gasques.

A assinatura eletrônica 
entre pessoas físicas e 
jurídicas e a Receita Fede-
ral funciona como uma 
versão digital do CNPJ/
CPF. A operação utiliza 
algoritmos de criptogra-
fia assimétrica e permite 
aferir, com segurança, a 
origem e a integridade 
do documento. 

Com ele é possível rea-
lizar consultas, emitir notas 
fiscais eletrônicas, atualizar 
os cadastros de contribuinte, 
obter certidões da Receita 
Federal, cadastrar pro-
curações e acompanhar 
processos tributários por 
meio da internet. 

“O atendimento para 
validação ocorre com 
hora marcada, podendo 
ser agendado por tele-
fone (3621-6700) ou pelo 
site institucional aciupr.
com.pr”, explica.

FORAM 968 emissões de janeiro a 
julho, 65 a mais que o número de pro-
cedimentos da Associação de Marechal 
Cândido Rondon, 2ª colocada
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Obras avaliadas em R$ 620 mil 
são entregues em duas escolas

O prefeito Celso Pozzobom e a 
secretária municipal de Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso, inau-
guraram obras em duas escolas 
na tarde desta segunda-feira (10). 
Com a participação de vereadores, 
secretários municipais, do vice-pre-
feito Hermes Pimentel da Silva e 
da chefe do Núcleo Regional de 
Educação, Gilmara Zanata, foram 
entregues melhorias no valor de R$ 
263 mil na Escola Municipal Malba 
Tahan e a reforma completa da 
educação infantil da Escola Munici-
pal Vinícius de Moraes, onde foram 
investidos R$ 357,6 mil em recur-
sos do Finisa/Governo Federal, via 
Caixa Econômica Federal.

A Escola Malba Tahan recebeu 
12 aparelhos de ar-condicionado e 
diversos equipamentos, reforma das 
instalações elétricas, pintura geral 
interna e externa, instalação de um 
parquinho infantil novo e reforma 
completa dos banheiros. A secretária 
de Educação destacou o volume de 
investimentos no setor, nos últimos 
dois anos, que totalizam cerca de 
R$ 15 milhões em obras, aquisição 
de equipamentos, materiais e quali-
ficação de professores.

“Levantamos as demandas de 
todas as 42 unidades e o prefeito 
Celso Pozzobom nos surpreendeu 
com o volume de recursos inves-
tidos em melhorias, com o apoio 
dos vereadores, que superam com 
folga o que foi aplicado nos 10 
anos anteriores”, disse, incluindo 
projeto de contraturno escolar 
que permitiu a melhoria no nível 
de todos os alunos contempla-
dos. “Os ambientes melhoraram 
significativamente com as obras, 
o ar-condicionado, a qualificação 
dos professores e tudo mais que 

Avanços na Educação
O vice-prefeito Hermes Pimentel, o presidente da Câmara, Noel do Pão, a 

chefe do NRE, Gilmara Zanata, e a coordenadora da escola, Helena Batistuti – em 
nome da diretora Sandra Zubioli Morandi – discursaram destacando os inúme-

ros avanços no setor educacional e os esforços da administração municipal para 
promover os investimentos necessários. “As obras acontecem por causa da boa 

gestão, com planejamento, contas em dia e credibilidade. Tudo isso atrai as aten-
ções dos investidores e contribui para o desenvolvimento de Umuarama como 

nunca vimos antes”, completou Pimentel.

temos feito na cidade e nos distri-
tos”, apontou Mauriza.

O prefeito Celso Pozzobom lem-
brou dos avanços a partir de 2017, 
do planejamento que permitiu a reali-
zação de tantas obras, da prioridade 
na educação – “que é o maior inves-
timento no futuro de Umuarama” – e 
do apoio dos vereadores da base, 
que entenderam a importância des-
sas ações para a Educação e auto-
rizaram a adesão de Umuarama ao 
Finisa”, disse, diante dos vereadores 
Noel do Pão, Newton Soares – que 
no ato representou o secretário de 
Estado do Desenvolvimento Susten-
tável e do Turismo, Márcio Nunes –, 
Toninho Comparsi, Júnior Ceranto e 

Maria Ornelas, presentes na inau-
guração. Ronaldo Cardoso com-
pleta a base na Câmara.

O desenvolvimento visível da 
cidade em todos os setores, de 
acordo com o prefeito, tem desper-
tado interesse de muitos empresá-
rios em investir na cidade, o que tem 
acontecido apesar da pandemia. 
“Nosso índice de aprovação de pro-
jetos para construção civil continua 
elevado e em julho tivemos o maior 
volume mensal de todo o ano, bem 
acima da média dos últimos cinco 
anos, e os avanços vão continuar na 
educação – inclusive com a realiza-
ção de concurso público para contra-
tar mais professores”, disse.

O prefeito Celso Pozzobom destacou avanços desde 2017, com o planejamento que permitiu a realização das 
obras prioritárias na educação

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
BRUNA DE SALLES RIBEIRO EIRELI, sob CNPJ nº 21.185.339/0001-
80, torna público que requereu ao Instituto Água e Terra – IAT, a Licença 
Ambiental Simplificada – LAS, para o empreendimento a seguir especificado:
ATIVIDADE: Transbordo de resíduos da construção civil, Classe II - Não 
Perigosos
ENDEREÇO: Estrada Dias s/nº, Lote de Terras n° 26-D, da Gleba nº 
12-Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro
MUNICÍPIO: Umuarama – PR

Cadáver é encontrado dentro 
de fossa no distrito de Eliza
O corpo de um homem 

foi encontrado dentro de 
uma fossa, no quintal de 
uma residência, no distrito 
de Eliza, em Xambrê (38 km 
de Umuarama). O fato acon-
teceu na tarde de ontem 
(10) e o corpo não havia 
sido oficialmente identifi-
cado até o início da noite, 
mas acredita-se que pode 
ser de um policial militar 
da reserva considerado 
desaparecido.

As c i r cunstanc ias 
que levaram à mor te 
do homem também não 
haviam sido confirma-
das oficialmente, pois 
aguarda-se um exame 
de necropsia, que é feito 
somente no Instituto 
Médico Legal (IML) de 
Umuarama, para onde foi 
recolhido o cadáver.

DESCOBERTA
Pol ic ia is mi l i tares 

de Xambrê receberam 
uma ligação anônima 

informando que havia 
um corpo dentro de uma 
fossa, no quintal de uma 
casa na rua Rio de Janeiro 
– em frente à Escola Muni-
cipal daquele distrito.

Os policiais foram até 
o locar, onde realizaram 
uma verif icação preli -
minar e confirmaram a 
existência do cadáver.

Peritos do Instituto 
Médico Legal (IML) e da 
Criminalística de Umua-
rama foram acionados e 
na tarde de ontem se des-
locaram até a comunidade.

Foi necessária a inter-
venção de uma equipe 
do Corpo de Bombeiros 
de Umuarama para fazer 
a remoção do corpo de 
dentro da fossa.

Apesar de ainda não 
haver uma identificação 
formal do cadáver loca-
lizado, acredita-se que 
possa ser do policial mili-
tares da reserva Mauro 

Barros, que estaria desa-
parecido há 5 dias. O 
corpo estava na fossa 
aberta no quintal da casa 
de um amigo de Mauro, o 
que ajuda a reforçar que 
pode ter sido ele mesmo 
a vítima. Ainda confirme a 
polícia, naquele imóvel não 

foram vistos moradores. 
Investigações para averi-
guar as causas da morte 
serão iniciadas assim que 
a Polícia Civil de Xambrê 
receber o laudo oficial do 
exame cadavérico, que 
será lavrado pelos peri-
tos criminalistas.

Ontem (10), na comemoração dos 166 anos da Polícia Mili-
tar do Paraná, o Governador Ratinho Jr fez a entrega de 58 
novos veículos à corporação e inaugurou o Bloco 3 da Aca-
demia Policial Militar do Guatupê, em São José dos Pinhais, 
na RMC. Foram entregues caminhonetes, vans (ambulâncias) e 
caminhões, um investimento de R$ 6,8 milhões. Entre os veí-
culos, estão 2 automóveis para a PM de Umuarama, indicados 
pelo Deputado Estadual Delegado Fernando Martins.

ASSESSORIA

Corpo arrastado 
Durante as averiguações iniciais no interior do imóvel, peri-

tos encontraram rastros de sangue, dando conta de que 
aparentemente o corpo tenha sido arrastado do interior do 
imóvel até a fossa. Se for confirmada a hipótese de homi-
cídio, quer dizer que o corpo foi desovado. Também foram 
encontrados vestígios de consumo de bebidas alcoólicas.
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Crime bárbaro
Com o slogan “O futuro 
é cuidar das pessoas”, a 
prefeitura da pequena Rio 
Formoso, na Mata Sul de 
Pernambuco, parece ignorar 
o clima nas ruas. Na noite 
do último domingo, no 
Dia dos Pais, o blogueiro 
Áquila Bruno Silva e seu 
filho de 11 anos foram 
emboscados e assassinados 
dentro do carro em frente a 
um supermercado. Ele era 
crítico ferrenho da gestão da 
prefeita Isabel Hacker (PSB). 
A Polícia Civil já identificou 
o culpado, mas não revelou 
o nome nem se o duplo 
assassinato tem motivação 
política. Até o fechamento 
da Coluna, as informações 
de fontes de Pernambuco 
apontavam para um guarda 
municipal, reconhecido por 
testemunhas dos disparos. 

Laços de família
A prefeita Isabel Hacker é mãe 
do prefeito Sérgio Hacker, de 
Tamandaré (PE), cuja primeira-
dama, Sari Corte, foi indiciada 
pela morte do menor Miguel 
Otávio. Era aquele menininho 
filho da empregada que caiu 
de um prédio no Recife.

De casa
O ministro Fábio Faria 
emplacou na Empresa 
Brasil de Comunicação 
como assessor Especial II 
um ex-funcionário de seu 
gabinete, com pós-gradução 
em Designer. 

Coldre presidencial
Jair Renan, o filho Zero 
Quatro do presidente 
Bolsonaro, tem tido 
aulas de tiros com fuzis, 
metralhadoras e pistolas em 
Brasília. Bem acompanhado 
pelos seguranças. 

País do Racismo
O jovem Matheus 
Fernandes, 18, negro, 
pobre, foi agredido por 

supostos seguranças a 
paisana de um shopping 
do Rio de Janeiro porque 
suspeitaram que ele havia 
roubado um relógio das 
lojas Renner. Ele havia 
pagado R$ 300 pela peça 
para presentear seu pai. 
O caso se soma a tantos, 
diários, que não chegam 
aos olhos nem aos ouvidos 
dos brasileiros.

Cena de filme
Esse crime de racismo 
remete a episódio em Belo 
Horizonte, de muitos anos 
atrás, que está no prelo de 
um livro e contado pelo 
ex-menor que foi parar na 
Febem. Ele vislumbrava 
comprar um tênis Nike 
em destaque na vitrine de 
loja no Centro. Trabalhou 
meses para isso. Quando 
entrou na loja, descalço e 
sujo, com dinheiro no bolso 
para aquisição, foi expulso 
e agredido pelo segurança, 
que suspeitava de roubo. 

Resultado...
... O engraxate voltou para 
casa revoltado, aos prantos; 
pegou o revólver do 
irmão, retornou ao mesmo 
comércio e levou o tênis 
empunhando a arma. 

MERCADO
Brasil na agenda
Os estrangeiros estão 
perdendo o medo de 
vir ao Brasil. O e-mundi, 
que promove press-trips e 
seminários, fechou viagens 
com grupos para cidades 
históricas de Minas Gerais, 
Bahia e para a terceira edição 
da navegação pelo rio Negro 
na Amazônia no primeiro 
semestre do ano que vem.

Inauguração
de CMEI

Na tarde de ontem (10), 
o prefeito Celso Pozzobom, 
vereadores e autoridades 
entregaram a reforma com-
pleta do CMEI Vinícius de 
Moraes, no Parque Jabutica-
beiras, simbolizando obras 
realizadas em diversas uni-
dades que além de mais 
conforto e segurança para 
alunos e professores, pos-
sibilitarão ampliar o número 
de vagas da educação infan-
til (0 a 3 anos), contribuindo 
para reduzir a demanda 
reprimida no segmento.

De acordo com o diretor 
de Obras da Prefeitura, Nélio 
Guazzelli, os 385,17 m² da 
unidade educacional recebe-
ram melhorias e a ampliação 
de pouco mais de 10 m². A 
reforma contempla a troca do 
piso, de toda a cobertura, for-
ros, pintura interna e externa 
e readequações dos siste-
mas hidráulico e elétrico, 
com instalação de ar-condi-
cionado em todas as salas. 
“A cobertura ganhou estru-
tura metálica com telhas de 
zinco de duas camadas, per-
mitindo isolamento térmico e 
acústico”, explicou.

De acordo com o prefeito 
Celso Pozzobom, a Prefeitura 
tem realizado uma série de 

AS adequações atendem às recomendações do NRE, assegurando mais conforto e 
segurança para os alunos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

reformas, adequações de 
espaço, ampliações, insta-
lação de ar-condicionado e 
outras melhorias em pratica-
mente todas as escolas da 
cidade, apesar das restrições 
impostas pela pandemia.

A secretária Mauriza de 
Lima Menegasso afirmou 
que as adequações atendem 
às recomendações do NRE, 
assegurando mais conforto e 
segurança para os alunos, e 
também agradeceu à equipe 
da Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, 
Projetos Técnicos e Habita-
ção pelo empenho.

O prefeito destacou 
ainda a parceria com o 
NRE na reforma do setor 
de ensino fundamental da 
Escola Vinícius de Moraes e 
lembrou uma série de obras 
que contemplaram a popula-
ção do Parque Jabuticabei-
ras, como micropavimenta-
ção, reforma e ampliação 
da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), pavimentação 
em ruas do Sete Alqueires 
(bairro vizinho), horta comu-
nitária, iluminação de LED 
em todo o parque, instala-
ção de parquinho infantil e 
em breve a pintura do giná-
sio de esportes local.
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MIP na era digital
Ter sempre a natureza como aliada. Este é o 

ensinamento por trás do Manejo Integrado de Pragas 
(MIP), sistema produtivo que utiliza os organismos 
presentes na própria lavoura, como insetos, aranhas, 
fungos e outros, para combater as pragas que causam 
dano à produção. O uso destes inimigos naturais traz 
reflexos positivos no bolso do produtor e na sanidade da 
plantação, por meio do uso racional dos agroquímicos.

Não é de hoje que o SENAR-PR aposta no MIP, 
ofertando em seu catálogo o curso “Inspetor em 
Manejo Integrado de Pragas em Soja (MIP-Soja)”. 
Recentemente, a instituição passou a oferecer 
também um curso para utilização do MIP na cultura 
do milho. Agora o MIP entra em nova etapa, com o 
desenvolvimento de um aplicativo para celular que 
permite inserir os dados referente à presença de pragas 
em solo paranaense em tempo real.

O novo aplicativo possibilitará compilar estes dados 
em nível estadual, de modo que seja possível visualizar 
quais as principais pragas em cada região e assim 
elencar ações conjuntas de controle.

Por enquanto, neste ciclo 2020/21, o aplicativo 
estará disponível apenas para os instrutores de MIP, 
com a intenção de que os desenvolvedores e usuários 
testem e validem essa tecnologia. Logo, logo, essa 
ferramenta estará à disposição dos produtores e 
trabalhadores rurais do Estado, levando o MIP para uma 
nova era tecnológica!

sistemafaep.org.br

PM de Umuarama apreende 
contrabando em Perobal

Denúncias anônimas 
levaram uma equipe da 
Polícia Militar de Umua-
rama até o município 
de Perobal na tarde 
de ontem, onde foram 
encontrados cigarros 
contrabandeados do 
Paraguai e armas de air 
soft. Uma pessoa foi 
presa em flagrante.

De acordo com o 
tenente Mikael Torres, 
comandante do Grupo 
Rotam, do 25º Batalhão 
da PM, a denúncia dava 
conta de que havia pro-
dutos ilícitos no interior 
de um imóvel situado na 
Estrada Velha em Pero-
bal (município localizado 
a 20 quilômetros de 
Umuarama).

Quando os policias 
chegaram ao local para 
uma checagem inicial, 

descobriram que havia 
algumas pessoas dentro 
do imóvel, quando deram 
início à abordagem.

Foi quando os ocu-
pantes da casa fugi-
ram, mas um deles aca-
bou sendo capturado.

Os PMs encontraram 
um veículo Fiat Toro rou-
bado, que estava carre-
gado com vários pacotes 
de cigarros contraban-
deados do Paraguai. 
Além deste, dentro de 
um Ford Fusion, estavam 
várias caixas contendo 
armas de air soft.

O homem capturado 
no interior da casa foi 
conduzido. Os produ-
tos contrabandeados 
e os veículos, foram 
encaminhados à Dele-
gacia da Polícia Fede-
ral em Guaíra.

SEGUNDO a Polícia Militar, a apreensão gerou um prejuízo de aproximadamente 
R$ 700 mil aos contrabandistas

ALAN GABRIEL/REDE TV SUL
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O céu continua a favor das suas finanças e você deve ficar 
atenta às oportunidades de faturar. Júpiter na Casa do Sucesso 
pode abrir novos horizontes para a sua carreira, seja uma pro-
moção, um emprego melhor ou um aumento de salário. 

Touro 21/04 a 20/05
Seu dia deve começar tenso em casa e os conflitos com 
parentes podem aumentar ao longo da tarde. Vai ser difícil 
chegarem a um acordo, mas o diálogo será o único caminho 
para resolver as coisas. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Há risco de deixar escapar uma informação sigilosa ou revelar 
seus planos a gente falsiane, mentirosa e trapaceira. Tá amar-
rado! Dobre a atenção para não cair em armadilhas nem ser 
vítima de fofocas. Proteja seus segredos, especialmente seus 
projetos para o futuro. 

Câncer 21/06 a 21/07
Unir-se a outras pessoas e trabalhar em equipe será uma boa 
opção para você hoje. A Lua na Casa das Associações protege 
as parcerias e avisa que você pode conseguir bons aliados 
para seus projetos. 

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
Sol e Mercúrio anunciam uma fase de transformações e algumas 
mudanças podem não ser tão fáceis como você gostaria. Ainda 
bem que a Lua está no seu paraíso astral, trazendo doses extras 
de sorte, entusiasmo e criatividade.  

Aquário 21/01 a 19/02
Procure conversar numa boa para resolver qualquer conflito sem 
tretas. Júpiter no seu inferno astral avisa que vai se sair melhor 
no trabalho se puder fugir de agitação e ficar mais de boa no seu 
canto. Um ambiente tranquilo vai aumentar a sua concentração.

Peixes 20/02 a 20/03
Você terá muita facilidade para se comunicar com as pessoas hoje. 
Deve, inclusive, ter cuidado para não se distrair com as conversas e 
deixar os compromissos de lado. A Lua em quadratura com Sol e Mer-
cúrio alerta que pode enfrentar conflitos e mal-entendidos no trabalho. 

Pode ser um bom momento para fazer consultas e exames 
preventivos de rotina ou para se informar melhor sobre um tra-
tamento importante. Já o Sol e Mercúrio fecham na parceria e 
reforçam o seu desejo de progredir na carreira. 

Talvez tenha que rever alguns planos ou abrir mão de alguns dese-
jos. Evite bater de frente com chefes ou autoridades, pois isso não 
será nada bom para a sua imagem: mantenha a calma para não 
ter de buscar sua dignidade no lixo depois. Pode ter mudanças no 
trabalho à tarde e tudo indica que serão a seu favor.

Você estará com a cabeça cheia de ideias, sonhos e preocupa-
ções, então, vai precisar de muita disciplina para manter o foco 
no trabalho e terminar o que começou. Não se deixe impressio-
nar ou amedrontar pelo que vai ver e ouvir hoje. 

Pode mudar de casa ou trocar os móveis de lugar para deixar sua 
casa mais gostosa. Também pode mudar de emprego e se reconci-
liar com alguém da família. A Lua em Touro turbina sua sensualidade 
e promete momentos intensos na paquera e no romance.

Sol e Mercúrio iluminam o ponto mais alto do seu Horóscopo, isso 
significa que você terá ainda mais ambição e disposição para correr 
atrás do que quer. Agora, se você trabalha em equipe ou tem uma 
sociedade, é bom tirar o pé do acelerador e conversar bastante para 
conciliar as suas vontades com as vontades dos outros. 

Solução

JÁ NAS BANCAS!

LIVRÃOLIVRÃO

e nas
livrarias!

e nas
livrarias!

Já nas
bancas
Já nas
bancas

@editorapixel

/editorapixel

BANCO 23

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

SFTF
URTICARIA

ABERTAOIL
DAANEMIA
ETCOSBR
SOARTEU

TERMOMETRO
NAMORAC
VARALEPA

COROARCAS
LTORLEI
VIESRASO
IDTEORN
DOBRADIÇA

BOLSASMIL

O país
não indus-
trializado

Gerador
de

energia
nuclear

Enfeite
para os
cabelos

Reação
alérgica
cutânea
(Med.)

Oposto de
"fechada"

Palavra
usada em 
listas muito

longas

Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

(?) bem:
causar

boa
impressão 

Eventual;
acidental 

Aparelho
para me-
dir a tem-
peratura

Fruto
comum de

geleias

Interjei-
ção de
susto

Formato
da canto-

neira

Tira
estreita
de pano

Peça que
faz girar
portas e
janelas

O de
nicotina é

alto no
cigarro

Sucede
ao "M"

Sacolas
com alça

Dez vezes
cem

Não
fundo

Exame de
urina

Regra;
norma

Rodovia
(abrev.)

Tipo de 
baú (pl.)

Produtora 
de pérolas

Sílaba de
"motor" 
Billy (?),
cantor

Corda pa-
ra roupas

Grupo 
de canto

Que te
pertence

O dente da
mastigação

Orquestra 
Sinfônica (BR)

A cidade
do Coliseu

Problema
sanguíneo
Aposento
de navios

Condutor
de água

Primeiro
verbete

Instrumentos usados
em toques militares Dizer

3, em
romanos 

Óleo,
em inglês
O Livro de 
(?), (Bíblia)

Vitamina
antigripal
Juliana
(?), atriz

3/eas — oil. 4/coro — idol. 9/urticária.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500
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ZOOM
Juliana Pradela na lente exclusiva a fotógra-
fa Luci Lemes ilumina a coluna desta início 

de agosto. O tempo passa rápido demais.....

O seu nível de consciência é proporcional 
ao seu estado de presença. Transcenda 

a barreira do tempo e crie algo novo, no 
aqui e no agora. Presentifique-se. 

(Wallace Lima) 

ON 
Feito especial-

mente para quem 
já participou 

do Empretec ou 
quem ainda sonha 
em participar, o 

Empretec Summit 
Brasil 2020 será 
um evento do 
Sebrae total-

mente on-line. 
Participantes do 
país inteiro irão 
aprender, trocar 

experiências e co-
nhecimento em um 
mesmo ambiente 
digital. Mais do 

que nunca é super 
importante acompanhar as mudanças do 
mundo e continuar se atualizando e se 

conectando com as pessoas. Inscrições - 
https://bit.ly/33v3Tpb.

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna -, João Paulo Moreira, 
Marcia Bordignon e Reginaldo Cezar de 

Souza. Da coluna: felicidades.

LUCI LEMES
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NEWS
n O sinal até 12 vezes mais 

estável que o de um smartphone 
é o principal diferencial do Wi-Fi 
nativo da Nova S10, que é capaz 
ainda de se manter mais tempo 
conectada à rede 4G em função 

da antena que amplifica o sinal – 
isto se traduz em maior velocida-

de de transmissão de dados.

n A Nova S10 incorpora tam-
bém a mais moderna geração do 
multimídia MyLink. A novidade é 
a projeção sem fio para Android 
Auto e Apple Car Play. Esta é a 
primeira aplicação deste recurso 
em um modelo da marca no país.

n Na S10, tecnologia está 
presente em todos os pilares, e 

por isso ela tem sido considerada 
a picape com o melhor balanço 
entre robustez, dirigibilidade e 

conforto - tanto no asfalto quan-
to no fora-de-estrada.

n Na parte traseira, a pica-
pe equipada com câmera de ré 
projeta agora imagens de alta 

definição e conta com a função 
de engate. Traz linhas linha-guia 
específica e zoom para facilitar 
a operação. Outro recurso inte-
ressante deste sistema é que o 

usuário consegue acionar tempo-
rariamente a câmera traseira em 

plena viagem para uma checagem 
da situação do reboque.

CHEGOU A NOVA S10 !
 - cheia de inovação - 

“Tecnologia não lhe falta. Eficiência ela tem de sobra. Modernidade 
é premissa básica. Conectividade é um avanço no tempo. Estamos 

falando das principais virtudes da Chevrolet S10 2021 que acabou de 
chegar no mercadoE JÁ ESTÁ NA Concessionária Uvel. Enfim, a princi-
pal definição da picape mais amada no Brasil é de que o que era bom 

pode ficar melhor ainda.”

 A Picape que mais evolui no mercado ganhou design mais imponen-
te com identidade diferenciada para a versão High Country, Modelo da 

Chevrolet é o primeiro no segmento com Wi-Fi nativo. Novo turbo e nova 
calibração do motor diesel aprimoraram a performance e a eficiência 

energética da picape. Estrutura da cabine mais resistente, seis airbag em 
todas versões e sistema de frenagem autônoma de emergência reforçam 
pacote de segurança A tecnologia permite que sejam feitas atualizações 
remotas (Over the Air) de sistemas eletrônicos do veículo. Mais do que 

isso, a picape da Chevrolet agora é capaz de identificar a necessidade de 
troca de óleo, por exemplo, e enviar um alerta para o WhatsApp do pro-
prietário, que também pode iniciar a refrigeração da cabine à distância 
como forma de experimentar uma das várias funções do novo aplicativo 
myChevrolet. Tudo isso faz parte da conectividade nível quatro, o mais 

avançado disponível no mercado. Como se não bastasse o salto evolutivo 
proporcionado pela conectividade avançada, a Nova S10 se reforça em 
outros importantes pilares: segurança, performance e design. Como se 

pode ver, a Nova S10 chega com novidades relevantes para o consumidor 
e segue sobre uma base extremamente sólida, formada pela tradição da 

marca Chevrolet no segmento de picapes. A Nova S10 está disponível em 
três opções de carroceria (cabine dupla, cabine simples e chassis cab).

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!
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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

Com um leque enorme de 
opções, escolher qual carreira 
seguir não é um processo fácil. 
Para auxiliar nesse momento, e 
esclarecer dúvidas, a Unipar de 
Toledo promove o projeto Círculo 
de Diálogos com alunos do ensino 
médio de colégios do munícipio e 
da região.

Organizado pelo Programa 
de Valorização da Educação 
(Prove) e com a participação de 
professores e coordenadores 
dos cursos, via web, o projeto 
se conecta com os estudantes 
secundaristas para repassar 
informações esclarecedoras 
sobre os cursos, profissões, 
carreiras e vestibular. 

Devido à pandemia do novo 
coronavírus, o projeto retornou 
este ano de forma on-line. Via 
Google Meet, as equipes da 
Unipar apresentam os diferenciais 
da Instituição para os alunos.

Os colégios Dario Vellozo 
(Toledo) e Sesi (Toledo e 
Marechal Cândido Rondon) 

já foram beneficiados. A live 
começou com o diretor da Unipar, 
professor Sérgio Ferrazoli, dando 
boas-vindas aos participantes. 
Em torno de 300 estudantes 
receberam informações sobre 
os cursos oferecidos nas 
modalidades de graduação 
presencial, semipresencial e a 
distância. 

Desta vez, coordenadores dos cursos esclareceram dúvidas de alunos dos 
colégios Dario Vellozo e Sesi; cerca de 300 foram contemplados

Projeto apoia estudantes na 
escolha da profissão 

CÍRCULO DE DIÁLOGOS ON-LINE

Análise de Sistemas: Professor 
Fernando Botelho interage com alunos 

e ressalta diferenciais da Unipar EXTRAVIO DE ALVARÁ

APARECIDO AMARO DOS SANTOS 
pessoa jurídica de direitos privados, 
inscrito no CPF: 634.104.439-91 
estabelecida no Bairro Jardim Alvo-
rada, 490-rua 12, 17 na cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, com 
cadastro municipal nº 23499/2001 
comunica para os devidos fins o 
extravio de seu Alvará de Licença 
Municipal, com esta publicação o 
mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.

Tráfico I
PMs de Umuarama apreenderam 
pedras de crack por volta das 9h de 
ontem (10) durante patrulhamento de 
rotina pelo Mutirão do Jardim Alvo-
rada. Uma mulher de 38 anos foi avis-
tada em atitudes suspeitas, tentando 
esconder dos policiais uma sacola que 
trazia nas mãos. Assim que foi vista, 
acabou sendo abordada e, consta-
tado que ela transportava 6 pedras 
pequenas de crack, prontas para serem 
comercializadas e uma pedra grande do 
entorpecente, totalizando 51 gramas. 
Mesmo sem antecedentes criminais, 
a mulher foi conduzida à delegacia e 
denunciada por tráfico.

Tráfico II

Às 12h de ontem (10), policiais militares 
de Alto Piquiri (município situado a 42 
km de Umuarama), seguiram denún-
cias de que um jovem de 21 anos 
teria chegado de Umuarama trazendo 
drogas para comercializar no Distrito de 
Paulistânia e chegaria num ônibus. Os 
PMs foram até o Terminal Rodoviário, 
onde abordaram o suspeito quando 
desembarcava. Ele trazia no corpo, 
invólucros contendo 53 gramas de 
cocaína e 10 gramas de crack, além de 
uma certa quantia em dinheiro e um 
telefone celular. O jovem foi preso e 
denunciado na delegacia por tráfico 
de entorpecentes.

DIVULGAÇÃO
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Assembleia Legislativa
debate esporte no Paraná

Entre os diversos setores afeta-
dos pela pandemia do coronavírus as 
atividades esportivas também foram 
diretamente atingidas pela paralisação 
das atividades, o que dificultou a vida 
de muitos atletas e federações.

Para discutir o assunto, a Comis-
são de Esportes da Assembleia Legis-
lativa do Paraná, presidida pelo depu-
tado Douglas Fabrício (CDN), debate 
hoje (11) a partir das 10 horas em 
uma audiência pública a necessidade 
de uma ajuda governamental para os 
atletas e federações, além da discus-
são de um protocolo para a retomada 
das atividades esportivas.

O futebol profissional já teve autoriza-
ção para retomar, mas o pedido de diver-
sas federações é que as demais moda-
lidades esportivas também tenham 
condições de voltar às atividades.

A audiência contará com a participa-
ção do Superintendente do Esporte no 
Paraná, Helio Wirbiski, além de presiden-
tes de federações e atletas paranaenses.

APOIO
No final de julho, um requerimento 

apresentado pela Comissão de Espor-
tes foi enviado aos senadores para-
naenses em Brasília declarando apoio 
ao projeto de lei 2824/20 que prevê 
o pagamento de auxílio para atletas e 
profissionais do setor, renegociação 
de dívidas de entidades e linhas de 
crédito para empresários ligados ao 

esporte, em especial os pequenos. 
A proposta, que já foi aprovada na 
Câmara dos Deputados, está em aná-
lise no Senado Federal.

Segundo o texto, “profissionais do 
setor esportivo terão direito a três parce-
las de auxílio emergencial de R$ 600. A 
regra vale para atletas, paratletas, técni-
cos, preparadores físicos, fisioterapeutas, 
nutricionistas, psicólogos, massagistas, 
árbitros e auxiliares de arbitragem, de 
qualquer modalidade, sendo profissional 
ou não profissional, incluídos os traba-
lhadores envolvidos na organização das 
competições, entre outros”.

De acordo com o presidente da 

Comissão de Espor tes, deputado 
Douglas Fabrício, a área do esporte 
precisa urgentemente de apoio.

“É de grande importância neste 
momento delicado da economia que 
os profissionais da área de esporte 
recebam ajuda. Sabemos que devido 
a pandemia do coronavírus a área do 
esporte é uma das mais afetadas, com 
suas atividades integralmente paralisa-
das. Por isso, manifestamos e pedimos 
a aprovação deste auxílio”, afirmou.

A audiência será transmitida ao 
vivo pela TV Assembleia, através do 
canal aberto 20.2 e 16 pela Claro/Net, 
além das redes sociais do Legislativo.

O futebol profissional já teve o retorno autorizado, mas diversas federações de outras modalidades querem 
também voltar às atividades

DIVULGAÇÃO
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