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TSE aprova resoluções 
com novas datas 
das eleições 
municipais 
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Polícia descarta vingança no 
caso da morte de ex-policial
A Polícia Civil de Xambrê, que investiga o assassinato de um ex-policial militar no Dis-
trito de Eliza, descartou a hipótese de que o crime tenha sido motivado por vingança. 
Existia a suspeita de que o caso do reservista de 57 anos teria ligação com a morte 
de três jovens - dois deles moradores de Pérola e um de Curitiba - durante confronto 

com policiais militares há uma semana naquela região. l Pág. 8

Nova sede da Escola 
Tempo Integral é 
inaugurada no 
Alphaville 

Raio mata agricultor e 
quase todo o gado em 
propriedade 
no noroeste

Chão de gelo
Em cinco minutos, uma chuva de granizo causou 

estragos em residências em pelo menos quatro bairros 
em Umuarama na manhã de ontem. As ruas da cidade 

ficaram forradas pelas pedras de gelo. Moradores 
pediram ajuda à Defesa Civil, que disponibilizou lonas e 
telhas para a cobertura das casas danificadas. l Pág. 9
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Coalizão
Ricardo Barros (Progressistas-PR), novo líder do governo federal na 
Câmara dos Deputados, defendeu a distribuição de cargos no governo 
para fortalecer a articulação no Congresso. “É preciso enfrentar 
a corporação dos servidores públicos” para aprovar a reforma 
administrativa. É absolutamente justo que os partidos que deem 
governabilidade ao presidente tenham participação programática no 
governo”. Barros afirmou ainda que a articulação inclui a “coalizão de 
governo”, uma vez que o presidente e seu partido têm apenas uma 
parcela de representantes no Congresso e precisa formar maioria 
simples e qualificada para a aprovação de suas matérias de interesse.

 Direito autoral e intelectual
A Câmara dos Deputados aprovou ontem (13), por 350 votos a 19, 
o requerimento de urgência do projeto que isenta órgãos públicos 
e entidades filantrópicas do pagamento de direitos autorais pelo 
uso de obras musicais em eventos. Na prática, a aprovação acelera 
a tramitação do projeto. Ainda não há, contudo, uma data definida 
para a votação do texto. Diversos músicos, entre os quais Gilberto 
Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Djavan e Paula Fernandes, 
encabeçam uma campanha contrária à votação da proposta, 
argumentando que os direitos autorais são de direito intelectual 
privado do compositor e questionam a pressa do Legislativo em 
debater o assunto em meio à pandemia do novo coronavírus.

Dados incipientes
O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou ontem (13), em 
audiência pública no Congresso Nacional, que os dados sobre a vacina 
russa Suptnik V contra o novo coronavírus ainda são incipientes e que a 
melhor opção continua sendo a vacina de Oxford. Pazuello afirmou que 
participou na quarta (12) de videoconferência para discutir a Sputnik V 
com o governador do Paraná, Ratinho Jr, representantes da Anvisa 
e da embaixada russa. “Essa videoconferência mostrou que está 
muito incipiente, as posições ainda estão muito rasas, nós não temos 
profundidade nas respostas, não temos acompanhamento dos 
números”, afirmou Pazuello aos parlamentares. 

Como ganhar 
uma eleição
O ex-deputado federal Alex 
Canziani (PTB-PR), derrotado em 
2018 na disputa para o Senado, 
entrou para o mundo dos 
cursos, palestras, treinamentos 
e monitorias ao lançar um curso 
online sobre como ganhar uma 
eleição. “O curso será lançado no 
final do mês”, explicou Canziani, 
que tem como público-alvo, os 
interessados em concorrer a 
mandatos de prefeito e vereador 
nas eleições de 2020. Disse que a 
sua intenção é dar as ferramentas 
da estratégia eleitoral a 
pessoas bem intencionadas e 
interessadas em ingressar na 
política, transformando-as em 
“candidatos de alta performance”.

Baseado em 
princípios
Conforme o ex-deputado, ele 
pretende detalhar ao grupo de 
alunos, suas receitas para uma 
vitória eleitoral e adianta que 
sua teoria se baseia em alguns 
princípios. O primeiro deles é 
convicção de que as eleições 
são vencidas pela emoção e 
não pela razão, ou seja, deve-se 
“conquistar o coração do eleitor”. 
Ele também afirma ser necessário 
um “planejamento poderoso” 
mapeando pontos fortes e 
possíveis deficiências; destaca 
que candidato precisa ter uma 
“comunicação de impacto” e, por 
último, pontua que “o interessado 
deve arregimentar pessoas que 
acreditem no seu projeto”.
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TSE aprova resoluções com 
datas das eleições municipais

O TSE aprovou ontem (13), 
quatro resoluções com novas 
datas de eventos eleitorais.

Entre elas, está o novo Calen-
dário das Eleições Municipais 
2020, adiadas para os dias 15 
e 29 de novembro por Emenda 
Constitucional, promulgada 
pelo Congresso Nacional em 2 
de julho, devido à pandemia de 
covid-19. Os textos aprovados 
adaptam datas das resoluções 
do TSE referentes às eleições 
aos dispositivos da Emenda 
Constitucional promulgada.

MARCOS DEFINIDOS
O presidente do Tribunal, 

ministro Luís Roberto Barroso, 
informou que as resoluções apre-
ciadas tratam, respectivamente, 
das regras gerais de caráter tem-
porário, de uma alteração pontual 
na resolução que dispõe sobre 
o cronograma operacional do 
Cadastro Eleitoral, de mudança 
na resolução dos atos gerais do 
processo eleitoral, e o novo Calen-
dário Eleitoral de 2020, que teve 
297 marcos temporais definidos.

A resolução do Calendário Elei-
toral aprovada traz as novas datas 
de alguns atos eleitorais já adia-
dos pela EC, como a das conven-
ções partidárias, para deliberar 
sobre escolha de candidatos e 
coligações, que passaram para 
o período de 31 de agosto a 
16 de setembro. Assim como o 
prazo para o registro de candida-
turas, que terminaria em 15 de 
agosto, e foi transferido para 26 
de setembro.

Pelo texto, os par tidos polí-
ticos e as coligações devem 
apresentar à Justiça Eleitoral 

Diplomação em dezembro
Já a diplomação dos candidatos eleitos precisará ocorrer até o dia 

18 de dezembro em todo o país. A data da posse dos eleitos (1º de 
janeiro de 2021) não sofreu alteração. A Emenda Constitucional per-
mitiu ao TSE solicitar ao Congresso Nacional a marcação, via decreto 

legislativo, de novas datas de eleições em estado ou município em 
que a situação sanitária revele riscos aos eleitores, mesários e servi-
dores da Justiça Eleitoral. Nesses casos, o prazo final para que essas 

votações ocorram vai até 27 de dezembro.

o requerimento de registro de 
seus candidatos até às 19h do 
dia 26 de setembro. Será pos-
sível enviar o requerimento, via 
internet, até às 8h.

Cumprindo também o que 

estabeleceu a EC, a resolução do 
calendário informa que a propa-
ganda eleitoral, inclusive na inter-
net, será permitida a partir de 27 
de setembro, após o fim do prazo 
de registro de candidatura.

SEGUNDO Barroso, resoluções tratam das regras gerais temporárias, do cronograma de cadastro, mudança 
no processo e do novo Calendário Eleitoral de 2020

DIVULGAÇÃO
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Como vencer...
O ex-deputado Alex Canziani 
(PTB), candidato ao Senado 
nas últimas eleições, vai 
lançar um guia on-line de 
como vencer uma eleição. A 
proposta do curso é orientar 
os candidatos sobre como 
funciona a corrida pelo pleito. 
Canziani, 30 anos de vida 
pública, disse que é possível 
orientar pessoas comuns a 
vencer eleições de forma 
íntegra. Os principais pontos 
do seu curso ensina como ir 
ao encontro de demandas 
realmente importantes para 
a população.

Vacinas covid
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
destacou a parceria do 
Legislativo com o Estado 
no combate ao coronavírus 
no Paraná. “Nós colocamos 
recursos na ordem de R$ 100 
milhões, da economia do 
Poder Legislativo, e de todos 
os deputados, para auxiliar 
o governo neste momento 
de extrema dificuldade, e 
buscando uma solução capaz 
de atender os interesses da 
população, com a compra de 
vacinas contra a covid-19”. 

Indenizações
O deputado Luciano Ducci 
(PSB) afirmou que vai votar 
contra o veto ao projeto de 
lei que prevê indenização 
aos profissionais da saúde 
incapacitados devido à 
atuação de combate à 
pandemia do coronavírus. As 
indenizações teriam o valor 
de R$ 50 mil, pagos pela 
União, para o profissional 
ou os seus dependentes no 
caso de morte. “É triste ver o 
descaso com a vida de quem 
atua na linha de frente de 
combate à  pandemia”.

Pedágio 
A Assembleia Legislativa vai 

instalar a Frente Parlamentar 
de Encerramento dos Contratos 
de Pedágio e a proposta central 
é o debate sobre o modelo das 
novas concessões previstas 
para 2022. A criação foi 
requerida pelo deputado 
Arilson Chiorato (PT).

Prêmio saúde
A Opas e o Ministério da Saúde 
vão premiar as melhores 
iniciativas de atenção primária 
à saúde durante a pandemia. 
Estudos indicam que uma 
atenção primária à saúde bem 
estruturada faz toda a diferença 
no controle da pandemia de 
coronavírus nos municípios 
brasileiros. Especialistas 
afirmam que localidades com 
uma boa organização dos 
serviços conseguem detectar 
precocemente os casos mais 
graves, encaminhar para 
tratamento e acompanhar 
o isolamento.

Devolução
O doleiro Dário Messer 
assinou acordo de delação 
premiada com a força-tarefa 
da Lava Jato que prevê o 
cumprimento de 18 anos e 9 
meses de prisão e também a 
entrega aos cofres públicos 
de 99% do seu patrimônio, de 
R$ 1 bilhão. Messer era líder 
de um banco paralelo que 
movimentou o equivalente a 
cerca de R$ 5,3 bilhões.

Agradecido
“Agradeço ao presidente 
Jair Bolsonaro pela 
confiança do convite 
para assumir a liderança 
do Governo na Câmara 
dos Deputados com a 
responsabilidade de 
continuar o bom trabalho 
do líder Vitor Hugo, de 
quem certamente terei 
colaboração. Deus me ilumine 
nesta missão” - do deputado 
Ricardo Barros (PP) que já 
participa hoje de reunião com 
ministros e líderes no Palácio 
do Planalto.

UBS no distrito
O distrito de Roberto Sil-

veira está bem próximo de 
conhecer a nova Unidade 
Básica de Saúde (UBS). As 
instalações já estão pron-
tas e foram inauguradas 
pelo prefeito Celso Pozzo-
bom ontem (13), ao lado 
do secretário do Desenvol-
vimento Sustentável e do 
Turismo, Márcio Nunes. 
Neste ano, o distrito foi con-
templado por várias obras 
de grande alcance social, 
realizadas pela Prefeitura. 
Além da nova unidade de 
saúde, a Escola Municipal 
Benjamin Constant também 
passa por reforma completa 
e ampliação. A obra foi visi-
tada pelo prefeito e comitiva 
nesta quinta. A Prefeitura 
também está instalando 
galerias pluviais e nas pró-
ximas semanas iniciará a 
pavimentação asfáltica das 
ruas do anel central do dis-
trito, melhorando a mobili-
dade e dando mais conforto 
para a população.

A UBS tem 129 m² e foi 
construída pela empreiteira 
Proativa Construções Ltda., 
de Campo Mourão. O inves-
timento do município é de 

R$ 330 mil, em recursos do 
Contrato de Financiamento 
à Infraestrutura e Sanea-
mento (Finisa). A previsão 
da secretária Cecília Civi-
dini é que a unidade inicie 
o atendimento em cerca de 
10 dias. “É o prazo que pre-
cisamos para instalar toda a 
mobília e os equipamentos 
necessários”, afirmou.

Agência dos Correios
No mesmo prédio do 

posto de saúde a Prefeitura 
reservou espaço para abri-
gar a agência dos Correios 
que atende o distrito e a 
comunidade rural próxima. 
O secretário de Obras, Pla-
nejamento Urbano, Proje-
tos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima, lembra que 
a obra foi entregue dentro 
do prazo com bom padrão 
de qualidade. “Os morado-
res dos distritos terão a 
mesma estrutura de atendi-
mento oferecida nos postos 
da cidade”, disse.

A nova UBS terá con-
sultórios, sala de enfer-
magem e dos agentes de 
saúde, banheiros, recepção, 
dependência administrativa 
e demais instalações.

A Secretaria 
Municipal de 
Saúde fechou 
as portas ao 
público na 
tarde de ontem 
(13) para 
realização de 
procedimentos 
sanitários. A 
sede passou por 
uma completa 
sanitização, 

tendo em vista as medidas de prevenção e combate à pan-
demia do novo coronavírus e a grande circulação de pessoas 
durante o expediente de trabalho. A secretária Cecília 
Cividini informa que o atendimento ao público volta a ser 
realizado normalmente nesta sexta-feira (14).

ALEX MIRANDA
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Inaugurada a Escola Tempo 
Integral no Jardim Alphaville

Com seis salas de aula, depen-
dências funcionais e administrativas, 
pátio coberto, uma ampla área gra-
mada e playground com parquinho 
para o lazer das crianças, a Escola 
Municipal Tempo Integral ganhou 
uma nova sede inaugurada pelo pre-
feito Celso Pozzobom na manhã de 
ontem (13), ao lado da secretária de 
Educação, Mauriza de Lima, vereado-
res e demais autoridades.

A estrutura tem 1.137 m² de 
construção civil, onde foram inves-
tidos pouco mais de R$ 1 milhão 
em recursos do FNDE e contrapar-
tida do município (R$ 275.785,65) 
no Jardim Alphaville, entre a Escola 
Municipal São Francisco de Assis e 
o CMEI que tem o mesmo nome. A 
obra foi iniciada há quase 6 anos 
(em novembro de 2014).

“A conclusão ocorreu agora 
graças a um grande esforço da 
administração municipal, com os 
investimentos programados pelo 
prefeito Celso Pozzobom em ade-
quações, melhorias e ampliação 
da infraestrutura escolar munici-
pal”, disse a secretária Mauriza, 
lembrando que nesta semana a 
Prefeitura já entregou reformas 
e ampliações em duas escolas e 

um CMEI. “A Prefeitura está inves-
tindo cerca de R$ 15 milhões em 
melhorias em todas as unidades 
de ensino, desde o ano passado, 
e essa atitude do prefeito Celso 
Pozzobom está transformando a 
infraestrutura da educação em 
nossa cidade”, disse a secretária.

A diretora Alessandra Vignoto 
disse que o estabelecimento conta 
com cerca de 140 alunos do ensino 
fundamental (1º ao 5º ano) que 
passam o dia todo na escola. “Eles 

chegam cedo, antes das 8h, tomam 
café, estudam, almoçam e recebem 
um lanche à tarde. Tenho certeza 
que o retorno das aulas presenciais 
será emocionante para a maioria, 
quando conhecerem a nova escola. 
Aqui temos muito mais espaço e 
uma estrutura melhor para acomo-
dá-los e desenvolver o processo 
educacional”, disse, agradecendo 
à administração municipal e todos 
os setores envolvidos na constru-
ção da nova escola.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

A estrutura tem 1.137 m², onde foram investidos pouco mais de R$ 1 milhão em recursos do FNDE
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Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 0,36 0,46 2,31
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 1,60 2,34 6,98 10,37

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
12/7 a 12/8 0,5000 0,1303 0,0000
13/7 a 13/8 0,5000 0,1303 0,0000
14/7 a 14/8 0,5000 0,1303 0,0000
15/7 a 15/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,73% 22,84 
Vale ON -1,87% 60,35 
ItauUnibanco PN -2,85% 24,50 
Viavarejo ON +3,41% 18,78 
BRF ON -7,80% 20,93 
BR Malls ON -7,74% 9,77

IBOVESPA: -1,62% 100.460 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 1,1037
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,91
Libra est. 0,76
Euro 0,85
Peso arg. 73,11

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,6% 5,3670 5,3680 +2,9%
PTAX  (BC) -1,4% 5,3795 5,3801 +3,4%
PARALELO -1,2% 5,0600 5,6400 +2,7%
TURISMO -1,2% 5,0600 5,6200 +2,7%
EURO -1,2% 6,3564 6,3593 +3,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUL) 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

DÓLAR 13/08

Iene R$ 0,0503
Libra est. R$ 7,04
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.290,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/08

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: 2,0%  | TJLP: 4,91%

Em 13/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 120,50 4,8% 14,2%
SOJA Paranaguá 126,00 5,0% 11,5%
MILHO Cascavel 50,00 -2,9% 13,6%

SOJA 890,50 12,50 0,4%
FARELO 282,20 0,20 -3,5%
MILHO 314,50 3,00 -6,7%
TRIGO 491,25 -3,75 -8,0%

SOJA 108,39 1,5% 9,7%
MILHO 45,56 0,8% 9,3%
TRIGO 58,26 0,0% 0,1%
BOI GORDO 217,40 0,0% 4,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/08 PR DIA 30d.

Em 13/08 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

Saúde aos
detentos

A Secretaria de Saúde 
mantém um ambulatório 
para atendimento aos 
detentos de Umuarama 
e, devido aos protocolos 
implementados pelos 
profissionais que atuam 
no setor, até ontem, não 
havia sido registrado 
nenhum caso de infecção 
pelo coronavírus no mini-
presídio. O atendimento 
é realizado pelo clínico 
geral Eduardo Bassit 
Haurani, lotado na uni-
dade do Departamento 
Penitenciário do Estado 
(Depen) e realiza

consultas em um 
posto insta lado na 
cadeia, com recursos 
médicos básicos. “Pra-
t icamos a medicina 
preventiva, avaliando e 
orientando os pacientes, 
e também atendemos 
emergências médicas e 
tratamentos. Os casos 
mais comuns são res-
piratórios, como tuber-
culose, doenças pul-
monares e problemas 
decorrentes do taba-
gismo e dependência 
química, há também pro-
blemas digestivos e algu-
mas infecções”, relatou 
Eduardo Bassit.

Com a unidade, o 
município investe na 
saúde do detento e na 
segurança, tratando a 
maioria dos casos dentro 
da cadeia – sem neces-
sidade de deslocamento 
a hospitais ou outras 
unidades. Os resultados 

são bem positivos. Estar 
desde o início da pande-
mia sem nenhum caso de 
Covid-19, considerando o 
tipo de ambiente em que 
os detentos vivem, é uma 
grande vitória.

APRENDIZADO
Segundo Bassit, tra-

balhar neste ambiente é 
um aprendizado diário. 
“Nós buscamos ver o 
lado bom de cada pes-
soa, cada ser humano, 
sem julgar os seus atos 
anteriores. Desta forma, 
conseguimos construir 
uma relação respeitável 
com todos e atendê-los 
em suas necessidades, 
na medida do possível, 
e tudo isso graças ao 
apoio da Secretaria de 
Saúde”, detalhou.

O posto médico conta 
com equipamentos de 
proteção individual (EPIs), 
como máscaras, luvas, 
toucas e aventais, medi-
camentos básicos e equi-
pamentos para consultas 
e exames. A assepsia é 
constante, a cada aten-
dimento, com materiais 
sanitizantes para evitar 
infecções e contágio de 
doenças. A equipe de con-
tato com o setor de epi-
demiologia do município, 
que monitora os regis-
tros, realiza suturas e 
curativos e encaminha os 
casos mais graves para o 
Pronto Atendimento 24h 
Dr. Cândido Garcia – loca-
lizado a poucos metros 
do minipresídio.

Tiro certeiro
O juiz federal Marcelo Bretas 
mirou o canhão judicial 
na mina de ouro de muita 
gente graúda. O R$ 1 bilhão 
de multa que o doleiro 
Dario Messer terá de pagar, 
com a confirmada delação 
premiada homologada, pega 
a reserva de todos os clientes 
que não conseguiram sacar 
suas movimentações até 
seu mandado de prisão. A 
Polícia Federal sabe disso, 
o juiz também. E ainda não 
há rastreamento de todas as 
contas offshore da turma. A 
delação vindoura será a mais 
esperada lista dos próximos 
meses, e o camburão da PF 
vai para pista com giroflex 
ligado. É a resposta para quem 
acreditava que a Operação 
Lava Jato estava morrendo. 
Ela apenas mudou a rota.

Duplo assassinato
A Polícia de Pernambuco 
aponta motivação banal, 
por desentendimento entre 
menores - como antecipamos 
- na morte do blogueiro Áquila 
Silva e de seu filho de 15 anos. 
Nome do atirador não foi 
revelado. Tem padrinhos fortes, 
e tem cargo comissionado.

Mas...
Um mistério ronda o crime, 
por se tratar, por ora, apenas 
da versão do criminoso. 
Áquila denunciava prefeitos 
da região em seu blog 
na Mata Sul. O MP pode 
requerer investigações 
mais detalhadas além do 
indiciamento por duplo 
homicídio qualificado.  

Pneu furado
A Infosolo (lembram dela, 
como citamos?) derrapou 
na pista e caiu na vala dos 
encrencados na Justiça. A 2ª 
Vara da Fazenda Pública de 
Curitiba acaba de acolher 
decisão do Ministério Público 
do Paraná e suspendeu o 
contrato da empresa com 
o Detran do Paraná, para 
registro de financiamento 
de veículos. O Gaeco já 

cerca o grupo há anos, com 
operações policiais.

Caixinha 
Entre outras ilegalidades, 
descobriu-se que a própria 
empresa elaborou o edital que 
venceu, com ajuda de servidor. 
Isso mesmo. A Justiça mandou 
bloquear mais de R$ 79 milhões 
da empresa, valor apontado 
como superfaturamento 
nos serviços.

Quebra-molas
O Governo de Ratinho Jr., 
que herdou o contrato da 
gestão anterior, está numa 
situação delicada: o cidadão 
paranaense lesado, que pagou 
a mais pelos serviços, pode ir 
à Justiça contra o Estado. 

Lá e cá
Sócia da Samarco, a mineradora 
gigante britânica BHP trabalha 
com sua banca advocatícia para 
minar o processo protocolado 
pelas vítimas da barragem 
rompida de Mariana (MG) na 
Justiça de Manchester, sede da 
empresa. A defesa alega que 
“os pedidos duplicam questões 
pré-existentes já andamento 
no Brasil, ou que estão 
sendo atendidas por meio do 
trabalho que é conduzido pela 
Fundação Renova”. 

Peso do malhete
O juiz Justice Turner, do 
Supremo Tribunal de Justiça 
da Inglaterra, é que vai bater 
o malhete até outubro se 
o processo protocolado na 
Justiça de Manchester seguirá 
lá ou deve ser julgado no 
Brasil. A banca internacional 
PGMBM representa mais de 
200 mil vítimas brasileiras na 
ação, desde moradores a 
empresas e entidades. Na 
Justiça britânica, o valor 
da indenização pedido é 
de R$ 27 bilhões. 
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Polícia descarta vingança no 
caso da morte de ex policial

A Polícia Civil de Xambrê inves-
tiga a morte de um ex policial mili-
tar no distrito de Eliza e descartou 
a hipótese de que o crime tenha 
sido motivado por vingança. Exis-
tia a suposição de que a morte do 
PM da reserva teria ligação com a 
morte de três jovens, Dois deles 
moradores em Pérola e o terceiro, 
morador em Curitiba, durante um 
confronto com policiais militares há 
uma semana naquela região.

De acordo com os investiga-
dores, o crime está prestes a ser 
solucionado, inclusive o delegado de 
Xambrê, Valdir balan tem trabalhado 
diuturnamente em busca da elucida-
ção da morte do policial aposentado 
Mauro Barros, 57 anos.

O corpo do reservista foi encon-
trado no início da tarde da última 
segunda-feira (10) dentro de uma 
fossa no distrito de Eliza, em Xam-
brê, de cabeça para baixo, como 
se fosse desovado.

Desde o momento em que foram 
feitos os primeiros levantamentos 
no local, a polícia passou a seguir 
a linha de que o homem teria sido 
vítima de um assassinato. Ras-
tros de sangue apontaram que 
o corpo teria sido arrastado pela 
casa e levado até o quintal, onde 
foi jogado na fossa. As evidên-
cias apontaram para uma briga, 
segundo a polícia e dentro da casa, 
foram encontradas várias garrafas 
vazias de bebidas alcoólicas.

De acordo com o Instituto Médi-
co-Legal (IML) preliminarmente a 
causa da morte do policial teria 
sido agressão física. Testemu-
nhas continuam sendo ouvidas e o 
inquérito policial tem 30 dias para 
ser concluído.

CORPO de policial militar da reserva, vítima de homicídio, foi encontrado dentro dessa fossa, de 
cabeça para baixo

A Polícia Rodoviária Estadual de Cianorte apreendeu quase 300 quilos de maconha 
ontem (13) de manhã, na PR-323, em Cianorte (84 km de Umuarama), durante 
patrulhamento pela rodovia. Um GM/Vectra, de Apucarana foi avistado, no momento 
em que o motorista fazia uma manobra brusca, chamando a atenção dos patrulheiros. A 
abordagem foi imediata e o dentro do carro, foram encontrados 29 fardos de maconha, 
contendo 294 quilos do entorpecente. O condutor não apresentou documentos e 
acabou sendo preso e conduzido para a delegacia de Polícia Civil de Cianorte.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

DIVULGAÇÃO
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Homem morre em confronto 
com policiais em Maria Helena

Durante uma abordagem de 
rotina, realizada por policiais milita-
res a um jovem suspeito na cidade 
de Maria Helena, (25 quilômetros 
de Umuarama), aconteceu um con-
fronto e um rapaz morreu alvejado. 
Segundo os policiais, o suspeito os 
recebeu atirando, depois de fugir 
em uma motocicleta.

De acordo com a polícia mora-
dores de Maria Helena teriam 
denunciado o suspeito, que estaria 
transitando pela cidade com uma 

arma na cintura.
Tendo conhecimento do fato, os 

policiais avistaram o denunciado 
no início da tarde e resolveram 
averiguá-lo. Ainda conforme os 
PMs, o jovem, identificado como 
Rafael de Souza rocha, de 22 
anos, já era conhecido da polí-
cia, pois possuía passagens por 
envolvimento em crime de lesão 
corporal no município.

Ao notar a aproximação da via-
tura, ele fugiu numa motocicleta 

seguindo até uma mata nas ime-
diações, onde um cerco foi mon-
tado. Ao verificar que os policias 
se aproximavam, Rafael os recebeu 
com tiros, que foram revidados. O 
rapaz chegou a ser socorrido com 
vida e levado ao Posto de Saúde 
da cidade, mas não resistiu aos 
ferimentos. O corpo foi encami-
nhado ao IML de Umuarama, 
onde foi necropsiado. O revólver 
de calibre 22 usado pelo jovem 
foi apreendido.

Chuva de granizo assusta moradores em Umuarama
Uma chuva de granizo assus-

tou moradores de Umuarama na 
manhã de ontem (13). Moradores 
registraram com fotos e vídeos as 
ruas forradas com as pequenas 
pedras de gelo.

A queda das pedras durou 
apenas cerca de 5 minutos, mas 
foi suficiente para deixar branco 
o asfalto no centro e, em vários 
bairros da cidade. Em seguida uma 
for te camada de neblina cegou 
motoristas, mas em poucos minu-
tos se dissipou, as nuvens se abri-
ram e o sol apareceu.

De acordo com o Sistema 
Meteorológico do Paraná (Sime-
par), correntes de umidade e de 
calor geraram nuvens carregadas, o 
que provocou o fenômeno climático 
inesperado pelos umuaramenses.

A Defesa Civil do município 
recebeu um aviso de chuvas 
intensas, raios e vendaval em 
toda a região noroeste do Paraná 
e para hoje (sexta-feira, 14) é de 
chuva durante o dia todo, com 
temperatura máxima de 28º e 
mínima de 18º.

ESTRAGOS
Enivaldo Ribeiro, coordenador 

municipal da Defesa Civil, rondou 
com as equipes a cidade e registrou 
apenas casos de telhas finas – de 
fibrocimento – furadas pelas pedras 
de gelo. Não houve alagamentos 

ou destelhamentos na cidade. Os 
bairros mais atingidos foram: Dom 
Pedro I e II, Praça dos Xetá, Par-
que Laranjeiras, Jardim Petrópo-
lis e Jardim Social. Em alguns 
casos foram entregues telhas, 
em outros, lonas aos moradores.

RUAS ficaram forradas com pedra de gelo no centro da cidade e, em alguns bairros forma registrados estragos
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Cenário de crescimento
As vendas do comércio paranaense 
continuam em um cenário de crescimento, 
depois dos impactos negativos da 
pandemia do novo coronavírus no varejo. 
O volume de vendas no comércio varejista 
ampliado, que inclui todas as atividades, 
inclusive materiais de construção e 
veículos, aumentou 9% em junho deste 
ano, na comparação com junho de 2019. 
Os dados são da Pesquisa Mensal de 
Comércio, divulgada pelo IBGE.

Balanços
O resultado é também 5,9% superior a 
maio, que já vinha com um crescimento 
de 28,8%, depois de dois meses de 
quedas impulsionadas pela restrição das 
atividades. O acumulado no primeiro 
semestre, porém, ainda é negativo: as 
vendas no Estado tiveram redução de 
2,7% em relação ao mesmo período do 
ano passado. No acumulado dos últimos 
12 meses o crescimento foi de 0,5%.

Indústria
A produção industrial, por sua vez, cresceu 
5,2% entre maio e junho. É o segundo 
indicador positivo em sequência depois 
do impacto mais emblemático da crise 
provocada pelo novo coronavírus no setor. 
Os maiores avanços foram em bebidas 
(26,3%), produtos de metal (18,2%), 
móveis (13,1%), máquinas, aparelhos 
e materiais elétricos (6,7%), produtos 
alimentícios (3,8%), derivados de petróleo 
e biocombustíveis (3,3%), produtos 
minerais não metálicos (3,1%) e produtos 
de borracha e material plástico (2,1%).

Contra a inadimplência
A Fomento Paraná iniciou uma campanha de 
reforço no contato com os mutuários para 
evitar e reduzir a inadimplência. Estão sendo 
disparados e-mails, mensagens de texto 
(SMS) e feito contato direto por telefone 

pelos agentes de crédito e colaboradores com 
toda a base de clientes de microcrédito da 
instituição financeira estadual. As condições 
são atrativas: sem tarifas, carência de 
90 dias e parcelamento do restante do 
financiamento em até 60 vezes.

Construção civil em alta
A aprovação de projetos para obras civis teve 
o maior índice mensal do ano em julho, em 
Umuarama. Segundo a Diretoria Municipal 
de Planejamento Urbano, foram liberados 
25.366,96 m² de construções – volume pouco 
superior a maio (25.028,93 m²), até então o 
maior índice mensal de 2020 – e bem acima da 
média dos últimos quatro anos. A construção 
civil também vem se destacando na geração 
de empregos, contribuindo para a posição de 
destaque do município no comparativo com as 
demais regiões do Estado.

Linhas de crédito
O Sebrae tem monitorado as ações de 
instituições financeiras, principalmente em 
relação ao acesso a crédito, considerado 
essencial para a sobrevivência das micro e 
pequenas empresas durante a crise. São 183 
linhas de crédito disponíveis para o segmento, 
a maior parte oferecida por bancos regionais, 
agências de fomento regionais e OSCIPs de 
microcrédito. Confira em https://bit.ly/2XSWg8n.

Dica Sebrae
Um dos principais alertas para os 
empreendedores que pretendem abrir o 
próprio negócio neste momento de crise 
é avaliar criteriosamente a estrutura da 
empresa. Em um contexto ainda fortemente 
marcado pela retração do consumo, as 
micro e pequenas empresas precisam ser 
muito “enxutas”. Todo custo que não agrega 
valor ao cliente deve ser eliminado. É 
fundamental também que o empreendedor 
trabalhe com o conceito de omnichannel. 
Em outras palavras, isso significa que todos 
os canais da empresa devem atuar em 
perfeita sintonia e articulação.

Complemento
Os potenciais empresários precisam ainda 
estar sintonizados com as tendências de 
consumo mais presentes no momento 
de pandemia. Quem pretende abrir uma 
empresa deve observar que os conceitos 
de saúde, vida saudável, vida ao ar livre, 
bem-estar, nunca estiveram tão em alta. 
Faça uma relação das atividades que 
você gosta de fazer, escolha aquelas em 
que você tem um desempenho acima 
da média e observe se essa atividade 
onde gosta de atuar e na qual tem um 
excelente desempenho vai ao encontro 
das necessidades das outras pessoas.

Sempre alerta
A equipe de fiscais da Vigilância Sanitária, 
do setor de Arrecadação da Prefeitura e 
da Guarda Municipal mantém fiscalização 
sobre o cumprimento das medidas de 
enfrentamento à epidemia de infecção 
humana pelo novo coronavírus (Covid-
19) no comércio de Umuarama. As ações 
acontecem todos os dias, com maior 
intensidade nos finais de semana, e 
mostram que a maioria da população tem 
respeitado as normas preventivas.

Feriado
Com o feriado da Assunção de Nossa 
Senhora, o comércio em geral estará 
fechado em Umuarama neste sábado (15). A 
exceção são restaurantes e supermercados, 
em conformidade com decretos e 
convenções trabalhistas vigentes.

Gestão financeira para indústrias
Em breve a série de encontros de gestão 
financeira para pequenas empresas 
(parceria Sebrae/Cacier/Aciu). A 
programação sofreu uma pequena 
alteração, ficando com o seguinte roteiro: 
26/8 - Como calcular os custos da Indústria, 
31/8 - Como calcular preço de venda para 
Indústria, 2/9 - Como elaborar fluxo de caixa 
para Indústria, 8/9 - Como realizar a gestão 
de estoque para Indústria e 10/9 - Como 
calcular e gerir Capital de Giro para Indústria.  
Sempre das 19h às 21. O investimento, de  R$ 
200, pode ser parcelado em até 2 vezes no 
cartão ou boleto. Inscrições pelo telefone 
(44) 3623-8101.

“Alguns fracassos são inevitáveis. É impossível 
viver sem fracassar em alguma coisa, a não 
ser que você viva tomando tanto cuidado 
com tudo que você simplesmente não viva”- 
J. K. Rowling, escritora britânica conhecida 
pela série Harry Potter

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Simpatia, bom humor e boa lábia ajudarão você a conseguir 
tudo que quiser, especialmente a convencer as pessoas. É pra 
glorificar de pé, hein?! E essa notícia é boa especialmente para 
quem trabalha com comércio, ensino, jornalismo, telemarketing 
e atendimento ao público.

Touro 21/04 a 20/05
Sol e Lua fecham na parceria, trocam likes e anunciam um bom 
dia para o seu bolso. Você pode ganhar dinheiro com algo que 
aprendeu no passado ou com uma atividade que faz em casa 
apenas como passatempo. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Com a Lua de rolê por seu signo e o Sol na Casa 3, seu poder 
de comunicação estará ainda mais evidente nesta sexta-feira. 
Explore este talento para se destacar no trabalho, afinal, você 
terá enorme habilidade para convencer as pessoas.  

Câncer 21/06 a 21/07
Marte no ponto mais alto do se Horóscopo sinaliza que pode 
conquistar uma promoção ou assumir novos desafios no 
emprego. E o Sol na Casa das Finanças anuncia que seu 
empenho pode ser render uma grana extra para o bolso. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai encarar o trabalho com muita responsabilidade e dis-
ciplina. Com o Sol brilhando em sua Casa das Transformações, 
quem sonha em mudar de emprego ou conquistar mais estabi-
lidade no trabalho terá boas oportunidades de conseguir isso. 

Aquário 21/01 a 19/02
No trabalho, até as tarefas mais chatas e difíceis vão parecer 
mais fáceis hoje. Para completar, o Sol reina na sua Casa 7, 
estimula as parcerias e dá sinal verde para investir numa socie-
dade com alguém de confiança. 

Peixes 20/02 a 20/03
Sextou bem sextado, Peixes, e hoje você vai mostrar ótimo pique para o 
trabalho e nada será mais prazeroso do que a sensação de dever cum-
prido. Além disso, a Lua na sua Casa 4 indica um bom dia em família. 

Unir-se aos colegas será superprodutivo e você ainda pode 
aprender coisas bem importantes com a troca de experiências. 
Aliás, o Sol na Casa do Conhecimento indica que você terá 
grande facilidade para aprender, então, também vale a pena 
investir em cursos e treinamentos. 

Antes de colocar uma ideia em prática, que tal investir em um 
curso, buscar a orientação de quem entende do negócio e se 
especializar? Isso vai aumentar incrivelmente as suas chances 
de sucesso. No amor, Marte indica que pode conhecer alguém 
e ter tanta sintonia com esta pessoa ao ponto de se apaixonar 
no primeiro encontro. 

Seu trabalho vai render mais se puder se isolar num canto 
tranquilo, longe de barulho e agitação. Marte na Casa 8 dá 
coragem e determinação de sobra para mudar de emprego ou 
transformar o mundo ao seu redor. Na vida social, fazer o bem 
a outras pessoas vai alegrar seu coração.

Não perca nenhuma chance de viver novas experiências, 
mas siga o exemplo de pessoas bem-sucedidas e que já 
chegaram onde você quer estar. Aprenda com a sabedoria 
e com os erros dos outros. 

Vai investir todas as suas fichas em uma promoção ou em um 
novo emprego. Só precisa ter cuidado para não exagerar e 
acabar prejudicando a sua saúde. Marte na Casa 6 pede cuidado 
com acidentes, especialmente com fogo e velocidade.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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NAGENCIA
CALAACM
ENTRAMJOIA

ESCORREGAR
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balança 
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inglês
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dentro 
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destruo

Soma;
aumento

Mostrar 

Filial
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Garupa 
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Natural
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Adminis-

trado

Armação
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do canguru
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esquimó
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(fig.)

O Cinema
Clara
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cantora
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amor (Mit.)
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tórica (BA)
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plástico
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Sílaba de

"estar"
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(abrev.)

Atividade 
de cassinos

Ari Toledo,
humorista
Catinga
(bras.)

Que 
está no
começo

Gargalha

Parte la-
teral (pl.)

3/aca. 4/mars — zaga. 6/frieza. 8/pitanguy.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

 “ Cada ser humano funciona como uma miniatu-
ra do Universo e o seu mundo interior é regido 

pelas mesmas leis que o conectam ao Cosmos in-
teiro.O mundo que vemos é uma resposta ao que 
somos interiormente. Mude seu mundo interior e 
sinta o mundo mudar com você. (Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo

A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 

que comemoram ani-
versário. Nesta sexta 

( 14)  vivas para Aline 
Basso, Gilberto Julio 
Sarmento, José Oscar 
da Silva e Luiz Alberto 
Zawadzki. No sábado 
(15) vivas para Henri-
que Soares Guerra Ju-
nior , Janaina Moreno 
de Oliveira e  Marcos 
Massashi Horita. No 
domingo  (16) vivas 
para Edison de Assis 
Jr., Célia Aparecida 

Tiemi Ono, Humberto dos Santos e Juliana 
Gasparotto de Souza da Costa . Na segunda 
(17) parabéns para Roberto zanatto ( Uvel 
Brusque), Francisco Ruiz e Daniela Tavares. 

Da coluna: felicidades!

ZOOM
FLÁVIO LEMBI GORLA, num clique de Luci lemes, reina como o paizão do ano com os 
filhos Gabriel e Rafael , na maior alegria. Uma homenagem da coluna que se estende 

pelo mês de agosto.

 LUCI LEMES
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apartamentos  studio

44 3621-4500
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MÉDICO DO CORAÇÃO!

No Dia do Cardiologista comemorado 
hoje (14) as homenagens vão para a 

equipe de cardiologia, cirurgia cardíaca 
e hemodinâmica (cateterismo cardíaco) 

do Instituto Nossa Senhora Apareci-
da – hospital que é referência nacional 
em cardiologia invasiva e medicina in-
tervencionista para o tratamento das 

doenças do coração. Mais de 30 cardio-
logistas integram a equipe, hoje repre-
sentados pelos médicos Dr. Edmilson 

Yano Ishii, Dr. Rodolfo de Carvalho, Dr. 
Itacir Ansilieiro, Dr. Murilo Fernandes, 
Dr. Eder Voltolini e Dr. Anderson Frede-
rico, no clique exclusivo para a Coluna 
Zélia Casoni antes da Pandemia do CO-
VID 19.  Obrigada doutores, de coração!

ARQUIVO INSA/ANTES DA PANDEMIA
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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

Para alegrar a criançada nesse 
período de isolamento social, 

a Brinquedoteca da Unipar já iniciou 
sua programação de atividades 
lúdicas virtuais. Pais e filhos 
com idade de 3 a 10 anos estão 
participando e correspondendo 
com euforia.  

Durante o ‘Brincando & Cia’, os 
acadêmicos do curso de Pedagogia 
interagem com os pequenos 
por meio de videochamada, no 
whatzapp da mãe ou do pai. São 
brincadeiras de regras simples, 
que necessitam de material ou um 
brinquedo que a criança costuma 
ter em casa. O resto fica por conta 
da criatividade de quem monitora.

Uma vez por semana, agendado 
conforme a disponibilidade da 
criança e do acadêmico, o encontro 
virtual acontece e tem duração de 
40 minutos. “Percebemos que é 
um trabalho desafiador! A princípio 
os alunos ficaram apreensivos, 
pois lidar com o novo realmente 
gera insegurança, mas as primeiras 
experiências foram produtivas e 
emocionantes, o que deixou todos 
mais seguros e empolgados”, afirma 

a coordenadora da Brinquedoteca, 
professora Lucyelena Amaral. 

Sobre a receptividade dos pais, 
diz que está sendo positiva: “Eles 
deixam recados no whatsapp 
ou ligam para nos dizer que 
os filhos estão gostando da 
iniciativa e até querem brincar 
mais tempo. Mesmo na hora das 
videoconferências, eles agradecem 
a nossa participação; tudo isso nos 
motiva a continuar com o projeto”.

Para as crianças participarem, 
basta os pais terem um celular 
smartphone e preencherem o 
formulário eletrônico: https://
forms.gle/ncpmBHnfvXa1EKxZA

Estudantes de Pedagogia brincam 
com crianças pelo celular

BRINQUEDOTECA

SAIBA MAIS | PELO E-MAIL 
BRINQUEDOTECA-UMU@UNIPAR.BR 
OU PELO TELEFONE (44) 3621-3830. 

Na sala de casa, 
acadêmica 

Hemylly brinca 
com as crianças 

pela tela do celular EXTRAVIO DE ALVARÁ

MARIA DAS GRAÇAS LEMOS 
MATIUSSI MÓVEIS MF pessoa jurí-
dica de direitos privados, inscrito no 
CNPJ: 18.631.215/0001-76 estabe-
lecida na Avenida Julio Cesar Jarros, 
2085, na cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, com cadastro municipal 
nº 32226/2014 comunica para os 
devidos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal, com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.

Agricultor morre 
atingido por raio
Ontem (13) o 
agricultor José 
Adilson Nogueira 
dos Santos, 47, 
morreu após ser 
atingido por um 
raio. Ele estava 
em sua proprie-
dade rural, em 
Loanda (121 km 
de Umuarama). O 
homem chegou 
a ser socorrido, 
mas chegou 
praticamente 
sem vida à uni-
dade de saúde 
do município, para onde foi levado 
por um amigo que também estava 
na propriedade. Chovia fraco em 
Loanda durante a manhã e os amigos 
estavam cuidando do gado quando 
aconteceu a descarga. Dezenas de 
animais também morreram.

Covid-19 em 
Umuarama
Mais 10 casos de Covid-19 foram 
registrados ontem (13) em Umua-
rama. Agora a cidade tem 760 
positivados, entre os quais 621 já 
estão recuperadas, 12 morreram, 10 
estão internados e 117 permanecem 
em isolamento domiciliar. Os casos 
suspeitos em investigação agora são 
523, com sete pessoas hospitalizadas 
(uma na UTI) e 516 isoladas; 3.208 
suspeitas foram descartadas, do total 
de 4.491 notificações. Nesta quinta, 
15 pacientes ocupavam leitos de UTI 
(do total de 20 do SUS) e 27 estavam 
em enfermarias – pouco mais da 
metade das 40 vagas disponíveis.

DEZENAS de cabeças 
de gado morreram em 
decorrência do raio

DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS
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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 tema ainda pouco 
explorado na academia – 

“Família multiespécie: animais 
de estimação e direito” –, a 
professora doutora do mestrado 
em Direito Processual e Cidadania 
e da graduação em Medicina da 
Universidade Paranaense, Tereza 
Rodrigues Vieira, agrega mais um 
livro em seu currículo, que já reúne 
dezesseis. 

Desta vez ela se uniu ao professor 
Camilo Henrique Silva, mestre em 
Direito pela Unipar e doutorando 
em Educação na PUC-RJ, para 
organizar a obra coletiva, publicada 
pela Editora Zakarewicz, de Brasília, 
com 395 páginas, 20 capítulos, 
dos quais nove são de autoria da 
pesquisadora da Unipar.

Os colaboradores atuam em sete 
estados brasileiros como professores 
universitários, promotores, juízes, 
advogados, médicos veterinários e 
biólogos, além de seis egressos em 
Direito Processual e Cidadania da 
Unipar. 

Os temas abordados englobam 
afeto, família, educação ambiental, 
princípios, adoção, guarda, visitação, 
alimentos, divórcio, abandono, 
crueldade, responsabilidade, dano 
moral, ética, políticas públicas, 
zooterapia, transporte, circulação, 
comercialização e processo.  

“Devemos reconhecer o valor 
inestimável que o animal de 
estimação tem para as pessoas, mas 
devemos também salientar que 
merecem proteção jurídica... São 

Tereza Rodrigues Vieira da Unipar e Camilo Henrique Silva, mestre em Direito pela Unipar, se uniram para 
compartilhar conhecimentos sobre este novo modelo de convivência

Professores lançam livro sobre direitos dos animais de estimação
FAMÍLIA MULTIESPÉCIE

Homenagem

Colaboradores

O livro “Família multiespécie: 
animais de estimação e direito” 
é dedicado a um dos maiores 
estudiosos dos direitos animais 
no Brasil, Heron Gordilho, pós-
doutor pela Pace University 
(EUA), promotor em Salvador/
BA, professor do mestrado e 
doutorado da Universidade Federal 
da Bahia e autor de diversas 
obras sobre proteção animal. Ele 
também assina o prefácio.

Além dos artigos escritos por 
Tereza Vieira, Camilo Henrique 

Silva e Gordilho, estão na obra os 
de Vicente de Paula Ataíde Júnior, 

Acácia Gardênia Santos Lelis, 
Marcelo Santoro Pires de Carvalho 
Almeida, Edna Raquel Hogemann 
, Daniel Braga Lourenço, Luciano 

Rocha Santana, Thiago Pires 
Oliveira, Adriano Fernandes 

Ferreira, Patrícia Fortes Attademo 
Ferreira, Victória Braga Brasil, 

Gilberto Ferreira Marchetti Filho, 
Raíssa Arantes Tobbin, Valéria 

Silva Galdino Cardin, Liz Márcia de 
Souza Cabral, Tagore Trajano de 
Almeida Silva, Francisco Romero 
Júnior, Amanda Malta Coutinho, 

Jenifer Bacon e Assumpção, 
Antônio Luiz de Oliveira Alves, 

Claudia Krauskopf, Alana Caroline 
Mossoi, Marcelo Pereira da Costa e 
Fernanda Guacira Araujo Campista.

considerados membros da família, 
não são coisas, pois temos um vínculo 
de afeto muito forte com eles”, atenta 
a pesquisadora.

Ela informa que hoje é expressivo 
e frequente o número de litígios no 
Poder Judiciário em que casais brigam 
pela guarda compartilhada dos 
animais de estimação. A obra reclama 
também que nas escolas se ensine 
mais sobre o respeito aos animais. 

Professora Tereza: Obra é 
crucial para questões jurídicas 

contemporâneas relacionadas a pets
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