PC prende suspeito de tráfico
de droga apreendida há 2 anos
A Polícia Civil de Umuarama cumpriu na tarde de ontem mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 32 anos, acusado de tráfico de drogas. O homem
detido é suspeito de envolvimento com o transpor te de mais de três toneladas de
maconha. A droga foi apreendida por integrantes do GDE (Grupo de Diligências Especiais) de Umuarama no fim de maio de 2018. Depois de localizado, o acusado foi
levado à delegacia, onde aguarda decisão judicial. l Pág. 10
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Esconderijos

Dois depósitos de cigarros contrabandeados foram descobertos pela PM, BPFron e Polícia Ambiental ontem à
tarde em Umuarama. Os imóveis residenciais localizados numa mesma rua do Jardim Imperial serviam como
ponto estratégico para armazenamento e distribuição da mercadoria. A descoberta aconteceu por acaso, num
patrulhamento pela PR-323, quando 3 veículos chamaram a atenção dos policiais, que resolveram monitorá-los
e chegaram até os endereços, onde estava um VW Jetta, um Tiguan, uma GM S10, um Ford Edge e um Toyota
Corolla, todos carregados com caixas de cigarros paraguaios. Ninguém foi preso.
PÁGINA
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Lotofácil
Megasena concurso: 2292

06 16 18 33 42 57

Infectados

Depois do pai e da mãe, chegou a vez do senador Flávio Bolsonaro
(Republicanos-RJ), ser infectado pela covid-19. Flávio está em
isolamento, mas não apresenta sintomas. Além disso, disse estar
tomando hidroxicloroquina e azitromicina desde segunda-feira
(24). “Na noite de segunda-feira, começou a tomar cloroquina e
azitromicina. Tem se sentido totalmente bem e está assintomático”,
afirmou a assessoria. No último dia 14, o filho do presidente Jair
Bolsonaro, Jair Renan, o “04”, e a esposa de Eduardo Bolsonaro,
Heloisa Bolsonaro, também foram contaminados.

Prorrogação da
contribuição

Rubens Bueno (Cidadania-PR)
lançou projeto que prorroga
por três meses a dedução da
contribuição previdenciária
paga pela empresa por
afastamento de empregado
por covid-19. Assim, durante os
primeiros 15 dias do atestado, a
empresa pode deixar de pagar a
contribuição previdenciária até
o limite do teto do Regime Geral
de Previdência Social (RGPS),
atualmente R$ 6.101.06,00.
Inicialmente a dedução, prevista
em lei, poderia ser usada por
três meses, de abril a julho. O
texto permite prorrogar ainda
uma nova vez a dedução, por
ato do Executivo.

Mais Lava Jato

O líder do Podemos no
Senado, Alvaro Dias (PR), e
o líder do mesmo partido na
Câmara, Leo Moraes (RO),
ingressaram com ofício na
PGR, solicitando prorrogação
da atuação da Lava Jato no
Paraná, nas apurações de
corrupção na Petrobras. Nas
redes sociais, Alvaro Dias
considerou uma “vitória”
a decisão do ministro do
STF, Celso de Mello, que
suspendeu dois processos que
estariam na pauta do Conselho
Nacional do Ministério Público
(CNMP) sobre a atuação
do coordenador-geral da
Lava Jato, procurador da
República Deltan Dallagnol.

Quina

1º prêmio
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PREVISÃO DO TEMPO
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h 26

h
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h23

h

6

Quinta

h25

h
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Recursos à Saúde

Deputados aprovaram na Alep dois projetos que permitem o repasse
de R$ 127 milhões para o Fundo Estadual da Saúde. Um deles extingue
o Fundo Judiciário e transfere integralidade do saldo ao Fundo da
Saúde para viabilizar, prioritariamente, as medidas de enfrentamento
à emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Segundo
o TJPR, estima-se que serão repassados valores na ordem de R$ 101,5
milhões. A segunda proposta autoriza o repasse de mais R$ 25,7
milhões pelo Ministério Público ao FUNSAÚDE. Este valor, segundo o
MP, é referente ao superávit da folha de pagamento de seus membros
e servidores inativos vinculados ao Fundo Financeiro, uma vez que os
servidores inativos com 73 anos de idade ou mais passaram a receber
através do Fundo de Previdência.

Power Point com Lula

O ministro do STF Luiz Edson Fachin determinou que o CNMP fosse
incluído na pauta de julgamentos de ontem (25), representação contra
o procurador da República Deltan Dallagnol, coordenador da Lava
Jato no Paraná, por causa da apresentação de Power Point em que ele
mostrou o ex-presidente Lula (PT) como chefe da organização criminosa
que atuava na Petrobras. O caso foi adiado 41 vezes e Fachin disse, na
decisão tomada segunda-feira (24) à noite, que o processo deve ser julgado
logo, “ante o risco da prescrição”. Os advogados de Lula alegam que a
apresentação violou o direito de defesa do petista por tê-lo mostrado como
culpado “perante toda a sociedade” antes de ele ser julgado.

Céu claro

Céu claro

Céu claro

Céu claro

Cheia
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Fases da lua
Crescente

25/08 - 14h59
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Projetos pela Agricultura e Educação
são levados para sanção do Executivo

ASSESSORIA

PLENÁRIO recebendo apenas assessores e vereadores na Câmara Municipal de Umuarama, aprovou projetos que fomentam educação e agronegócio
Depois de aprovados por unanimidade em duas discussões
e votações na Câmara Municipal
de Umuarama, projetos de lei que
fomentam o agronegócio, agricultura familiar e a tecnologia na educação, são destinados à sanção do
Poder Executivo.
Os textos foram analisados
em segundo turno em plenário na
Câmara, na noite da última segunda-feira (24) em sessão ordinária.
O Parlamento Municipal apreciou
também outros dois projetos.
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO
Uma das propostas aprovada
por unanimidade em segundo
turno, institui o Plano Local de
Inovação. A propositura é de autoria do Poder Executivo Municipal
e que objetiva for talecer a educação municipal ao que diz respeito
à inclusão digital.
A trajetória faz par te do processo relativo à adesão de

Umuarama, em 2017, ao Programa
de Inovação Educação Conectada,
iniciativa do Governo Federal que
incentiva a implantação de práticas pedagógicas nas escolas
brasileiras e que se utilizem de
tecnologias digitais no processo
de aprendizagem, em especial na
Educação Básica.
Neste sentido, o projeto apreciado e aprovado na última sessão
permitirá que sejam efetivadas
ações destinadas a metodologias
educacionais que se utilizem da
internet e tecnologias afins na
melhor formação dos alunos das
escolas municipais.
O final da tramitação no Poder
Legislativo se deu na noite da
segunda, com a aprovação em sessão ordinária no segundo turno. O
texto foi encaminhado à prefeitura
e, para ser transformado em Lei
Municipal, aguarda apenas a sanção do Chefe do Executivo.

PORTEIRA ADENTRO
Outro texto, também discutido
em segundo turno, foi aprovado por
unanimidade pelos vereadores, chegou a sofrer um pedido de vistas,
mas retornou á pauta da Ordem do
Dia na Câmara. O Projeto de Lei
013/2020, institui o ‘Programa
Porteira Adentro’, de atendimento
aos produtores rurais do município
foi aprovado por unanimidade.
A proposta de autora de vereadores se baseia na oferta de ações
de execução de obras de infraestrutura, destinadas a colaborar com
os produtores rurais, com serviços
que atenderiam as necessidades
básicas de estruturação em suas
propriedades, atendendo a suas
necessidades básicas. Depois
de aprovado em segundo turno, o
texto foi encaminhado à prefeitura
e, para ser transformado em Lei
Municipal, aguarda somente a sanção do Chefe do Executivo.
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LOCAL/ADI

IBT

O deputado Luiz Claudio
Romanelli (PSB) enviou
expediente à Agepar e
ao DER oficializando a
participação do IBT nas
auditorias de encerramento
dos contratos de pedágio no
Paraná. Segundo Romanelli,
a participação do IBT neste
processo é fundamental. “O
Instituto Brasil Transportes
é uma associação civil
representativa dos usuários
de serviços públicos
regulados, que pretende
fiscalizar o cumprimento
das obrigações assumidas
pelas concessionárias de
pedágio”, explica.

Hospital do Idoso

O deputado Michele Caputo
(PSDB) assinou, junto
ao secretário Beto Preto
(Saúde), um convênio no
valor de R$ 724 mil para
reforma e ampliação do
Hospital do Idoso Zilda
Arns, em Curitiba. O
investimo trará melhorias
à infraestrutura física da
unidade.

Revalida

O deputado Michele Caputo
(PSDB), coordenador da
Frente Parlamentar do
Coronavírus, adiantou
que a nona reunião do
colegiado, hoje, às 9h30,
terá na pauta, entre outras
questões, a revalidação de
diplomas de curso superior
feito no estrangeiro da área
da saúde. A reunião será
transmitida pelo site e pelas
redes sociais da Assembleia
Legislativa e pela TV Sinal.

Desinteresse

O TRE decidiu que as
eleições municipais não
terão urnas em presídios
e unidades de internação
de adolescente no Paraná.
A justificativa foi a de
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que não houve número
suficiente de interessados.

Sem censura

O ministro Edson Fachin,
do STF, suspendeu a pena
de censura aplicada à
procuradora do Trabalho
do Paraná, Margaret Matos
de Carvalho, que insinuou,
através da reprodução de
uma imagem no Instagram,
que o presidente da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM), pediu
propina para ajudar na
aprovação da reforma da
Previdência. A procuradora
havia sido condenada
de forma unânime pelo
Conselho Nacional do
Ministério Público.

Hospital da Criança

Com entrega prevista
para outubro deste ano,
o projeto do Hospital
da Criança em Maringá,
desenhado em 2017,
atingiu 80% de conclusão
em meados de agosto. O
investimento total é de
R$ 150 milhões, parceria
entre os governos estadual
e federal e da OMF. São
24,2 mil metros quadrados
de área construída em um
terreno de 88,6 mil metros
quadrados, o hospital será
referência no País.

Renda Brasil

A insatisfação do
presidente Jair Bolsonaro
com o valor de R$ 247
proposto pelo ministro
Paulo Guedes (Economia)
para o Renda Brasil fez
com que o anúncio do
programa ficasse para a
próxima semana. Segundo
próximos do ministro,
seus assessores tentarão
encontrar uma solução
para elevar os pagamentos,
mas Guedes não prometeu
um valor maior devido às
restrições fiscais.

Fiscais da
Covid-19

Em cumprimento aos
decr etos municipais
relacionados à pandemia de Covid-19, que
determinam situação de
emergência em Umuarama e apr esentam
medidas para dificultar
a transmissão do coronavírus, a Guarda Municipal e a Vigilância Sanitária da Coordenadoria
de Vigilância em Saúde
(Covisa) realizam ações
de fiscalização e orientação no comércio e
setor de ser viços, além
de atenderem reclamações e denúncias da
população.
Entre sexta-feira e
domingo, no último final
de semana, cerca de 20
ações foram realizadas
em diversos bairros e na
região central de Umuarama. Na sexta, 21,
denúncia anônima dava
conta de bar atendendo
com portas baixadas por
volta das 20h40. O proprietário foi informado
sobre o horário de funcionamento e medidas
necessárias – conforme
o §5º do ar tigo 3º do
decreto 082/2020, os
bares podem abrir de
segunda a sábado até
as 20h e funcionar em
sistema de drivethr u
e deliver y até as 22h,
nesses mesmos dias,
não podendo funcionar
aos domingos.
A central da Guarda

Municipal recebeu denúncias de mais cinco estabelecimentos que estariam atendendo após
as 22h. No sábado, 22,
houve reclamação de
aglomeração e som alto
na frente de uma igreja
no Córrego Longe, mas
a verificação constatou
normalidade.
Houve denúncia de
aglomeração em uma
choperia da região central, que foi notificada
pela Vigilância Sanitária
– dando origem a um processo que pode resultar
em multa –, e residências
também denunciadas por
som alto e per turbação
de vizinhos, além de aglomeração em uma chácara
na rodovia de Umuarama
para Serra dos Dourados.
Outras reclamações
de som alto e aglomeração em residências
também foram recebidas
pela Guarda no domingo,
23, cujos moradores e
alguns donos de veículos foram orientados e
acataram as determinações. Foi denunciada
aglomeração em bar da
Praça Anchieta, festa
residencial na Rua José
Honório Ramos e lanchonete da Avenida Maringá
atendendo após as 22h,
também com aglomeração de pessoas. Neste
dia, a Vigilância realizou
várias orientações verbais a donos de bares.

LOCAL
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Adesão à greve nos correios
em Umuarama chega a 90%

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (Fentect) anunciou
em 17 de agosto, que os funcionários dos Correios estão em greve,
de lá pra cá, a adesão foi apenas
aumentando. Em Umuarama, a
adesão chegou a 90%, segundo o
delegado sindical da Central de Distribuição Domiciliar (CDD), Cristiano
Pereira. Ele explica que no início,
poucos funcionários participaram
em uma das agências da cidade,
mas aos poucos os funcionários
foram aderindo à paralisação.
Ontem pela manhã alguns deles
fizeram uma pequena manifestação,

em frente à ao CDD, na avenida
Padre José Germano Neto.
Apenas receberam imprensa e
pouco depois se dispersaram, voltando para casa, segundo as normas
de segurança em saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS).
Pereira ressalta que dos 20 funcionários do Centro de Distribuição,
apenas 6 continuam trabalhando
na área administrativa da agência
e, a Central de Remessas da rua
Aricanduva, entre os 7 funcionários, 5 estão paralisados.
Questionado a respeito da obrigatoriedade da manutenção de
ao menos 30 por cento do efetivo

atuando durante período de greve, o
sindicalista ressaltou que a organização de remanejamento de funcionários, de uma central, onde houve
pouca adesão, para outra, onde a
maioria dos funcionários está paralisado, é da empresa. “Estamos
sabendo que está sendo analisado
um remanejamento de funcionários
e uma possível contratação de pessoal terceirizado”, cita Pereira.
Os grevistas são contra a privatização da estatal, reclamam do
que chamam de “negligência com a
saúde dos trabalhadores” na pandemia e pedem que direitos trabalhistas sejam garantidos.

RECORDES

DO CAMPO AO PORTO.
É ASSIM QUE O PARANÁ AVANÇA.
NOVOS INVESTIMENTOS:

RECORDES:

R$ 460 milhões em crédito
para pequenos e médios produtores

Privatização da Ferroeste
para mais crescimento

Obras nos Portos:
R$ 609 milhões

Agronegócio: +28%

Ferroeste: +128%

Porto de Paranaguá: +44%

Apesar do coronavírus, o Paraná bateu recordes de produção com o agronegócio.
De transporte com a Ferroeste. E movimentação na Portos do Paraná.
Recordes que devem ser batidos mais uma vez com as novas ações do Governo.
Saiba mais em www.pr.gov.br

06

GERAL

TRIBUNA HOJE NEWS, 26 DE AGOSTO DE 2020

Governo entrega 110
novas viaturas para a PC

RODRIGO FELIX LEAL/AEN

O governador do
Paraná, Ratinho Jr entregou ontem (25), em
solenidade no Palácio
Iguaçu, 110 novas viaturas que vão atender
a Polícia Civil. A meta é
chegar a 2022 com 80%
da frota renovada.
O pacote inclui 109
veículos descaracterizados, entre carros e
caminhonetes, que vão
reforçar o trabalho de
investigação da instituição e o atendimento de
ocorrências. A corporação recebeu, ainda, um
caminhão adaptado com
simulador de tiros para
ajudar no treinamento
dos policiais, especialmente nas cidades do
Interior. O investimento
por parte do Governo do
Estado em parceria com
o Ministério da Justiça e
Segurança Pública foi de
R$ 12,6 milhões.
“Uma polícia bem treinada e bem equipada
representa mais segurança para a população.
Há dois anos que a Polícia Civil vem fazendo
um trabalho primoroso,
colaborando com a redução significativa dos índices de criminalidade no

Paraná”, destacou.
Ele lembrou que o
Paraná registrou em 2019
o menor número de homicídios dolosos dos últimos
13 anos. Foram 175 mortes a menos de janeiro a
dezembro do ano passado,
totalizando 1.780 homicídios. O mesmo período de
2018 apresentou 1.955
casos – uma redução de
9%. Dos 399 municípios
paranaenses, 143 (35,8%)
não registraram nenhum
homicídio em 2019, e 195
(48,8%) tiveram menos de
cinco mortes no ano. E o
levantamento do primeiro
trimestre de 2020, mostrou que mais da metade
dos municípios, 244 cidades, não registraram homicídios dolosos.
VIATURAS
Foram entregues 50
Citroens C4, avaliados
em R$ 3,9 milhões, 13
já com destinação para a
Divisão de Homicídios; 45
caminhonetes Mitsubishi
L200 Triton, avaliadas em
R$ 5,45 milhões; 13 VW/
Gol, de R$ 547 mil, e uma
caminhonete VW/Amarok
de R$ 122 mil. Ainda não
está definida a região do
Estado em que as viaturas
serão entregues.

SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ERASMO ALBERTO DINIZ-ME, torna se público que recebeu do IAP, a licença de Operação,
com validade até a data 03/07/2024 para fabricação de farinha de mandioca e derivado,
implantada, Estrada Anta Lote 21K, GL 03, Jaracatiá- Perobal-Pr.

A meta do Governo do Paraná é chegar a 2022 com 80% da frota renovada
Autos nº 6750-41.2015.8.16.0173
Cumprimento de Sentença
EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL, INTIMAÇÃO E ARREMATAÇÃO
O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA ...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que será levado à arrematação o bem
penhorado da parte executada, a fim de instruir os Autos nº 6750-41.2015.8.16.0173 de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
que ADELIO DRUCIAK representado por ALDA MARIA GONÇALVES DRUCIAK move contra JONAS RODRIGUES (CNPJ nº
046.085.009-10) na forma abaixo:
1º LEILÃO: dia 15 de outubro de 2020, às 14h:00min, somente na modalidade eletrônica, através do site
www.leiloeiroqueiroz.com.br, e em caso de não haver licitantes, o dia:
2º LEILÃO: dia 21 de outubro de 2020, às 14h:00min, somente na modalidade eletrônica, através do site
www.leiloeiroqueiroz.com.br;
CONSIGNANDO A POSSIBILIDADE DE ARREMATAÇÃO, EM QUALQUER DAS PRAÇAS, OBSERVANDO O PREÇO
MÍNIMO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VALOR DA AVALIAÇÃO, NOS TERMOS DA PORTARIA Nº 01/2020.
Caso não haja expediente forense nos dias acima, o ato será realizado no dia útil imediato, nas mesmas
condições.
LOCAL DOS LEILÕES: somente na modalidade eletrônica através do site: www.leiloeiroqueiroz.com.br;
LEILOEIRO: Airton Queiroz Silva – Leiloeiro Público Oficial – Matrícula 590 – Jucepar (41) 99991-9477/(44) 999078268;
SITE DO LEILOEIRO: www.leiloeiroqueiroz.com.br;
DESCRIÇÃO DO BEM: “Bem Imóvel: 50% da parte ideal pertencente ao executado Jonas Rodrigues, do Lote de
terras sob n° 4-B-4/A, da Gleba n° 08, do Núcleo Serra dos Dourados, Município de Douradina com área total de 123,4200
hectares, ou seja, 51 Alqueires - SP, com as seguintes características e confrontações: “Começa no marco 0, cravado na
divisa do lote nº 5 e 4-C e na margem esquerda do Córrego Parada, seguindo daí com o rumo de NO 77º47’SE, na
distância de 1.936,04 metros, confrontando por este lado com o lote acima até o marco 1, cravado na divisa do lote 5 e 4C e na lateral de uma Estrada de Rodagem, seguindo daí pela lateral da referida estrada, com o rumo NO 10º35’SE, na
distância de 719,71 metros até o marco 2, cravado na lateral de uma Estrada de Rodagem e na divisa do lote nº 4-B-3
desta subdivisão, seguindo daí com o rumo de NO 82º06’SE, na distância de 1.542,76 metros, confrontando com o lote nº
4-B-3 desta subdivisão e com o lote nº 4-B-2 desta subdivisão, até o marco 3, cravado na divisa do lote nº 4-B-2 desta
subdivisão e na divisa do lote nº 4-B-4/B desta subdivisão, seguindo daí com o rumo de NO 16º13’SE, na distância de
522,77 metros confrontando com o lote nº 4-B-4/B desta subdivisão até o marco 4, cravado na divisa do lote nº 4-B-4/B
desta subdivisão e na margem esquerda de um córrego que passa por esta propriedade, seguindo daí margeando o
referido Córrego água abaixo até o marco 5, cravado na divisa do lote nº 4-B-2 e na divisa do lote nº 1, seguindo daí com
o rumo de NE 1º16’SO, na distância de 86,00 metros, confrontando por este lado com o lote nº 1 até o marco 6, cravado
na divisa do lote nº 1 e na margem esquerda do Córrego Parada, seguindo daí margeando o referido Córrego água acima
até o marco 0, marco este que deu início a esta descrição”. Imóvel com Matrícula n° 35.438, devidamente registrada no
Cartório de Registro de Imóveis 1° Oficio desta Comarca de Umuarama-PR”.
CONSIDERAÇÕES: O imóvel está localizado entre Vila Formosa e Douradina, à aproximadamente 7 km de
Douradina. Trata-se de área de mata nativa da região, em que não se pode fazer alterações, dificultando o comércio do
imóvel. No entanto é possível a alienação de mata nativa, o que não é possível seria a exploração da área, diante das
peculiaridades do imóvel, há grande depreciação do valor do alqueire, visto que o comércio desta área só é interessante a
quem já possui propriedade e precisa de área de reserva legal;
ÔNUS E RECURSOS PENDENTES: “Av-01: RESERVA LEGAL, sobre uma área de 24,6840 hectares, correspondendo
a 20,00% da área total; R-02: PENHORA: nos autos nº 34/1994 desta 2ª Vara Cível; R-03: PENHORA: nos autos nº 0222242014-325-09-00-1 da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama/PR; AV-04: REDUÇÃO DE PENHORA: nos autos nº 114964.2014.5.09.0325 da 2ª Vara do Trabalho de Umuarama/PR; R-05: PENHORA DE 50%: dos presentes autos;
AVALIAÇÃO TOTAL DO BEM: R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), avaliado em 19/03/2019 (seq. 419);
VALOR DA DÍVIDA: R$ 153.308,04 (cento e cinquenta três mil e trezentos e oito reais e quatro centavos) – seq.
480.2 (em 12/12/2019);
INTIMAÇÃO: Caso os executados e seus cônjuges não sejam encontrados, ficam desde já intimados através do
presente edital, bem como ficam intimados os terceiros interessados, de que poderão até a data da hasta pública,
oferecer proposta escrita nos autos (independentemente de estar representado por advogado), art. 895 do CPC).
Nomeado leiloeiro o Sr. Airton Queiroz Silva, leiloeiro oficial, o qual perceberá a seguinte remuneração: 5% sobre o valor
da arrematação, pagos pelo arrematante; 2% sobre o valor da avaliação nos casos de adjudicação, pagos pelo exequente.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância ou
boa-fé, mando expedir o presente que será publicado no Diário da Justiça Eletrônico, no site do leiloeiro nomeado (
www.leiloeiroqueiroz.com.br) e afixado na forma da Lei. Umuarama, data da assinatura digital. (Assinado Digitalmente)
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Plasma contra
a Covid-19

ASSESSORIA

Palanque montado

Os deputados do
Centrão, agora
oficialmente aliados de
Bolsonaro, começaram
a cobrar sua visita
aos redutos eleitorais
para o presidente
prestigiar os candidatos
a prefeito aliados dos
parlamentares. Em Minas
Gerais, principalmente,
há um movimento próBolsonaro nos palanques.
O presidente vai a
Ipatinga hoje.

Ah, MDB

O plasma do sangue de duas doadoras será separado e usado para o tratamento de quem ainda está acometido pela doença
Nesta semana o Hemonúcleo de Umuarama recebeu as primeiras doações
de sangue de pessoas que
se recuperaram de Covid19. O plasma do sangue
de duas doadoras será
separado e usado para
o tratamento de quem
ainda está acometido
pelo novo coronavírus.
O tratamento ainda é
experimental, segundo
aler ta a Organização
Mundial da Saúde (OMS),
mas estudos estão sendo
feitos nos Estados Unidos. A ideia é aproveitar
os anticorpos contidos
no sangue de pacientes
que já se recuperaram do
coronavírus para tratar
aqueles que ainda lutam
contra a doença.
Para fazer a doação
do plasma hiperimune
ou convalescente é preciso ter entre 18 e 59
anos, ter os exames que

comprovem a recuperação da covid-19, não ter
sido submetido ao uso
de respiradores, nunca
ter recebido transfusão
de sangue e nunca ter
estado gestante no caso
das mulheres. “Quem
tiver dúvidas ou precisar de mais informações
pode falar conosco, entrar
em contato e vir pessoalmente até o Hemonúcleo”, salientou o
coor denador Claudio
Francisconi.
Atualmente Umuarama
tem 867 casos confirmados de covid-19, segundo
o último boletim divulgado
pela Secretaria de Saúde.
Deste total 726 pacientes
já se recuperaram e há 13
óbitos registrados.
No município, quatro
pacientes já receberam o
plasma e, de acordo com
o SAMUTI apresentaram
melhora no quadro clínico.
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E o MDB, hein? Vai
melando o currículo de
aliados como sempre fez
com seu fisiologismo. O
governador Ibaneis Rocha,
do DF, abriu muitas portas
ao partido na sua gestão,
e assistiu estupefato
ontem à prisão do seu
secretário de Saúde, numa
operação do MP.

Padin

Francisco Araújo, o
secretário preso, tem
como um dos principais
padrinhos do senador
Renan Calheiros, contam
nos corredores da pasta.

Mistério da estante

Continua o mistério:
como uma estante do
patrimônio da Câmara dos
Deputados, da grife de
Sérgio Rodrigues, foi parar
num leilão da Empório
Brasil, com lance mínimo
de R$ 23 mil?

Hum...

A empresa leiloeira
informou apenas que
o dono da mobília é
colecionador e tem
autorizações... mas não
declarou quem é e que
documento ou lei avaliza
venda de patrimônio
público. A Câmara não
faz ideia de qual gabinete
ela saiu.

Em alta

O vice-presidente Hamilton
Mourão está em alta na
praça. Sua agenda está
lotada de pedidos de
entrevistas para mídia
nacional e internacional.
E ele não quer bater em
jornalista, ao contrário do
superiror imediato.

Em tempo

Mourão vai dar uma longa
entrevista para os veículos
da Band na sexta, com
destaque para a BandNews.

Tá bom...

Acusada pela Polícia Civil do
Rio, após longa investigação,
de ser a principal mandante
da morte do marido pastor, a
deputada federal e “pastora”
Flordelis pensava diferente,
pelo menos sob holofotes
na campanha eleitoral. No
Twitter, postou uma vez
que era “a favor da vida” e
defendia “o direito de nascer”.

Pergunta

Não, não é a pergunta sobre
os R$ 89 mil de Queiroz para
Michele Bolsonaro, hoje a
primeira-dama do Brasil. A
outra pergunta: o que fazia
o deputado federal Osmar
Terra (MDB-RS) no evento
Brasil vencendo a Covid
(hein?!), no Palácio, no palco
com o presidente? Terra, que
é médico, entrou na onda de
Bolsonaro e chegou a cravar
que a covid causaria poucas
mortes no Brasil.

Tabelinha 2

Um esclarecimento sobre a
nota de ontem. O modelo
de negócios do BRB com o
Flamengo é uma parceria
comercial e estratégica.
Não envolve patrocínio.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Traficante pedido pela Justiça
é capturado no Parque Danielle
A Polícia Civil de Umuarama
cumpriu na tarde de ontem (terça-feira, 25) mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem
de 32 anos, acusado da prática do
crime de tráfico de drogas.
O detido estava envolvido
com o transpor te de aproximadamente três toneladas de
maconha, que foram apreendidas pelo Grupo de Diligências
Especiais (GDE) de Umuarama
no dia 31 de maio do 2018.
A ação foi desencadeada
na madrugada e a droga, que
havia sido escondida em um
deposito (residência) situado
na r ua Glauber Mar ques de
Abreu, Parque Danielle, já
estava carregada na carroceria
de um caminhão baú, estacionado em frente ao imóvel.

Para esconder a existência
do entorpecente, os criminosos
também carregaram na mesma
carroceria, uma carga de sofás e
alguns móveis.
Segundo os policiais, naquela
ocasião foi preso um homem de
30 anos de idade e, desde à época
em que o crime foi desvendado,
a Polícia Civil recebia informações
de que o comparsa estaria nas
imediações e sua identidade. Na
tarde de ontem ele foi levado até
a Delegacia de Polícia em Umuarama, onde foi colocado à disposição da Justiça.
MAIS CRIMES
Ainda conforme o delegado
Gabriel Meneses, presidente do
inquérito que apura o crime de
tráfico, o homem detido ontem à
tarde, possuía ainda contra si outro
DIVULGAÇÃO

Um homem, morador
de Umuarama, foi preso
ontem (25), em Pérola,
acusado de contrabando.
O suspeito dirigia um
carro carregado de cigarros
paraguaios. Ele foi levado à
Delegacia da Polícia Federal
em Guaíra. De acordo com
a Polícia Militar, o detido
seguia pelas ruas da cidade,
mas quando viu a viatura,
deu meia-volta com o carro
e tentou se evadir. Desconfiados, os policiais iniciaram
uma abordagem e encontraram 30 caixas de cigarros
contrabandeados dentro
do veículo Virturs, que
pertence a uma locadora
de veículos. O preso,
os cigarros e o automóvel foram encaminhados
para a Guaíra.

mandado de prisão em aberto, por
regressão de regime em um outro
processo que ele responde também por tráfico de drogas.

Contrabandistas
usavam
estacionamento
como base
DIVULGAÇÃO

TELEFONES apreendidos dentro de um dos três
veículos recolhidos pela Polícia Militar
Denúncias anônimas levaram
a PM de Umuarama a descobrir
um estacionamento na rua Dr.
Camargo, que servia como ponto
base de contrabandistas. Duas
caminhonetes preparadas para
serem usadas no contrabando
foram apreendidas e um utilitário
estava carregado com centenas
de telefones celulares.
A apreensão aconteceu na
madrugada de ontem (25). Foi
retirada de circulação uma caminhonete Toyota Hilux, uma Nissan Frontier e uma VW Saveiro
Cross, esta última continha
em seu interior 300 telefones
celulares da marca Readmi
contrabandeados.
Após diligências os policiais
adentraram na garagem e localizaram os veículos, que foram
encaminhados até a sede do
25º Batalhão da PM e posteriormente entregues na Delegacia da
Receita Federal em Guaíra.
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horóscopo

Você vai se sentir em perfeita harmonia com as pessoas ao
seu redor. Você precisa relaxar e aliviar o estresse. Faça algo
que você gosta. Um amor inesperado pode te surpreender, mas
tenha cuidado para não se envolver rápido demais.

Libra 23/09 a 22/10
Seus pensamentos estão automaticamente se voltando para
os aspectos mais graves da vida. Dê a si mesmo uma folga!
Você estará em sua melhor forma. Tudo que você precisa é se
preparar para as consequências de seus excessos e ter uma
abordagem mais equilibrada para a sua produção de energia.

Mulher
de Abraão
(Bíblia)

Peixes 20/02 a 20/03

Você vai continuar vendo tudo como um desafio hoje. Você realmente acha que é bom olhar para as coisas desta forma? Sua
energia é preciosa, não gaste mais nada, reserve para coisas
realmente importantes. Uma conquista pode bater na sua porta.

Medalha do
1o colocado
Cair de
cama

Armação
do pneu
de bicicletas

BANCO

Fibras de
escovas e
pincéis
Notre-(?),
catedral
parisiense

Digno;
generoso
Sílaba de
"quota"

Consoantes de
"nota"

Como
vive o
naturista

Isadora
Duncan,
bailarina

(?)
elétricos:
animam o
Carnaval

4/dame — vime. 7/recinto. 9/obsessivo. 10/cantoneira.

Aquário 21/01 a 19/02

A atmosfera vai ser descontraída. Você se dedica a novos prazeres
sem perder seu senso de direção. Você se sente disposto a melhorar seu estilo de vida. Pense em uma dieta mais equilibrada também. Esqueça os lanches e se concentre em melhorar sua saúde.

Espaço
fechado

Sigla do
Brasil na
internet

Cartilha
de leitura
Adquirir
fortuna

Que tem
saúde

Capricórnio 22/12 a 20/01

(?)2,
o gás carbônico

Sufixo de
"lipase"
Ave
insetívora

Sagitário 22/11 a 22/12

Não se force a adotar um papel que é errado para você. Sua
autenticidade é o seu melhor trunfo. Você economiza a sua
energia para um bom efeito e seria uma boa ideia se livrar do
estresse fazendo exercício físico. Cuide mais de você!

Antonio
Pitanga,
ator

Tio (?):
os EUA

Escorpião 23/10 a 21/11

Hoje você vai estar mais calmo do que o normal. É hora de
cuidar mais de si mesmo. Sua energia mental está definida
para ficar em um nível estável - seu otimismo é a melhor fonte
de energia. Ganhará um empurrãozinho para a felicidade com
uma ligação de alguém que ama.

Período
fértil
do animal
(pl.)

Agem;
praticam

Peça
íntima
feminina

Prateleira
em
formato
de L

Você vai avaliar a situação de forma mais objetiva e seu raciocínio
lógico está lhe trazendo sorte. É o momento ideal para assumir o
esporte. Você vai precisar de exercício físico e de um pouco de
ar fresco em um contexto que leva você para fora da sua rotina.

(?) Garcia,
atriz
Sobrinha
da mãe
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Solução

Livro A vida de Bela
Conheça as histórias e os segredos do
talento teen por trás das câmeras!

/editorapixel
@editorapixel

O
R
A
R

Virgem 23/08 a 22/09

Acidez do
estômago
A segunda
vogal
Centro
estético
Possuir;
haver

A
RO

Leão 22/07 a 22/08

O bom humor vai estar em todos os lugares e você vai ser mais
compreensivo com as pessoas que o rodeiam. Descanse um
pouco, você não está segurando bem as coisas. Tenha cuidado
com cãibras musculares e movimentos falsos.

Ter medo;
recear

C
E
R
D
A
S

Câncer 21/06 a 21/07

A atmosfera calma de hoje lhe ajudará a ter discussões sérias.
Concentre-se no que realmente importa. Evite debates acalorados que gastarão sua energia em vão. Você pode fazer isso,
não tenha medo, apenas pense sobre as coisas com calma.

Aquele
que tem
ideias
fixas (fig.)

O Chacrinha
(TV)
Rezar

O
V
E
L
H
O
G
U
E
R
R
E
I
R
O

Gêmeos 21/05 a 20/06

Você deveria passar mais tempo considerando todos os fatores
antes de tirar conclusões. Há um erro que precisa ser corrigido
antes que você possa julgar de forma clara. Você está em boa
forma, mas evite qualquer agitação no final do dia para manter
seus níveis de energia elevados.

Iguarias
natalinas

E
V
S S I
T E M
A B E
M O
P
C
A L I
R
O
A S
A D
N O B
U E C
C
N E I
T R I

Um problema será resolvido sem esforço. Essa facilidade lhe dará asas.
Algumas emoções subirão novamente à superfície e você consequentemente terá dificuldade para controlar seus nervos quando fala.

© Revistas COQUETEL

Material
de cestos
Material
do sabão

Duas
Imprimir
Parte
vezes
do figuras
campeão inferior
em
vestido
(red.)
tecidos

B S E
I A
I S
P A
R
A
I N T
M
U
A R A
E M
B C
R I Q
N U
N T O
Ã O

Touro 21/04 a 20/05

www.coquetel.com.br

N
O
A Z
E
S
T E
C
S A
S
T
A
E N
H
C A
S

Áries 21/03 a 20/04

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês passado.
Isso é algo para se comemorar! Um sentimento interno de bem-estar vai permitir que você coloque um grande número de ideias
em ordem. A serenidade vai fazer você mais forte.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

“As respostas que recebemos da vida são condizentes
com os sentimentos e pensamentos que mais nutrimos. Se você não está tendo a resposta que espera
do universo, observe o seu sentir e o seu pensar para
saber por que os resultados não têm sido o esperado
por você. ( Wallace Lima)
LUCI LEMES

Cereja
no Bolo

Hoje é dia de
cumprimentos
para os leitores
da coluna -,
Thais Fernandes,
Giuliana Marson,
Francielle Vilmes, Francielle
Garcia Alves,
Valdir Alberton
Baggio e João
Carlos Catelan.
Da coluna:
felicidades.

Inovar!

A Imobiliária Morena presenteia
Umuarama com um novo estilo para
morar, especialmente para pessoas
conectadas e com uma nova forma
de se relacionar com o mundo. É o
Top Life que oferece modernidade e
comodidade para morar ou Investir.
Os apartamentos são studios práticos
e funcionais, com plantas inteligentes, no formato de sua necessidades.
Um investimento que irá além de
suas expectativas. A vista é privilegiada e fica no alto da Paraná. Um
novo conceito de vida que acena
para um futuro com muito mais
tempo pra você”

LANÇAMENTO !

44 3621-4500

CRECI 1765-J

apartamentos studio

ZOOM

SAMANTHA PACHECO, na lente exclusiva de Luci Lemes, ilumina a coluna
desta quarta-feira.
a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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NEWS: O NOVO CHEVROLET TRAILBLAZER CHEGA ÀS LOJAS EM SETEMBRO -, SUV 4x4 de sete lugares da Chevrolet ganha atualização visual,
mudanças mecânicas e equipamentos como Wi-Fi e sistema de frenagem
autônoma de emergência. A Coluna conta mais amanhã.....
ARQUIVO PESSOAL

Máscaras

A diretoria da Fecomércio enviou máscaras para uso das integrantes da Câmara
da Mulher Empreendedora e Gestora
de Umuarama -, que já agiliza a posse
adiada de 2020 para março de 2011 no
evento que acontecerá a premiação da
Empresária do ano, em Caiobá. A festa
anual premia empresárias das CMEG’s
instaladas no Paraná. A dinâmica Cláudia Colpi é a diretora estadual.

RELEMBRANDO

Em dia de lançamento do Outubro Rosa, a Casa da Amizade recebeu em 2019, lideranças
femininas para ressaltar os cuidados na prevenção do Câncer. Em tempos de pandemia a
campanha acontecerá com todos os cuidados necessários. No clique Angela Russi, Carla
Frasquette Moreira, Valdete Sperandio, Zelia Casoni e Val Pugas.

Noites frias pedem sopa para esquentar!
Nestes dias frios nada como uma sopa para ajudar a esquentar o corpo e o estômago, A sugestão do Supermercados Planalto para esta quarta-feira é Sopa de Abóbora com Cenoura.

SOPA DE ABÓBORA COM CENOURA
(Preparo em 25min / Rende 4 porções)

INGREDIENTES
3 colheres (sopa) de azeite de oliva (45 ml); 1 cebola grande picada;3
dentes de alho picados;2 colheres (chá) de gengibre ralado;½ abóbora
japonesa sem casca em cubos; 4 cenouras picadas; 1,5 litro de água
quente; Sal a gosto e Pimenta calabresa em flocos para salpicar
MODO DE PREPARO
Em panela grande, aqueça o azeite e refogue a cebola e o alho até
dourarem levemente. Junte os demais ingredientes e deixe cozinhar
até a abóbora e a cenoura ficarem macias e ainda restar líquido suficiente para bater.Bata a mistura no liquidificador ( ou com um mix)
até homogeneizar e, se necessário, reaqueça. Sirva salpicada com
pimenta calabresa e regada com 1 fio de azeite.
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.......... 17/18..................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT, COURO............. R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTX I TURBO

.......... 18/19..................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT, COURO, 7L..... R$ 184.900,00
TRAILBLAZER LTZ DIESEL

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

.......... 18/18..................... BRANCO...........COMPLETO, AUT, COURO........... R$ 109.900,00
EQUINOX LT TURBO
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Execução no
Maria Lúcia
ALEX MIRANDA
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Curso de Direito retoma
atendimentos do projeto
CORPO ficou estendido na cozinha da casa depois
do disparo que atingiu em cheio o peito da vítima
A polícia já identificou o autor do
assassinato de Marcos Paulo, 39. O
crime foi praticado na casa da vítima,
situada na rua Santiago, Jardim Maria
Lúcia. Os investigadores de Umuarama, descobriram que a motivação
do assassinato teria sido uma discussão gerada por uma dívida devido à
negociação de motocicleta.
Na noite de segunda-feira (24)
vítima e autor se encontraram em
um bar naquele mesmo bairro,
onde aconteceu uma discussão. Em
seguida, Marcos foi para casa e, acabou por ser seguido pelo algoz, que,
na cozinha, sacou de uma arma de
fogo e desferiu um disparo apenas,
que atingiu o peito da vítima.
O autor fugiu em seguida. A Polícia Civil por usa apresentação na
Delegacia de Umuarama, caso contrário, poderá ter sua prisão pleiteada junto a Justiça local.

honorários advocatícios. O
O Serviço de Assistência
horário de funcionamento é
Judiciária Gratuita (Sajug) da
de segunda a sexta, das 8h às
Unipar de Francisco Beltrão está
12h, e das 13h30 às 17h30, na
retomando suas atividades. A
Travessa Vergílio Serráglio, Bairro
decisão da Universidade tem
Industrial, Francisco Beltrão.
respaldo no Decreto Municipal
267, que dispõe sobre a
Agendamentos
autorização governamental
Com relação aos novos
para reabertura dos estágios
atendimentos, para evitar
obrigatórios pelas instituições de
aglomerações, eles serão
ensino superior, e na normativa
realizados via agendamento
do Ministério da Educação.
prévio, através do telefone
A retomada dos trabalhos do
institucional do Sajug: (46) 3520Sajug, em virtude das medidas
2830 ou pelo WhatsApp: (46) 9
de contenção da pandemia da
8802-3172.
covid-19, está sendo de forma
progressiva, respeitando os
cuidados com higiene e as
regras de distanciamento
mínimo entre pessoas.
Por isso, inicialmente,
terão continuidade os
processos já em andamento,
sendo fornecido todo o
suporte necessário aos
assistidos.
O Sajug oferece
atendimento de forma
gratuita a quem comprovar
a impossibilidade de
recursos para arcar com
O horário de funcionamento é de segunda a
as custas processuais e
sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30
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