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Empresas de ônibus de 
Umuarama ficam fora 
da ajuda bilionária 
do governo
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Professores fizeram 
homenagem aos 
alunos-destaque do 
Bento Mossurunga 

Velho conhecido da 
polícia, Tetinha é 
executado a tiros 
na Praça dos Xetá

Advogado é preso e pode estar 
envolvido em desaparecimento
A Polícia Civil investiga a participação de um advogado preso em Goioerê no desaparecimento 
de um casal daquele município no início deste mês. O advogado foi detido ontem sob acusa-
ção de tráfico de drogas e venda ilegal de armas. A prisão é resultado de operação conjunta, 

que envolveu Ministério Público e Polícias Civil e Militar. Foram feitas buscas na casa, no 
escritório e em uma propriedade rural dele, onde foram apreendidos documentos, celulares e 

uma arma de fogo. A ação foi acompanhada por um representante da OAB.  l Pág. 7

Música sem dança 
A Prefeitura de Umuarama editou decreto com medidas referentes à realização de eventos sociais públicos, que 

deverão ter no máximo 80 participantes. O decreto mantém a proibição de eventos culturais, funcionamento 
de estabelecimentos de lazer, cultura e recreação que causem aglomeração, incluindo clubes recreativos, 

playgrounds, saunas e prática de esportes. Entretanto, foram liberados cinema e música ambiente ao vivo, mas 
a dança continua proibida. l Pág. 5
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Livres da pena
O ex-tesoureiro do PT Paulo Adalberto Alves Ferreira, foi 
absolvido pela 8ª Turma do TRF-4 da condenação de crimes 
de lavagem de dinheiro e associação criminosa, acusação feita 
pelo então juiz Sérgio Moro, em 2018, no âmbito da Lava Jato. 
No entendimento do tribunal, não há provas suficientes de 
que Ferreira tenha participado do esquema de recebimento 
de propina via contrato com um consórcio denunciado pelo 
MPF. A condenação era de 9 anos e 10 meses. O presidente da 
empreiteira Construcap, Roberto Ribeiro Capobianco, também 
foi absolvido da pena de 12 anos.

Divergências
O cargo de porta-voz da Presidência da República será extinto 
nos próximos dias do Ministério das Comunicações. O atual 
porta-voz, general Otávio Rêgo Barros, deverá ser exonerado. 
A mudança faz parte da reestruturação ministerial. Barros 
promovia briefings com jornalistas durante o primeiro ano do 
governo Bolsonaro e no início de 2020, mas o posto foi sendo 
paulatinamente esvaziado conforme ocorriam divergências 
entre suas falas e as do presidente. Ainda, o porta-voz foi 
atacado pela ala ideológica do governo, ligada ao vereador e 
filho do presidente Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

Sem responsabilidade
A ministra do STF, Rosa Weber, suspendeu a queixa-crime da 
ex-presidente Dilma contra o presidente Bolsonaro por injúria. 
A decisão vale até o fim do mandato do presidente. A ministra 
aplicou a imunidade presidencial temporária, prevista na 
Constituição. A regra estabelece que o presidente não pode ser 
responsabilizado por fatos ocorridos antes de ele assumir a chefia 
do Executivo. O caso tem como pano de fundo a publicação de 
Bolsonaro em agosto de 2019 em sua rede social do discurso feito 
em novembro de 2014 sobre o relatório final da Comissão da 
Verdade, que apontou 377 pessoas como responsáveis pela prática 
de tortura e assassinatos na ditadura militar entre 1964 e 1985.

Rodovia das 
Cataratas
O presidente Jair Bolsonaro 
e o governador Ratinho 
Jr lançaram ontem (27), 
em Foz do Iguaçu, a pedra 
fundamental da duplicação 
da Rodovia das Cataratas 
(BR-469), do trevo de acesso 
à Argentina até a entrada do 
Parque Nacional do Iguaçu. 
A cerimônia concretiza a 
obra de 8,7 quilômetros. A 
intervenção será financiada 
quase integralmente pela 
Itaipu Binacional (R$ 136,3 
milhões dos R$ 139,4 
milhões necessários). O 
restante será bancado pelo 
Governo do Estado.

 Pista do Aeroporto
Ratinho Jr levou Bolsonaro 
para visitar as obras da 
nova pista do Aeroporto 
Internacional de Foz, que 
já alcançaram 40%. A nova 
estrutura proporcionará 
mais voos, concorrendo com 
destinos do mundo inteiro, 
e é parte do projeto de 
transformar o Paraná no hub 
de distribuição da América 
do Sul. As obras foram 
iniciadas em fevereiro e a 
expectativa é de conclusão 
em meados de 2021. O 
investimento da Itaipu 
Binacional, é parte de um 
aporte de R$ 1 bilhão na 
infraestrutura.
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Umuarama fica de fora da ajuda 
bilionária às empresas de ônibus

Mesmo se passar pelo Senado, 
a proposta que foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados na quarta 
(26), que prevê o repasse de R$ 
4 bilhões da União aos municí-
pios, Umuarama deverá ficar de 
fora. O projeto libera o repasse 
somente ás cidades com mais 
de 200 mil habitantes, aos Esta-
dos e ao Distrito Federal.

Segundo último Censo do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística), de 
2010, Umuarama aparece com 
100.676 habitantes, com esti-
mativa para 2020 de 112.500.

A intenção do programa, é 
garantir o serviço de transporte 
público coletivo de passageiros 
em razão da pandemia de covid-19.

Critérios de rateio
Do total de R$ 4 bilhões, 30% (R$ 1,2 bilhão) ficarão com os estados e o 

Distrito Federal e 70% (R$ 2,8 bilhões) com os municípios. O rateio entre esta-
dos e DF será proporcional à população residente em regiões metropolitanas, 
regiões integradas de desenvolvimento ou aglomerações urbanas que incluam 
ao menos um município com mais de 200 mil habitantes, conforme dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Segundo o relator, deputado 
Hildo Rocha (MDB-MA), além das 
empresas privadas, as empresas 
públicas ou de economia mista que 
realizem o serviço de transporte, 
como empresas de metrô, também 
poderão receber recursos.

Todos os interessados deverão 
assinar termo de adesão e seguir 
suas condições para poder receber 
o dinheiro federal. No caso das 
empresas públicas ou de economia 

mista, o repasse será proporcio-
nal ao número de passageiros 
transportados em relação ao total 
transportado sob a gestão do ente 
(município ou estado).

O socorro deve-se à queda de 
renda das empresas de trans-
por te público urbano ou semiur-
bano devido às medidas de com-
bate ao novo coronavírus, como 
isolamento social e fechamento 
de indústrias e comércio.

SOMENTE empresas que atuam em municípios com mais de 200 mil habitantes poderão receber a ajuda

ALEX MIRANDA
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Sangue paranaense
Durante o lançamento da 
pedra fundamental para a 
duplicação da BR-469 em 
Foz do Iguaçu, o presidente 
Bolsonaro revelou ter 
sido vizinho do Paraná. “A 
título de curiosidade, já 
fui vizinho de vocês por 
muito tempo. Morei na 
cidade de Ribeira, cortada 
pelo Rio Ribeira de Iguape, 
atualmente Adrianópolis. 
Então, tenho um pouco 
do sangue e costume 
paranaense em minhas 
veias. Além de mineiro, 
como renasci lá, em 2018, 
também sou um pouco 
paranaense”.

Dá um tempo, Agepar
O governador Ratinho 
Junior pedirá a suspensão 
da revisão das tarifas de 
água e esgoto autorizadas 
pela Agepar e que 
passariam a vigorar em 
novembro. “Não é a hora 
para qualquer reajuste, 
afinal, todos estão 
enfrentando um momento 
difícil economicamente”, 
destacou o líder do Governo, 
Hussein Bakri (PSD).

TRF no Paraná
A aprovação do projeto 
de lei que cria 12 cargos 
de desembargadores no 
Tribunal Regional Federal 
em Porto Alegre, pela 
Câmara dos Deputados, 
pode viabilizar a instalação 
do TRF do Paraná, criado 
em 2013, mas que não 
foi instalado por decisão 
do STF. Segundo a OAB, 
está sendo reivindicada 
a instalação de mais três 
turmas avançadas no Paraná 
para julgamento de matérias 
tributárias, criminais e 
administrativas/cíveis. 
Atualmente, há apenas uma 
turma avançada, que decide 
matéria previdenciária.

Acordo
A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) e o laboratório 
britânico AstraZeneca vão 
formalizar a assinatura 
do contrato para a 
produção da vacina 
contra a covid-19 que está 
sendo desenvolvida pela 
Universidade de Oxford, 
em Londres, em conjunto 
com o laboratório.

Revalida
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) defendeu 
que os médicos formados 
no exterior tenham o 
diploma reconhecido em 
todo o Paraná de forma 
mais ágil. Romanelli é 
favorável à revalidação 
de diplomas também aos 
profissionais de outras 
categorias que concluíram 
a formação em nível 
superior no exterior.

Fica, Petrobras
O deputado Michele 
Caputo (PSDB) defendeu 
a importância da 
permanência da Petrobras 
no Paraná: “São milhares 
de empregos, produtos 
estratégicos, isso 
movimenta a economia das 
cidades e do Estado. Seria 
uma perda inestimável se 
deixarmos sair ou perder 
essas unidades”.

Ceasas
Foi para sanção do 
governador Ratinho 
Junior o projeto de lei que 
regulamenta os serviços 
das cinco Ceasas do Paraná 
(Curitiba, Londrina, Maringá, 
Cascavel e Foz do Iguaçu). A 
proposta central é permitir 
o comércio de alimentos 
para agricultura familiar, 
pequenos produtores rurais, 
pequenas associações 
e cooperativas e até a 
produção dos quilombolas.

Motivação
educacional

A equipe pedagógica 
do Colégio Estadual Bento 
Mossurunga, em Umua-
rama, encontrou uma 
forma divertida de motivar 
seus alunos que estão 
se sobressaindo no Aula 
Paraná. Promoveram uma 
carreata que passou nas 
casas de cada um dos 
estudantes para surpreen-
dê-los com presentes e 
lembrancinhas. Essa ação 
inaugural focou em home-
nagear os alunos-destaque 
do Ensino Fundamental.

Segundo a diretora Ezi 
de Mello Jander, em breve 
mais estudantes de outras 
séries serão surpreendi-
dos com essas carreatas. 
“Compramos algumas 
lembrancinhas, nos fanta-
siamos, fizemos cartazes 
com frases motivacionais 
e fomos até a casa dos 
alunos que estão fazendo 
todas as atividades do 
Classroom e que não per-
dem um meet com os pro-
fessores”. “É uma forma 
de valorizá-los pelo esforço 
e dedicação que eles 

estão tendo neste período 
de aulas remotas”, acres-
centa a diretora. 

RECONHECIMENTO
“Fomos até a casa dos 

alunos-destaque. Chegando 
em frente à porta da casa, 
fazíamos barulho, tocáva-
mos buzina, levantávamos 
cartazes e a carinha de 
surpresa e alegria deles 
vendo nossa homenagem 
era maravilhosa”. Ezi se 
emociona ao falar da ação. 
Para ela, essas pequenas 
atitudes trazem alegria e 
motivam não só os alunos, 
mas os próprios professo-
res e também os pais. 

Adriana Ferreira é mãe do 
aluno João Pedro Ferreira, e 
conta emocionada que a 
ação dos professores trouxe 
a ela sensação de conforto, 
amparo por parte dos pro-
fessores e alegria por ver 
seu filho feliz pela valoriza-
ção. “Foi emocionante ver 
meu filho alegre revendo os 
professores e sendo home-
nageado. Vou guardar com 
muito carinho essa ação 
acolhedora dos professores”.

A equipe pedagógica do Bento Mossurunga, promovem visitas aos estudantes para 
surpreendê-los com presentes

SEED
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Novo decreto estabelece normas 
para realização de eventos sociais

A Prefeitura de Umuarama editou 
novo decreto com medidas referentes 
à realização de eventos sociais públi-
cos, entre outros, que deverão ter no 
máximo 80 participantes, bem como a 
liberação de cinema e música ambiente 
ao vivo. O decreto mantém a proibição 
de eventos culturais, funcionamento 
de estabelecimentos de lazer, cultura e 
recreação que causem aglomeração – 
incluindo clubes recreativos, playgrou-
nds, saunas e prática de esportes.

Na publicação – disponível na 
edição desta sexta-feira, 28, no diá-
rio oficial do município – o município 
leva em conta o restabelecimento do 
setor produtivo local, a fim de evitar o 
colapso econômico, social e do setor 
de Saúde, considerando a estabili-
zação do número de casos positivos 
diários de Covid-19 e a flexibilização, 
em âmbito estadual, das restrições 
impostas no enfrentamento à doença 
por parte do governo do Paraná.

O decreto 242/2020 mantém a 
proibição de eventos culturais e o 
funcionamento de estabelecimentos 
voltados ao lazer, cultura e recreação 
que gerem aglomeração de pessoas, 
inclusive clubes recreativos, playgrou-
nds e saunas. Conforme o artigo 2º, 
“nos locais públicos de uso comum 
do povo, fica proibido o uso dos play-
grounds, o exercício de atividades que 
causem aglomeração de pessoas ou 
contato físico entre elas e a prática 
dos esportes não expressamente per-
mitidos por este decreto”.

Por outro lado, o decreto permite 
a volta das sessões de cinema desde 

Mais cuidados
Os ambientes devem ser abertos, arejados e ventilados. O organizador 

deve adotar medidas de prevenção da transmissão da covid-19. Nos eventos 
ficam permitidas apresentações musicais ao vivo (solo, duplas, bandas e DJs). 
A permissão aplica-se às chácaras para locação, não se estendendo a eventos 
em ambiente residencial. O descumprimento aos termos do decreto implicará 
em multa conforme o §1º-A do artigo 17 do decreto 082/2020 nos seguintes 
valores: R$ 1.000,00 ao organizador do evento e ao proprietário do imóvel 

onde ele ocorre; e R$ 150,00 aos demais participantes.

que respeitadas medidas de segu-
rança como a proibição da entrada 
de crianças e de pessoas dos gru-
pos de risco; espaçamento de dois 
metros entre os frequentadores e 
higienização das cadeiras antes 
de cada sessão, que deverá ter no 
máximo 80 espectadores.

SHOWS PEQUENOS
Autoriza a execução de música ao 

vivo nos estabelecimentos referidos 
no Art. 14-A do decreto 082 (restau-
rantes, pizzarias, bares, lanchonetes, 
carrinhos de lanche, sorveterias, con-
feitarias, cafeterias, docerias, conve-
niências e demais estabelecimentos 
que forneçam gêneros alimentícios 
prontos para a ingestão ou bebida 
no município), sendo proibida em 

qualquer hipótese a dança.
Permite assembleias, reuniões 

empresariais, eventos sociais e cor-
porativos presenciais, autorizados pela 
Vigilância Sanitária.

A lista de medidas e cuidados é 
extensa: não pode haver crianças, pes-
soas com 60 anos ou mais e portadoras 
de comorbidades; o número máximo de 
participantes é de 80 pessoas, excluí-
dos os colaboradores; não podem acon-
tecer após as 22h; e não podem ter 
qualquer tipo de dança ou atividade que 
gere contato físico entre as pessoas.

ESTÁ autorizada a execução de música ao vivo também em bares e lanchonetes, mas a dança está proibida

ALEX MIRANDA
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Índice
A reabertura gradual do comércio 
e o afrouxamento das medidas 
restritivas de circulação estão fazendo 
aumentar a confiança dos empresários 
paranaenses. O Índice de Confiança 
do Empresário do Comércio (ICEC), 
mensurado pela Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC) e pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio PR), subiu 8% 
neste mês, ao passar de 75,2 pontos em 
julho para 81,1 pontos agora em agosto.

Expansão
Um levantamento feito pela empresa 
de carteiras digitais PayPal e pela 
consultoria de pesquisas BigData Corp 
mostra que o mercado de comércio 
online cresceu 40,7% entre 2019 
e 2020, chegando a 1,3 milhão de 
lojas virtuais. A expansão ganhou 
um impulso extra com a quarentena 
causada pelo novo coronavírus.

Pequenos negócios
A maior parte das páginas que fazem 
vendas na internet (88,7%) é, segundo 
a pesquisa, formada por pequenos 
negócios com até 10 mil visitas por mês. 
As grandes empresas, com mais de meio 
milhão de visitas mensais, respondem 
por 8,7% do total de lojas virtuais. Mais 
da metade (52,6%) não têm empregados, 
com apenas os sócios trabalhando na 
manutenção do empreendimento, e 48% 
faturam até 250 mil por ano.

Credenciamento
As 216 Agências do Trabalhador do 
Paraná e os Escritórios Regionais 
da Secretaria da Justiça, Família e 
Trabalho já oferecem todo o suporte e 
orientação aos trabalhadores na área 
da cultura no Estado que necessitam 
fazer o cadastramento para o auxílio 
emergencial previsto pela Lei Aldir 
Blanc. O credenciamento poderá ser 

realizado até 14 de setembro no site 
www.sic.cultura.pr.gov.br/.

Reativação
Passada a fase mais aguda de redução 
das atividades econômicas por causa das 
medidas sanitárias para prevenção ao 
avanço do novo coronavírus, a Fomento 
Paraná retoma a oferta de crédito para 
projetos de investimento, como obras 
de construção e reformas, compra de 
máquinas e equipamentos e também 
projetos de inovação.

Rede de crédito
A rede de agentes de crédito da 
instituição, presente em mais de 220 
municípios, está orientada a retomar 
a oferta do microcrédito, principal 
linha de crédito da empresa, com uma 
carteira ativa de R$ 102 milhões em 
recursos liberados para empreendedores 
informais, MEIs, micro e pequenas 
empresas de todas as regiões do estado.

180 dias
Prorrogados mais uma vez os prazos da 
redução de jornada e de salário e da 
suspensão do contrato de trabalho para 
os trabalhadores afetados pela pandemia 
de Covid-19. Um decreto anterior 
estendia o programa de 90 para 120 dias 
e agora esse prazo será de 180 dias.

Cartilha eleitoral
As principais dúvidas sobre ações e 
atividades permitidas e vedadas em 
ano eleitoral foram respondidas pela 
Controladoria-Geral do Estado, em sua 
nova cartilha disponível no site do órgão. 
O material reúne as legislações sobre 
o tema para auxiliar tanto servidores e 
gestores da administração pública quanto 
a população e entidades de controle 
social. Disponível em www.cge.pr.gov.br.

Plano de desenvolvimento
Após um semestre de convívio com 

os efeitos da pandemia, a sociedade 
organizada avalia os impactos nos mais 
diversos segmentos. A necessidade de 
reestruturar com critério e unir esforços 
motivou o surgimento de um comitê, 
encabeçado pela Aciu, voltado à elaboração 
do Plano de Desenvolvimento Econômico de 
Umuarama. Novidades em breve.

Dica Sebrae
Com a liberação gradual das atividades 
econômicas, é preciso uma readaptação 
dos pequenos negócios do ramo da 
indústria da construção civil ao novo 
cenário para o enfrentamento da doença, 
com especial cuidado às medidas de 
saúde e segurança. Os empresários devem 
entender que, ao retornar às atividades, 
vão se deparar com mudanças de 
comportamento, inclusive no que se refere 
ao consumo de produtos e serviços através 
de plataformas digitais.

Protocolo
Para apoiar esse retorno seguro e 
consistente do funcionamento dos 
pequenos negócios do segmento da 
indústria da construção, o Sebrae elaborou 
um protocolo de retomada das atividades 
do setor, a partir da parceria com 
entidades setoriais e recomendações das 
autoridades oficiais de saúde. Disponível 
em https://bit.ly/3gCaAZg.

Suspensão temporária
O deputado estadual Soldado Fruet 
(PROS) encaminhou um expediente ao 
governador Ratinho Junior e ao presidente 
da Junta Comercial do Paraná, Marcos 
Sebastião, sugerindo a dispensa, por 
prazo determinado, das taxas incidentes na 
constituição e cancelamento de empresas e 
sociedades no Estado, um estímulo à criação 
de novos negócios e retomada da economia.

Semana Brasil
A Semana Brasil, em referência à data da 
Independência do país (7 de setembro), 
deve reunir grandes redes varejistas em 
uma campanha nacional de descontos 
em produtos e serviços no período de 3 
a 13 de setembro. Com o slogan “Todos 
juntos com segurança pela retomada e 
o emprego”, a ação faz parte do pacote 
de iniciativas para reaquecimento do 
comércio e retomada das atividades 
econômicas do país.

“Esforço e coragem não são suficientes 
sem propósito e direção” - John Kennedy

Exelente Semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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Advogado do
crime é preso

A Polícia Civil inves-
tiga uma suposta parti-
cipação de um advogado 
preso em Goioerê no 
desaparecimento de um 
casal daquele municí-
pio no início deste mês. 
O advogado foi detido 
ontem, (27) acusado de 
tráfico de drogas e venda 
ilegal de armas.

A prisão foi resultado 
de operação conjunta 
entre o Ministério Público, 
Polícia Civil (14ª Subdivi-
são Policial de Goioerê 
e Grupo de Diligências 
Especiais de Umuarama) 
e Polícia Militar (equipe 
do canil do 25º Bata-
lhão de Polícia Militar 
de Umuarama).

Além da prisão do 
advogado, foram reali-
zadas buscas e apreen-
sões em três endereços 
do investigado: sua resi-
dência, seu escritório e 

numa propriedade rural 
em Moreira Sales. Foram 
apreendidos documentos, 
celulares e uma arma de 
fogo. A ação foi acompa-
nhada por um represen-
tante da OAB.

Os mandados de pri-
são e de busca e apreen-
são foram expedidos pela 
Vara Criminal de Goioerê, a 
pedido do MP, depois que 
as investigações sobre a 
prisão de traficantes, em 
7 de julho e 12 de agosto, 
indicaram a participação 
do advogado nas ativida-
des criminosas.

Segundo o delegado 
Adailton Ribeiro Junior, 
que assumiu o inquérito 
sobre o desaparecimento 
de Kawany Cleve Machado 
e Rubens Biguetti, a hipó-
tese de que o advogado 
preso esteja envolvido 
com o sumiço do casal 
não foi descartada.

Empresário de Umuarama se apresentou à Polícia Civil ontem (27) e 
confessou o assassinato de Marcos Paulo Justiniano de Souza, 39, 
na noite da terça-feira (25). Ele alegou legítima defesa e entregou o 
revólver usado no crime. Ressaltou que, ao cobrar a dívida referente 
à venda de uma moto há dois anos, foi agredido e para se defender 
atirou, atingindo fatalmente o homem que morreu dentro de sua casa. 
O empresário foi liberado e responderá ao crime de homicídio.

DIVULGAÇÃO

Uma Lenda
O ex-presidente Lula da Silva 
está a cada dia mais isolado 
no centro-esquerda no seu 
projeto de o PT encabeçar 
chapa presidencial em 2022, 
ou no seu sonho de disputar 
novamente o Palácio do 
Planalto, caso o Supremo 
Tribunal Federal anule suas 
condenações por suspeição 
do ex-juiz Sergio Moro, como 
deseja sua defesa. Líderes 
do PSB, do PDT e do PCdoB - 
aliados tradicionais - já não o 
atendem de imediato e falam 
em coalização sem o PT.

Segurança na saúde
Três policiais legislativos 
que fazem a segurança do 
senador Flávio Bolsonaro 
(PRB-RJ) fizeram o teste para 
covid-19, depois que o chefe 
testou positivo.

Correios
Nem tudo são conquistas 
para a direção dos Correios 
nessa greve. Mais de 100 
empregados ocuparam (alguns 
acampam) o pátio do maior 
centro de distribuição da 
estatal, em Indaiatuba, perto 
de Campinas, e prometem sair 
só após demanda atendida.

Leilão misterioso
A Câmara dos Deputados 
conseguiu imagens do site da 
Empório Brasil Leilões, no qual 
anunciava estante a R$ 23 mil 
o lance mínimo, projetada pelo 
saudoso e consagrado designer 
Sérgio Rodrigues. No site, 
ainda citavam a placa de 
patrimônio da Câmara, como 
um “atestado” de veracidado 
do móvel..

Gênero 1
A bancada cristã no Congresso 
vai cobrar explicações da 
Panini, que distribui no Brasil 
catálogos de várias histórias 
em quadrinhos. Numa delas, 
dois super-heróis masculinos 
se casam. A publicação 
indica que é apropriada para 
maiores de 3 anos.

Gênero 2
Para o grupo conservador, 
há que se diferenciar o 
respeito à diversidade do 
direcionamento de gênero 
para crianças. A conferir.

Gênero 3
A Diocese do Município de 
Assis (SP) readmitiu ontem 
em seus quadros o padre 
Vicente Paula Gomes, que em 
dezembro passado celebrou, 
sem permissão, a união de dois 
homens. Mas ele está proibido 
de celebrar casamentos.

Cabo eleitoral
Presidente da OAB nacional, 
Felipe Santa Cruz decidiu 
comprar polêmica em ano 
eleitoral. No seu perfil no 
Instagram, postou mensagem 
de apoio ao primo Guto 
Santa Cruz, pré-candidato 
a prefeito de Olinda (PE). 
Causou alvoroço em grupos 
de whatsapp de advogados 
de todo o Brasil. O Estatuto da 
OAB não faz referências a esse 
tipo de declaração. 

Saldo verde
Uma amostra do peso no 
bolso de quem é multado 
por crimes ambientais no 
Brasil. Apenas em 2018 (ainda 
não temos dados de 2019) 
o Comitê de Compensação 
Ambiental Federal repassou 
R$ 1,74 bilhão para programas 
das unidades de conservação 
da União.

Ponto Final
Parabéns, ministros do STF, 
que barraram as operações. 
Sabem o que a PM do Rio 
vai fazer nos próximos dias 
diante do caos no Centro do 
Rio de Janeiro com tiroteios, 
sequestro e inocente morta? 
Apenas patrulhar as ruas. 
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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

‘Experiências para a pós-
graduação’. Este foi o assunto 
discutido na live ‘Pesquisa 
acadêmica e produção científica’, 
promovida pelo curso de 
mestrado em Direito Processual 
e Cidadania com a professora 
Viviane Coelho, que é doutora 
em Direito do Estado pela PUCSP.

O objetivo do evento, que 
reuniu a maioria dos acadêmicos 
do curso, foi provocar reflexões 
sobre produção de conhecimento 
científico e sua importância para 
o progresso da sociedade. O 
mestrado em Direito da Unipar 
segue duas linhas de pesquisa.

Uma delas, ‘Jurisdição 
constitucional 
e direitos 
fundamentais’, 
volta-se para 
o contexto 
de atenção à 
cidadania, inclusão 
social e proteção 
das minorias; a 
outra, ‘Processo 
e relações 
negociais’, trata da 
instrumentalidade 
como meio de 

efetivação de tutelas, individuais 
e coletivas.

De acordo com o coordenador 
do mestrado, professor 
Celso Iocohama, o evento foi 
muito bem recebido pelos 
participantes: “Todos ouviram 
com atenção as experiências 
da palestrante, já que estão 
ávidos por novos saberes e por 
direcionamentos oportunos para 
a produção de seus artigos e 
dissertações”. 

Os interessados em assistir a 
live da professora Viviane podem 
acessar o link https://www.
youtube.com/watch?v=pRO--
WEliik&feature=emb_logo

Tema é discutido em live para 
mestrandos em Direito

PESQUISA ACADÊMICA

Em live professora Viviane Coelho discute 
sobre a importância da pesquisa acadêmica 

Execução na noite
A Polícia Civil de Umuarama 
investiga o assassinato de Carlos 
Felipe Almeida Maciel, 25, 
conhecido como Tetinha. Ele 
foi executado a tiros na noite 
da quarta (26) na Avenida Rio 
Grande do Norte, Praça dos 
Xetá. Ninguém foi preso.
Testemunhas revelaram que 
a vítima estava em um bar 
quando um homem chegou a 
pé, realizou os disparos e fugiu 
na sequência. Provavelmente 
utilizou um revólver, pois não 
foram encontrados estojos 
deflagrados de pistola. A PC 
apreendeu R$ 1,3 mil e um 
telefone celular que estavam no 
bolso do rapaz.

Envolvido 
com o crime
Tetinha era conhecido das 
autoridades policiais por 
estar envolvido no mundo do 
crime desde a adolescência. 
Entre os crimes de roubo e 
tráfico de drogas praticados 
pelo rapaz, existe ainda seu 
envolvimento em uma mani-
festação em 2016, onde uma 
suposta ordem de integrantes 
do PCC (Primeiro Comando da 
Capital), presos na cadeia de 
Umuarama, fez com que com-
parsas “na rua” ateassem fogo 
em ônibus, causando temor 
na população. Ele foi preso 
naquela ocasião.

Estupro de 
vulnerável
Um homem foi preso por volta 
das 22h da quarta (26) em Alto 
Paraíso pela PM após molestar a 
sobrinha de 12 anos e foi levado 
à delegacia de Xambrê. O pai da 
menina disse aos policiais que, 
ao descobrir o crime, foi agre-
dido pelo irmão, que também 
desferiu golpes contra a mãe e 
a menina aliciada. Aos PMs, a 
garota revelou que os atos pra-
ticados pelo tio vinham aconte-
cendo há anos.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sextou e os astros incentivam você a concentrar toda sua 
energia no trabalho. Seu entusiasmo será ainda maior se você 
trabalha por comissão ou se sentir que tem uma chance de 
conseguir um aumento. Olhe mais para quem está ao seu redor. 

Touro 21/04 a 20/05
É um ótimo momento para investir nos estudos e fazer cursos 
de aperfeiçoamento ou treinamentos. Vai se interessar por tudo 
que possa lhe abrir portas. Na paquera, converse mais para 
descobrir se encontrou mesmo a pessoa certa.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai querer mais estabilidade no emprego e não medirá 
esforços para provar o seu valor. Vai usar toda sua experiência 
para cumprir as tarefas e ganhar a confiança dos chefes. A 
discrição será aliada do romance e a família dará todo apoio. 

Câncer 21/06 a 21/07
Vai se sentir mais à vontade para puxar papo com as pessoas 
e saberá escolher as palavras certas para agradar em qualquer 
situação. Na paquera e com a turma vai sobrar animação e você 
não hesitará em se declarar para alguém. 

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 se interessar por tudo que possa trazer aprendizado 
e novas oportunidades para a sua vida.  O céu envia boas 
energias para a sua vida amorosa e você pode se surpreender 
com uma paquera. O lance pode começar com uma conversa 
simples e evoluir rápido para romance. 

Aquário 21/01 a 19/02
Seu trabalho vai render mais se puder se isolar onde possa se 
concentrar nas tarefas sem interrupções. No amor, decepções 
recentes podem deixar seu coração fechado para balanço ou 
pode se envolver num romance secreto.

Peixes 20/02 a 20/03
Vários astros vão favorecer as parcerias, então, estimule a coo-
peração no emprego e some forças com os colegas para cumprir 
as tarefas e fechar a semana com chave de ouro. A sintonia 
será tão boa que pode até pintar um romance com alguém da 
turma: vá em frente. 

Mire em seus desejos e objetivos mais ambiciosos, arregace as 
mangas e lute por eles com todo empenho de que for capaz. 
No amor, o desejo de segurança será maior e você deve deixar 
claro o que quer já na paquera.

Urano no ponto mais alto do seu horóscopo indica boas e sur-
preendentes oportunidades de conquistar o sucesso no que faz 
ou, então, de realizar desejos e metas ambiciosas. Pessoas 
conhecidas terão mais chance com você nas paqueras. 

Sol e Mercúrio fecham na parceria no seu signo garantindo ainda 
mais disciplina e energia para você investir nos seus projetos e 
objetivos de vida. Faça cursos e melhore o seu currículo. Seu 
charme está acentuado e você vai mostrar claramente quais 
são as suas intenções.

Vai se concentrar nas tarefas para terminar logo o que precisa 
fazer. Nas paqueras, seu charme está acentuado e você pode 
ter boas surpresas, mas talvez prefira dar um tempo da vida 
social hoje para se recolher no seu canto e refletir sobre as 
suas escolhas, inclusive as amorosas.

Vários astros vão estimular as parcerias. Una-se aos 
colegas e trabalhe em equipe para cumprir as metas e 
alcançar seus objetivos. O sol favorecerá as paqueras e 
os encontros amorosos.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

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

/editorapixel

@editorapixel

BANCO 13

CIFS
BALCONISTA
ARMANUCLEAR

ROTOSHNA
ROSACASAR

DTIOSAM
PEGASOCOLO

EBATPIRA
OCORROER

IMÃSENENI
BABAFAFA
EPANELA

FICARIRC
REVOLTADO

NOMEADOOP

Atrevo-
me;

arrisco-
me

Nana
Caymmi,
cantora

As meni-
nas, em
relação
aos pais

Passo o 
café pelo 

filtro

Fábrica 
de telhas
e tijolos

Carlos
Saldanha,

diretor

Interjeição
de alegria

Desgastar
pouco a
pouco

Enfeites
de gela-

deira

Policial,
em inglês

Sílaba de
"opção"

Transporte
de atletas
vitoriosos
Atendente

Bomba
atômica
Esfarra-
pados

Ilustríssimos
(abrev.)

Composi-
ção lírica

Símbolo
dos EUA

Gálio
(símbolo)

A Rainha
das Flores
Cavalo voa-
dor (Mit.)

Terra do 
axé (sigla)
Namorar

(gíria) 

Indignado
Designado
para cargo

público

Utensílio
para

cozinhar
100

Confusão
(pop.)

Doce em
camadas

Desejo 
dos noivos

Esta
coisa

Curar 
Espetacu-
lar; formi-

dável

Regina
Casé, 

apresen-
tadora

Primeira
vogal

Amor, em
italiano

Criança 
de colo
Carga;
peso

Parte des-
coberta

no decote
Enlouquece

Administra
o município
(?) Fonseca,
futebolista

Batata-
(?): man-
dioquinha

(bras.)

Conso-
antes de
"lado"

3/cop. 5/amore — rotos. 6/pégaso. 7/cantata.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Você é parte do Universo e como tal é 
tão grandioso quanto. Lembre-se, somos 

a imagem e semelhança de Deus, por 
que somos seu parceiros na jornada de 
Co-Criação de um mundo melhor. Então, 

seja grande, sonhe grande e assuma o seu 
lugar de honra fazendo a diferença no 

mundo” ( Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo

A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 
que comemoram 

aniversário. Nesta 
sexta ( 28)  vivas 
para Marcelo Piffer 
e Neto Feitosa. No 
sábado (29) vivas 
para Adriana Moro 
e Cyntia Danielle 
Paiva Leite. No 

domingo  (30) vivas 
para Carlos Agmar 
Pereira, Elza Apare-
cida Lopes Trento e 
Viviane Cerci Leitão. 
Na segunda (31) pa-
rabéns para Joaquim 
Fernandes Martins 
e Gilson Elias Alves 
da Silva. Da coluna: 

felicidades!

Biografia
O coordenador do curso de Administra-
ção da Unipar, professor João Codato, 
foi recebido pelo fundador da rede de 

supermercados Planalto, Joaquim Mar-
tins, para um bate-papo sobre gestão, 
negócios e pandemia. Na ocasião, foi 
presenteado com o livro que conta a 

trajetória do empresário, da infância em 
Portugal à chegada a Umuarama lá pelos 
anos de 1950. “A história deste pioneiro 

é inspiradora!”, diz João, agradecido.

ARQUIVO PESSOAL
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PLANTÃO
SÁBADO (29)

até 17h!  

VEM QUE TEM!

Atente-se!
O sábado (29)  ganha ares digitais na 
LIVE Feirão Chevrolet que vai oferecer 
ofertas exclusivas para você em toda a 

linha Chevrolet. Uma boa oportunidade de 
estar conectado e atento aos descontos 

incríveis. Quem sabe você se encante pelo  
Chevrolet Tracker que desde o lançamento 
da nova geração do modelo, no início da 
pandemia  registrou substancial aumento 
do interesse pelo consumidor. E para faci-
litar o acesso aos seus produtos, a marca 
Chevrolet expandiu seus canais de venda 
digital -, e a live  abre ainda mais estas 

opções incríveis.  

O fim de semana ganha ares de excelentes descontos na 
Concessionária Uvel, em Umuarama. E tudo por conta dos 

descontos incríveis na linha EQUINOX -, no ONIX JOY BLACK 
e TRACKER 1.2 automática. Vale a pena dar um pulinho na 
loja, saborear aquele cafezinho e conferir as ofertas sensa-
cionais que a Uvel preparou para você. Que tal sair de carro 
zero e satisfeito com a qualidade Chevrolet e as facilidades de 

pagamento. Está aí a oportunidade. 

Uvel -, o melhor lugar para comprar o seu carro!

AMANHÃ (29) às 11h vai ter Live Feirão Chevrolet, 
Inscreva-se no

 
www.chevrolet.com.br/live-feirao

e prepare-se para receber OFERTAS EXCLUSIVAS 
em primeira mão!
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CRUZE SEDAN LTX I TURBO 
 17/18, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

ONIX 1.4 ACTIV AT
 18/19, LARANJA, COMPLETO, AUT 

R$ 59.900,00

TRACKEER LT
 17/17, BRANCO, COMPLETO, AUT 

R$ 65.900,00

COBALT 1.4 LTX
13/14, PRATA, COMPLETO

R$ 37.900,00
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ALUGA-SE

SALAS COMERCIAIS: 05(cinco) 
salas comerciais localizadas no 
EDIFÍCIO VERDES MARES. Rua 
Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4212, 
próximo a Prefeitura Municipal 
de Umuarama. 
Mais informações tratar pelos 
telefones (44) 98837-6027 ou 
(44) 99957-0013.

CASAS: 02 (duas) casas, 
sendo uma com piscina e 
uma sem piscina.
Mais informações tratar pelos 
telefones (44) 98837-6027 ou 
(44) 99957-0013.

Protocolo da vacina russa à Anvisa
O Governo do Paraná deve 

submeter à Anvisa dentro dos 
próximos trinta dias o protocolo 
de validação para a fase 3 de 
estudos clínicos da vacina russa 
no País. Depois de aprovado, a 
previsão é que o início dos testes 
aconteça em mais 15 dias. Deve-
rão ser testadas no mínimo 10 mil 
pessoas no Brasil, com prioridade 
para profissionais de saúde.

Ontem (27), o chefe da Casa 
Civil, Guto Silva e o diretor-pre-
sidente do Tecpar, Jorge Cal-
lado, par ticiparam, em Brasília, 
de reuniões com o diretor-presi-
dente da Anvisa, Antonio Barra 
Torres e o embaixador russo no 
Brasil, Sergey Akopov, para agi-
lizar o processo de aprovação 
dos testes pelos órgãos regu-
latórios nacionais.

“Nossa prioridade, agora, é 
aprovar os estudos clínicos no 
Brasil. Este é o primeiro passo 
para a entrada da vacina no País 
e estamos trabalhando nisso 
com muito cuidado, transparên-
cia e dentro de todos os parâme-
tros científicos exigidos”, afirmou 
o chefe da Casa Civil.
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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

Organizadores da 1ª Jornada 
Integrada dos cursos de 

Direito da Universidade Paranaense 
comemoram o sucesso do evento, 
que reuniu, nas palestras on-line, 
cerca de três mil espectadores, entre 
estudantes, professores, egressos e 
profissionais, de várias cidades do 
Paraná e outros estados.

A interação aconteceu via YouTube, 
com mediação da diretora do Instituto 
Superior de Ciências Sociais Aplicadas, 
professora Fernanda Velasquez. 
Participaram grandes juristas, que são 

Professores, alunos e egressos das sete unidades universitárias da Unipar prestigiaram
Jornada Integrada de Direito atrai três mil espectadores
MULTICAMPI

Pacote Anticrime 
Autor de várias obras e referência em 
Direito Processual Penal, o jurista Aury 

Lopes Júnior foi mais um dos nomes 
de peso do evento. Ele abordou os 
‘Impactos do pacote anticrime no 

Processo Penal’.

Revisão de contratos
Na Jornada de estudos do curso de 

Direito da Unipar também abrilhantou 
a tela a professora doutora Jussara 
Nasser Ferreira, com a temática ‘A 

revisão dos contratos em tempos de 
pandemia’. A professora é autora de 

vários estudos de Direito comparado – 
no México, Vaticano, Paris e Londres. 

Cultura da violência
A palestra do professor doutor Cezar 

Roberto Bitencourt encerrou a 
Jornada. Ele discorreu sobre ‘Reflexos 
da Lei 13.964/2019 no Direito Penal’, 
apresentando dados sobre o sistema 
prisional - mais de 900 mil presos e 

carência de 300 mil vagas.

referências no Brasil e no exterior, do 
Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e 
Rio de Janeiro; todos autores de livros 

importantes.
A primeira palestra foi com a 

professora doutora Cláudia Marques, 
que abordou o tema ‘Covid-19: 

superendividamento do consumidor e a 
atualização do CDC’. Na sequência falou 
o advogado e parecerista professor 

doutor José Miguel Medina sobre 
‘Atuação jurisdicional, direitos 
fundamentais e conflitos entre os 
poderes em tempos de pandemia’.

Outro nome de destaque, o 
promotor de justiça do Ministério 
Público de São Paulo, professor 

doutor Mário Coimbra, foi convidado 
para abordar ‘O direito fundamental 
à saúde pública e as políticas públicas 
voltadas ao combate à covid-19’.

Temas pautados relacionaram 
o Direito aos problemas sociais 

da atualidade

Um dos palestrantes, o promotor de justiça de São Paulo, 
professor doutor Mário Coimbra, defendeu adoção de 
políticas públicas para o combate à covid-19 
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