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Projeto que distancia 
postos de combustíveis 
passa na primeira 
votação na Câmara 
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Secretário de Fazenda 
contesta agência e 
aponta queda na 
arrecadação de ISSQN

Carga de cigarros 
é apreendida 
em caminhão de 
Umuarama no MS

Homem que morreu queimado com 
a ex era condenado por feminicídio
A Polícia Civil de Cruzeiro do Oeste trabalha com a hipótese de feminicídio no caso da morte 
do casal Clóvis Sanches dos Santos e Marcilene da Silva, ocorrido na noite da segunda-feira. 
Clovis invadiu a casa da ex-companheira, trancou-se com ela no quarto e abriu o registro de 
um botijão de gás, gerando uma explosão que carbonizou os dois corpos. Ele usava tornoze-
leira eletrônica, pois foi condenado em 2016 a 18 anos de prisão pelo assassinato, a faca-

das, de outra ex-companheira em Umuarama, no ano de 2013. l Pág. 16

Prejuízo
 Um incêndio, que começou na noite de segunda-feira e seguiu pela madrugada de ontem, destruiu um 

barracão cheio de peças automotivas no Centro de Umuarama. Bombeiros usaram três caminhões-tanque e 
dois hidrantes para controlar o fogo. Ainda pela manhã, o rescaldo era feito para que os focos remanescentes 

não reacendessem as chamas. O prejuízo ainda está sendo apurado.  l Pág. 10

ALEX MIRANDA



Concussão no IAT
Gaeco de Ponta Grossa cumpriu ontem mandado de prisão 
e três de busca e apreensão em investigação relacionada à 
prática do crime de concussão por servidores públicos. Os 
mandados expedidos pela Vara Criminal de Reserva (Campos 
Gerais), foram cumpridos em residências de dois servidores 
do Instituto Água e Terra do Paraná e na sede do Escritório 
Regional em Ponta Grossa. Um fiscal teria exigido R$ 60 mil 
para renovar licença ambiental de instalação de loteamento 
e deixar de autuar os proprietários do terreno por suposto 
corte irregular de vegetação na área. O pedido de renovação 
da licença foi protocolado no IAT em outubro de 2019, mas 
permaneceu sem andamento até o mês de julho deste ano, 
quando foi feita a exigência da vantagem indevida, o que 
levou as vítimas a procurarem o MPPR.

Comissões parlamentares
O deputado Delegado Fernando Martins (PSL) foi escolhido como 
presidente da comissão de Segurança Pública da Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep). O vice é o deputado Delegado Recalcatti 
(PSD) e os membros são Homero Marchese (PROS), Delegado 
Jacovós (PL), Coronel Lee (PSL), Subtenente Everton (PSL), Soldado 
Adriano José (PV). A Alep escolheu presidentes, vices e membros das 
25 comissões permanentes da Casa para o biênio de 2021-2022. A 
eleição foi em reuniões remotas na semana passada e as composições 
já foram publicadas em Diário Oficial.
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Auxilio até dezembro
O presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem (1º) a prorrogação 
do auxílio emergencial concedido para a população em meio à 
pandemia no país. O valor caiu pela metade: de R$ 600,00 para 
R$ 300,00 e terá quatro parcelas até o fim do ano. Bolsonaro 
também anunciou que vai enviar nesta semana ao Congresso 
Nacional as reformas admistrativa e tributária. “É muito para 
quem paga, no caso o Brasil, e podemos dizer que não é 
um valor suficiente para todas as necessidades. Mas atende 
basicamente. O valor é um pouco superior ao 50% ao valor do 
Bolsa Família”, declarou.

Novo procurador
Após seis anos à frente 
da Lava Jato no PR, o 
procurador da República 
Deltan Dallagnol está 
se desligando da força-
tarefa para se dedicar 
a questões de saúde em 
sua família. Com a saída 
anunciada, o procurador 
da República no Paraná 
Alessandro José Fernandes 
de Oliveira deve assumir 
as funções antes exercidas 
por Deltan Dallganol, 
passando a titularizar, por 
meio de permuta, o ofício 
ao qual foram distribuídas 
investigações da Lava Jato no PR.

15 dias de transição
Alessandro, tem experiência 
no combate ao crime 
organizado, é membro 
com maior antiguidade na 
Procuradoria da República 
do Paraná a manifestar 
interesse e disponibilidade 
para coordenar os trabalhos 
no ofício ao qual está 
vinculado o caso. Com a 
troca, Deltan, que solicitou 
período de 15 dias para 
auxiliar na transição, 
deve assumir o ofício de 
Alessandro. Os trabalhos na 
força-tarefa prosseguirão 
da mesma forma como nos 
últimos anos.
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Projeto que distancia postos de 
combustíveis vai à segunda votação

Em sessão ordinária, vereado-
res de Umuarama discutiram na 
noite da segunda-feira (31) quatro 
projetos, sendo o primeiro deles, 
assinado pelo vereador Junior 
Ceranto, que altera disposições 
legais acerca da instalação de 
postos de combustíveis na cidade.

A proposta do parlamentar 
foi aprovada em primeiro turno 
de discussão e votação, sendo 
encaminhado para a decisão 
definitiva que acontecerá na pró-
xima sessão ordinária (em vir-
tude do feriado de 7 de Setem-
bro, que acontece na próxima 
segunda-feira, a próxima ses-
são será realizada na segunda 
seguinte, em 14 de setembro).

O Projeto de Lei Complementar 
14/2019, foi aprovado com dois 
votos contrários nesta primeira 
discussão. O texto altera incisos 
da Lei Complementar n° 436, que 
havia tramitado na Câmara no pri-
meiro semestre de 2017.

Tal proposta, conforme o autor, 
pretende a melhor regulamentação 
das disposições legais nos casos 
de novas instalações de postos 
de combustíveis, visando ordenar 
e regularizar os locais adequados 
para a exploração de tal atividade 
de forma a contribuir para um 
crescimento planejado e ordenado 
deste ramo de comércio.

A alteração prevê que postos de 
combustíveis sejam instalados em 
terrenos de meio de quadra com 
área igual ou superior a 1.000 m² 
e, em terrenos de esquina, com 
área igual ou superior a 1.500. Em 
ambos os casos os terrenos deve-
rão ter testada mínima de 40m.

LONGE DE ESCOLAS
Somente poderão ser construí-

dos com distanciamentos 1.500m 

Visão monocular
Outro projeto aprovado, desta vez por unanimidade, também em primeira 

discussão e votação, trata do reconhecendo no âmbito do município da visão 
monocular como deficiência sensorial do tipo visual. O Conselho Brasileiro 

de Oftalmologia define a visão monocular como a presença de visão normal 
em um olho e cegueira no olho contralateral, fato que pode ser advindo de 

acidente, trauma ocular, ou ainda por doenças como glaucoma e tumores, que 
surgem no fundo do olho. Com a aprovação deste projeto e posterior sanção, 
as pessoas com visão monocular poderão ter seus direitos reconhecidos como 

os demais cidadãos que possuam alguma deficiência física, haja vista que 
durante toda sua vida são impedidos de exercer muitas atividades, uma vez 

que o campo visual é reduzido em 25%.

entre um posto e outro; 300m de 
distanciamento mínimo de hos-
pitais e postos de saúde, assim 
como de áreas militares e de 

equipamentos comunitários exis-
tentes ou programados.  No caso 
de escolas, igrejas e creches, o 
distanciamento mínimo é de 400m.

PROPOSTA passou pelo crivo da maioria dos vereadores em primeira votação na Câmara

ALEX MIRANDA
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Retomada
econômica
Na última semana o 

Convention Umuarama e 
região realizou uma reu-
nião online apara discutir 
o turismo regional bem 
como a retomada econô-
mica. O evento foi online, 
seguindo as orienta-
ções distanciamento 
social por conta da pan-
demia da Covid-19.

Entre os pontos for-
tes de Umuarama região 
estão o turismo de aven-
tura, rural, religioso, de 
saúde e outros. Entre os 
participantes estavam a 
diretora executiva Saman-
tha Oyama e o diretor 

de marketing da Paraná 
Turismo Aldo Rebelo.

“Além de falar sobre 
as tendências também 
discutimos sustentabi-
lidade e a estrutura de 
turismo. Precisamos de 
apoio do empresariado, 
poder público e asso-
ciações para potencia-
l izar toda a região”, 
explicou Samantha.

Para saber mais e 
se associar ao Conven-
tion basta clicar aqui. 
A  o r gan i zação  tem 
apoio da Retur, Paraná 
Tu r i smo,  Seb rae  e 
Governo do Estado.

O mês de setembro iniciou-se oficialmente nesta terça-feira 
(1), abrindo também as comemorações da Semana da Pátria, 
por conta do 7 de Setembro, data em que se comemora a 
Independência do Brasil. Neste sentido, a Câmara Municipal 
de Umuarama inicia o mês com faixas verde e amarelo fixadas na 
fachada do prédio do Poder Legislativo Municipal.
Elas têm 12 metros de extensão cada e representam a soberania 
brasileira, remetendo ainda ao conceito de patriotismo e nacio-
nalismo. No ano passado, atividade similar foi desenvolvida, 
contando também com o hasteamento dos pavilhões e entoação 
ao Hino Nacional ás vésperas da data oficial.

ASSESSORIA

Decisão correta
O líder do Governo na 
Câmara, deputado Ricardo 
Barros (PP), destacou a 
importância da prorrogação 
do auxílio emergencial 
em mais quatro parcelas 
de R$ 300. A extensão do 
benefício foi anunciada pelo 
presidente Jair Bolsonaro. “É 
uma decisão correta, já que 
a atividade econômica ainda 
não foi totalmente retomada. 
Esperamos voltar ao normal 
até o fim do ano e muitas 
pessoas, evidentemente, 
já não precisarão mais do 
auxílio emergencial. E, em 
2021, teremos o Renda 
Brasil”, disse Barros.

Semana Brasil
A Semana Brasil, 
desenvolvida para aquecer 
as vendas durante a semana 
em que se comemora a 
independência do País, 
começa amanhã e vai até 
13 de setembro. A ação, 
com o lema “Vamos em 
frente, com cuidado e 
confiança”, reúne lojas de 
diferentes setores, como 
alimentação, eletrônicos 
e eletrodomésticos, que 
vão oferecer descontos aos 
consumidores. 

Nova Nota 
A nova nota de R$ 200, com 
a imagem do lobo-guará, 
começará a circular hoje. 
Serão produzidas neste ano 
450 milhões de unidades. De 
acordo com o Banco Central, 
o lançamento da nova nota 
é uma forma de a instituição 
agir preventivamente para a 
possibilidade de aumento da 
demanda da população por 
papel moeda.

Dada a largada 
O primeiro dia de convenções 
partidárias foi movimentado e 
quatro legendas já oficializaram 

os candidatos à Prefeitura de 
Curitiba.  Rafael Greca (DEM) 
confirmou que disputará 
a reeleição. Além do atual 
prefeito, outros três nomes 
já estão na corrida política: 
Caroline Arns (Podemos), João 
Guilherme (Novo) e Renato 
Mocellin (PV). 

Sem reajuste 
O governo federal enviou 
ao Congresso Nacional o 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias de 2021, 
prevendo o salário mínimo 
reajustado apenas pela 
inflação, garantindo o poder 
de compra do trabalhador, 
conforme determina a 
Constituição. Não há 
previsão de reajuste real, ou 
seja, acima da inflação. 

É golpe 
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) disse que o 
pedágio não pode enganar 
o Paraná de novo. Em vídeo 
nas redes sociais, o deputado 
rechaça o novo modelo 
proposto (híbrido) e alerta 
sobre o novo golpe do pedágio: 
“Fixam uma tarifa com preço 
alto e leva a concessão quem 
oferecer a maior taxa de outorga 
em dinheiro para o governo 
federal, o que significa, na prática, 
uma tarifa muito mais alta”.

Ceasas
O governador Ratinho 
Júnior sancionou a lei que 
regulamenta a organização 
e o funcionamento dos 
mercados de produtos 
alimentares geridos pelas 
Ceasas Paraná. A nova 
lei abre espaço para 
associações e pequenas 
cooperativas poderem 
participar do comércio 
atacadista de hortigranjeiros 
no Estado. São cinco 
centrais no Estado: Curitiba, 
Londrina, Maringá, Cascavel 
e Foz do Iguaçu.
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Secretário contesta agência e aponta 
queda na arrecadação de ISSQN

O secretário de Fazenda de 
Umuarama, Everaldo Marcos 
Navarro, contestou ontem (1o), 
uma informação repassada pela 
Eicon (Empresa de Inteligência 
Em Controles), de que Umuarama 
teve uma alta na arrecadação de 
ISSQN (Imposto Sobre Ser viços de 
Quaisquer Naturezas) durante o pri- 
meiro semestre, em comparação 
ao mesmo período de 2019.

Segundo Navarro, a arreca-
dação do tributo no primeiro 
semestre de 2019 foi de R$ 
11.840.762,75 e que, no com-
parativo com o mesmo período 
em 2020, houve uma variação 
negativa (queda) de 1,2%, já que 
a arrecadação nos seis meses 
iniciais deste ano ficou em R$ 
11.696.120,12 – por tanto, 
Umuarama enfrentou uma ligeira 
queda no recebimento do ISSQN.

“Desconfio que tem a ver com 
os cálculos de dívida ativa. Os valo-
res podem não estar conferidos, 
em função dos recebíveis atrasa-
dos. Pois existe uma diferença na 
informação gerida pela Eicon com 
a informação gerida aqui pela pre-
feitura”, ressalta o secretário.

S e g u n d o  a  E i c o n ,  e m 

Umuarama, foi encontrado um 
aumento de 3% na arrecadação 
do imposto entre janeiro e junho 
deste ano, em relação ao mesmo 
período de 2019.

Quanto à aber tura, fecha-
mento de empresas, os dados 
estão corretos.

De acordo com a Eicon, houve 
uma redução de 1% em novas ins-
crições municipais entre janeiro 
e junho deste ano, em relação a 
2019; uma queda no fechamento 
de estabelecimentos, pois 159 
empresas solicitaram encerra-
mento de inscrições em 2020, 
ante 894 no primeiro semestre do 
ano passado. De janeiro a junho de 
2020 foram abertas 843 empre-
sas. No mesmo período, mas em 
2019 foram abertas 852 novas 
empresas em Umuarama.

Sobre a Eicon
A Eicon Inteligência em Controles é pioneira e referência no Brasil no 

desenvolvimento de soluções de gestão para administração pública. Com 
36 anos de atuação, a empresa está presente em mais 80 municípios 

brasileiros, apoiando e atendendo as necessidades de gestores nas áreas 
de educação, saúde, tributária e administrativa, com soluções de tecnolo-
gia que vão além da informatização, trazendo inteligência, conhecimento, 

controle e monitoramento para a gestão pública.

NAVARRO acredita que a diferença na informação 
apareceu na gestão dos cálculos da dívida ativa

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,36 - 0,46 2,31
IGP-M (FGV) 2,23 2,74 9,64 13,02
IGP-DI (FGV) 2,34 - 6,98 10,37

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
1/8 a 1/9 0,5000 0,1303 0,0000
2/8 a 2/9 0,5000 0,1303 0,0000
3/8 a 3/9 0,5000 0,1303 0,0000
4/8 a 4/9 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,48% 22,87 
Vale ON +3,49% 61,76 
ItauUnibanco PN +3,40% 24,34 
Bradesco PN +2,03% 21,16 
Cogna ON +4,39% 5,95 
Hering ON +9,02% 19,94

IBOVESPA: +2,82% 102.167 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0731 1,0927 1,1302
IGP-DI (FGV) 1,0784 1,1037 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,01
Libra est. 0,75
Euro 0,84
Peso arg. 74,25

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,8% 5,3840 5,3850 -1,8%
PTAX  (BC) -1,8% 5,3726 5,3732 -1,8%
PARALELO -2,3% 5,0600 5,6000 -2,3%
TURISMO -2,3% 5,0600 5,5800 -2,3%
EURO -1,8% 6,4186 6,4215 -1,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (AGO) 1.626,97 0,43 2,10 2,88
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

DÓLAR 01/09

Iene R$ 0,0507
Libra est. R$ 7,21
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.297,19 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/09

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 01/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 126,00 0,8% 13,5%
SOJA Paranaguá 134,00 1,5% 15,5%
MILHO Cascavel 55,00 1,9% 10,0%

SOJA 955,00 3,75 7,3%
FARELO 302,80 -1,80 4,0%
MILHO 349,50 1,00 10,6%
TRIGO 555,75 11,50 4,6%

SOJA 117,03 0,7% 15,6%
MILHO 50,77 0,4% 18,2%
TRIGO 60,26 0,1% 3,5%
BOI GORDO 225,63 1,4% 5,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 01/09 PR DIA 30d.

Em 01/09 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)

Iniciada revitalização da pista 
que liga Umuarama a Xambrê

Foi iniciado esta semana, 
um ser viço de recape e outras 
melhorias na rodovia PR-489, no 
trecho que liga os municípios de 
Umuarama e Xambrê. Há anos 
os condutores de veículos em 
geral que utilizam este trecho 
da rodovia com frequência, cla-
mam por ser viços que deixem o 
trecho mais trafegável e seguro. 
O Depar tamento de Estradas de 
Rodagem (DER) é responsável 
pelas reformas e, através de 
sua assessoria de comunica-
ção, informou que os serviços já 
começaram. Ainda de acordo com 
Departamento, estão sendo exe-
cutados remendos super ficiais 
e profundos em diversos pon-
tos, além de reper filagem com 
Concreto Betuminoso Usinado a 
Quente (CBUQ), nas áreas onde 
existem mais e maiores buracos.

A assessoria reforçou tam-
bém que serão realizados ser-
viços em todo o trecho que liga 
os municípios acima citados, ou 
seja, numa pista de aproxima-
damente 20 quilômetros. A pre-
visão do DER é de que trabalho 
seja concluído em novembro.

CUSTO
O depar tamento estadual 

est ima que serão invest i -
dos aproximadamente R$ 3,1 
milhões. “Os ser viços estão 
sendo realizados por meio do 
lote 14 do programa Conser-
vação de Pavimentos (COP) do 
DER/PR”, informa em nota.

Os motoristas devem ter aten-
ção para evitar acidentes, pois as 
obras estão ocasionando algumas 
paradas na rodovia e há funcioná-
rios e maquinários na pista. 

EQUIPES do DER estão realizando manutenção na pista, uma reivindicação antiga dos usuários

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Novos 10 casos
de coroavírus

A Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmou 
ontem (terça-feira, 1º) 10 
novos casos de covid-19 
em Umuarama. Com isso, 
a cidade passa a somar 
920 pessoas contaminadas 
pelo coronavírus, das quais 
816 já se recuperaram e 13 
morreram. Atualmente, 87 
umuaramenses estão em 
isolamento domiciliar e qua-
tro pessoas encontram-se 
hospitalizados, sendo que 
três delas permanecem ocu-
pando leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e um 
ocupa leito de enfermaria.

Os novos casos confir-
mados da doença atingiram 
três mulheres, com idades 
de 26, 37 e 78 anos, seis 
homens de 34, 40, 43, 61, 
70 e 77 anos e uma criança 
de quatro anos. Autoridades 
de saúde do município inves-
tigam ainda outras 224 
pessoas com suspeita de 
covid-19, das quais seis 
estão internadas em UTI 
e 218 isoladas. Já foram 
descar tadas 4.027 sus-
peitas, do total de 5.171 
notificações.

A taxa de ocupação das 
unidades de terapia inten-
siva está em 80% (com 
16 leitos de UTI ocupados, 

Óbitos
Os 55 pacientes que foram a óbito estavam internados. 

São 18 mulheres e 37 homens, com idades que variam de 32 
a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 02 de agosto 

e 01 de setembro. Os pacientes que faleceram residiam em 
Curitiba (12), Londrina (5), Foz do Iguaçu (4), Dois Vizinhos 

(3), Ponta Grossa (3), São José dos Pinhais (3), Paranaguá (2), 
Telêmaco Borba (2) e um caso confirmado em cada um dos 

municípios de Andirá, Antonina, Arapongas, Araucária, Cam-
bará, Campina Grande do Sul, Campo Largo, Campo Mourão, 
Cascavel, Castro, Colombo, Cruzeiro do Iguaçu, Fazenda Rio 
Grande, Florestópolis, Itaperuçu, Jaguariaíva, Maringá, Pira-

quara, Realeza, Roncador e São José das Palmeiras.

dentre os 20 ofer tados 
pelo SUS para tratamento 
de covid-19) e nas enfer-
marias o índice manteve-se 
em 30% na terça-feira – 
pacientes positivos ou com 
suspeita da doença ocupam 
12 de um total de 40 leitos 
disponibilizados pelo SUS.

PARANÁ
No Estado, a Secretaria 

de Saúde divulgou ontem 
mais 1.647 infecções e 55 
mortes causadas pela covid-
19, acumulando 132.145 
diagnósticos positivos e 
3.306 mortes em decorrên-
cia da doença.

O informe relata que há 
1030 pacientes com diag-
nóstico confirmado interna-
dos. Deste total, 852 estão 
em leitos SUS (379 em UTI 
e 473 em leitos clínicos/
enfermaria) e 178 em lei-
tos da rede particular (59 
em UTI e 119 em leitos 
clínicos/enfermaria).

Há outros 1.182 pacien-
tes internados, sendo 507 
em leitos UTI e 675 em 
enfermaria, que aguardam 
resultados de exames. 
Eles estão em leitos das 
redes pública e par ticular 
e são considerados casos 
suspeitos de infecção pelo 
vírus Sars-CoV-2.

Talkey, Santidade
A visita do Núncio Apostólico 
do Brasil, Dom Giovanni 
d’Aniello, ao presidente, em 
companhia do chanceler 
Ernesto Araújo, na segunda-
feira, levantou rumores de 
que Jair Bolsonaro conversaria 
com o Papa Francisco. Aliás, 
Bolsonaro quer o diálogo e 
uma reunião há dois anos, 
e deixou a dica. Mas Dom 
Giovanni foi se despedir. Foi 
nomeado por Francisco para 
Núncio na Rússia. Em seu 
lugar, desembarca em Brasília 
Dom Giambattista Diquattro. 
Alvo de parte dos bispos do 
Brasil, que até soltaram carta 
de forte teor crítico à sua 
gestão, Bolsonaro tentará uma 
aproximação com a Igreja.

Asas do Patriotismo 
O tradicional desfile do 7 
de Setembro foi cancelado 
pelas Forças Armadas 
na Esplanada por causa 
da pandemia. Mas os 
brasilienses têm esperança 
de que a Esquadrilha da 
Fumaça apareça nos céus. A 
FAB não confirma. A conferir. 

Ficou no desejo
Luciano Hang, o “véio da 
Havan”, dono da megarrede de 
lojas, sonha com a instalação 
da réplica da estátua da 
Liberdade na sua unidade de 
Brasília. A lei distrital proibiu, 
por causa do gabarito.

Falta gás?
O presidente da Câmara dos 
Depuatdos, Rodrigo Maia, 
anda impaciente e bem 
desconfortado quando o 
assunto é a Nova Lei do 
Gás, na fila da pauta. Que 
não anda.

Muito gás
Já o deputado Elmar 
Nascimento (DEM-BA) está 
a todo gás. Apresentou 
emenda global ao texto 
que, para a maioria no 
setor, desconfigura toda a 

proposta. Nascimento é 
amigo de Maia de longa 
data. Já dividiram até 
apartamento quando 
estudantes.

Direto de Roma
Renata Bueno, a brasileira 
que já foi deputada na 
Itália - representando 
os brasileiros com dupla 
cidadania -, disparou ontem 
e-mail lembrando da 
votação nos próximos dias 
20 e 21 de setembro, em 
Roma. E com orientações 
para o voto para o qual 
disputa novamente o cargo. 
Os brasileiros daqui votam 
por cédula enviada pelos 
Correios.

Da saúde
Uma pequena 
demonstração de que o 
general Pazuello é alvo 
gratuito na mídia, em 
alguns casos. Nomeou 
o veterinário Lauricio 
Monteiro Cruz como novo 
diretor do Departamento 
de Imunização e 
Doenças Transmissíveis 
do Ministério. Pazuello 
apanha desde então, mas 
o antecessor no cargo, 
nomeado pelo ex-ministro 
Luís Mandetta, também 
era veterinário.

Cartão vermelho
Campeão de futebol do 
DF em 2020, o Gama 
não vai tão bem fora dos 
gramados. Os atrasos nos 
salários e em depósitos 
de FGTS por mais de 
três meses de um atleta 
deram-lhe direito de 
deixar o clube sem multas 
e com o próprio passe, 
garante decisão do TRT.
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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

Os ex-alunos do curso de 
Ciências Contábeis da Unipar de 
Umuarama, Eduarda Colle e Sidnei 
Celerino, foram convidados para 
escrever um capítulo do livro 
‘Revolucionando a sala de aula 2: 
Metodologias ainda mais ativas’. 
A obra foi publicada pela editora 
Gen/Atlas e lançada este ano no 
Congresso USP de Contabilidade. 
Aprendizagem cooperativa no 
ensino superior: contribuições da 
TBL (Team-Based Learning) é o tema 
do capítulo escrito pelos dois ex-
alunos, em conjunto com os colegas 
de profissão, Denize Cavichioli e 
Roberto Francisco de Souza. “A TBL 
é uma das ferramentas que poderá 
trazer contribuições no processo 
de aprendizagem, pois muda o foco 
do professor para o estudante. 
Não podemos manter o modelo 
tradicional e achar que, com poucos 
ajustes, dará certo”, explica Eduarda, 
que é mestre em Contabilidade 
pela Unioeste. O colega Sidnei, que 
leciona na graduação e no mestrado 
em Contabilidade da Unioeste, 
informa que o capítulo é resultado 
de uma pesquisa que traz uma 

proposta inovadora na área contábil: 
“Até então não havia experiências 
com a aplicação da Team-Based 
Learning na área de negócios no 
Brasil”. E vê com boas perspectivas 
a obra: “É um trabalho pioneiro, 
que ganha relevância no contexto 
contemporâneo por ser uma 
metodologia de aprendizagem ativa 
e colaborativa”.

Ex-alunos participam de livro sobre 
metodologias de aprendizagem 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Livro foi lançado 
neste ano no 

Congresso USP 
de Contabilidade

Incêndio

Bombeiros de Umuarama até 
que tentaram, mas não conse-
guiram controlar as chamas que 
consumiam um barracão cheio de 
peças automotivas na avenida Bra-
sil na noite da segunda-feira (31), 
que estava em chamas.  

Somente foi feito o combate 
ao fogo e posteriormente o res-
caldo para apagar todos os focos 
remanescentes que poderiam rea-
cender as chamas. O local, onde 
funciona um depósito de peças 
automotivas, fica nas proximidades 
do Hipermercado Planalto e ficou 
completamente destruído.

Três caminhões e dez homens 
da corporação, além de dois hidran-
tes foram necessários para con-
trolar o fogo. Não havia vítimas 
no local, porém a edificação ficou 
completamente destruída. 

De acordo com a corporação, o 
fogo se iniciou pelos fundos do bar-
racão, porém ainda não é possível 
apontar as causas do incêndio, que 
deverão ser apuradas. 

BARRACÃO ficou completamente destruído
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai ser realista no desenvolvimento de seus planos 
para o futuro. Embora esteja em boa forma para jogar o 
jogo da vida você ainda pode fazer uma pausa e obter um 
pouco de ar fresco.

Touro 21/04 a 20/05
Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do presente 
constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo a paz e a 
tranquilidade do dia para dar atenção ao que pode estar fal-
tando em sua dieta.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Concentre-se em estabilidade e em autoconfiança hoje, con-
solidando as coisas especialmente no aspecto familiar. Sua 
impaciência para sair da rotina o está deixando imprudente. 
Trate suas articulações com cuidado.

Câncer 21/06 a 21/07
Colherá os frutos dos esforços que fez no mês pas-
sado. 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.

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
Evite os colegas indesejáveis, você não precisa encontrá-los 
só para agradar alguém, aprenda a dizer não. Coloque a sua 
energia em coisas mais construtivas e pense em relaxar neste 
feriado para colocar a mente em equilíbrio. Você merece!

Aquário 21/01 a 19/02
É bom começar o dia com um banho de sal grosso, vem 
chumbo por aí! O dia será desagradável com pessoas inco-
modativas, respire fundo e desvie da galera chata. Apesar 
de tudo, você está no caminho certo e você sabe disso. Um 
convite pode mudar tudo hoje. 

Peixes 20/02 a 20/03
Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do presente 
constrói a sua confiança. Aproveite ao máximo a paz 
e a tranquilidade do dia para dar atenção ao que pode 
estar faltando em sua dieta. O movimento planetário vai 
melhorar o seu humor. 

Espere mais um pouco antes de consolidar um projeto, mas 
não desista. Sua distração com a alimentação pode causar 
problemas digestivos. O amor está em alta hoje, pode surgir 
um convite inesperado. 

Passa a controlar melhor sua sensibilidade e com isso ouve 
melhor as pessoas e pensa mais no que deve fazer. Com mais 
energia e estará melhor de saúde em geral, como resultado.

Contatos interessantes abrirão novas portas para você. Boas 
e novas amizades estão no horizonte. Você está perdendo 
tempo com assuntos sem importância e está cansado.

As circunstâncias de hoje lhe darão os meios para 
finalizar um projeto. Evite discussões inúteis, assim se 
poupará de ter gente ignorante por perto. Concentre-se 
em você mesmo.

A sorte estará em seus passos hoje. Pense em fazer um 
joguinho simples e quem sabe você ganha alguma coisa, 
pode até ser nos sorteios do Instagram.  Seus exageros na 
comida podem gastar suas reservas de energia. Busque uma 
dieta mais equilibrada. 

Solução

Acesse

e divirta-se com diversos
www.coquetel.com.br
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Amnésia; 
esqueci-
mento

Tensão
elétrica
medida
em volts

Cheio de
devoção
religiosa

A carne
que não 
é macia 

Sílaba de
"brejo"

Tipo de
janela

comum em
banheiros

Conceito
mais 

alto da
prova
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Prado, 
ator 

brasileiro

Prata
(símbolo)

Forma da
curva de
retorno

Cordilheira
do Sul da
Europa

Vogais
de "bola"
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do Petróleo
(sigla)

Dia das
(?): o 2o

domingo
de maio

Que não é
culpado

Habitação;
moradia
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Letra que
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a vitória
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do caviar

Material dos
antigos LPs
Armadilha 
para roedor

1.900, em
romanos
Centro
estético
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o sono)

Passa por
cima; salta
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(abrev.)
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essencial
para que

chova (pl.)

Aceitar
como filho

Mocinhas;
garotas

Praça do 
sambó-
dromo
carioca

Marcha
que faz o

automóvel
recuar

A mulher
que sofre

de
nanismo

3/spa. 5/alpes — atena — vinil. 8/voltagem.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -, Rosana 
Freitas, Camila 
Simoni Jun-
queira, Fábio 
Daccache, Lu-
ciane Wendetti 
de Brito e Sueli 
Matos de Souza. 
Da coluna: feli-

cidades.

ZOOM
Em tempos de pandemia praticamente todos os concursos de beleza foram adiados, com 

exceção de alguns menos expressivos que acontecem em versão online, mas nem por 
isso nossa maravilhosa Miss Umuarama 2020 deixou de se preocupar com sua preparação 
para que no momento certo possa representar nossa cidade quando os concursos volta-
rem a acontecer. Mariana Caparroz tem 22 anos, é acadêmica do 5a ano de Odontologia 

na Unipar -,  e também maquiadora profissional, o que facilita um pouco ela estar 
sempre impecável, não é mesmo Mari??

“ Quando entrar Setembro, e a boa nova 
andar nos campos, Quero ver brotar o 

perdão onde a gente plantou...” 
(Beto Guedes)

 PAULO QUINALIA
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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 Novo Presidente da Associação 
Médica de Umuarama!

O médico cirurgião bariátrico, Dr. Fábio Augusto de Carvalho foi eleito 
presidente da Associação Médica de Umuarama - AMU, para o triênio 

2020-2022, na noite desta segunda-feira (31). 

“Sou médico e cirurgião por vocação. Sinto-me realizado cui-
dando das pessoas e desempenho meu trabalho tendo como base 
o respeito, a honestidade e a humildade. Acredito na medicina 
baseada em evidências científicas, mas também creio que Deus 

nos guia por todos os caminhos dessa vida. Presidir a Associação 
médica é uma honra e também uma grande responsabilidade, afi-
nal é uma das mais antigas e consolidadas associações de classe 

de Umuarama, com uma longa tradição a ser respeitada. Agradeço 
aos colegas médicos pela confiança e conto especialmente com cada 
membro da nova diretoria nesse desafio. Nosso objetivo é contribuir 
para fortalecer ainda mais a classe médica, ampliando os benefícios 
ao associado e a comunicação entre o médico e a comunidade”.  A 

posse da nova diretoria está prevista para 01 de outubro.

A
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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 empre-
go”, a ação faz parte do pacote de 
iniciativas para reaquecimento do 

comércio e retomada das atividades 
econômicas do país.
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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.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
MEGA DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA, sob CNPJ nº 18.358.368/0001-91, 
torna público que requereu ao Instituto Água e Terra – IAT, a Licença Ambiental 
Simplificada – LAS, para o empreendimento a seguir especificado:
ATIVIDADE: Comércio atacadista de carnes bovinas, suínas e derivados
ENDEREÇO: Av. Alexandre Ceranto s/nº, Zona Suburbana, Lote n° 17-J/18-H/A, 
da Gleba nº 10-Palmital, da Colônia Núcleo Cruzeiro
MUNICÍPIO: Umuarama – PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ADELINO GONÇALVES MARQUES, sob CPF nº 088.214.109-00, torna público 
que requereu ao Instituto Ambiental do Paraná – IAP, a Licença Ambiental Simpli-
ficada - LAS, para o empreendimento a seguir especificado:
ATIVIDADE: Avicultura de corte
ENDEREÇO: Rod. Luiz Dechiche (PR-180), São José, Sítio Santa Catarina, Lote 
nº 4-S
MUNICÍPIO: Cruzeiro do Oeste – PR

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

M. Z. C. FERREIRA BAR E MERCEA-
RIA pessoa jurídica de direitos privados, 
inscrito no CNPJ: 08.958.549/0001-
03 estabelecida na Rua Diamante, nº 
1631 – Conjunto Res. Ouro Branco, 
CEP 87508-258, na cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, com cadastro 
municipal nº 24814 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.

Carga de cigarros apreendida 
em caminhão de Umuarama

A Polícia Rodoviária Fede -
ral (PRF) apreendeu 475 mil 
maços de cigarros, na noite 
da última segunda-feira (31). A 
ação foi desencadeada dentro 
dos limites do município de Rio 
Brilhante/MS. Os patrulheiros 
realizavam rondas pela rodovia 
BR-163, quando abordou o cami-
nhão Scania/R113 H acoplado a 
dois semirreboques, com placas 
de Umuarama.

O condutor e o passageiro foram 
averiguados e, durante a conversa 
com os suspeitos, foi descoberta 

a carga ilícita. Os 
patrulheiros desco-
briram o transporte 
de 950 caixas de 
cigarros de origem 
paraguaia, totali-
zando 475 maços.

O s  e n v o l v i -
dos  r e l a ta ram 
que adquir i ram 
o caminhão em 
N a v i r a í / M S  e 
levar iam até o 
interior do estado 
do Mato Grosso. 
Pelo transpor te da carga, rece-
beriam R$ 5 mil, cada um. Eles 
foram presos e encaminhados 

CARGA encontrada na carroceria do caminhão com placas de Umuarama

DIVULGAÇÃO

para a Polícia Federal em Doura-
dos/MS, junto com os veículos 
e o contrabando.
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Explode quarto com gás e morre 
abraçado com a ex companheira

A Polícia Civil de Cruzeiro do 
Oeste trabalha com a hipótese 
de feminicídio no caso dos cor-
pos encontrados carbonizados na 
noite da segunda-feira (31). Os 
mortos Clóvis Sanches dos San-
tos, 43 e Marcilene Aparecida da 
Silva, 39, haviam sido companhei-
ros e estavam separados.

As informações do IML de 
Umuarama são de que os corpos 
foram encontrados abraçados. 
Clóvis, que atualmente trabalhava 
em uma empresa da cidade, era 
monitorado por tornozeleira ele-
trônica e teria desligado o dispo-
sitivo por volta das 20h, segundo 
informou a Polícia Civil.

Clovis havia sido condenado em 
2016 a 18 anos de reclusão pelo 
assassinato à facadas de outra 
mulher em Umuarama. Este c4rime 
foi praticado em 2013.

Segundo a polícia, o acusado 
foi até a casa de Marcilene (fun-
cionária de um frigorífico), invadiu 
o imóvel pelos fundos pulando o 
muro e se trancou com a mulher 
dentro do quarto, levando consigo 

PC tem suspeita de envolvimento no desaparecimento de casal
A equipe da Polícia Civil de 

Goioerê efetuou a prisão de uma 
mulher suspeita de estar envol-
vida no desaparecimento do casal 
Kawane Cleve, 23 anos, e Rubens 
Biguetti Junior, 29 anos. Os dois 
foram vistos pela última vez no 
dia 3 de agosto.

O nome da mulher presa não foi 
divulgado, mas segundo a polícia, 
trata-se de uma jovem de 23 anos, 
que estava recolhida na cadeia 
desde o dia 12 de julho pelo crime 
de tráfico de drogas. Agora ela passa 
a responder pelos dois crimes.

o botijão de gás da cozinha.
Em seguida cor tou a man-

gueira e liberou o gás, que gerou 
uma explosão, matando os dois 
carbonizados.

Conforme a polícia, a mulher 
havia representado contra ele e um 
inquérito de violência doméstica, 
concluído no último dia 10. Ela tinha 
uma medida protetiva contra Clóvis, 
que o impedia de se aproximar, por 
isso a Polícia Civil acredita que ele 
tenha desconectado a tornozeleira.

Vizinhos ouviram uma discussão 
entre o casal pouco antes da explo-
são e todos serão interrogados no 
decorrer da semana.

Os corpos carbonizados foram 
encaminhados ao IML. Caso não 
sejam reconhecidos oficialmente 
por familiares, peritos poderão 
pedir pelo exame de DNA para ofi-
cializar a morte do casal.

OUTRO ASSASSINATO
Em março de 2016, Clovis foi 

condenado, em julgamento popu-
lar, a 18 anos de reclusão pelo 
morte da ex companheira Adrielly 
Oviedo dos Santos.

À época, a mulher tinha 18 
anos apenas e estava na casa 
de seu pai, no conjunto Arco Íris, 
em Umuarama. O casal vivia em 
Maringá, mas em vir tude da vio-
lência do acusado, Adrielly decidiu 
pela separação e, voltou para a 
casa de sua família, em Umua-
rama. Por não aceitar a separa-
ção, Santos tentava reatar os laços 
matrimoniais e foi até o bairro con-
versar com a jovem. 

Adrielly e Santos tinham um filho 
de 3 meses na época e, familiares 
revelaram que a mulher constante-
mente recebia ameaças de morte 
por parte do acusado. No dia do 
crime, Santos ficou na residência 
com Adrielly em visita ao filho, até 
que à noite, quando se preparava 
para voltar à Maringá, começou a 
discutir com a ex-companheira. Em 
determinado momento o acusado 
se apossou de uma faca de cozi-
nha e desferiu 13 golpes mortais 
na mulher. Antes de fugir ele colo-
cou o filho nos braços da mulher 
morta. A irmã de Adrielly, com 13 
anos à época, assistiu ao crime. 

O delegado que preside o 
inquérito a respeito do caso, 
Adailton Ribeiro, afirma que ape-
sar de o mandado cumprido na 
manhã de ontem (1º) ser de pri-
são temporária, não há dúvidas 
da participação dessa mulher no 
desaparecimento do casal.

Com a prisão, a Polícia Civil 
entra em pontos mais concre-
tos sobre o desaparecimento de 
Kawane e Rubens. O delegado 
ainda busca ouvir outras pessoas 
para chegar aos demais par tici-
pantes no desaparecimento.

PISTAS do desaparecimento estão sendo seguidas 
e novas pessoas envolvidas poderão ser detidas nos 
próximos dias

DIVULGAÇÃO
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