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Fiscais flagram aglomerações 
e notificam comerciantes

Vigilância Sanitária, Guarda Municipal e equipes do setor de Arrecadação e Fiscaliza-
ção da Prefeitura realizaram cerca de 20 orientações e fiscalizações entre sexta-feira, 
e segunda-feira, – feriado nacional da Independência. Foram nove orientações de esta-
belecimentos por telefone, duas notificações a bares e lanchonetes e cinco documen-

tações de lanchonetes e restaurantes, para posterior infração. l Pág. 5

Umuarama Futsal 
recebe hoje à noite, 
sem público, o Jaraguá, 
em jogo no Vierão

Preso diz que procurava 
dinheiro perdido em 
terreno onde droga 
estava escondida

Plano de Arborização
Depois da consulta pública aberta pela Prefeitura de 

Umuarama do Plano Diretor de Arborização Municipal, as 
sugestões serão encaminhadas para o Poder Legislativo em 

forma de projeto de lei. O plano traz estratégias e ações 
para melhor percepção da arborização com informações 
atualizadas, diagnóstico socioambiental do município e 

propostas de melhorias para os pontos deficitários. l Pág. 4
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Ano da fake news
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou ontem 
que os deputados devem votar ainda neste ano o projeto com 
medidas para combater a disseminação de conteúdo falso na 
internet, as chamadas ‘fake news’. O Senado aprovou o texto em 
junho. Agora, é a vez de os deputados analisarem a proposta. O 
projeto prevê o rastreamento de mensagens reencaminhadas em 
aplicativos de conversa e que provedores de redes sociais tenham 
sede no Brasil. Também estipula regras para impulsionamento e 
propaganda nas redes sociais.

Deltan punido
O Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP) 
puniu o procurador da 
República Deltan Dallagnol, ex-
coordenador da Operação Lava 
Jato no Paraná, com a sanção 
de censura por interferência 
na votação para a presidência 
do Senado em 2019. Foram 
9 votos a 1. Votaram pela 
punição os conselheiros Otavio 
Luiz Rodrigues Jr, Oswaldo 
D’Albuquerque, Sandra 
Krieger, Fernanda Marinela, 
Luciano Nunes Maia, Marcelo 
Weitzel, Sebastião Caixeta, Luiz 
Fernando Bandeira de Mello 
Filho e Rinaldo Reis. Apenas 
Silvio Amorim manifestou-se 
contra a punição. O conselheiro 
Humberto Jacques, vice-PGR, se 
declarou suspeito e não votou.

‘Branda’
Por sua vez, o senador Renan Calheiros classificou como 
‘branda’ a punição de censura imposta á Dallagnol. Em seu 
perfil no Twitter, o parlamentar disse que o ex-chefe da Lava 
Jato foi responsável por uma ‘odiosa ‘erseguição’ contra ele 
e que vai entrar com uma ação civil para reparação de danos 
morais contra o procurador. A manifestação se dá após o 
“Conselhão” entender que Deltan violou o dever funcional de 
guardar o decoro ao fazer publicações no Twitter com relação 
à eleição da presidência do Senado em 2019.

Perfis bolsonaristas
O Facebook depositou na Justiça a multa de R$ 1,92 milhão, 
determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal 
(STF) alexandre de Moraes, por ter descumprido parte da 
ordem judicial para bloquear perfis de aliados e apoiadores 
do presidente Jair Bolsonaro. Os donos desses perfis são 
investigados por ataques ao STF e disseminação de fake 
News. A empresa ainda recorre da decisão de Moraes, que 
determinou o bloqueio de visualização das contas em qualquer 
lugar do mundo. Com o depósito, se vencer a disputa judicial, o 
Facebook poderá ter a verba de volta.

Sem promoção
Com a censura, Dallagnol não 
poderá ser promovido durante 
um ano. Os conselheiros 
seguiram o voto do relator, 
Otavio Rodrigues. Segundo 
ele, Deltan “ultrapassou os 
limites da simples crítica ou 
manifestação desconfortável. 
Ele atacou de forma inadequada 
não só um senador, mas o 
Poder Legislativo”. Entre janeiro 
e fevereiro de 2019, Deltan 
disse no Twitter que a votação 
secreta na eleição do presidente 
do Senado poderia resultar na 
escolha de Renan Calheiros para 
o cargo. Isso, de acordo com 
o procurador, atrapalharia 
o combate à corrupção, 
já que o senador era 
investigado por corrupção e 
lavagem de dinheiro.
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Votação sobre distanciamento 
entre postos será semana que vem

O Projeto de Lei Complemen-
tar que está em tramitação na 
Câmara Municipal de Umuarama, 
deveria ter sido votado na noite 
da segunda-feira (7), mas devido 
ao feriado, não houve sessão e, 
regimentalmente sessões cance-
ladas por conta de feriados não 
são realizadas no dia seguinte, ou 
anterior. Por tanto a sessão ordi-
nária quando será votado o texto 
em segundo e definitivo turno, 
acontece somente na próxima 
segunda-feira (14).

A proposta que foi analisada 
inicialmente pelas comissões e 
depois chegou a ser colocada em 
votação no plenário, foi aprovada 
pela maioria dos vereadores.

A intenção é criar uma distância 
mínima entre um e outro estabe-
lecimento, além de traçar metas 
a serem seguidas pelo município 
no ato da liberação de alvarás de 
funcionamento.

Prazos
Ainda de acordo com a proposição, a construção de postos – que já possuam 

Alvará de Construção, emitido antes da aprovação desta Lei Complementar –, 
deverá ser iniciada no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da publicação 

desta Lei, devendo ser concluída no prazo máximo de um ano, sob pena de multa 
correspondente a 1.000 (mil) UFMs.

Os novos postos de combustí-
veis que vierem a ser instalados 
em Umuarama, deverão estar em 
terrenos de meio de quadra com 
área igual ou superior a 1.000 m². 
Nos casos de terremos de esquina, 
poderão ter área igual ou superior 
a 1.500 m², sendo que em ambos 
os casos, os terrenos deverão ter 
testada mínima de 40m.

Ainda há a exigência de que os 
postos de combustíveis poderão 
ser construídos somente com o 
distanciamento de 1.500 metros, 
no mínimo entre um e outro estabe-
lecimento do mesmo ramo; a 300 
metros de distanciamento mínimo 
de hospitais e postos de saúde; a 

400 metros de distância de esco-
las, de igrejas e creches; a 300 
metros, no mínimo, de áreas mili-
tares e de equipamentos comuni-
tários existentes ou programados.

O autor do projeto ressalta 
que a intenção é ordenar e regu-
larizar os locais adequados para 
a exploração de tal atividade de 
forma a contribuir para um cres-
cimento planejado e ordenado 
deste ramo de comércio.

Deverão ser adotadas regras 
constantes no projeto que irão 
garantir mais segurança às outras 
atividades que estejam localiza-
das nas imediações dos postos 
de combustíveis.

VOTAÇÃO do projeto fica para a próxima segunda-feira (14), depois do atraso causado pelo feriado

ASSESSORIA



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 9 DE SETEMBRO DE 2020

Plano de
Arborização

A Prefeitura de Umua-
rama disponibilizou a minuta 
e o caderno técnico que 
orientam o Plano Diretor de 
Arborização Municipal para 
consulta pública no site do 
município (umuarama.pr.
gov.br). A população pôde 
participar com sugestões 
e esclarecer dúvidas, que 
agora serão encaminhadas 
para o e-mail plano.arboriza-
cao@umuarama.pr.gov.br.

O plano traz estraté-
gias e ações para melhor 
percepção da arborização 
com informações atuali-
zadas, um diagnóstico 
socioambiental do municí-
pio e propostas de melho-
rias para os pontos defi-
citários. Foi desenvolvido 

Vai à Câmara
A consulta garantiu acesso à informação e a partici-

pação popular trouxe mais efetividade à proposta que 
será submetida ao Legislativo, a fim de que se torne lei. O 
conteúdo pode ser conferido no site da prefeitura, na aba 

“Meio Ambiente” em “Serviços ao Cidadão” e as suges-
tões devem ser encaminhadas, para o e-mail do plano.

pela Diretoria de Meio 
Ambiente do município, 
em parceria com a Asso-
ciação de Defesa ao Meio 
Ambiente (Adema) e a 
Universidade Paranaense 
(Unipar).

A consulta pública à 
proposta do Plano de 
Arborização chegou a ser 
estendida até ontem (ter-
ça-feira, 8). A Diretoria de 
Meio Ambiente mantém 
canais abertos para rece-
ber sugestões e esclare-
cer dúvidas, dentro do 
processo de elaboração 
do plano, cumprindo as 
determinações legais 
referentes ao projeto sob 
a observação do Ministé-
rio Público.

O plano traz estratégias para melhor percepção, um diagnóstico socioambiental 
do município e propostas de melhorias em pontos deficitários

ALEX MIRANDA

Reinventando Foz
A Prefeitura de Foz do 
Iguaçu realiza licitação 
de R$ 3,7 milhões para 
contratar uma consultoria 
especializada para implantar 
o Programa Reinventando 
Foz, que visa revitalizar 
as margens dos corpos 
d’água que cortam a sua 
área urbana, implantando 
parques lineares. Integram 
o programa o Rio M’Boicy e 
os arroios Monjolo e Ouro 
Verde, cujos percursos - 
desde a nascente até a 
sua foz, no Rio Paraná - 
estão inseridos na malha 
urbana de Foz. 

Digitalizados 
Mais de 900 serviços do 
governo federal podem 
ser acessados pelo celular, 
tablet ou computador. 
Somente no período da 
pandemia, o governo já 
digitalizou 345 serviços, 
com a digitalização, 
há possibilidade de 
solucionar 67,5 milhões 
de demandas por ano sem 
exigir deslocamentos da 
população. A estimativa de 
economia é de mais de R$ 
2 bilhões por ano.  

Escolas abertas 
A Prefeitura de Curitiba 
prorrogou até 30 de 
setembro o decreto 
que suspende as aulas 
presenciais na rede 
municipal de educação. 
Mas, para a secretária 
Márcia Huçulak (Saúde), 
algumas escolas já poderiam 
estar funcionando. Segundo 
ela, pelo menos algumas 
escolas e creches deveriam 
ter ficado abertas durante a 
pandemia para atender às 
crianças vulneráveis e aos 
pais e mães que seguiram 
trabalhando nos serviços 
essenciais. 

Expansão
Uma das empresas mais 
tradicionais do Estado, a 
rede de farmácias Nissei 
lançará ações na Bolsa de 
Valores, em uma transação 
que poderá levantar até R$ 
1 bilhão, de acordo com 
fontes familiarizadas com 
a negociação. O dinheiro 
levantado nas vendas 
de ações será usado 
na expansão da rede, 
sobretudo via compra de 
farmácias já existentes. 

Alianças 
O PTB de Alex Canziani 
pode se abraçar ao 
Delegado Francischini (PSL) 
na disputa pela Prefeitura 
de Curitiba, uma vez que 
pode caminhar com o PSL 
em Londrina no apoio 
a Marcelo Belinati (PP). 
Se isso acontecer, pode 
complicar para o deputado 
Thiago Amaral (PSB) em 
Londrina, e o vereador Pier 
Petruzziello (PTB), líder do 
Governo de Rafael Greca 
na Câmara Municipal de 
Curitiba. Um cenário ainda 
pouco provável.

Chuva de candidatos
A mudança nas regras 
para as eleições deste 
ano acabou forçando 
um maior número de 
partidos políticos a 
apresentar candidatos 
ao cargo de prefeito. 
Curitiba, por exemplo, 
tem 17 pré-candidatos. 
Isso é resultado das novas 
regras eleitorais, em que 
não é mais permitido que 
dois ou mais partidos se 
unam para montar a lista 
de candidatos à Câmara. 
Dessa forma, para dar 
respaldo aos candidatos a 
vereador, muitos partidos 
estão optando por lançar 
candidato a prefeito.
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Fiscais notificam estabelecimentos 
e flagram diversas aglomerações
Em cumprimento aos decretos 

municipais relacionados à covid-19, 
que estabelecem situação de emergên-
cia em Umuarama e elencam medidas 
para o enfrentamento da pandemia de 
infecção humana pelo novo coronaví-
rus, a Vigilância Sanitária, a Guarda 
Municipal e o setor de Arrecadação e 
Fiscalização da Prefeitura realizaram 
ações no final de semana para obser-
var o cumprimento das determinações 
pelo comércio, setor de serviços e 
áreas residenciais.

A equipe realizou cerca de 20 
orientações e fiscalizações entre sex-
ta-feira, 4, e segunda-feira, 7 – feriado 
nacional pela Proclamação da Inde-
pendência do Brasil. De acordo com 
a Vigilância Sanitária, foram nove 
orientações de estabelecimentos por 
telefone, duas notificações (um bar e 
uma lanchonete) e cinco documenta-
ções de lanchonetes e restaurantes, 

Algazarra
No domingo, a central da GMU recebeu chamada de bares abertos no Alto São 

Francisco, partida de futebol com aglomeração na Estrada Velha para Perobal, festa com 
algazarra e pessoas sem máscara no San Marino, na Rua Belo Horizonte (Jardim Belvedere) 

e Rua Bela Vista (Córrego Longe) e a corporação prestou apoio à Vigilância Sanitária para 
abordagem em estabelecimentos comerciais e residências. Dois donos de bares foram 

notificados na Av. Padre José Germano Neto Júnior, próximo à Praça Tamoio.

para posterior infração.
Já a Guarda Municipal relatou cha-

mados por perturbação do sossego e 
aglomeração (motos realizando mano-
bras arriscadas e carros com som alto) 
na avenida Rio Grande do Norte, bar 
na avenida Alexandre Ceranto com o 
som alto, apoio aos fiscais da Vigi-
lância Sanitária para abordagem a 
lanchonetes e choperias com aglo-
meração, sem distanciamento de 
mesas e sem uso de máscaras. A 
fiscalização foi estendida ao dis-
trito de Serra dos Dourados.

No Jardim Tangará havia aglome-
ração de pessoas e som alto em 
residência, o mesmo ocorrendo no 
Córrego Longe, cujos proprietários 
foram orientados e acataram as 
determinações. No Jardim Panorama, 
uma jukebox com volume alto foi des-
ligada após orientação dos fiscais. 
Houve outras ocorrências de som 
alto e aglomeração no 1º de Maio, 
na Rua Bela Vista – onde o dono de 
veículo com som alto foi autuado – 
e na Rua das Palmeiras, resolvidas 
com orientação.

Proposta garante continuidade do programa menor aprendiz
Os deputados estaduais iniciam hoje 

(9) a análise de projeto de lei do Poder 
Executivo, que tramita em regime de 
urgência e cria o Programa Cartão Futuro 
Emergencial. A intenção é conceder ajuda 
financeira para a manutenção e renovação 
do contrato de trabalho de adolescentes 
aprendizes durante a vigência do estado 
de calamidade pública no Paraná.

O Programa Cartão Futuro (PCF) foi 
criado em 2019 pelo Governo do Estado 

para fomentar a inserção no mercado 
de trabalho de jovens aprendizes, priori-
zando os que estejam em situação de 
maior vulnerabilidade, proporcionando 
formação técnica, profissional e uma 
remuneração mensal.

Agora, o Governo quer conceder 
uma subvenção econômica no valor de 
R$ 300,00 por aprendiz, pelo prazo de 
90 dias da solicitação, com finalidade 
de manter os contratos. Os novos 

contratados, dentro deste período, 
terão acesso ao valor de R$ 500,00.

Nos dois casos, os empregadores 
deverão manter os contratos com os 
aprendizes “pelo prazo mínimo de ses-
senta dias após o pagamento da última 
parcela da subvenção”, cabendo aos 
empregadores o pagamento aos ado-
lescentes das “demais verbas sala-
riais devidas, bem como pelos encar-
gos trabalhistas e previdenciários”.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0008564-20.2017.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 12.314,11
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): Paula Taisa de Andrade 

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a)  , atualmente em lugarPaula Taisa de Andrade, inscrito(a) no CPF nº 072.049.859-74
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de 

 sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0008564-20.2017.8.16.0173 - Projudi Associação Paranaense
 e requerido(a) , nos termos da inicial a seguir transcritade Ensino e Cultura Paula Taisa de Andrade

resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 12.314,11, em data de
05/06/2017, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.
 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que, noCITADO
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 15 de agosto de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0008616-16.2017.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 10.746,37
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): Lucas Henrique da Silva Rocha

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a)  , atualmente emLucas Henrique da Silva Rocha, inscrito(a) no CPF nº 049.954.139-10
lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos
de  sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0008616-16.2017.8.16.0173 - Projudi Associação

 e requerido(a) , nos termos da inicial aParanaense de Ensino e Cultura Lucas Henrique da Silva Rocha
seguir transcrita resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 10.746,37, em data de
05/05/2017, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.
 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que, noCITADO
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 15 de agosto de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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PROJUDI - Processo: 0008616-16.2017.8.16.0173 - Ref. mov. 193.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
17/08/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0012262-97.2018.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 38.420,83
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): ELAINE DE SANTANA HEINS

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a)  , atualmente em lugarElaine de Santana Heins, inscrito(a) no CPF nº 046.000.609-62
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de 

 sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0012262-97.2018.8.16.0173 - Projudi Associação Paranaense
 e requerido(a) , nos termos da inicial a seguir transcritade Ensino e Cultura Elaine de Santana Heins

resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 38.420,83, em data de
11/10/2017, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.
 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que, noCITADO
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 15 de agosto de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Afsu recebe hoje 
o Jaraguá em casa

Nesta quar -
t a - f e i r a  (9 )  o 
Umuarama Futsal 
recebe o Jaraguá 
no Ginásio de 
Espor tes Amário 
Vieira da Costa, 
na Capital da Ami-
zade. A partida foi 
marcada para ser 
iniciada às 18h 
e não terá a pre-
sença do público 
seguindo as orientações 
de segurança sanitária 
contra a covid-19.

O Jaraguá não está 
fazendo nenhuma partida 
em casa porque o Governo 
de Santa Catarina ainda 
não liberou a realização 
de partidas. O time vem de 

uma vitória sobre o Pato e 
ocupa a terceira posição 
no grupo C.

O Umuarama, por sua 
vez, é o líder do grupo com 
quatro pontos em dois 
jogos. A última partida foi 
contra o time de Campo 
Mourão, que terminou 
empatada em 1x1.

TIME recebe o forte adversário catarinense hoje à noite 
no Vierão

DIEGO IANESKO/AFSU
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Números
da covid-19

A Secretaria Municipal 
de Saúde divulgou ontem 
(terça-feira, 8) os novos 
números da covid-19 no 
município. Nas últimas 
24 horas foram registra-
dos 8 novos casos da 
doença, que infectaram 
quatro mulheres com 
idades de 36, 46, 57 e 
61 anos, três homens de 
29, 32 e 37 anos e uma 
criança de 4 anos. O total 
de pessoas acometidas 
pela covid-19 na cidade 
subiu para 960, desde o 
início da pandemia.

Desse total, 840 pes-
soas já se recuperaram 
e 14 não resistiram à 
doença e morreram. Há 
ainda quatro pacientes 
hospitalizados em Unida-
des de Terapia Intensiva 
(UTI) e 102 pessoas em 
isolamento domiciliar.

A saúde municipal inves-
tiga ainda 188 pessoas 
com suspeita de infec-
ção pelo coronavírus, das 
quais 178 estão isoladas 
e 10 internadas em leitos 
hospitalares, sendo que 
três delas estão em UTIs 
e 7 em leitos de enferma-
rias. Já foram descartadas 
4.187 suspeitas, dentre as 
5.335 notificações registra-
das até o momento.

Mortes pela doença no Paraná
A Sesa informa a morte de mais 38 pacientes, todos esta-

vam internados. São 14 mulheres e 24 homens, com idades 
que variam de 22 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre os 

dias 1º e 8 de setembro.

Dos 20 leitos de UTI 
Covid, autorizados pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS), 13 estavam ocu-
pados na terça, bem 
como 26 das 40 vagas de 
enfermarias conveniadas 
contavam com pacientes 
de Umuarama e região, 
com suspeita ou positi-
vados para o coronavírus.

NO ESTADO
O paraná registrou 

ontem 1.389 novos casos 
da doença e 38 óbitos pela 
infecção causada pelo novo 
coronavírus, acumulando 
143.727 casos e 3.577 
mortos em decorrência da 
covid-19. Destes, 1.016 
pacientes estão internados 
com diagnóstico confir-
mado. São 865 em leitos 
SUS (383 em UTI e 482 em 
leitos clínicos/enfermaria) 
e 151 pacientes em lei-
tos da rede particular (49 
em UTI e 102 em leitos 
clínicos/enfermaria).

Há outros 1.282 
pacientes internados, 510 
em leitos UTI e 772 em 
enfermaria, que aguardam 
resultados de exames. 
Eles estão em leitos das 
redes pública e particular 
e são considerados casos 
suspeitos de infecção pelo 
vírus Sars-CoV-2.

Gás na pauta (e no mar)
Há uma frente suprapartidária 
articulando para que o senador 
Nelson Trade (PSD-MS) seja o 
relator da Nova Lei do Gás na 
Casa. Ele é do Mato Grosso do 
Sul, sede de uma das maiores 
engarrafadoras e distribuidoras 
de gás do País, maior 
concorrente da Petrobras e de 
outras duas privadas do setor. 
Enquanto o gás entra na pauta, 
o setor se divide entre os que 
apoiam a nova lei - a maioria - e 
os que se opõem por afirmarem 
que a ausência de gasodutos, e 
de solução para investimentos, 
é o maior gargalo da nova lei. 
Segundo a ANP, os produtores 
de petróleo e gás seguem 
reinjetando para o subsolo 
marinho 57 milhões de metros 
cúbicos/dia.

A conferir
A polêmica é grande. A 
presidente do IBP (do setor 
de petróleo e gás), Clarissa 
Lins, diz já haver infraestrutura 
suficiente para escoar o gás do 
pré-sal para o continente.

Disputa no Rio
O cabo Daciolo vai pedir 
desfiliação do PL. Descobriu 
que o partido o rifou e fechou 
com o candidato Eduardo 
Paes (DEM), alvo de busca e 
apreensão ontem, pelo MPE.

Caixa
Foram R$ 200 mil economizados 
de março até ontem sem 
abrir o gabinete em Brasília 
e Porto Alegre, comemora o 
deputado Jerônimo Goergen 
(Progressistas-RS). 

Será que vinga?
Goergen propôs projeto de 
resolução para que a Câmara 
autorize os que economizaram 
nos R$ 40 mil de verba de 
gabinete a usarem o dinheiro 
em ações no combate à covid.

Plim, plim!
Há um velado lobby da TV Globo 
nos projetos de tentativa de 
reeleição dos presidentes da 
Câmara e do Senado, Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre, 

respectivamente, para mais dois 
anos no comando das Casas. 
É para que as presidências 
não caiam nas mãos de 
bolsonaristas, nem o controle 
da comissão de comunicação 
que vai debater o tema.

Antenada 
O foco é a renovação da 
concessão do canal esperado 
para outubro de 2022, no fim 
do mandato de Jair Bolsonaro. 
Com a conhecida implicância 
do Capitão contra a emissora, 
a Globo aposta tudo nos dois 
presidentes atuais, simpáticos 
à TV, e numa comissão no 
mínimo equilibrada, para 
tentar reverter uma eventual 
canetada contra a renovação.

Aliás...
... Lobby, discreto ou 
escancarado, não é feio nem 
errado. O problema é que 
em muitos casos há pilantras 
operando dinheiro público em 
ministérios e no Congresso.

“Repercussão Geral”
A gestão do ministro Luiz 
Fux começa pelo exemplo na 
sua posse para os Tribunais 
de Justiça que ostentam 
Brasil adentro: sua posse, na 
mais importante Corte, terá 
pouquíssimos parentes e 
sessão virtual. Diferente da 
posse do novo presidente do TJ 
de Minas, em Belo Horizonte, 
com 200 convidados em plena 
pandemia, há dois meses.

MERCADO
Demissões.com
Gigante do setor de reservas de 
hotelaria e serviços, a Booking 
vai demitir em todos os países 
que opera - antecipamos 
ontem nas redes sociais. O 
Brasil será afetado. Nada que 
prejudique suas operações, 
garante a empresa. A conferir.
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Bando contrabandeava carros 
avaliados em R$ 15 milhões

Policiais federais e servidores 
da Receita Federal no Paraná cum-
prem seis mandados judiciais de 
prisão e de busca e apreensão 
cujos alvos são suspeitos de par-
ticipar de um sofisticado esquema 
de contrabando de veículos de luxo.

Deflagrada nas primeiras horas 
da manhã de ontem (8), a chamada 
Operação Super Trunfo é fruto de 
uma investigação que, segundo a 
Polícia Federal (PF), já dura dois 
anos, e apura também a indícios 
de evasão de divisas, crimes fis-
cais e lavagem de dinheiro.

Um mandado de prisão pre-
ventiva, dois de prisão temporá-
ria e três de busca e apreensão 
foram executados nas cidades de 
Maringá e de Cândido de Abreu, no 
noroeste do Paraná. Além disso, a 
Justiça decretou o bloqueio de R$ 
15 milhões em veículos, imóveis 
e contas bancárias pertencentes 
aos suspeitos.

Em nota, a PF afirma que os 
investigados são suspeitos de 
licenciar veículos espor tivos de 

Facão e balaústra
Na tarde deste sábado (5) um 
homem e uma mulher foram 
encaminhados para a delegacia 
de Umuarama após uma briga. 
Ambos se agrediram após uma 
discussão e uma equipe da PM 
foi acionada para atender o 
caso, que aconteceu por volta 
das 16h10. A ocorrência de 
violência doméstica foi atendida 
na PR-323, onde a solicitante 
disse que havia brigado com o 
ex-marido. Durante a discussão 
houve ofensas verbais e a mulher 
se apossou de um facão para 
se defender. Por sua vez, o ex a 
golpeou usando um pedaço de 
madeira, inclusive acertando seu 
rosto. Os dois, feridos, foram 
entregues à autoridade policial.

Pai espanca ‘colega’ flagrado
molestando a filha de 5 anos

Um homem de 40 anos foi 
preso na tarde do sábado (5) acu-
sado de passar a mão nas partes 
íntimas de uma menininha de ape-
nas 5 anos. O caso aconteceu na 
rua 13 de Maio, em Umuarama 
e foi atendido pela Polícia Militar. 
No local acontecia um churrasco 
e um dos participantes sentou 
per to da criança de 5 anos e 
teria começado a passar a mão 
em suas pernas e partes íntimas.

O pai da menina, que é colega 
de trabalho do acusado, testemu-
nhou o ato e ‘partiu pra cima’ do 
autor, entrando em luta corpo-
ral. Ambos sofreram lesões. O 
SAMU atendeu os envolvidos e 
todos foram encaminhados para 
a delegacia. A garotinha e mãe 
também foram encaminhadas e 
o caso agora passa a ser inves-
tigado pela Delegacia da Mulher 
de Umuarama.

luxo no Paraguai e, depois, reven-
dê-los ou utilizá-lo no Brasil, onde 
circulavam com placas paraguaias. 
Alguns dos automóveis adquiridos 
supostamente de forma ilícita 
valem mais de R$ 2 milhões.

Os investigadores também 
afirmam ter provas de que os 
envolvidos compravam veículos 
e imóveis no Brasil por meio de 

transações financeiras ilegais, de 
forma a ocultar os reais valores 
envolvidos nos negócios – o que, 
segundo a PF, caracteriza crime 
de lavagem de dinheiro.

CARROS esportivos e luxuosos, alguns avaliados em R$ 2 milhões, foram retirados de circulação pela PF

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Hoje, você vai ter que fazer algumas reavaliações importan-
tes. Mantenha a calma e retroceda. Você vai sentir uma queda 
de energia. Você está pensando muito, mas o que precisa é 
de total relaxamento.

Touro 21/04 a 20/05
Se afaste de sua rotina um pouco. É hora de fazer planos para 
o futuro. Você precisa encontrar um equilíbrio entre o físico e 
o bem-estar mental, o repouso e a atividade para fazer justiça 
às necessidades do seu corpo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Não tome nenhuma decisão irreversível hoje. Tenha cautela, 
precisa ver as coisas mais claramente em primeiro lugar. É 
um bom momento para cuidar da saúde. 

Câncer 21/06 a 21/07
Conseguirá finalizar um projeto financeiro relativo a 
uma compra importante. Uma renovação de energia 
reforçará sua energia essencial. Você se sentirá mais 
forte e, acima de tudo, mas inclinado a se comprometer 
com coisas importantes.

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
Não crie preocupações que não existem. A facilidade em 
seus relacionamentos te ajudará a superar os problemas 
de humor. Você sente uma necessidade de respirar e 
desacelerar. Seria bom dedicar algum tempo para rela-
xar e voltar à fase inicial.

Aquário 21/01 a 19/02
A maneira como você se expressa pode ser insolente, mas 
vai fazer com que supere alguns obstáculos. Seu corpo ainda 
precisa descansar um pouco mesmo que você se sinta bem. 

Peixes 20/02 a 20/03
É preciso tomar um tempo antes de recomeçar no amor. Os 
seus pensamentos o absorvem completamente. Você precisa 
relaxar mentalmente, procure descansar.

Suas ideias estão mais claras e chegou a hora de tomar uma 
decisão que envolve compromisso em longo prazo. Você tem 
as ferramentas necessárias para enfrentar e resolver proble-
mas que o estão incomodando profundamente e bloqueando 
seus níveis de energia.

Seu otimismo e habilidades sociais vão lhe trazer sorte 
hoje. Relacionamentos bem sucedidos estão à vista. Vai 
ser difícil decidir entre as suas prioridades e futilidades, 
tome cuidado.

Hoje o dia será muito animado. Os encontros serão agradá-
veis e reforçarão sua confiança. Você precisa encontrar um 
equilíbrio entre a reflexão e a ação, entre a atividade física e 
o relaxamento. Ouça o seu corpo.

Você está se sentindo melhor com você mesmo. Terá mais 
segurança para alcançar seus objetivos. No que diz res-
peito à aptidão, você está se esforçando para o equilíbrio. 
Se sentirá em contato com as necessidades do seu corpo. 
Ouça o seu corpo.

Corre o risco de parecer egocêntrico demais e precisa relaxar. 
Você está exagerando as coisas, mas desacelerar vai parecer 
mais difícil do que continuar nesse caminho. Você precisa 
encontrar um equilíbrio.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BeijiNhosBeijiNhos
Gi

DA

/editorapixel

@editorapixel

O livrão sobre os 
personagens interpretados 

pela Gi no Luccas Toon.

BANCO 1

VMP
DESMENTIR

VELASUINO
FOCOAM

EG
PEROLASUA

NIALAID
SOBRENOME
ORIMAER

ARRAS
ASACI

IESPAHR
TATICACA

OLPIORA
NRCAMAR

BANALIDADE
LOUVARAA

Órgão da
Justiça

Cerimônia
anterior

ao enterro
Bolsa de

mercados

O de
dezembro
encerra o

ano

Inimigos 
do Batman

(HQ)

Negar 
(o que
o outro

afirmou) 

Band-(?),
proteção
de feridas

Simbo-
lizam as
bodas de
30 anos

O nosso
país

Nome que
passa de
pai para

filho

Forma
do anel

Elba
Ramalho,
cantora

Destrói;
devasta

Estado
de incons-

ciência
(Med.)

Aqui;
neste
local

Anexo de
cozinhas

Manobra
típica dos
jogos de
guerra

Orígenes
Lessa,
escritor

Fica mais
doente

Futili-
dade; tri-
vialidade

155, em 
algarismos
romanos

Cada
porção do

oceano

Vogais de
"bala"

Adorar a
Deus

Rede local
(Inform.)

Artefato
de cera

Objetivo;
meta

Núcleo
do ovo
Colar;
unir

Recurso
do verso
Ato de

regressar

Agência
espacial
dos EUA
(sigla)

Relativo
ao porco

Mais
adiante

Fábricas
de telhas
e tijolos

Grupo de
jogadores

Despidas;
desnudas

Letra repetida
em "pipa"

Tipo de
mamão
Estou
ciente 

(?)-Pererê,
entidade
folclórica

3/aid — lan. 6/aderir — tática. 7/velório.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Quando passamos a entender que tudo que acontece na nossa 
vida, positivamente ou negativamente é fruto dos nossos 

sentimentos e pensamentos e que isso nos leva às nossas ações, 
passamos a viver melhor e compreender que o ato de pensar e 
sentir é o principal responsável por criar as nossas realidades. 

Conecte-se com bons sentimentos.  

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de cum-
primentos para os 
leitores da coluna 

que fazem aniversá-
rio -, José Givanildo 
Detumim,  Alcides 
Ponçiano Coelho, 
Odair Campagnoli, 
Elizabete Mulezini ,  
Daniel Pereira Lopes 
, Doroteu Trentini 
Zimiani, Milene Ce-
tinic e Neuza Fátima 
de Nigro Bastos. Da 
coluna: felicidades.

FAMÍLIA REUNIDA! 
Shirley Fátima de Souza -, a Batatinha, 

ganhou um fim de semana caprichado cer-
cada pelo carinho do filho  Daniel Batata, 
em Brusque.  E também com as  sobrinhas 
Viviane e Gabriela -, e os sobrinhos netos 

: Júlia, Luísa, Laura, Benício e Renato. Um 
fim de semana para repor o amor que os 
une e com as boas risadas que puderam 

dar. Até o pequeno Thor ( au au) fez parte  
da maravilhosa reunião.

ARQUIVO PESSOAL
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CRUZE SEDAN LTX I TURBO 
 17/18, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT
14/15, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

HYUNDAI HB20 1.0 COMF.
 17/18, BRANCO, COMPLETO 

R$ 42.900,00

COBALT 1.4 LTX
13/14, PRATA, COMPLETO

R$ 37.900,00
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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

A visita técnica é um recurso 
didático-pedagógico que permite 
ao estudante ver, ouvir e sentir a 
prática da profissão, tornando ainda 
mais motivadora e significativa 
a sua aprendizagem. Realizada 
fora do ambiente de sala de aula, 
proporciona ainda ao aluno entender 
o processo de funcionamento de uma 
organização, reforçando e ampliando 
os conteúdos teóricos, além de 
oportunizar o desenvolvimento 
prático do que foi aprendido.

Mas como é possível oportunizar 
essa realidade pedagógica na 
modalidade da EAD (Educação a 
Distância)? A Unipar tem a resposta, 
colocando em prática com o projeto 
‘Visitas técnicas virtuais’. 

“Trata-se de um projeto de ensino 
inovador, que proporciona aos alunos 
da Unipar/EAD a possibilidade de 
vivenciar as realidades cotidianas 

das empresas, acompanhando, na 
prática, os diversos setores de seu 
interesse”, afirma a coordenadora do 
projeto, professora Carolina Amaral.

Ela explica que uma equipe técnica 
da Unipar vai até a empresa escolhida 
para a visita e faz a gravação em 
vídeo de todos os ambientes e depois 
coloca à disposição dos estudantes, 
que podem assistir em qualquer 
horário e lugar. 

“Essa é uma grande oportunidade 
que o aluno da EAD tem para visitar 
diversos setores das empresas e 
grandes organizações sem precisar 
viajar, economizando assim um 
bem tão precioso que é o tempo”, 
argumenta.

Para conferir as visitas técnicas 
virtuais, o aluno deve acessar o site 
da Unipar/EAD e clicar em Extensão 
On-line; no filtro de cursos ele 
escolhe a opção Visitas Técnicas.  

Unipar inova com projeto de 
visitas técnicas virtuais

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Visitas permitem ao aluno 
entender o processo de 
funcionamento de uma empresa, 
reforçando e ampliando os 
conteúdos teóricos 

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.

Tráfico no
Sonho Meu

Um rapaz de 23 anos foi preso 
ontem (8) pela Polícia Civil, acusado 
de tráfico de drogas. Era por volta das 
15h quando os investigadores moni-
toravam o suspeito na rua Mario de 
Andrade, bairro Sonho Meu.

O rapaz estava em um terreno 
baldio quando os policiais resolve-
ram abordá-lo. Inicialmente nada de 
ilícito foi encontrado. No entanto, no 
terreno, a equipe policial encontrou 
duas sacolas cheias de porções de 
maconha (droga já estava fracionada 
para venda). Ao todo foram apreen-
didos 657 gramas de maconha e o 
entorpecente foi avaliado em R$ 1 mil.

O suspeito foi encaminhado à Dele-
gacia e negou ser o dono do entor-
pecente. Ele relatou que procurava 
dinheiro que havia perdido. Com ante-
cedentes pelo mesmo crime, o detido 
foi colocado novamente à disposição 
da Justiça.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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