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15ª morte por covid-19
é investigada. Paciente
estava internado
na Uopeccan
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Após 24 horas de
investigação, PC
recupera R$ 40 mil
em produtos furtados
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Muita droga

A Polícia Civil descobriu que
uma residência no Jardim Itália
servia como depósito de uma
grande quantidade de maconha.
Os policiais montaram campana
nas proximidades e aguardaram
a moradora chegar. A mulher foi
presa e acusada de tráfico de
drogas. Mais de 145 quilos de
maconha foram encontrados.
Ela disse que o entorpecente
era de um amigo que pediu
para que o guardasse. O caso
ainda é investigado e os policiais
procuram pelo verdadeiro
proprietário da maconha.
l Pág. 5

Umuarama, Magnus e Atlântico
são os líderes dos grupos da LNF

A Liga Nacional de Futsal (LNF 2020) mudou a forma de disputa para se adaptar às consequências da pandemia, mas mantém o tradicional equilíbrio entre os participantes. Até
agora, além do Blumenau, que venceu o único jogo que disputou, apenas o Magnus mantém 100% de aproveitamento entre todos os times das três chaves da competição. Nos
destaques da semana de competições, estão as duas vitórias consecutivas do Umuarama:
3 a 1 no Jaraguá e 5 a 2 para cima do atual bicampeão Pato. No domingo, no clássico
paranaense, o Cascavel ganhou, fora de casa, do Foz Cataratas por 3 a 0. Magnus, Atlântico e Umuarama são os líderes dos grupos A,B e C. l Pág. 10
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Lotofácil

Megasena concurso: 2298

Efetivo

Depois de quatro meses como ministro interino, o general
Eduardo Pazuello será efetivado no cargo de da Saúde. A
cerimônia de posse ocorrerá hoje (16). Pazuello assumiu
interinamente o comando da pasta em 16 de maio, em meio
à pandemia do novo coronavírus no Brasil em substituição a
Nelson Teich que ficou um mês no cargo, após a saída de Luiz
Henrique Mandetta. Tanto Teich quanto Mandetta deixaram a
pasta por divergências com o presidente Jair Bolsonaro sobre
políticas de combate à doença. Temas como o distanciamento
social e o uso da cloroquina para no tratamento da covid-19
colocaram o presidente e seus ministros em lados opostos.

Fica o Bolsa família

O presidente Jair Bolsonaro
descartou ontem (15) a
proposta da equipe econômica
de congelar os benefícios
previdenciários, como
aposentadorias e pensões, por
dois anos para bancar o Renda
Brasil. Para encerrar o assunto,
afirmou que não criará mais o
programa e manterá, até o fim
do mandato, o Bolsa Família.
Paulo Guedes sugeriu o fim do
abono para gerar recursos ao
programa. “Quem porventura
vier propor pra mim uma
medida como essa, eu só
posso dar o cartão vermelho”,
salienta o presidente.

Sem consenso

O Renda Brasil foi discutido
como programa de assistência
social para substituir o Bolsa
Família. A intenção era
aproveitar a experiência do
auxílio emergencial, que acaba
no fim do ano, e criar um
programa que aumentasse o
valor do benefício do Bolsa
Família. No entanto, Bolsonaro
e a equipe econômica não
conseguiram chegar a um
acordo sobre os cortes
em gastos do governo que
deveriam ser feitos para
financiar o novo programa, o
que vinha deixando suspensa
a criação do Renda Brasil.

Educação militar

O Governo do Estado enviou à Assembleia Legislativa do
Paraná um Projeto de Lei que pretende liberar a autorização e
regulamentação do funcionamento de até 200 Colégios CívicoMilitares no Paraná. A gestão será compartilhada por civis e
militares em escolas estaduais que serão distribuídas em todas
as regiões do Paraná. A proposta deverá ser levada à votação
assim que passar pela avaliação das comissões. Os deputados
acreditam que ele venha a ser apresentado na pauta ordinária
nas próximas semanas.
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Sanepar multada

O Procon de Maringá multou a Sanepar em mais de R$
5 milhões pela falta de água no último final de semana
em diversos bairros da cidade. Através das redes sociais,
o prefeito aponta que desde sábado, vem cobrando
agilidade nos reparos da empresa para que a água
voltasse o mais rápido possível e foi disponibilizada a água
das unidades escolares para população. O valor da multa
leva em consideração a descontinuidade da prestação
de serviços, falta de informação aos usuários, falta de
planejamento para resolver situações de emergência,
demora na solução, sem contar o clima quente e o maior
consumo num momento de pandemia.
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Novos prefeitos precisam dar
aceleração ao saneamento

Em janeiro de 2021, os prefeitos eleitos em novembro deste ano
assumem um mandato que contará
com as novas metas do Novo Marco
Legal do Saneamento. A legislação
aprovada recentemente obriga os
municípios a universalizar os serviços de abastecimento de água e
esgotamento sanitário até 2033.
“Essa é uma pauta essencial
nas eleições municipais. A população precisa cobrar dos candidatos
compromisso com o Novo Marco
Legal. Caso contrário, corremos o
risco de ter mais uma lei que não
transforma a nossa realidade”,
aponta o engenheiro Luiz Pladevall,
presidente da Apecs (Associação
Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e
Meio Ambiente) e vice-presidente da
ABES/SP (Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental).
A norma é aplicada em todo o
território nacional, portanto atinge
também os 399 municípios do
Estado do Paraná.
O presidente da Apecs também
faz um alerta, sobre o atraso das
administrações municipais na elaboração do PMSB (Plano Municipal de
Saneamento Básico), instrumento

DIVULGAÇÃO

PLANO Municipal de Saneamento é um dos desafios das próximas administrações municipais
essencial que serve para orientar os
empreendimentos nas cidades. Dados
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) apontam que, dos
5.570 municípios brasileiros, aproximadamente apenas 40% já elaboraram o documento, um índice modesto.
“Sem esse instrumento, as cidades
não avançarão nos empreendimentos
e serviços do setor”.
Pladevall defende ainda a participação efetiva do governo federal
na oferta de orientação e apoio técnico às cidades para a elaboração

do PMSB: “A maioria dos municípios
brasileiros não conta sequer com um
profissional de engenharia capaz de
coordenar a elaboração desse documento. O exemplo do Estado de São
Paulo precisa ser copiado.
A Secretaria de Recursos Hídricos contratou pacotes para a produção dos planos para os municípios
que não tinham este documento e
que aceitaram este apoio técnico
importante. Hoje, as cidades paulistas estão preparadas para avançar no saneamento”.

Requião ironiza Fruet e é chamado de covarde
O ex-governador e ex-senador
Rober to Requião (MDB) agitou
na tarde da segunda-feira (14) os
meios políticos de Curitiba com
declarações nada amistosas no
Twitter contra o prefeito Rafael
Greca (DEM) e contra o deputado
federal Gustavo Fruet (PDT) que, no
último sábado, retirou a sua candidatura ao Palácio 29 de Março.
Mas Fruet não deixou por menos:

pura e simplesmente chamou
Requião de covarde. Requião afirmou que Gustavo Fruet (PDT) foi
um bom deputado, mas ressaltou
que não diz “o mesmo da sua passagem pela prefeitura”. E acrescentou: Fruet “desistiu da candidatura porque sua administração é
indefensável. Igual à do Greca nas
alianças terríveis e diante das posições políticas de seu pai”. Foi mais

longe: chamou Gustavo de menino
e garantiu que ele ‘osmarelou’”.
Fruet devolveu no mesmo tom:
“Continua o mesmo covarde! Abrigou
por anos o Greca, dissimula oposição e não prepara sucessão no seu
partido. Perdeu a graça, não renova
os métodos, sempre vaidoso e em
nada contribuiu para um projeto para
a cidade. Que m... ter perdido tanto
tempo com quem acreditava”.

04

GERAL/ADI

TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE SETEMBRO DE 2020

O presidente do TRE,
desembargador Tito Campos
de Paula, adiantou em
audiência sobre fake news
na Assembleia Legislativa
que o Paraná terá 30 mil
candidatos a prefeito e
a vereador nas eleições
municipais de novembro.

proposta do deputado
Arilson Chiorato (PT) terá
como objetivo acompanhar
e fiscalizar a execução de
obras, o encerramento dos
atuais contratos, previsto
para novembro de 2021,
e a modelagem do novo
programa de concessões
rodoviárias.

Gralha Confere

Inclusão

30 mil candidatos

Tito de Campos também
adiantou que o Paraná tem
uma central de combate à
desinformação - o Gralha
Confere. O número (41)
98700-5100 do Whatsapp
vai tirar dúvidas sobre
conteúdos nas redes sociais
relacionados às eleições e à
segurança do voto. Não são
averiguadas informações
sobre candidatos e partidos.
Os conteúdos serão
checados e divulgados no
www.gralhaconfere.tre-pr.
jus.br, nas redes sociais
do TRE e nas páginas de
mais de 40 entidades
parceiras. As informações,
classificadas em
“verdadeiro”, “impreciso”
ou “falso” serão editadas
em forma de texto, áudio,
cards e vídeos explicativos
de até um minuto.

De fora

O governador Ratinho
Junior sinaliza que ficará
de fora dos palanques de
apoio no primeiro turno
das eleições municipais.
Ratinho Junior tem uma
base partidária ampla na
Assembleia Legislativa e o
não quer desagradar a este
ou aquele aliado. São cinco
cidades que podem ter
segundo turno: Curitiba,
Londrina, Maringá, Ponta
Grossa e Cascavel.

Pedágio

Foi instalada na
Assembleia Legislativa
a Frente Parlamentar
de Encerramento dos
Contratos do Pedágio. A

O deputado Michele
Caputo (PSDB) confirmou a
inclusão de três categorias
que trabalham no sistema
penitenciário do Paraná
na lista das exceções e
que poderão receber
progressões e promoções,
conforme prevê a LDO. “São
511 profissionais, entre
médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, dentistas,
psicólogas, assistente social,
pessoal de apoio, pessoal do
administrativo que também
serão incluídos na lista das
exceções”, afirmou.

Efetivado

Depois de quatro meses
como ministro interino da
Saúde, Eduardo Pazuello
será efetivado hoje no
cargo. Pazuello assumiu
interinamente o comando
da pasta em 16 de maio,
em meio à pandemia do
novo coronavírus no Brasil.
Ele substituiu Nelson Teich
que ficou um mês no cargo,
tendo substituído Luiz
Henrique Mandetta.

Ampliação

O Instituto Butantan vai
iniciar, em novembro
deste ano, obras em sua
fábrica para ampliação da
capacidade de produção
de vacinas. A expectativa
é de que estejam prontas
a partir de setembro do
ano que vem. O local ficará
inicialmente voltado para a
produção da vacina contra
o coronavírus, fruto de uma
parceria entre o Butantan e a
farmacêutica chinesa Sinovac.

Morte em
investigação
A Secretaria Municipal
de Saúde anunciou ontem
o registro de novos mais
nove casos de covid-19 em
Umuarama. A informação
foi repassada através de
um boletim epidemiológico diário, divulgado no
final da tarde de ontem
(terça-feira , 1 5 ) . O s
novos casos são de cinco
mulheres com idades
de 35, 42, 51, 54 e 76
anos, dois homens de 28
e 51 anos e duas crianças de dois e oito anos.
Com isso, o total de
casos positivos aumentou para 1.010, entre os
quais 876 já estão recuperadas, 109 seguem em
isolamento domiciliar e
11 estão hospitalizadas
– nove em leitos de UTI
e duas em enfermarias.
O boletim de ontem mostrou ainda o registro de 14
pessoas que não resistiram à doença e morreram,
sendo que o último óbito
por covid-19 foi confirmado
em 5 de setembro.
NOVA MORTE
Uma nova mor te de
paciente que estava com
suspeita de infecção pelo
novo coronavírus ainda
está sendo analisada.
Trata-se de um paciente
que estava internado no
Hospital Uopeccan de
Umuarama e seria morador nesta cidade.
SUSPEITOS
O município possui
ainda 142 pessoas com

suspeita de infecção pela
doença. Entre essas, há
quatro internadas em
enfermarias, uma em unidade de terapia intensiva e
137 isoladas em suas residências. O total de notificações hoje é de 5.529,
entre as quais 4.377
suspeitas foram descartadas. Nesta terça, dos
20 leitos disponíveis da
UTI Covid, que foram disponibilizados pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) aos
21 municípios que fazem
parte da 12ª Regional de
Saúde, 16 estavam ocupados (80%). Já a taxa
de ocupação das vagas
em enfermaria ficou em
42,5%, com 17 pacientes
nos 40 leitos disponíveis.

Consulta para
Umuarama Liquida

A Aciu iniciou consulta
junto aos empresários para
verificar a possibilidade
de realização de mais
uma edição da Umuarama
Liquida. Em decorrência da
impossibilidade de realizar
a edição 2020 da tradicional
Feira Ponta de Estoque, dada
a pandemia, o Conselho
da Mulher Empresária e
Executiva esboçou uma
campanha alternativa,
denominada Umuarama
Liquida. A data prevista é
entre os dias 8 (quinta), 9
(sexta) e 10 (sábado) de
outubro, aproveitando o fluxo
motivacional da antevéspera
do Dia das Crianças. Os
comerciantes podem oferecer
promoções em seus próprios
estabelecimentos. A entidade
fica comprometida em
divulgar a campanha.
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Polícia Civil apreende
471,7 kg de maconha

Investigadores que integram
o Grupo de Diligências Especiais
(GDE) da Polícia Civil de Umuarama
apreenderam no início da tarde de
ontem terça-feira (15) uma grande
quantidade de maconha. A droga
estava armazenada em uma residência localizada na rua Mário Furtado, Jardim Itália.
Os investigadores tinham informações de que uma grande quantidade de entorpecentes chegaria
em Umuarama e seria entregue em
uma residência no Jardim Itália.
Uma campana foi montada logo
pela manhã de ontem (terça-feira,
15), em frente a uma residência
situada na rua Mário Furtado, até
que, por volta das 14h30, a proprietária, de 28 anos, chegou.

A equipe policial fez a abordagem e a moradora admitiu que havia
entorpecente guardado no interior do
imóvel. Os policiais encontraram os
471,7 quilos de maconha. A droga
estava dividida em tabletes e os
tabletes organizados em fardos.
A mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia. Ela disse
que não é dona do entorpecente
e que um amigo havia deixado a
maconha no local. No entanto, este
suposto amigo não foi encontrado
e nem mesmo identificado.
A mulher não possui antecedentes criminais e disse que receberia R$ 3 mil apenas para manter a
droga armazenada.
Depois de descoberta, a maconha foi recolhida e levada para a 7ª

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

AÇÃO dos investigadores de Umuarama levantou que
droga estava escondida em uma casa no Jardim Itália
Subdivisão Policial (SDP), onde foi
avaliada em cerca de R$ 235 mil.
Um automóvel com placas de Perobal também foi levado para a Delegacia, no entanto, ainda não havia comprovação de alguma irregularidade.

Abordagem na PR-323 termina com droga apreendida pela PM
Em patrulhamento pela rodovia
PR-323, equipes da Polícia Militar
de Umuarama suspeitaram de dois
veículos que trafegavam no mesmo
sentido em alta velocidade. Um
deles se tratava de um GM Astra e
outro era um Volvo, de cor branca.
Os PMs resolveram abordar os

suspeitos e uma perseguição foi
iniciada por volta das 23h30, nas
imediações da loja Havan.
Quando c0onseguiram abordar um dos car ros (Volvo), o
condutor não tentou fugir e foi
capturado. Dentro do carro, os
policiais encontraram, na por ta

do lado do motorista, um tablete
grande de maconha.
O motorista do Volvo disse que a
droga seria entregue a uma pessoa
que seria moradora em São Paulo e
que estava em Umuarama. O tablete
pesou 485 gramas. O caso foi repassado para a Polícia Civil.
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Bloqueio na pista termina
com apreensão de drogas
Um homem de 29
anos de idade foi preso
na noite da segunda-feira,
(14), quando tentava
seguir par ao interior do
Estado com uma grande
quantidade de maconha.
A abordagem aconteceu
no Posto de Polícia Rodoviária Estadual, situado
às margens da rodovia
PR-323, dentro dos limites do município de Iporã.
Os patrulheiros realizavam uma operação de abordagem rotineira aos veículos suspeitos e acabaram
por dar ordem de parada
a um Ford Ka, com placas

DIVULGAÇÃO

DROGA apreendida foi adquirida em Guaíra e seria levada para Guarapuava
de Inácio Martins/PR.
Durante a revista no
interior do carro, os patrulheiros encontraram duas
malas contendo 238

tabletes de maconha.
O motorista, que é
morador de Guarapuava,
disse que pegou os entorpecentes em Guaíra e

que levaria para Guarapuava. O homem preso, o
veículo e maconha foram
entregues na delegacia
de Polícia Civil de Iporã.

Adolescente baleado está em estado grave
Um garoto de apenas
17 anos foi alvejado a tiros
na noite da segunda-feira
(14), em Tapejara (52 quilômetros de Umuarama).
A vítima foi socorrida em
estado grave e levada até
o hospital Santa Casa no
município de Cianorte (34
quilômetros dali).
Policiais militares que

integram o 7º Batalhão
registraram a ocorrência
e verificaram que o crime
aconteceu na rua Quintino Bocaiúva.
O jovem baleado estava
em um bar quando o atirador chegou em uma bicicleta e começou a disparar. O adolescente ainda
tentou fugir correndo, mas

PJ/PR - Comarca de Umuarama - 2ª Vara Cível - PROJUDI

EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Processo: 0008995-54.2017.8.16.0173. Classe Processual: Procedimento Comum Cível. Assunto Principal:
Contratos Bancários. Valor da Causa: R$ 32.900,26. Autor(s): BANCO BRADESCO S/A. Réu(s): NAVITEX
TEXTIL LTDA-ME. O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL
DA COMARCA DE 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)
Navitex Textil Ltda-ME, inscrita no CNPJ nº 05.753.554/0001-83, atualmente em lugar incerto e não sabido,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Procedimento Comum
sob nº 0008995-54.2017.8.16.0173 - Projudi, onde é requerente Banco Bradesco S/A e requerido(a) Navitex
Textil Ltda-ME, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente: RESUMO DA INICIAL: A parte ré
contraiu dívida, referente à utilização do limite de conta corrente. Insta salientar que a parte ré, apesar de ter
sido contatada para fins de acordo extrajudicialmente, deixou de adimplir com o pagamento do débito, informado que totaliza o montante de R$ 32.900,26 (trinta e dois mil, novecentos reais e vinte e seis centavos),
em 07/07/2017. Requerimentos de praxe. Fica o(a) requerido(a) CITADO(A) de que por este Juízo de cartório
tramitam os autos supramencionados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conteste a presente ação,
sob pena de revelia, 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, 14 de julho de 2020.
Marcelo Pimentel Bertasso - Juiz de Direito

foi perseguido pelo algoz e
caiu ferido numa esquina
depois de atingido por pelo
menos três disparos.
O rapaz foi levado
ao Pronto-Atendimento
(P.A) e depois transferido para Cianor te.
Enquanto a Polícia

Militar atendia a ocorrência, o proprietário do bar
chegou no estabelecimento com ferimentos nas
costas que podem ter sido
causados por estilhaços.
O caso foi repassado
para a Polícia Civil que
irá investigar.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL+0,1%
PTAX (BC) -0,5%
PARALELO 0,2%
TURISMO +0,2%
EURO
-0,7%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
105,52
Libra est.
0,78
Euro
0,84
Peso arg.
75,19

15/09
comp.
5,2880
5,2722
4,9700
4,9700
6,2449

venda
5,2829
5,2728
5,5200
5,5000
6,2462

% mês
-3,6%
-3,6%
-3,7%
-3,7%
-4,5%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0500
Libra est.
R$ 6,78
Peso arg.
R$ 0,07
R$1: 1.322,58 guaranis

POUPANÇA - TR
Período/ Poup. antiga Poup. nova
TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
14/8 a 14/9
0,5000 0,1159 0,0000
15/8 a 15/9
0,5000 0,1159 0,0000
16/8 a 16/9
0,5000 0,1159 0,0000
17/8 a 17/9
0,5000 0,1159 0,0000

BOVESPA

MERC. RURAL
15/09

IBOVESPA: +0,02%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Cielo ON
Cogna ON
Suzano ON

100.297 pontos
%
R$
-0,05% 21,67
+1,11% 62,60
-1,33% 23,73
-3,16%
4,60
-3,01%
5,80
+6,01% 48,89

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

JUL
0,36
2,23
2,34

AGO ano 12m
0,24 0,70 2,44
2,74 9,64 13,02
3,87 11,13 15,23

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
Índice
JUL
AGO
SET
IGP-M (FGV)
1,0731 1,0927 1,1302
IGP-DI (FGV)
1,0784 1,1037 1,1523
* Correção anual. Multiplique pelo índice

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)

R$/m2
%m %ano %12m
Paraná (AGO) 1.626,97 0,43 2,10 2,88
Oeste (AGO) 1.654,21 1,66 2,96 4,28

II
R$ 1383,80
III
R$ 1487,20
II
R$ 1436,60
IV
R$ 1599,40
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 15/09
PR
SOJA
121,33
MILHO
49,80
TRIGO
63,03
BOI GORDO 234,46
FRANGO
2,80

DIA
0,1%
0,1%
0,0%
0,9%
0,0%

30d.
11,9%
9,3%
8,2%
7,8%
0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 15/09 FECH.
SOJA
991,50
FARELO
314,30
MILHO
366,00
TRIGO
538,25

DIA
-8,00
-2,70
-3,50
-7,50

30d.
10,3%
6,9%
8,3%
5,6%

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 centavo de dólar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

LOTES/ATACADO
Em 15/09
R$/sc
SOJA Cascavel 126,00
SOJA Paranaguá 135,00
MILHO Cascavel 54,00

SEM 30d.
2,0% 4,1%
2,7% 6,3%
0,0% 5,9%

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

LOCAL\ESPLANADA
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Objetos
recuperados

DIVULGAÇÃO

Em pouco
mais de 24
horas depois
do registro de
uma invasão a
uma empresa
da cidade, de
onde foi levado
um caminhão e
vários pertences, a Polícia
Civil de Umuarama conseguiu recuperar
todos os bens.
O veículo foi
encontrado
abandonado.
De acordo
com os inves- VEÍCULO com os produtos furtados foi encontrado
tigadores, a escondido às margens da rodovia PR-323
recuperação aconteceu registro aconteceu no
na tarde de ontem (ter- dia seguinte, quando os
ça-feira, 15), depois que proprietários chegaram
receberam informações à empresa, situada na
anônimas dando conta rua Aracaju e encontrado paradeiro do automó- ram as por tas aber tas.
vel, que estava escondido
O produto recuperado
às margens da rodovia foi encaminhado à DelePR-323, entre Umuarama gacia de Polícia para
e o distrito de Lovat.
serem restituídos às vítiAs equipes que inte- mas. Nenhuma pessoa
gram o Grupo de Dili- foi presa em razão desta
gências Especiais (GDE) diligência.
foram até o local citado
A Polícia Civil colee, após algumas diligên- tou imagens de câmecias, conseguiram encon- ras de monitoramento
trar o veículo D-20, cor nas imediações, consbranca, além de diversos tatando que os autores
outros objetos em sua do crime possuíam uma
carroceria.
chave que abriu a por ta
O a u t o m ó v e l f o i da frente da empresa.
identificado como pro- Agora as investigações
duto do fur to na noite prosseguem para identido domingo (13). O ficação da autoria.
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Ouro branco

Não é só nas gôndolas de
supermercados que o querido
arroz está a peso de ouro.
Veja o poder do grão na
balança comercial. Somente
as exportações do arroz este
ano bateram 1,5 milhão de
toneladas para dezenas de
países - Mato Grosso, Goiás,
Bahia, Piauí, Maranhão e
Tocantins são os maiores
produtores. O milho é o produto
mais vendido ao exterior por
plantadores desses estados:
foram 34,5 milhões de toneladas
neste 2020. Outros produtos
no container foram algodão em
pluma (1,92 milhão t), feijão
(120 mil t) e trigo (500 mil t),
segundo dados apurados pela
Coluna na Conab.

Terrivelmente evangélico
Um grupo político forte,
incluindo a bancada evangélica,
articula para convencer o
presidente Bolsonaro a indicar o
deputado federal João Campos
(Republicanos-GO) para uma
vaga das vagas futuras no STF.
Ele é pastor e delegado federal
aposentado.

Mas...

... É o ministro Onyx Lorenzoni,
chefe imediato, quem aparecerá
na vitrine. O extinto Ministério
do Esporte virou sala de luxo na
estrutura do governo.

Batalha da Saúde

O deputado e médico Osmar
Terra (RS), apadrinhado pela
bancada do MDB (sempre em
todas), tentou uma última
cartada no dia 8 de setembro
para convencer o presidente
Jair Bolsonaro a nomeá-lo
ministro da Saúde. Levou ao
Palácio um grupo chamado
Médicos pela Vida, todos
afinados com o tratamento de
cloroquina contra a covid-19. O
restante do script se sabe. Os
militares venceram a batalha.

Escola da urna

Dirigentes do MDB decidiram
treinar os candidatos deste

ano. A Fundação Ulysses
Guimarães, ligada ao
partido, chamou a Essent
Jus, especializada em
contabilidade eleitoral,
para ajudá-los a lidar com
prestação contas, novas regras
etc, para evitar problemas
futuros com a Justiça Eleitoral.

MERCADO
Centralizou

O fundador do liquidado Banco
Real, Aloysio Faria, falecido
ontem, ainda cuidava do Banco
Alfa e empresas do grupo a
mão de ferro, centralizador.
Quem conhece o clã diz que
agora vem a tensão sobre como
os herdeiros lidarão com a
partilha e administração.

Air Procon

Os voos já estão lotados em
todas as companhias aéreas
nacionais, mas as empresas
usam a pandemia contra o
cliente. As grandes cancelam
voos, dificultam canal de
contato e cobram mais taxas
nas remarcações. Voem para
o Procon, caros leitores.

Banca social 1

O Instituto de Garantias
Penais (IGP), com renomados
criminalistas de Brasília,
criou programa pro bono
para defender quem está
desamparado pelo sistema
de Justiça. Com experiência
acumulada em grandes causas,
os integrantes do instituto vão
oferecer voluntariamente a
estrutura de seus escritórios
para a defesa dos assistidos.

Banca social 2

As causas serão selecionadas
por um comitê de avaliação. O
projeto poderá fechar convênios
com órgãos públicos, instituições
de ensino e do terceiro setor.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

08

TRIBUNA HOJE NEWS

TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE SETEMBRO DE 2020

UMUARAMA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

TRIBUNA HOJE NEWS

09

08

TRIBUNA HOJE NEWS

TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE SETEMBRO DE 2020

UMUARAMA, 16 DE SETEMBRO DE 2020

TRIBUNA HOJE NEWS

09

10

ESPORTE

TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE SETEMBRO DE 2020

Magnus, Atlântico e Umuarama
são os líderes nos grupos da LNF
A LNF 2020 mudou a forma de
disputa para adaptar-se às consequências da pandemia, mas mantém
o tradicional equilíbrio entre os participantes. Até agora, além do Blumenau, que venceu o único jogo que
disputou, apenas o Magnus mantém
100% de aproveitamento entre todos
os times das três chaves da competição. A última semana iniciou com
dois jogos. A ACBF bateu o Cascavel
por 2 a 0 e o Minas conseguiu a
primeira vitória na Liga. Jogando fora
de casa, venceu o São José por 7 a
4. A equipe mineira conseguiu ainda
outro bom resultado, ao arrancar nos
últimos segundos um empate fora de
casa, em 1 a 1, com o Corinthians.
No seu terceiro jogo em menos de
sete dias, o time, porém, não resistiu ao Magnus em uma par tida
recheada de gols. Em Votorantim/
SP, os paulistas fizeram 5 a 4.
A destacar na semana as duas
vitórias do Umuarama: 3 a 1 no
Jaraguá e 5 a 2 para cima do atual
bicampeão Pato. No domingo, no
clássico paranaense, o Cascavel

CONFIRA OS PRÓXIMOS
JOGOS DA LNF 2020
QUARTA-FEIRA
Brasília
x
Magnus
Marreco
x
Joinville
Cascavel
x
Blumenau
QUINTA-FEIRA
Assoeva
x
Joaçaba
Pato
x
Tubarão
SEXTA-FEIRA
Praia Clube
x
Minas
SÁBADO
Magnus
x
Brasília
Cascavel
x
Atlântico
Foz Cataratas
x
Blumenau
DOMINGO
Marreco
x
ACBF
Campo Mourão
x
Jaraguá
Umuarama
x
Assoeva

DIEGO IANESKO/AFSU

UMUARAMA Futsal é líder do Grupo C da Liga Nacional
ganhou, fora de casa, do Foz Cataratas por 3 a 0.
Nos demais jogos: Pato 3 x 1 Joaçaba, Campo Mourão 1 x 2 Tubarão,
mesmo placar da vitória do Atlântico
em casa sobre o Cascavel. Na sexta,

a rodada tripla teve Brasília 1 x 3
Intelli Tempersul, ACBF 0 x 2 Marreco
e São José 2 x 0 Praia Clube.
Lideram os grupos A, B e C o
Magnus, Atlântico e Umuarama,
respectivamente.

VARIEDADES
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Não use toda a sua energia nas coisas que não importam.
Saía da rotina e verá que os problemas são mais simples de
resolver do que você imagina. Acredite na sua capacidade e
quem sabe um amor pode surgir.

Touro 21/04 a 20/05

Aproveite essa sensação de liberdade e evite tomar grandes decisões hoje. Você tem uma sensação de serenidade
e calma e isso lhe permitirá recarregar as baterias. Tenha
cautela com as amizades e tire um tempo só para curtir.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
(?)-commerce: a
compra e
venda online
Ministro
da Justiça
(2019)
O excesso
de álcool
para o
fígado

© Revistas COQUETEL

Transtorno de ansiedade que
causa intenso medo da morte
Acessório essencial Sim, em
francês
a excursionistas

Canal
Fogo de
que liga artifício
a Europa usado
à Ásia como arma

Ponto (?),
tema de
manuais
eróticos

(?) Cid,
herói da
Espanha
medieval

"Universidade", em
UFRJ

Escuta
(a música)
"Internet",
em IE

Aparar
(os galhos
de uma
planta)

Na hora
(?): no
momento
preciso

Planta
usada
como
vermífugo

Gêmeos 21/05 a 20/06

Não se deixe absorver em preocupações que são, por definição, de natureza secundária. Você não tem confiança em
seus recursos próprios porque está se sentindo cansado e
tem uma lacuna a preencher.

Câncer 21/06 a 21/07

O bom humor faz com que você seja simpático com as pessoas ao seu redor. Você sabe como propagar essa simpatia.
Você estará em busca de sua melhor forma. Não tente resolver todos os desafios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Arrebatamento
repentino
Também,
na internet
(?) geográficas: são
dadas pela
latitude e
longitude

"(?) Secas",
obra de
Graciliano
Ramos

(?) Santana, cantor de "Rebolation"

Acessório
da moda
francesa
Sujeito a
rejeição
Raio
(símbolo)

(?) Kudrow,
a Phoebe
de
"Friends"

Leão 22/07 a 22/08

Sua capacidade de se adaptar às mudanças será destacada.
Seria bom permanecer aberto às diferentes opções que se
apresentam para você. Suas emoções reprimidas irão afetar
a sua digestão, certifique-se de evitar alimentos picantes.

Lady
(?): a
Princesa
de Gales

Tempero
de curas
Convencer;
induzir

Anaïs Nin, escritora
francesa feminista

(?) hoc:
para esta
finalidade
(latim)

Desonesta; ilegítima

Virgem 23/08 a 22/09

Você precisa ficar longe de sua rotina. Faça isso antes de se
sentir completamente saturado. Uma sensação de bem-estar
interior permite-lhe colocar boas ideias em perspectiva e a
atmosfera calma lhe dará força.

Libra 23/09 a 22/10

A intervenção de um colega irá ajudá-lo a terminar um projeto em andamento que está provando ser pesado. Você vai
melhorar a sua forma deixando o passado para trás. Supere
os problemas do coração e verá que tudo vai se encaminhar.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades financeiras são muito favoráveis. Sua mente está borbulhando e
você vai encontrar todos os tipos de coisas para fazer. Seja
sensato e procure melhorar o profissional.

Região
produtora
de soja
(BR)
"Orquestra",
em OSB
Sufocar;
esganar

Observação
(abrev.)
Atua na
preservação das
tartarugas
marinhas
no Brasil

(?) de segurança:
auxilia o usuário que
esqueceu Terra natal
a senha
(fig.)

Tecla de
tradução
em TVs

(?)-Flu,
clássico
do futebol
carioca

(?) de ouro,
bola do
quadribol
(Lit.)

Waza-(?),
golpe do
judô

Monitora
ocorrências
no tráfego
(sigla)

Luciana
Mello,
cantora
paulista

(?) Meireles,
professora
e poeta
brasileira

Sagitário 22/11 a 22/12
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Peixes 20/02 a 20/03

Ideias fixas permitirão que você evite muito naturalmente fazer
muitas coisas ao mesmo tempo. Você está chegando perto
de seus objetivos. Se sente cansado e precisa escapar, mude
de ares e fuja da rotina.

Solução
RO

Aquário 21/01 a 19/02

É melhor resolver a sua papelada o mais rápido possível.
Você não está equilibrando a ação e o descanso. Dê uma
olhada em seus hábitos e encontre harmonia em sua rotina.
Uma pessoa especial pode surgir no seu circulo de amizades.

69

P

Capricórnio 22/12 a 20/01

Você terá uma grande satisfação em dedicar tempo a um
amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade
de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais
profundos. Não se sinta culpado por isso.

BANCO

2/ad. 3/ari — oui. 4/lisa — pomo. 7/espúria. 8/oponível. 16/erva-de-santa-maria.

Ter a razão não é a coisa mais importante. Tire tempo para
pensar antes de falar. Tenha cuidado para não ser intransigente só porque quer mudar as coisas mais rapidamente.
Você está gastando as suas reservas de energia e precisa
tirar um tempo para recarregar.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

“O Universo inteiro é energia codificada em forma de vibração e
informação, logo, tudo o que você intenciona, ele se encarrega de
materializar em sintonia com a sua vibração, manifestando na sua
vida real Por isso é necessário você sempre se conectar a coisas boas
e vibrações positivas para que o universo possa conspirar a seu favor
te trazendo muita luz, saúde e paz.” (Wallace Lima)

Cereja
no Bolo

Hoje é dia de
cumprimentos
para os leitores da
coluna que fazem
aniversário -, Débora Carla Rezende
Ramos, Edinaldo
dos Santos Coelho,
Manuel Ribeiro
Santos Filho e
Edson Siqueira .
Da coluna:
felicidades.

SOBE

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 em agosto

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

ZOOM

STEFANIE ZANON -, Miss Brasil Global Tourism 2019 após passar pelas etapas essenciais
nos concursos de beleza, ainda reina absoluta. Recentemente levou o nosso estado Paraná ao concurso nacional e conquistou o sonhado título da mulher mais bonita do Brasil.
Assim mostra sua trajetória, e o porque uma Miss deve ser eleita. Com produção de
DONATTO DOS ANJOS, professor de Andamento e Postura, além de vestido assinado por
SAMUEL OLIVEIRA e fotos oficiais de FER STEIN. hoje é dia dela brilhar aqui na coluna.

SOCIAL
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Mudança agradou: nova Chevrolet S10
desbanca concorrentes!
DIVULGAÇÃO GM

Novo visual e equipamentos de
conectividade e segurança turbinam
vendas da e a General Motors já está
colhendo os frutos da mudança que
fez na picape Chevrolet S10. Depois
de um primeiro semestre sem altos
e baixos, nos últimos 45 dias a S10
teve crescimento nas vendas e está
derrotando duas rivais. Considerando somente as picapes médias com
carroceria sobre chassi, a Chevrolet
foi subindo no ranking e está no 1o
lugar no ranking. Em agosto a S10
atropelou total a concorrëncia. Foram
2.063 emplacamentos. A tendência
de vitória segue no ranking de setembro. Na primeira quinzena a Chevrolet S10 já emplacou 1.303 picapes.
Considerando o mesmo período do
mês anterior, a S10 está em alta e as
concorrentes queda .

Chevrolet S10 LTZ: melhoria nos equipamentos de conectividade e segurança

Um Charme!
A cada dia surgem novos jeitos de viver e um deles é morar em um espaço mais compacto, onde o menos é mais. A
Imobiliária Morena lançou um estilo diferente e te convida a morar em studios práticos, compactos e funcionais.
E com um plus de tudo que você precisa: área de lazer,
salão de festas, espaço kids, espaço gourmet, academia,
piscina adulto com borda infinita (a única de Umuarama),
piscina infantil, café e conveniência, coworking, lavanderia
compartilhada, bicicletário, tool sharing, car wash e pet
care. Dica boa,né? Agende uma visita com um consultor e
conheça a novidade.
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CLASSIFICADOS

CRUZE SEDAN LTX I TURBO

17/18, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

HYUNDAI HB20 1.0 COMF.

17/18, BRANCO, COMPLETO

R$ 42.900,00

TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE SETEMBRO DE 2020

CRUZE SPORT6 1.8 LT

14/15, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

COBALT 1.4 LTX

13/14, PRATA, COMPLETO

R$ 37.900,00

LOCAL
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Segurança
do Paciente

No dia 17 de setembro comemora-se
o Dia Mundial de Segurança do Paciente,
para compor a campanha, o Uopeccan
de Cascavel e Umuarama, representado
pelo Núcleo de Segurança do Paciente
(NSP) realiza até quinta (17), atividades
com colaboradores e pacientes.
A instituição conta com o Núcleo de
Segurança do Paciente desde 2013,
que identifica, analisa e reduz riscos
aos pacientes, familiares e profissionais envolvidos no processo da assistência. Neste ano o tema da campanha
é “A Segurança do Paciente está em
suas mãos! “Sem vocês, nada seria
possível” #eumecomprometo.
“A celebração desenvolve ações
que reforçam práticas seguras, aumentando a conscientização, envolvimento
e melhorando a compreensão de todos
a acerca do tema”, destacou coordenadora do NSP, Débora Viganó.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
VIDRAÇARIA RECO RECO EIRELI,
CNPJ: 77.218.030/0001-01, com
sede e foro na cidade de Umuarama – PR, na Avenida Brasil,
3244, Zona I, CEP 87501-000,
Cadastro municipal nº 5006,
torna público o EXTRAVIO de
seu Alvará Municipal
nº.
7673/1985, sendo assim o
mesmo torna - se sem valor.

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.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
ESTÉTICA E COSMÉTICA

Presidente da Anesco ministra
palestra no Fórum Pedagógico
Noêmia de Carvalho falou para as turmas de todas as sete
unidades da Unipar, do presencial e do semipresencial
‘Profissão do tecnólogo em
estética e os aspectos legais que
a norteiam’ foi tema do Fórum
Pedagógico e de Egressos do
curso de Estética e Cosmética da
Unipar. O evento on-line integrou
estudantes de todas as unidades
da Instituição, das graduações
presencial e semipresencial.
Com convidada ilustre, a
presidente da Associação Nacional
dos Esteticistas e Cosmetólogos
– Anesco, Noêmia de Carvalho, o
Fórum foi bastante produtivo. A
esteticista e professora abordou
‘Aspectos legais e documentação
na estética’. Com ela estava o
advogado da Associação, Bruno de
Aquino, que complementou a fala
da presidente, com informações
relevantes.
Segundo a mediadora da live,
professora Raquel Machado, os
acadêmicos adoraram o assunto.
“Foi muito proveitoso esse debate,
uma excelente oportunidade de
esclarecer dúvidas pertinentes

a atuação profissional”, avalia
a coordenadora do curso de
Estética e Cosmética da Unipar em
Paranavaí.
Após a palestra, o Fórum seguiu
com a participação das egressas
convidadas. Aline Robaskiewcz,
Elaine Nabão, Kelli Kuhnen,
Maria Clara de Oliveira Lima,
Patrícia Saldanha, Polyana Bacca
e Sephora Serrano relembraram
os anseios de quando eram
estudantes e da experiência e
aprendizado que adquiriram
exercendo a profissão.

Fórum Pedagógico: Professora
Noêmia e o advogado Bruno com
a mediadora, professora Raquel
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