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Acusada de matar vizinha e o 
filho de 5 anos vai a julgamento
Marisa Dulcinéia dos Santos, 41 anos, irá a júri popular em Umuarama hoje. A mulher responde 
pelo duplo homicídio de mãe e filho: Magali Rodrigues Dias, de 26 anos, e o menino de 5 anos, 
que moravam em uma fazenda no Distrito de Cedro, em Perobal. O crime aconteceu em 2017. 
Segundo a polícia, Marisa teria esfaqueado a vizinha e a criança devido ao ódio que tinha do 

marido de Magali, pai da criança morta. O homem teria ofendido o marido da ré. l Pág. 6
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UMUARAMA

Projeto que delimita 
distância entre postos 
de combustíveis 
pode virar lei 

Acusados de tráfico 
de drogas no Rio 
de Janeiro são presos 
em Umuarama

1.500 metros
 Vereadores aprovaram definitivamente um projeto de lei 
que delimita a distância entre postos de combustíveis em 
Umuarama. O texto traça uma série de critérios referentes 
à instalação desses estabelecimentos, à localização dos 

empreendimentos e aos seus perímetros. Depois de aprovada 
pelos parlamentares em segundo turno de votação plenária, a 
proposta será enviada para sanção do Executivo. l Pág. 4 
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De volta à advocacia
O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança 
Pública Sérgio Moro agora é advogado inscrito na seccional 
paranaense da OAB-PR e pode exercer a profissão. Moro 
passou pela quarentena imposta pela Comissão de Ética 
da Presidência, após deixar o governo, em abril deste ano. 
Advogados do Grupo Prerrogativa anunciaram que entrariam 
com recurso para impugnar a inscrição na OAB do ex-juiz 
da Lava Jato em Curitiba. O grupo argumenta que Moro 
teria desrespeitado prerrogativas de advogados, de forma 
sistemática, durante a condução das sentenças dadas na 
operação. O ex-ministro classificou o movimento contra 
ele de “revanchismo”. Moro recebeu a inscrição número 
105.239, que foi concedida na terça-feira (15).

Auxílio emergencial
Nas regras que regulamentam a concessão do auxílio 
emergencial residual de R$ 300 ou R$ 600 para mães 
solteiras, os primeiros a receber serão os beneficiários 
do Bolsa Família. Segundo a Caixa, 12,6 milhões de 
famílias cadastradas no programa já estão recebendo o 
benefício desde a quarta (16). O calendário será idêntico 
ao de pagamentos vigente para as famílias beneficiárias 
do Bolsa Família. No total, as parcelas de R$ 300 
serão pagas para mais de 16,3 milhões de pessoas, no 
montante de R$ 4,3 bilhões.

 Parcelas
O auxílio será devido até 31 de dezembro de 2020, 
independentemente do número de parcelas recebidas pelo 
beneficiário. O número de parcelas dependerá da data de 
concessão do auxílio emergencial residual, limitado a quatro 
parcelas. Quem começou a receber em abril terá direito às quatro 
parcelas. Quem passou a receber a partir de julho, por exemplo, 
terá direito às cinco parcelas de R$ 600 e a mais uma parcela do 
novo benefício (de R$ 300), que será paga em dezembro.

Quatro candidatos
Quatro desembargadores 
apresentaram 
candidaturas à presidência 
do Tribunal de Justiça 
do Paraná. A eleição da 
nova cúpula do judiciário 
será dia 2 de novembro, 
com mandato de dois 
anos. São 120 eleitores 
numa campanha com 
estratégias semelhantes 
às eleições. Estão em 
campanha interna os 
desembargadores José 
Laurindo de Souza Neto, 
Wellington Coimbra de 
Moura, José Aniceto e 
Lídia Maejima. Os três 
primeiros fazem parte da 
cúpula atual.

Presente ou 
no papel?
O ministro do STF Marco 
Aurélio Mello suspendeu 
no meio da tarde de 
ontem (quinta-feira, 
17) o depoimento do 
presidente Jair Bolsonaro 
na Polícia Federal no 
inquérito que investiga a 
suposta interferência dele 
na PF, conforme revelou 
o ex-ministro da Justiça e 
Segurança Pública Sérgio 
Moro. Como estava previsto, 
o magistrado resolveu enviar 
ao plenário da Corte o 
recurso da Advocacia-Geral 
da União (AGU) que pede o 
depoimento por escrito.

Resultados não divulgados até o fechamento da edição
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O Depar tamento de Estradas 
de Rodagem do Paraná (DER-PR) 
realizou melhorias no pavimento 
da PR-969, a principal ligação 
entre Santa Eliza, distrito de 
Umuarama, e a PR-182, na região 
de Entre Rios.

Foram serviços de remendos, 
e em que os locais com buracos 
passam por fresagem, pintura de 
ligação, e aplicação de Concreto 
Betuminoso Usinado a Quente 
(CBUQ); a reperfilagem, serviço em 
que o pavimento existente recebe 
aplicação de pintura de ligação e 
na sequência uma camada nova de 
CBUQ, compactada até que a pista 
fique segura e confortável para os 
condutores; e por último a sinaliza-
ção horizontal do pavimento.

As melhorias tiveram início 
em julho e foram dentro do lote 
14 do programa Conservação de 
Pavimentos (COP) do DER-PR, 
um investimento de aproximada-
mente R$ 2 milhões.

“O atendimento à Santa Eliza é 
uma clara demonstração do com-
promisso do Governo do Paraná 
com o atendimento a todos os 
municípios e seus distritos, com 
obras de infraestrutura, serviços 
de melhorias e conservação, e 
investimentos nos mais variados 
setores”, afirma o secretário esta-
dual de Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex. “Nosso Estado tem 
todo o potencial para se tornar 
um centro de logística no Brasil, 
eu diria que na América Latina, 
e a base disso tudo é o trabalho 
no pavimento, dar atenção a toda 
nossa malha viária”.

Os serviços também contem-
plaram o trecho pavimentado 

Drenagem
Está em andamento uma licitação para contratar a execução de serviços no sistema 

de drenagem em quatro pontos da PR-969, atingidos por erosão devido a fortes chu-
vas há alguns meses. O valor previsto é de R$ 184.540,54, e a abertura dos envelopes 
com as propostas das empresas interessadas aconteceu no final de agosto. O edital 
prevê recomposição dos dispositivos de drenagem, como descidas d’água e sarjetas, 

e plantio de grama dos taludes da rodovia, ajudando a prevenir futuras erosões. Após 
dada a ordem de serviço, o prazo previsto para concluir a obra é de 60 dias.

Rodovia de distrito recebe 
serviços de conservação

da PR-682, onde o distrito está 
situado, inclusive a avenida no 
perímetro urbano da localidade. 
Somados todos os trechos, a 
extensão total é de mais de 7 
quilômetros. O trajeto é a princi-
pal ligação entre Santa Eliza com 
municípios da região, utilizado 
para escoar a produção agrope-
cuária local, bem como para o 
transporte de produtos.

LOTE
O programa COP prevê ser vi-

ços de remendos profundos e 
super ficiais, fresagem, reper-
filagem, micror revestimento, 

melhorias no sistema de drena-
gem e na sinalização. Somente no 
lote 14 serão atendidos 275,90 
quilômetros de estradas, um 
investimento de R$ 44,7 milhões.

“Além da PR-969, o lote 14 do 
COP também atuou recentemente 
na PR-680, entre Maria Helena 
e Douradina, e agora está reali-
zando serviços na PR-489, entre 
Umuarama e Xambrê. Estes con-
tratos do COP têm duração de 
três anos, portanto ainda vamos 
atender muitos trechos na região 
de Umuarama com essas melho-
rias”, explica o diretor-geral do 
DER-PR, Fernando Furiatti.

A reforma começou em julho dentro do programa Conservação de Pavimentos (COP) do DER-PR, num inves-
timento de R$ 2 milhões

DER-PR
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Distância
entre postos

Em sessão ordinária 
na última segunda-feira 
(14), vereadores analisa-
ram, discutiram e votaram 
quatro proposições. Uma 
delas delimita o distan-
ciamento, já no ato da 
instalação, de postos de 
combustíveis no município.

O texto traça uma 
série de critérios refe-
rentes à instalação de 
postos de combustíveis 
no município, quanto a 
localização dos empreen-
dimentos e seus períme-
tros. Como foi levado 
naquela ocasião para o 
segundo turno de votação 
plenária e consequente-
mente aprovado, apesar 
de um voto contrário, 
será levado para sanção 
do Chefe do Executivo.

Trata-se de um Pro-
jeto de Lei Complemen-
tar que começou a trami-
tar no mês passado na 
Câmara Municipal.

A proposta determina 
que os estabelecimentos 
deverão ser instalados 
em terrenos de meio de 
quadra com área igual 
ou superior a 1.000 m². 
Nos casos de terrenos 
de esquina, poderão ter 
área igual ou superior a 
1.500 m², sendo que em 
ambos os casos, os ter-
renos deverão ter testada 
mínima de 40m.

Ainda há a exigên-
cia de que os postos 
poderão ser construídos 

somente com o distancia-
mento de 1.500 metros, 
no mínimo entre um e 
outro estabelecimento 
do mesmo ramo; a 300 
metros de distancia-
mento mínimo de hospi-
tais e postos de saúde; a 
400 metros de distância 
de escolas, de igrejas e 
creches; a 300 metros, 
no mínimo, de áreas mili-
tares e de equipamentos 
comunitários existentes 
ou programados.

A intenção é ordenar 
e regularizar os locais 
adequados para a explo-
ração de tal atividade de 
forma a contribuir para 
um crescimento plane-
jado e ordenado deste 
ramo de comércio.

Deverão ser adotadas 
regras constantes no 
projeto que irão garan-
tir mais segurança às 
outras atividades que 
estejam localizadas nas 
imediações dos postos 
de combustíveis.

PRAZOS
A construção dos pos-

tos – que já possuam 
Alvará emitido antes 
da aprovação da Lei –, 
deverá ser iniciada no 
prazo máximo de 30 dias, 
a contar da data da publi-
cação, devendo ser con-
cluída no prazo máximo 
de um ano, sob pena de 
multa correspondente a 
1.000 (mil) UFMs.

Ferroeste
A Ferroeste foi qualificada no 
programa de concessões do 
governo federal. O objetivo 
é aumentar sua extensão, 
formando um corredor de 
1.370 quilômetros e chegando 
a Maracaju (MS). A ferrovia 
liga Cascavel ao Porto de 
Paranaguá, escoa parte da 
produção do Mato Grosso 
do Sul, além de alcançar 
o Paraguai e a Argentina. 
Além disso, há o objetivo de 
interligar esse novo trecho à 
Ferrovia Norte-Sul.

Reforma tributária
A Frente Nacional de Prefeitos 
defende modelo do Simplifica 
Já na Reforma Tributária. “É 
fundamental aprimorar a 
tributação sobre patrimônio, 
renda e herança, como, por 
exemplo, cobrar imposto 
sobre a propriedade de iates e 
jatinhos”, destacam em carta 
ao governo federal.

Reforma II
O modelo Simplifica Já, 
defendido pelos prefeitos, se 
refere à Emenda 144 à PEC 
110. De autoria do senador 
Major Olimpio (PSL-SP, 
prevê a uniformização do 
ISS no nível municipal e 
do ICMS no nível estadual, 
a desoneração parcial da 
tributação da folha de 
pagamentos e a alteração 
nas regras de outros tributos 
federais, como PIS e Cofins. 

Bolo tributário
Os prefeitos destacaram 
ainda que pretendem dialogar 
com o governo federal e 
os governadores para uma 
“partilha vertical mais justa 
do bolo tributário”. As cidades 
aumentaram o total de 
receitas tributárias recebidas 
de 14% para 20% desde 
1988, mas dizem que esse 
crescimento foi insuficiente 
diante da responsabilização 
crescente pela oferta 
de serviços públicos e 
reivindicam chegar a 30% em 
30 anos (2050, portanto).

Reação
O deputado Ricardo Barros 
(PP), líder do Governo na 
Câmara dos Deputados, 
reagiu em nota à operação 
de busca e apreensão em 
seu escritório em Maringá. 
“Ricardo Barros está tranquilo 
e em total colaboração com as 
investigações. O parlamentar 
reafirma a sua conduta 
ilibada e informa que solicitou 
acesso aos autos do processo 
para poder prestar mais 
esclarecimentos à sociedade 
e iniciar sua defesa. Ricardo 
Barros, relator da Lei de Abuso 
de Autoridade, repudia o 
ativismo político do Judiciário”.

Modernização
O governador Ratinho Júnior 
(PSD) anunciou um programa 
de obras de infraestrutura que 
soma R$ 4 bilhões. Além de 
investimento em seguranças 
pública, boa parte dos recursos 
é para a modernização da 
malha rodoviária estadual. 
Haverá duplicações em dois 
trechos da BR-277, no trecho 
urbano de Cascavel e em 
Guarapuava. O programa é parte 
do planejamento de retomada 
da economia do Estado.

Em Maringá
Convenção do PSL confirmou 
o nome do deputado Filipe 
Barros como candidato a 
prefeito de Londrina. Filipe 
Barros é um dos principais 
aliados do presidente Jair 
Bolsonaro no Paraná.

Profissionais de saúde
O Conselho Internacional de 
Enfermeiros aponta que cerca 
de 3 milhões de profissionais 
de saúde tiveram covid-19 no 
mundo. O número representa 
10% dos quase 30 milhões de 
casos registrados no planeta. 
O CEI indica ainda que pelo 
menos 1.000 enfermeiros, 
em 44 países, morreram 
em decorrência da infecção 
causada pelo coronavírus, 
um dado que pode ser maior 
devido à falta de informações 
em muitos sistemas de saúde. 
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Dupla procurada por tráfico
no RJ é presa em Umuarama

A Polícia Civil de Umuarama cum-
priu na manhã de ontem (quinta-feira, 
17), dois mandados de prisão pre-
ventiva em desfavor dos homens, 
moradores em Umuarama. a acusa-
ção é de envolvimento com o crime 
de tráfico de drogas no estado do 
Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos 
no dia 16 de julho do ano passado 
pelo Poder Judiciário do Estado do 
Rio, em razão da condenação dos 
suspeitos pela prática de tráfico e 
associação ao tráfico de drogas, 
praticados na comarca de Itatiaia/
RJ. A dupla foi flagrada em 25 de 
novembro de 2016, ocasião em 
que acabaram por ser capturados 
em flagrante ‘batendo’ uma carga 
de quase 3 toneladas de maconha. 
A droga era transportada na carro-
ceria de um caminhão frigorífico e 
estava escondida entre um carre-
gamento de carnes e frios.

PRISÃO POR TRÁFICO
Na ocasião, o motorista do 

caminhão, de 23 anos, também 
foi preso em flagrante, na Via 
Dutra, em Itatiaia, no Sul do Rio 
de Janeiro. Segundo a Polícia 

Rodoviária Federal. O caminhão 
foi abordado durante operação con-
junta da PRF com a Receita Fede-
ral. Os umuaramenses estavam em 
um carro escoltando a droga.

Os agentes desconfiaram da 
nota fiscal apresentada pelo cami-
nhoneiro durante a abordagem e 
revistaram o veículo e encontraram 
o entorpecente.

O caminhoneiro disse à polícia 
que saiu de Mato Grosso do Sul 
e que os entorpecentes seriam 
entregues no Rio de Janeiro. 
Ainda de acordo com a PRF, a 
carga apreendida estava ava-
liada em R$ 3 milhões. O caso 
foi registrado na 99ª Delegacia de 
Polícia em Itatiaia.

MANDADOS CUMPRIDOS
Através de investigações 

realizadas pela Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro desco-
briu-se que os suspeitos poderiam 
estar residindo em Umuarama, 
já que ambos são naturais deste 
município.

Diante disso, a Polícia Civil 
carioca solicitou apoio a Agência 
de Inteligência da Polícia Civil do 
Estado do Paraná, que repassou os 
mandados à 7ª Subdivisão Policial 
de Umuarama para cumprimento 
das ordens judiciais. Após alguns 
dias de monitoramento, houve 
a confirmação do paradeiro dos 
homens procurados, quando os 
integrantes do Grupo de Diligên-
cias Especiais (GDE) de Umua-
rama ‘deram o bote’ e capturaram 
os foragidos. Os presos permane-
cerão à disposição da Justiça na 
cadeia pública da 7ª SDP.

Um homem de 
52 anos foi 
preso na noite 
da quarta-feira 
(16), em 
Umuarama, 
com uma 
espingarda de 
calibre 12. 
Uma denúncia 
anônima levou 
a PM até uma 
propriedade 
rural na Estrada 
Juvenal 
onde estaria 
acontecendo 

disparos de arma de fogo. No local os policiais do Rotam localizaram os suspeitos 
e apreenderam a escopeta que possuía um cartucho deflagrado e uma munição 
intacta. O proprietário da arma, assumiu a responsabilidade e foi conduzido à 
delegacia, onde foi colocado à disposição da Justiça.

ALEX MIRANDA
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Acusada de matar vizinha 
por ódio vai a julgamento

Marisa Dulcinéia dos Santos, 
41 anos, irá a Júri Popular em 
Umuarama hoje (18). A mulher 
responde por um duplo homicídio. 
As vítimas, Magali Rodrigues Dias, 
de 26 anos e seu filho de 5 anos, 
moravam em uma fazenda situada 
no distrito de Cedro, em Perobal 
(25 quilômetros de Umuarama).

O crime aconteceu em plena 
tarde da terça-feira, 19 de setem-
bro de 2017 quando Marisa teria 
esfaqueado sua vizinha Magali e 
o filho dela.

O crime deixou o Paraná em 
choque e, de acordo com os 
levantamentos feitos pela polícia, 
o crime foi motivado pelo ódio que 
Maris tinha do marido de Magali. 
O homem também é pai da criança 
mor ta. Este, por sua vez, teria 
ofendido o esposo da acusada.

À época, a Polícia Civil acredi-
tava que o crime havia sido pre-
meditado, já que Marisa teria 

confessado que afiou a faca antes 
de ir à residência das vítimas, mas 
que a sua intenção era de assassi-
nar o marido de Magali. A mulher 
foi presa na sede da mesma 
fazenda onde praticou o ato, com 
a faca usada no crime. Funcioná-
rios da propriedade a detiveram e 
aguardaram a chegada da polícia. 
Inicialmente a mulher dizia que no 
local havia acontecido um assalto 
seguido de morte. 

Visivelmente descontrolada e já 
na presença do delegado de polícia, à 
ocasião, Fernando Ernandes Martins, 
a mulher teria confessado o crime. Ela 
foi presa em flagrante e levada para a 
carceragem da 7ª SDP de Umuarama. 
A Polícia Militar também informou que 
outro filho da vítima, de apenas um 
ano de idade, estava na residência, 
mas não foi ferido.

A criança foi amparada pelo Con-
selho Tutelar de Perobal e depois 
entregue aos familiares.

Bandidos 
armados rendem 

agricultor e 
roubam veículo

 
Um bando assaltante, 

agiu for temente armado ao 
final da tarde da quar ta-feira 
(16), em uma propriedade 
rural situada no município 
de Xambrê (22 quilômetros 
de Umuarama), rendeu o 
proprietário de um sítio e 
levou seu veículo, telefone 
celular e algumas joias. A 
vítima ficou na mora de uma 
arma de fogo, mantida refém 
por algumas horas, prova-
velmente até que par te dos 
assaltantes conseguisse 
atravessar se distanciar com 
o veículo levado.

Os bandidos estavam 
encapuzados e abordaram 
a vítima na Estrada Mestre, 
quando a mesma conduzia 
sua caminhonete Toyota 
Hilux. Dois criminosos leva-
ram a caminhonete, um celu-
lar e algumas joias, enquanto 
dois deles mantinham o pro-
prietário sob a mira de armas 
de fogo, sempre sob amea-
ças. O homem só foi liberado 
algumas horas depois per to 
do distrito de Casa Branca. 
Sé depois é que conseguiu 
sair à procura de socorro. Os 
bandidos não foram localiza-
dos até o final da tarde de 
ontem, nem mesmo o veículo 
tomado de assalto.

Armas e drogas foram apreendidos na 
noite da quarta (16), pela Polícia 
Rodoviária Federal em Alto Paraiso. Um 
homem de 22 anos estava em um fiat 
Uno pela rodovia BR-487, quando foi 
abordado e, durante uma averiguação, os 
patrulheiros descobriram que ele trans-
portava três pistolas de calibre 9mm, um 
revólver de calibre 38, cem munições de 
calibre 9mm, 105 munições de calibre 
38, cem munições de calibre 32 e cinco 
carregadores, além de 25 tabletes de 
maconha, que totalizaram 23,4 quilos, e 
dois pacotes de haxixe, que totalizaram 
2,1 quilos. O detido, as drogas e as 
armas entregues na Delegacia da Polícia 
Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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Toga quente 
O ofício formal e público enviado 
pelo ministro Marco Aurélio 
ao ministro presidente do 
Supremo Tribunal Federal, Luiz 
Fux, lembrando o teor de seu 
voto sobre a decisão de prisão 
após segunda instância, indica 
o clima que a Corte terá nos 
próximos anos. Marco Aurélio 
não gostou da entrevista de Fux 
à Veja, na qual ele disse que o 
debate do tema em plenário foi 
de “baixa densidade jurídica”. 
Nos bastidores da toga, não é 
segredo que os ministros Aurélio 
e Gilmar Mendes não são tão 
simpáticos ao presidente Fux. 
Enquanto Luís Roberto Barroso, 
alinhado ao amigo Fux, ainda 
não se entendeu com Gilmar. 
Há indicativos de vindouros e 
calorosos debates.

Dois apartes
Ricardo Lewandowski - que ainda 
se estranha com Marco Aurélio - e 
Dias Toffoli, vez ou outra, gostam 
de entrar num debate. 

Silenciosos
A turma do “deixa disso” ficará 
por conta dos silenciosos 
Celso de Mello, Cármen Lúcia, 
Rosa Weber, Edson Fachin e 
Alexandre de Moraes.

Apoio paliativo
Presidente do Conselho Federal, 
Felipe Santa Cruz conseguiu 
apoio de parte do Colégio de 
Presidentes das Secicionais da 
OAB em desagravo por causa 
da delação de Orlando Diniz, 
ex-Fecomércio. Segundo a 
denúncia, ele teria recebido 
R$ 120 mil em caixa 2 para sua 
campanha na Ordem. Santa Cruz 
rechaça e diz que é vendeta de 
Diniz, pela denúncia da OAB no 
TCU dos desvios comandados 
por Diniz no Sistema S.

Peso contra
Mas os presidentes de 8 
seccionais - ou 30% do Colégio - se 
recusaram a assinar o documento 
pró-Santa Cruz, o que expôs 
e aumentou o mal-estar na 
entidade. Foram os presidentes da 
OAB de Bahia, Goiás, Mato Grosso 
do Sul, Minas, Paraíba, Paraná, Rio 
Grande do Sul e Santa Catarina.

Tô fora!
No fim da quarta-feira, o debate 

on-line de advogados era tão 
intenso que o presidente da 
seccional DF, Délio Lins, não 
suportou as críticas pelo seu 
endosso a Santa Cruz, e saiu de 
um grupo de Whatsapp.

Mal na Terra 
Manchete de alto de página do 
Público, mais respeitado diário em 
Lisboa, na quarta-feira: “Rio de 
Janeiro, um estado falhado que 
dava um filme policial”. Ilustrada 
com foto do Cristo Redentor.

Oba oba 
Surgiram nas ruas de Maringá 
(PR) centenas de camisas à 
venda, em bancas, feiras e 
camelôs, com imagem do ex-juiz 
e ex-ministro Sergio Moro 
como sugestão de candidato a 
presidente em 2022.

Cota Bronzeamento
A Polícia Federal se vê diante de 
situação surreal e constrangedora. 
Pediu exoneração no último dia 10 
a agente policial Glaucielle da Silva 
Dias. Ela entrou na corporação 
anos atrás no sistema de cotas 
para negros, mas... é branca e 
de cabelo liso. Na foto no seu 
cadastro, que surgiu nas redes 
sociais, ela está “negra” e de 
peruca cabelo sarará. 

Cegueira
A banca examinadora presencial 
da PF era composta por no 
mínimo cinco pessoas, entre 
agentes e delegados, e ninguém 
notou. O bronzeamento “nescau-
nutella” repercute nas redes 
sociais e deve render inquérito 
policial. Glaucielle abriu um 
cursinho para concurseiros e, 
acredite, dá dicas “de sucesso” 
para serem aprovados...

Hein!?
O marido de Glaucielle Dias, 
que também pediu exoneração 
da PF, manifestou-se em defesa 
dela no Instagram da ex-agente 
- que conta com mais de 170 mil 
seguidores. Alega que ela passou 
por todas as etapas sem objeções. 

Covid causa
a 15ª morte

O total de pessoas 
positivas para corona-
vírus em Umuarama 
subiu para 1.035 com o 
acréscimo de 15 casos, 
registrados ontem (quin-
ta-feira, 17), segundo 
informações da Secreta-
ria Municipal de Saúde. 
Mais uma pessoa morreu 
de covid-19, um homem 
de 78 anos, elevando 
para 15 o total de óbitos 
causados pela doença.

Os novos casos são 
de cinco crianças – dois 
bebês abaixo de um ano 
de vida, duas com nove 
anos e a última de 11 
anos –, seis mulheres de 
25 (duas), 27, 31, 51 e 
52 anos, três homens de 
47, 54 e 74 anos e um 
adolescente de 14 anos, 
que testaram positivo 
para o vírus.

Desse total, 895 
pessoas já se recupera-
ram da covid-19, outras 
114 permanecem em 
isolamento domiciliar, 

oito estão internadas 
em unidades de tera-
pia intensiva e três em 
enfermarias. A Secreta-
ria de Saúde acompanha 
ainda 129 pessoas com 
suspeita de infecção 
pelo coronavírus, das 
quais 122 estão isola-
das e as demais hospi-
talizadas – uma em UTI 
e seis em enfermarias. 
O total de notificações 
chegou a 5.602, porém 
4.438 suspeitas já foram 
descartadas.

Por outro lado, a taxa 
de ocupação de leitos 
de UTIs exclusivas para 
pacientes com covid 
estava em 65% nesta 
quinta (com 13 leitos ocu-
pados e sete livres) e de 
enfermarias em 47,5%, 
com 19 leitos ocupados 
dos 40 disponibilizados 
pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) para a 12ª 
Regional de Saúde, que 
abrange 21 municípios da 
região de Umuarama.

Iporã com 52 confirmados
A Prefeitura de Iporã divulgou ontem (17) em 

boletim, o registro de 52 casos positivados de 
covid-19. Destes, 47 já se recuperaram da doença. 
Até esta quinta, um óbito foi registrado no muni-
cípio e outros 4 casos ativos estão em isolamento 
domiciliar. Há ainda outros quatro pacientes são 
acompanhados com sintomas gripais. Além das 

orientações para evitar a proliferação, a Prefeitura 
alerta para que a população não coloque fogo 

em lixo para não causar fumaça que pode agravar 
sintomáticos respiratórios.
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Endividamento
O Paraná registrou em agosto o menor 
nível de endividamento desde o início 
da pandemia. De acordo com a Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (PEIC), realizada pela CNC e 
pela Fecomércio, 89,4% dos paranaenses 
possuíam algum tipo de dívida em agosto. 
Em julho, o percentual foi de 90%.

Melhores condições
As condições de pagamento das dívidas e 
a inadimplência também melhoraram no 
mês passado, o que pode indicar o início 
da recuperação da situação financeira das 
famílias. O percentual de endividados com 
contas em atraso caiu de 30,4% em julho 
para 29,5% em agosto.

Vilão
O cartão de crédito continua concentrando 
a maior parte das dívidas no Estado e 
apresentou crescimento na variação 
mensal, ao subir de 69,9% em julho para 
71,6% em agosto. Os outros motivos que 
levam às dívidas são o financiamento 
imobiliário, que passou de 9,9% em julho 
para 9,0% em agosto, e a compra de 
veículos, que teve queda sutil de 9,8% em 
julho para 8,9% no mês passado.

 InovaInvest
A Invest Paraná, agência governamental 
voltada à atração de investimentos, vai 
promover as soluções desenvolvidas 
por startups e empresas de tecnologia 
entre seus parceiros no mercado 
nacional e internacional. A proposta 
do programa InovaInvest é selecionar 
ferramentas para serem utilizadas e 
divulgadas nas ações de promoção 
da Invest, que envolvem empresas 
nacionais, compradores internacionais e 
investidores estrangeiros.

Expectativa & realidade
Rodovias movimentadas e defasadas 
registram um volume exacerbado de 
acidentes, com muitas mortes e feridos. 

Para o Noroeste, a PR-323 é o caso mais 
emblemático. Após tantas décadas, 
conceber a duplicação total segue como 
algo quase utópico, ou muito distante. 
Infelizmente...

Paliativo
Por hora, o máximo anunciado pelo 
governo do Estado é a inclusão da rodovia 
no programa destinado a melhorar a 
trafegabilidade e a segurança. Serão 
construídos 560 quilômetros de terceiras 
faixas na PR-280, que corta todo o 
Sudoeste; na PR-323, entre Maringá 
e Umuarama,  e na PR-092, no Norte 
Pioneiro.

O trabalho que te espera
Acontecerá no próximo dia 30 o Fórum 
Virtual da Escola de Liderança do Paraná 
com a temática “O trabalho que te 
espera”. O evento abordará as tendências 
do trabalho em home office, inteligência 
artificial e as transformações digitais. O 
fórum será no canal do Youtube da Escola 
de Liderança: bit.ly/youtube-elp. Inscrições 
pelo link: bit.ly/forumdotrabalho. O evento 
é gratuito.

Lapso
Milhares de estabelecimentos comerciais 
participaram do programa Comida Boa, 
movimentando R$ 113 milhões e ajudando 
pessoas economicamente vulneráveis. 
No entanto, alguns mercados, apesar de 
terem se cadastrado como pessoa jurídica, 
indicaram conta corrente de pessoa física, 
o que impossibilita o pagamento.

Reparo
Para que não haja incompatibilidade nas 
informações bancárias, os comerciantes 
precisam providenciar conta corrente 
em nome da pessoa jurídica, constando 
o mesmo Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica (CNPJ) utilizado para se habilitar no 
Comida Boa. O cadastro deve ser feito por 
meio do site www.cartaocomidaboa.pr.gov.
br até o dia 25.

Isenção
O Estado vai isentar do ICMS as empresas 
que doarem equipamentos de proteção 
como máscaras, álcool em gel e face 
shields, que serão usados pelo pessoal que 
trabalhará no processo eleitoral. O primeiro 
turno está previsto para 15 de novembro.

Debate prioritário
Durante a pandemia, o estímulo às micro 
e pequenas empresas está no centro do 
debate sobre a recuperação da economia. 
O acesso ao crédito, as campanhas de 
compras nos pequenos negócios e a 
criação de políticas de incentivo têm sido 
alguns dos principais elementos.

Guia do candidato
Pensando na criação de políticas públicas 
e de um ambiente de negócios favorável 
para o empreendedorismo, o Sebrae 
disponibiliza o Guia do Candidato Amigo do 
Pequeno Negócio. O material busca apoiar e 
embasar os planos de governo de candidatos 
a prefeitos e vereadores com sugestões 
de ações estratégicas. Manual completo 
disponibilizado no site https://bit.ly/3iFWEzr.

Registro digital
A partir de 1º de dezembro será adotado 
o registro exclusivamente digital, não 
sendo mais possível a apresentação 
de documentos de forma física na 
Junta Comercial do Paraná (Jucepar). 
A medida atende instrução normativa 
do Departamento Nacional de registro 
Empresarial e Integração.

Certificado
Para que toda a tramitação aconteça pela 
internet, o contador ou empresário precisa 
obter o certificado digital, um documento 
eletrônico assinado digitalmente por um 
órgão certificador, com a mesma validade 
jurídica do documento em papel assinado 
de próprio punho.

Umuarama Liquida
O Conselho da Mulher encontrou adesão 
maciça em uma ampla consulta e encabeçará 
a campanha Umuarama Liquida, uma 
alternativa mediante a impossibilidade de 
realizar a tradicional Feira Ponta de Estoque. 
Os comerciantes farão promoções em seus 
próprios estabelecimentos. Nos dias 8, 9 e 10 
de outubro. Mais detalhes em breve.

“Não precisa correr tanto, o que tiver 
de ser seu às mãos lhe há de vir”  - 
Machado de Assis

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se estiver de olho em um novo cargo ou em uma promoção, 
vale a pena abrir os olhos com colegas próximos que têm os 
mesmos objetivos. Na vida pessoal há sinal de atritos com 
alguém mais velho ou muito conservador. 

Touro 21/04 a 20/05
Redobre a atenção com os exageros na alimentação ou até na 
hora de praticar exercícios físicos. A boa notícia é que se precisa 
de ajuda, no trabalho ou está em busca de um emprego, uma 
pessoa da família ou do seu passado pode dar uma mãozinha 
e ajudar você a encontrar novas oportunidades. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Preste atenção e não confie demais na sorte se quiser atingir 
os seus objetivos. No amor podem surgir alguns altos e baixos, 
mas um bom papo ajuda a resolver as coisas e fazer as pazes. 

Câncer 21/06 a 21/07
Se depender das estrelas, também vai sobrar tempo para curtir 
o seu cantinho e relaxar na companhia da família. À noite, a 
briga entre Lua e Júpiter avisa que talvez não seja tão fácil lidar 
com alguns relacionamentos antigos, por isso, tenha cautela.

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
Se estava pensando em tentar algo diferente no visual, essa é a 
hora de apostar num estilo diferente, os astros indicam que vai 
ganhar muitos elogios. Você e o crush podem conversar sobre 
o futuro e fazer planos em longo prazo para o relacionamento.

Aquário 21/01 a 19/02
No que depender das estrelas, tudo o que for feito em grupo 
deve fluir melhor, especialmente se apostar no diálogo para se 
entender com os colegas. Aproveite para trocar experiências 
e aprender novos macetes com o pessoal. A Lua favorece 
uma parceria profissional. 

Peixes 20/02 a 20/03
Se estiver se desentendendo com um amigo, tome uma 
atitude e faça o que achar necessário. Tente se desapegar 
dos maus hábitos e cuidar da saúde, adotar uma rotina mais 
tranquila e praticar exercícios físicos.

É hora de sonhar alto e batalhar pelos seus objetivos com 
muita garra, Sagitário! Você está mais idealista e não vai 
abrir mão das suas ideias com facilidade, mas talvez tenha 
que pisar no freio se isso colocar as suas finanças em risco. 

Com os atritos entre Lua e Júpiter, há risco de ter dor de 
cabeça no serviço, já que não será tão fácil manter um bom 
diálogo com colegas e clientes. O diálogo será a melhor 
maneira de se entender com o seu amor. 

É hora de organizar suas contas, detalhar o orçamento e fazer 
o possível para equilibrar as coisas na área financeira. Tudo 
indica que pode encarar um prejuízo, por isso, pense duas 
vezes antes de fazer compras. Não exagere na cobrança 
com o crush.

Dê o primeiro passo para formar uma sociedade ou parceria 
com alguém que faz parte do seu círculo de amizade. Trocar 
ideias e fazer planos para o futuro pode ser uma boa. Vale a 
pena tomar a iniciativa e se aproximar do crush.

Há risco de ser alvo de uma pessoa maldosa ou fofoqueira.
Talvez as coisas não andem muito bem nos assuntos amo-
rosos. Redobre a atenção se está a fim de alguém para não 
se magoar no final dessa história.

Solução

BANCO 4

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

LFGM
EDITORIAL

ANILLACRE
ATLASBRAS

EAES
TIOA

D
ESCEMCOR

DECOCORAS
PEROLAGU

CAASSADO
FORC

ATENOR
NINACIO

ATUROC
OSC

AMDAMAR
M

ETAMORFOSE
OVANESSA

Rasgar;
despe-
daçar 

Renato
Aragão,

humorista

Líquido
expelido
na trans-
piração

Scooby-(?),
cão amigo 
do Salsicha

(TV)

Registro 
necessá-
rio ao en-
genheiro

Transfor-
mação de

um ser

(?)
Giácomo,

atiz 

Tom de
azul

Fileira
Formato
do saca-

rolha

Farinha 
com a qual

se faz
macarrão

Vedante de
garrafas
Bairro de
São Paulo

O verão
Reper-
cussão
sonora

Coleção
de mapas
Vogais de

"cera"

Vão para
baixo

Posição 
de parto

Produto
da ostra
Neste 
local

Castigo de
Tiradentes
(Hist. BR)

Ene

Aguento;
suporto

Amazonas
(sigla)

Luiz (?) Lu-
la da Silva
A primei-
ra hora

Cozido
no forno

Tombar; ir
ao chão

Voz mas-
culina

Marca de
sujeira

Oferece

1.005, em
romanos

Porção de
oceano
Ferro

(símbolo)

Tonali-
dade

Imaculada;
inocente

A meta
no futebol
Marquês do
"Sítio" (Lit.)

(?) Ketu, grupo 
de axé Prejudica

Seres vivos como 
as bactérias

Sucede
ao "F"

Deborah
(?), atriz

Cintura de
calças

Ácido ribo-
nucleico

Burro, em
inglês

Substi-
tutas dos

óculos
Texto

opinativo
(Jorn.)

3/ass. 4/crea. 5/estio. 6/descem — sêmola. 11/metamorfose.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Você nunca fará nada neste 
mundo sem coragem. É a 

melhor qualidade da mente 
ao lado da honra”  

(Aristóteles)

Cereja 
no Bolo

A coluna destaca lei-
tores do Jornal Tribuna 
Hoje News que come-
moram aniversário. 

Nesta sexta (18)  vivas 
para   Cilene Romeiro 

de Souza, Gerson Cota, 
Telma Camargo, Pedro 
Zanco, Marcelo Monta-
nha da Silva, Valeria 
Bononi Gonçalves de 
Souza e Paulo Afonso 
Barcelos. No sábado 

(19) vivas para Augus-
to Silva, Karina Hirata, 
Juliano Franco Drugo-

vich e Ronaldo Camilo . 
No domingo  (20) vivas 

para João Francisco 
Gonçalez Rossito Cavalcante. Na segunda 

(21) parabéns para Carol Amanda e Reginal-
do César Pinheiro. Da coluna: felicidades!

  ZOOM   
Quem a vê na correria do dia a dia no trabalho 
nem imagina que ela faz questão de priorizar 
um tempo para eventos da cidade, muito me-

nos para brilhar na passarela. Samantha Wietzi-
koski, coordenadora do curso de Farmácia da 
Unipar, faz isso com toda graça e beleza que 
Deus lhe deu. A foto faz parte dos registros 

de um desfile promovido pela loja Carmen 
Steffens, antes da pandemia aparecer e tirar de 
nós os prazeres dos encontros sociais. Agora é 

torcer para isso passar logo!

PORTALCIDADE
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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

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

AGILE 1.4 
LTZ
12/13, 
BRANCO, 
COMPLETO

R$ 29.900,00

ONIX 1.4
ACTIV
19/19, 
PRETO, 
COMPLETO

R$ 54.900,00
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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

O Reitor da Unipar, Carlos 
Eduardo Garcia, recebeu para 
uma reunião informal o prefeito 
de Umuarama, Celso Pozzobom. 
Ele veio acompanhado da 
secretária municipal de Saúde, 
Cecília Cividini, e do coordenador 
do setor de Atenção Primária 
à Saúde, Elizeu Ampessam. Os 
novos investimentos para o curso 
de Medicina da Unipar foram a 
ênfase da conversa na Reitoria. 
Antes da reunião com o Reitor, 
os convidados conheceram o 
CSS (Centro de Simulação em 
Saúde), que recebeu uma série 
de melhorias, motivo da visita 
do prefeito e seus assessores. 
Foram vários os investimentos 
feitos pela Unipar para atender 
o curso de Medicina, que, no 
próximo ano, receberá a quarta 
turma. Os principais foram: 
duplicação do CSS, com três salas 
de simulação, três de debriefing 
e três de controle; e camarim 
para uso de atores em aulas 
de simulação de atendimento 

pelos acadêmicos. No segundo 
andar foram construídos três 
laboratórios de habilidades e 
dois laboratórios multifuncionais; 
e no terceiro andar, mais um 
laboratório multifuncional, uma 
sala de semiologia e duas salas 
de TBL [Team Based Learning ou 
aprendizado baseado em equipe, 
princípio das metodologias ativas 
adotadas pela Unipar].

Ampliação e novas aquisições fazem parte dos investimentos que a 
Unipar fez neste ano para valorizar ainda mais o curso

Prefeito Celso Pozzobom visita 
laboratórios e confere novidades

MEDICINA

Prefeito Celso Pozzobom e o 
Reitor Carlos Eduardo

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
FORNAZZA PIZZAS LTDA, CNPJ: 
01.067.903/0001-52, com 
sede e foro na cidade de Umua-
rama – PR, na Avenida Brasil, 
4156, Zona I, CEP 87501-000, 
Cadastro municipal nº 17311, 
torna público o EXTRAVIO de 
seu Alvará Municipal   nº. 
19718/1996, sendo assim o 
mesmo torna - se sem valor.

Citadino 
cancelado
A Secretaria de Espor te e 

Lazer (Smel) cancelou o Cam-
peonato Citadino de Futsal 
2020 (o maior torneio do salo-
nismo no interior do PR), bem 
como as demais competições 
organizadas pelo município para 
os meses finais deste ano. A 
decisão foi tomada após avalia-
ções internas e em atendimento 
às recomendações do Centro de 
Operações de Enfrentamento à 
Covid-19 (COE Municipal).

Por conta da pandemia, que 
já infectou mais de 1 mil umua-
ramenses e causou 15 mortes, 
atividades que geram aglome-
ração precisam ser tratadas 
com muito critério e cuidado, 
seguindo todas as medidas 
definidas pelos decretos muni-
cipais. Uma delas é a proibição 
de presença do público. Por este 
motivo, os dois principais patro-
cinadores do Citadino protocola-
ram ofício na Smel solicitando 
a transferência da competição 
para o próximo ano, pois sem 
torcida suas marcas não teriam 
visibilidade e os valores inves-
tidos na premiação não trariam 
o retorno esperado. Por isso, a 
Smel decidiu adiar as compe-
tições para o próximo ano, na 
expectativa de que a situação 
de saúde esteja normalizada.
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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

VESTIBULAR ON-LINE

Conectados à internet, todos os inscritos farão a prova em 
casa; medida é para evitar aglomerações

Apostando em nova fórmula, a 
Universidade Paranaense está com 
inscrições abertas para o vestibular 
2021, oferecendo mais de 150 opões 
de cursos, nas modalidades presencial, 
semipresencial e a distância. Os 
inscritos em todos, com exceção ao de 
Medicina, farão prova on-line no dia 
8 de novembro; para os candidatos 
às vagas de Medicina a prova será 
presencial, em dezembro [no dia 6].  

Por atrair sempre muitos candidatos, 
e devido à pandemia de covid-19 que 
requer distanciamento, a Unipar vai 
recorrer às plataformas digitais para 
garantir a realização de seu processo 
seletivo. A estratégia é para evitar os 
riscos que as aglomerações geram.

A equipe de TI da Instituição 

Unipar recorre à tecnologia para 
seu processo seletivo

CURSOS OFERECIDOS NA UNIPAR DE UMUARAMA

• Administração
• Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
• Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Design de Interiores
• Design de Moda

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito/noturno
• Direito/matutino
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia Mecânica
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia/Integral

Semipresencial

Presencial • Educação Física
• Engenharia Agronômica 
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia da 
Computação
• Engenharia de Software
• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia Química
• Estética e Cosmética 

intensificou o ritmo dos trabalhos 
para que tudo transcorra com 
tranquilidade, desde este período 
de inscrição ao de matrícula. No 
site oficial da Unipar, o interessado 
em estudar na Universidade 
Paranaense encontra um leque 
grande de informações sobre os 
cursos e o vestibular. 

Para sanar dúvidas, a Unipar 
coloca à disposição dos candidatos 
sua equipe do call center, treinada 
e motivada para o serviço. Também 
pronta para dar toda a atenção 
que for necessária em relação às 
provas e aos atrativos da Unipar 
está a equipe de mídia digital, que 
diariamente alimentará os canais 
da Unipar com mensagens.

  Ele pode concorrer com o 
aproveitamento da nota de 
redação do Exame Nacional 
do Ensino Médio, em 
qualquer uma das edições 
de 2010 a 2019;
  Ou pode disputar 
vaga com a maior nota 
obtida entre as disciplinas 
constantes no seu histórico 
escolar do ensino médio;
  Ou, ainda, aproveitar 
a nota da redação de 
vestibular que tenha feito na 
Unipar, entre 2015 a 2020.

Mais democrático, o 
processo seletivo da Unipar 
oferece outras três escolhas 
para o candidato que não 
quiser fazer a prova. Confira:

Conheça outras formas de 
ingressar na Unipar

Enem, histórico e 
nota de redação

• Odontologia/noturno
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de Informação

• Farmácia
• Fisioterapia
• Gestão em Agronegócio
• Jogos Digitais
• Nutrição
• Processos Gerenciais
• Produção Audiovisual
• Publicidade e 
Propaganda
• Química Industrial
• Sistemas de Informação
• Terapia Ocupacional

Saiba mais em vestibular.unipar.br
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