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Saúde registra aumento nos casos
positivos do novo coronavírus

A confirmação de casos de covid-19 em Umuarama apresentou alta ontem em comparação 
à média dos últimos dias. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mais 17 umua-
ramenses testaram positivo para o novo coronavírus em um período de 24 horas, elevando 
a quantidade de pessoas infectadas para 1.082. Desde o início da pandemia. O número de 

recuperados aumentou para 916, enquanto o total de óbitos permaneceu em 17. l Pág. 5
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Fogo
 Uma casa no Bairro Ouro Branco foi consumida por um incêndio na 
tarde de ontem. Bombeiros descobriram que as chamas começaram 

nos fundos do imóvel. O morador, que não estava na residência 
quando o fogo atingiu os cômodos, relatou que alugou a casa há uma 
semana. Possivelmente tenha ocorrido curto-circuito num carregador 

de celular que foi deixado ligado a uma tomada. Foram utilizados 2 
mil litros de água para combater as chamas.
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Discurso na ONU
O presidente Jair Bolsonaro disse na manhã de ontem (22), em 
discurso na ONU, que o Brasil é “vítima” de uma campanha 
“brutal” de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. 
Disse ainda que o Brasil tem a “melhor legislação” sobre o meio 
ambiente em todo o mundo e que o país respeita as regras de 
preservação da natureza. “A riqueza da Amazônia motiva as 
críticas que o país sofre na área ambiental”. Bolsonaro afirmou 
também que entidades brasileiras e “impatrióticas” se unem a 
instituições internacionais para prejudicar o país.

Fim da reeleição
Deputados federais buscam 
assinaturas para apresentar 
PECs que acabam com a 
reeleição a cargos no Poder 
Executivo. São necessárias 
171 assinaturas para que 
uma PEC comece a tramitar 
na Câmara. Ao menos duas 
iniciativas já estão em curso. 
A primeira é encabeçada 
pelo líder do PSB na Câmara, 
Alessandro Molon (RJ), que 
visa acabar com a reeleição 
já em 2022. O texto impede 
a reeleição do presidente 
da República, governadores 
e prefeitos, bem como dos 
cônjuges e parentes dessas 
autoridades. “O governante de 
plantão governa já pensando 
em se reeleger, colocando seu 
interesse pessoal acima do 
interesse público”.

Punição com censura
O Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) pode punir o 
procurador Diogo Castor de Mattos, ex-integrante da Lava Jato no PR 
em processo disciplinar aberto a pedido do ministro do Dias Toffoli 
do STF. A causa foi artigo publicado no blog O Antagonista, onde 
Mattos denunciava “o mais novo golpe à Lapa Jato: a decisão do 
STF, de março do ano passado, de enviar à Justiça Eleitoral casos de 
corrupção ligados a caixa 2. O ministro Toffoli apontou manifestação 
ofensiva aos ministros da Segunda Turma “do abafa” e à Justiça 
Eleitoral “o sonho de todo político corrupto”. A pena sugerida é de 
censura, que impede promoção no MP por um ano.

Fôlego na pandemia
Auxílio emergencial aprovado pelo Fundo de Apoio ao Registro 
Civil de Pessoas Naturais do PR (Funarpen) evitará o fechamento 
de 270 Cartórios de Registro Civil, responsáveis pelos atos de 
nascimentos, casamentos e óbitos da população com renda 
líquida mensal de até R$ 1.500. A medida foi incentivada pelo 
desembargador José Augusto Gomes Aniceto, corregedor-geral, 
a fim de evitar prejuízos à população que teria que se deslocar 
grandes distâncias até cidades vizinhas para os atos de cidadania.

Cinco anos
O líder do Podemos, Léo 
Moraes (RO), pretende acabar 
com a reeleição apenas para 
os eleitos no pleito de 2026, 
o que não impactaria o atual 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro. Justifica que os 
mandatários dispõem de ampla 
vantagem em comparação com 
seus adversários na disputa 
eleitoral. “A fim de beneficiar-
se no período eleitoral, o 
Chefe do Executivo pode 
utilizar a máquina pública de 
modos diversos, por exemplo 
inaugurações de obras públicas, 
lançamentos de políticas 
assistencialistas e nomeações 
para cargos comissionados”. 
O deputado também 
propõe que os deputados 
discutam o aumento dos 
mandatos para 5 anos.
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Ricardo Barros sugere transição 
de seis anos para novo imposto
O deputado federal paranaense 

Ricardo Barros, líder do Governo na 
Câmara dos Deputados, sugeriu e 
a ideia já está sendo levada em 
consideração. Para vencer as resis-
tências no Congresso Nacional, a 
sugestão é que seja criada uma 
fase de transição de seis anos 
para que os impactos do imposto 
sobre transações financeiras (a 
nova CPMF) na economia sejam 
avaliados. Só depois desse período 
é que o novo tributo seria transfor-
mado em definitivo.

Como se sabe, a equipe econô-
mica liderada pelo ministro Paulo 
Guedes defende o novo imposto e 
teria gostado da nova roupagem. 
Barros falou da ideia, na semana 
passada, a um grupo de investi-
dores. A alíquota do novo imposto 

Curitiba é uma das cidades a testar sistema de votação online
Em três cidades brasileiras – 

Curitiba (PR), Valparaíso de Goiás 
(GO) e São Paulo (SP) –, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) vai testar 
mecanismos para permitir vota-
ções pela Internet. Os testes serão 
feitos nas eleições municipais de 
primeiro turno, no dia 15 de novem-
bro. A votação online não valerá 
para o pleito deste ano.

O TSE está fazendo um cha-
mamento a empresas interessa-
das em par ticipar dos testes e 
pretende distribuir estandes com 
sistemas experimentais nas três 
cidades. Os eleitores poderão 
experimentar o sistema a par tir 
de seus próprios smartphones.

As demonstrações terão can-
didatos e partidos fictícios e não 
haverá compartilhamento de dados 
eleitorais com as empresas que se 
oferecerem para apresentar suas 

seria de 0,20% e incidiria sobre 
todas as transações financeiras.

Além de elevar a arrecadação 
para cobrir os gastos extraordiná-
rios com o enfrentamento da pan-
demia, o novo imposto teria como 
contrapartida a desoneração da 
folha de salários. A contribuição 
patronal para a Previdência de 20% 
seria zerada para empregados que 
recebem até um salário mínimo e 
reduzida à metade nas faixas sala-
riais superiores.

A decisão de avançar com as 
discussões sobre a criação do novo 
imposto faz parte da estratégia do 
governo de tratar de medidas vol-
tadas para a geração de emprego 
– já que o tributo seria responsável 
por compensar a renúncia fiscal de 
uma ampla desoneração da folha.

A sugestão é a criação de uma transição de seis anos 
para avaliar os impactos do imposto e só depois é que 
o novo tributo seria definitivo

DIVULGAÇÃO

tecnologias. As firmas interessa-
das deverão manifestar o interesse 
ao TSE entre 28 de setembro e 1º 

de outubro. Em seguida, haverá 
uma série de reuniões com a 
equipe técnica da Corte.

O TSE faz chamamento a empresas interessadas em participar dos testes e pretende distribuir estandes com 
sistemas experimentais

ALEX MIRANDA
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Fila Única pode
excluir cadastros

A Secretaria de Edu-
cação da Prefeitura de 
Umuarama alerta aos pais 
ou responsáveis por crian-
ças inscritas no Sistema 
Fila Única, que gerencia 
as matrículas na Educa-
ção Infantil do município, 
sobre a obrigatoriedade 
da atualização dos dados 
cadastrais até o dia 30 de 
setembro e reforça que os 
cadastros desatualizados 
serão automaticamente 
excluídos do sistema no 
dia 1º de outubro.

Conforme o decreto 
municipal 265/2019, que 
regulamenta o Programa 
Fila Única, setembro é o 
mês destinado à atualiza-
ção obrigatória de dados 
dos cadastros existentes 
no sistema. O município 
orienta a comunidade que 
os pais ou responsáveis 
acessem diretamente o 
site do Sistema Fila Única 
(filaunica.umuarama.pr.
gov.br) com login (CPF) 
e senha do responsável, 

Fim da greve nos Correios 
O Tribunal Superior 

do Trabalho (TST) deter-
minou na segunda-feira, 
o fim da greve dos fun-
cionários dos Correios e 
o retorno ao trabalho a 
partir de ontem (22). O 
TST julgou o dissídio de 
greve dos trabalhadores, 
que estão parados desde 
17 de agosto, diante 
das discussões do novo 
acordo coletivo. Por maio-
ria de votos, os ministros 

obrigatoriamente até o 
próximo dia 30.

A atualização cadas-
tral auxilia o município 
na organização de matrí-
culas para o ano letivo 
de 2021 e é o primeiro 
“filtro” do sistema para 
classificação dos inscri-
tos. Caso o responsável 
não faça a atualização, 
no dia 1º de outubro o 
cadastro será excluído da 
fila de espera por vagas 
nos centros municipais 
de educação infantil 
(CMEIs) e escolas que 
oferecem esta modali-
dade de ensino, informa 
a coordenadoria técnica 
pedagógica de Documen-
tação Escolar.

A Secretaria Municipal 
de Educação alerta que a 
comunidade não está atua-
lizando os cadastros no 
ritmo esperado. Até esta 
terça-feira, 22, apenas 
291 cadastros foram atua-
lizados, do total de 1.296 
inscritos no sistema.

da Seção de Dissídios 
Coletivos consideraram 
que a greve não foi abu-
siva. No entanto, haverá 
desconto de metade dos 
dias parados e o restante 
deverá ser compensado. 
Somente 20 cláusulas 
que estavam previstas 
no acordo anterior deve-
rão prevalecer. O rea-
juste de 2,6% previsto 
em uma das cláusulas 
foi mantido.

Ordem de serviço
Na sexta-feira (25), o 
governador Ratinho 
Junior e o presidente 
da Itaipu, Joaquim 
Silva e Luna, assinam a 
ordem de serviço para 
duplicação da BR- 469, 
a Rodovia das Cataratas, 
em Foz do Iguaçu. A 
usina vai financiar quase 
a totalidade da obra. A 
ordem de serviço será 
assinada menos de um 
mês depois do lançamento 
da pedra fundamental 
da duplicação pelo 
presidente Jair Bolsonaro. 
A obra, importante para o 
turismo da região, terá um 
investimento de R$ 139,4 
milhões, dos quais R$ 136,3 
milhões bancados por Itaipu. 
O governo do Paraná será o 
responsável pela licitação e 
pela gestão da obra.  

Bolsa Família
O relator do orçamento, 
senador Márcio Bittar 
(PSL-AC), admitiu que a 
tendência é fixar para 2021 
o valor de R$ 200 mensais 
para o programa Bolsa 
Família ou seu sucedâneo. 
“Depois, quem sabe, 
seja possível chegar aos 
R$ 250 em 2022”, disse. 
O problema, lembra o 
senador, é que o programa 
vai ganhar mais 8 milhões 
de pessoas “descobertas” 
na crise da pandemia.

Só em 2021
A Prefeitura de Guarapuava 
anunciou que as aulas 
presenciais não retornarão 
na rede municipal de 
ensino em 2020. O prefeito 
César Silvestri Filho 
(Podemos) disse que a 
decisão foi tomada após 
consulta on-line com os 
pais e os responsáveis 

pelos alunos e servidores 
da educação. As aulas 
remotas na rede municipal 
continuam até o fim do ano.  

Novo horário
O prefeito Amin 
Hannouche (PSD) 
permitiu a retomada dos 
horários normais para 
reabertura do comércio 
e estabelecimentos de 
prestação de serviço em 
Cornélio Procópio. Situação 
da covid-19 segue sob 
controle e as medidas 
preventivas, mantidas. Com 
a expansão do horário, 
casas comerciais em geral 
voltaram a abrir das 8h às 
18h, de segunda a sexta-feira 
e das 9h às 13h no sábado. 
Supermercados abrem das 
7h às 20h, de segunda-feira a 
sábado, e das 7h às 13h, em 
domingos e feriados.

Cirurgia
O presidente Jair Bolsonaro 
será submetido nesta 
sexta-feira (25) a uma 
cirurgia para retirada 
de cálculo na bexiga. 
O procedimento será 
realizado pelo urologista 
Miguel Srougi, no 
Hospital Vila Nova Star, 
da Rede D’Or São Luiz, 
em São Paulo. A cirurgia 
é considerada simples 
e a previsão é de que o 
presidente fique de um a 
dois dias hospitalizado. 

Mais empregos
Um estudo das 
universidades estaduais e 
da Fundação Getulio Vargas 
sobre a estrutura produtiva 
do Paraná e seus setores 
prioritários destacou que a 
criação de empregos deve 
ser uma das principais 
preocupações no processo 
de retomada econômica.
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Cidade volta a ter aumento 
de casos positivos da covid

A confirmação de casos de covid-19 
em Umuarama apresentou uma ligeira 
alta ontem (terça-feira, 22), em compara-
ção à média dos últimos dias. De acordo 
com a Secretaria Municipal de Saúde, 
através do boletim epidemiológico diário, 
mais 17 umuaramenses testaram posi-
tivo para o novo coronavírus, elevando 
a quantidade de pessoas infectadas 
para 1.082. Este número é referente 
ao total de pessoas contaminadas 
desde o início da pandemia.

O número de recuperados aumen-
tou para 916, enquanto o total de óbi-
tos permaneceu em 17.

Os casos anunciados nesta terça 
são de sete mulheres de 34, 35, 41, 
45, 47, 64 e 65 anos, um adolescente 
de 17 anos, sete homens de 34 (dois), 
37 (dois), 40, 51 e 60 anos e duas 

crianças de sete e 12 anos.
A cidade tem hoje 139 pacientes 

em isolamento domiciliar e 10 interna-
dos na rede hospitalar, sendo sete em 
unidades de terapia intensiva (UTI) e 
três em enfermarias. Além disso, há 
116 pessoas com suspeita Covid-19, 
das quais seis estão internadas (três 
em UTI e três em enfermaria) e 110 
em isolamento.

O total de notificações subiu para 
5.711, entre os quais 4.513 suspei-
tas foram descartadas por exames ou 
avaliação clínica. A ocupação de lei-
tos de UTI Covid disponibilizados pelo 
SUS manteve-se em 75% nesta terça, 
com 15 ocupados e cinco livres, e nas 
enfermarias a taxa caiu para 30% – 12 
leitos estão ocupados e 28 livres, do 
total de 40 autorizados.

Doença no PR 
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem (22) mais 2.165 casos confirmados 

e 39 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acu-
mulados do monitoramento da covid-19 mostram que o Paraná soma 165.927 casos e 

4.142 mortes em decorrência da doença. São 937 pacientes internados com diagnóstico 
confirmado, sendo que 781 estão em leitos SUS (396 em UTI e 385 em leitos clínicos/

enfermaria) e 156 em leitos da rede particular (68 em UTI e 88 em leitos clínicos/enfer-
maria). Há outros 1.070 pacientes internados, 458 em leitos UTI e 612 em enfermaria, 

que aguardam resultados de exames. Foram a registradas ainda 39 mortes.

É BOM PRA 
ECONOMIA 
DO ESTADO.

É BOM 
PRA SUA
ECONOMIA.f e i t o n o p a r a n a . p r. g o v. b ra c e s s e

COMPRE 
O QUE É 
DAQUI.

VOCÊ 
COMPRA 

E TODO O 
ESTADO SAI 

GANHANDO.

Movimenta 
a economia.

Mais  
empregos 
aparecem.

Os negócios  
locais se  
fortalecem.

Mais pessoas  
têm renda.
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Aprovado texto que reconhece como 
essenciais os serviços de alimentação

A sessão ordinária realizada na 
noite da segunda-feira (21), contou 
com sete matérias para delibera-
ção dos vereadores. Entre elas, 
estava o Projeto de Lei 022/2020, 
que propunha o reconhecimento 
dos serviços de alimentação pres-
tado por restaurantes, lanchone-
tes, padarias e similares como 
essenciais no município.

Assim como os demais projetos 
em pauta, a proposta foi aprovada 
por unanimidade, estando em pri-
meira discussão e votação. Con-
forme o texto, estabelecimentos 
que trabalham com a prestação 
de serviços de alimentação direta 
ao público poderão permanecer em 
funcionamento mesmo em perío-
dos de pandemia, como o viven-
ciado atualmente por conta do 
novo coronavírus.

JUSTIFICATIVA
Na justificativa, o parlamentar, 

autor da proposta, ressalta que 
a proposição determina como 
essencial para a população 
tais serviços. “Em se tratando 
de imposições e determinados 
direitos, deve-se indagar sobre 
a compatibilidade das restrições 
estabelecidas com o princípio da 
proporcionalidade. Assim mesmo, 
em situações emergenciais, deve 
preponderar a ponderação e o 
equilíbrio entre as medidas res-
tritivas adotadas e os objetivos 
perseguidos pelo Poder Público”.

FALÊNCIA
Devido ao impacto econômico 

gerado às pequenas empresas 
desde o início da pandemia, 
muitos empresários deste e de 
outros seguimentos, encerraram 
suas atividades e alguns estão à 

Evitar o contágio
Constam ainda no texto do projeto, atitudes que devem ser tomadas para evi-

tar o contágio do novo coronavírus. “As empresas do ramo e que serão abarcadas 
pelo projeto devem continuar adotando as medidas de segurança contidas no art. 
14-A do Decreto Municipal nº 82/2020. Cabe ao Poder Público orientar e regular 

as atividades, mas não as proibir no todo”.

Trabalhadores precisam se alimentar
Baseando-se na atual situação, com a pandemia da covid-19, uma vez reto-

madas atividades privadas, dentre elas, o comércio de forma em geral, além das 
atividades consideradas essenciais, que não suspenderam suas operações, é 

necessário disponibilizar-se lugar seguro e alimentação a todos os trabalhadores, 
uma vez que eventuais suspensões aos domingos, como já ocorreu no município, 
é uma medida excessivamente difícil para a população que precisa cumprir a sua 

jornada de trabalho e alimentar-se em locais adequados e acastelados.

PROJETO visa manter estes estabelecimentos funcionando durante a pandemia

DIVULGAÇÃO

beira disso. “O prejuízo à popula-
ção não será só nesse momento, 
mas perdurará após essa crise, 
pois, mesmo sendo retomada a 
autorização para as atividades 
mencionadas no Projeto de Lei, 
não haverá empresas para execu-
tar os serviços, diante da falência 
declarada”, reforça o autor.

TRÂMITE
Apesar de ter passado pelo 

primei9ro turno de votações, 
o texto retorna ao plenário 
na próxima segunda-feira (28) 
para que seja avaliado e votado 
novamente. Se aprovado, será 
encaminhado para sanção do 
Poder Executivo.
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Amerios entra
no cronograma

O Governo do Estado 
lançou ontem (22) o Pro-
grama Reinvente sua 
Cidade – da Crise à Opor-
tunidade, ação que inte-
gra o pacote de iniciativas 
que visam a retomada 
econômica do Paraná. 
Em uma parceria com o 
Sebrae-PR, Associação 
dos Municípios do Paraná 
(AMP) e apoio estratégico 
de diversas entidades do 
setor produtivo, o vice-
-governador Darci Piana 
presidiu a cerimônia vir-
tual de lançamento ofi-
cial, transmitida do Palá-
cio Iguaçu, em Curitiba. 
Equipes técnicas de 151 
municípios acompanha-
ram a cerimônia online.

O diretor-superinten-
dente do Sebrae-PR, Vitor 
Tioqueta; o secretário de 
Estado do Planejamento 
e Projetos Estruturantes, 
Valdemar Bernardo Jorge; 
e o presidente da AMP e 
prefeito de Pérola, Darlan 
Scalco, também participa-
ram da solenidade.

O Reinvente Sua Cidade 
é uma iniciativa do Sebrae-
-PR, que foi incorporada 
pelo Governo do Estado 
como ferramenta de reto-
mada do desenvolvimento 
econômico das cidades. 
O objetivo é proporcionar 
aos municípios ações de 
for talecimento e dissemi-
nação de políticas públi-
cas através do trabalho 
em rede, entre entidades 
e demais forças do setor 
produtivo do Paraná.

De acordo com Piana, 
com a pandemia os pro-
blemas dos municípios 
se agravaram e o Estado 

trabalha para subsidiar 
iniciativas que apoiem 
ações públicas e priva-
das. “Queremos auxiliar 
os pequenos e grandes 
municípios a se reorgani-
zarem. O objetivo é, junto 
com o setor produtivo, 
comércio e empresas, 
contribuir com a retomada 
econômica do Paraná”.

O v ice -governador 
disse que o Paraná faz 
um grande plano de rees-
truturação e o Sebrae-PR é 
parceiro nesse processo, 
bem como todo o Sistema 
S. “Foi feito um levan-
tamento dos principais 
problemas enfrentados 
atualmente pelas adminis-
trações municipais. Com 
atuação conjunta entre 
Estado, município e inicia-
tiva privada conseguiremos 
resolver essas questões 
em menos tempo”.

ENCONTROS ONLINE
Entre os dias 05 e 09 

de outubro, serão promo-
vidos eventos regionais, 
onde as prefeituras, lide-
ranças e entidades locais 
poderão par ticipar para 
entender como estru-
turar as forças-tarefas 
dentro de seus respec-
tivos planejamentos. Os 
encontros serão vir tuais 
por meio de plataformas 
digitais dos parceiros.

No primeiro dia de 
encontros, (5/10), repre-
sentantes da Amerios 
(Associação dos Muni-
cípios de entre Rios), 
onde está em destaque 
Umuarama, par ticipam 
do evento online entre as 
14h e 17h.

Só melhora
Tem digitais bolsonaristas a 
nomeação do ex-deputado 
estadual André Lazaroni 
(MDB) como assessor especial 
da Casa Civil do Palácio 
Guanabara, no Governo 
do Rio de Janeiro - como 
antecipamos nas redes sociais. 
Ele também foi secretário 
de Esportes da gestão de 
Sérgio Cabral e atualmente é 
investigado pelo Ministério 
Público por suspeita de 
desvios em uma ONG. A 
articulação do governador 
Cláudio Castro, simpático ao 
governo federal, remete a 
uma frente suprapartidária 
para blindá-lo no cargo. 

Mistério 1
Rubens Novaes despachou 
duas vezes com o 
presidente Jair Bolsonaro 
nos seus últimos dias 
como presidente do BB. Na 
segunda-feira, foi visto em 
companhia de Paulo Guedes. 
E ontem teve um longo papo 
sozinho com o Capitão.

Mistério 2
No dia da sua posse como 
ministro da Saúde, semana 
passada, o general Eduardo 
Pazuello teve audiência com 
o presidente Bolsonaro ao 
lado do deputado Osmar Terra 
(MDB), o pretendente político 
ao cargo. A conversa até hoje 
é um segredo entre portas.

Mistério 3
Consultados pela Coluna, 
Pazuello mandou dizer que 
quem responde é a assessoria 
do Palácio - que mandou 
perguntar ao ministro. E Terra 
mantém o silêncio.

Mais um
Notícia triste para quem 
visita Belo Horizonte. Vai 
a leilão dia 6 de outubro 
o Othon Palace Hotel, 
decano e majestoso prédio 
no Centro - preferido de 
políticos como o saudoso 
Itamar Franco. O lance 

mínimo é de R$ 30 milhões.

Cadê o acervo?
Por falar no querido 
ex-presidente da República 
(dos tempos em que 
escândalo era acompanhante 
nua em camarote de folia): 
um site leiloa um passaporte 
seu de 1971.

Nova favela
Um leitor contou ontem 25 
barracos num terreno público 
da satélite Taguatinga, no DF, 
atrás do Colégio Leonardo da 
Vinci e do Tagua Shopping. 
Um tem sofá; alguns, TVs.

Menos, Excelência
“Não faltaram, nos hospitais, 
os meios para atender aos 
pacientes de covid”, disse 
o presidente Bolsonaro no 
discurso on-line na ONU. 
Também cravou que a 
soma dos benefícios do 
auxílio emergencial chegou 
a mil dólares por cidadão 
beneficiado. Não é. O ticket 
médio fica em US$ 545. Com 
a palavra, o leitor.

De chinelos
A tradicional corrida de São 
Silvestre foi adiada para julho 
de 2021. A prova, que ocorre 
sempre dia 31 de dezembro, 
reúne mais de 30 mil pessoas.

Tombo judicial
Um esperto que processava 
o patrão por acidente de 
trabalho - pedia na ação R$ 
137 mil em indenização - foi 
multado em R$ 3 mil, na 
decisão da Justiça do Trabalho 
de Florianópolis, por simulação. 
Câmeras da empresa o 
flagraram já mancando antes 
de parar numa escada e esperar 
um colega para testemunhar o 
tombo premeditado. 
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Polícia averigua se morte 
de casal foi premeditada
Apesar de já ter efetuado várias 

prisões, a Polícia Civil continua 
investigando o desaparecimento 
do casal Kawane Cleve Machado 
e Rubens Biguetti Jr. eles foram vis-
tos pela última vez em 2 de agosto.

Na manhã de ontem, o dele-
gado responsável pelo inquérito, 
Adailton Ribeiro Junior, ressal-
tou que foram feitas 5 prisões 
relacionadas com o caso, sendo 
que três delas, são de pes-
soas diretamente envolvidas no 
sumiço do casal e duas que ainda 
estão sendo investigadas. Até o 
momento todos os detidos são 
considerados suspeitos.

Conforme o delegado, Suziane 
Ferreira dos Santos, Mauro José 
Cavalcante Sobrinho (Ceará) e Ales-
sandro Benatti (Mohamed) estão 
detidos temporariamente, em pri-
sões expedidas diretamente atra-
vés do inquérito. Já Lucas Vinicius 
Pimenta e James Ademir Pereira 
foram presos acusados de outros 
crimes, mas a participação deles 
no desaparecimento de Kawane e 
Rubens é apurada.

ASSASSINATO PLANEJADO
Léia Grejanin, mãe de Kawane, 

confidenciou à reportagem do Jor-
nal Tribuna Hoje News, ter recebido 
informações de que mensagens 
por celulares trocadas entre os 
envolvidos, apontam que o assas-
sinato do casal estaria sendo pla-
nejado desde 11 de julho.

“Estas informações a polícia 
também possuí, mas pelo que 
sei, as investigações estão sendo 
mantidas em sigilo. Acreditamos 
que em breve a polícia, que tem 
trabalhado incansavelmente para 

solucionar o caso, 
possa nos dar um 
ponto final para esta 
angústia”, relata Léia.

SEM PISTAS
Até o momento não 

há nenhuma pista de 
onde estariam os cor-
pos do casal (a morte 
deles é dada como pra-
ticamente certa).

POLÍCIA dá morte do 
casal como certa e encontra 
dificuldade para encontrar 

os corpos

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um amigo 
que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade de desacele-
rar um pouco para ouvir os seus instintos mais profundos e ter um 
descanso sem se sentir culpado - você não tem razão para isso.

Touro 21/04 a 20/05
Não se envolva em discussões tensas, especialmente hoje, que você 
tem coisas mais importantes a fazer. Mantenha o equilíbrio em seu 
trabalho, certifique-se de que você não está trabalhando demais.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Estará mais determinado do que nunca a manter os seus 
compromissos e vai ter orgulho do que conseguiu. Você põe 
muita energia em tudo que faz e precisa de um descanso; 
encontre um tempo para relaxar em um ambiente calmo.

Câncer 21/06 a 21/07
Conseguirá resolver uma discussão entre as pessoas em 
sua vida, sinta-se orgulhoso. Você vai ser muito duro consigo 
mesmo. Você precisa encontrar um equilíbrio entre trabalho 
e descanso, reflexão e relaxamento.

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
As discussões com a família são mais fáceis. Você terá mais 
satisfação se não ficar isolado. Você terá energia básica 
para completar suas tarefas com sucesso. Ao mesmo tempo, 
você vai precisar desacelerar antes de levar as coisas longe 
demais. Vá com calma.

Aquário 21/01 a 19/02
O bom humor vai prevalecer e você vai ser bom em ser recep-
tivo às pessoas a sua volta. Faça pausas porque você não 
tem se cuidado muito bem fisicamente. Tenha cuidado com 
cãibras musculares e com movimentos errados.

Peixes 20/02 a 20/03
Não deixe a sua mente ser tomada por preocupações sem 
importância. Você não tem confiança em suas próprias 
habilidades por causa de seu cansaço em geral. Existe uma 
carência que precisa ser preenchida.

Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas por-
tas se abrirão. Boas e novas amizades estão no horizonte. 
Você está perdendo tempo com assuntos sem importância 
e está cansado.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles que o 
rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu redor. Você está 
saudável, terá reflexos melhores e se sentirá mais leve. Bus-
que também o equilíbrio espiritual. 

Não force as pessoas próximas a você a darem o seu con-
sentimento. Seja você mesmo, o sentimento de isolamento 
não vai durar. Aproveite o tempo para sair, fazer uma longa 
caminhada ou praticar algum esporte, isso vai ajudar você a 
se livrar de qualquer tensão que tenha.

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

Os movimentos planetários causarão tensão hoje, mas algu-
mas boas notícias vão compensar isso. Você está perdendo 
a calma muito rapidamente e vai gastar energia com isso. 
Obtenha algum espaço, você tem tempo suficiente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CAUM
PLATAFORMA
AISAOITQ

FUMARRRXU
LIABACAXI

FITUXA
INEDITOMIG

HEUPAE
CONSAGRARAM

DPORSEED
BARRAGEME

VEBOLASD
IPANACEIA
OPALAERD
LRAVICIO

MAJORITARIAS

Continente
onde

ocorrem
monções

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Fruto
exportado
pelo Havaí

(EUA)

Situação
do filme
antes da 

pré-estreia

Formato
do gol,

no rúgbi

Albert
Einstein,

físico
alemão

Dedica-
ram à

divindade

Partícula
positiva 

do átomo
(símbolo)

Estrutura
de usinas
hidrelé-
tricas

Epidemia
que afetou
a África,
em 2014

Salvador
Dalí, 
pintor

espanhol
Remédio
que cura-
ria todos
os males

Videoteipe
(abrev.)

A Mãe do
Mato, no
Folclore

tupi

Grito dado
em lutas
marciais

"(?)"
Inerente",

filme
brasileiro

Conectivo de orações
coordenadas (Gram.)
País árabe em guerra

civil desde 2011

Semente,
em inglês
Pronome
feminino

Gema-
símbolo da
Austrália

As elei-
ções em

que vence
o candi-
dato com

mais votos
ainda no
primeiro

turno

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)
Condição da Medusa

(Mit.)

(?) gravitacional: "ar-
rasto" produzido pelo

buraco ne-
gro (Astr.)

Falta de
animação

Avião de
caça, de 

fabricação
russa

Produziu

Nosso, 
em inglês

Acusação frequente 
à equipe econômica
de Cristina Kirchner,

na Argentina

Com a exceção de
Medida checada pelas
balanças da Polícia 
Rodoviária Federal

Praticar o
tabagismo
Encaixar,
em inglês

Roraima
(sigla)

Mas, em
inglês

Filme de
Mário

Peixoto

MoradaExaltou a escola de
samba Portela em 

"Foi um Rio Que Pas-
sou em Minha Vida"

Salto (?),
item da

indumen-
tária das 

dançarinas
da Era
Disco

(anos 1970)

"Quociente",
em Q.I.
31, em

romanos

Causa frequente da
incompetência do

profissional

Provocar
forte 

emoção em
(alguém)

3/but — fit — mig — our. 4/seed. 5/ebola. 7/górgona.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

É pique! É pique!
Cris Ranzani em pose cheia de confiança e lindeza ganha replique na coluna, hoje, dia 
em que comemora aniversário. A primeira personal trainer de Umuarama é também a 
profissional que trabalha para projetar o nome da nossa cidade, validando a fama de 

“capital da beleza”. Da coluna, parabéns e muitos anos de vida!

“Quando passamos a treinar bem 
nossos neurônios, ajudamos direta-
mente o cérebro a focar nos nossos 
sonhos, fazendo com que ele busque 
caminhos para torná-los realidade. 

RECRIE-SE. (Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 

fazem aniversá-
rio -, Ari Amaro 
Vieira de Souza, 

Rosana Silva 
Túlio Dantas, 

Lucia Da Rocha 
Cantarelli, e 

Edneia Yoshiro 
Fujiwara. 

Da coluna: feli-
cidades.

PAULO QUINALIA

 Flores & Flores 
Se não tivéssemos inverno, a 

primavera não seria tão agradá-
vel: se não experimentássemos 
algumas vezes o sabor da adver-
sidade, a prosperidade não seria 

tão bem-vinda. (Anne Bradstreet)
Do mesmo modo que no início da 
primavera todas as folhas têm 
a mesma cor e quase a mesma 
forma, nós também, na nossa 

tenra infância, somos todos seme-
lhantes e, portanto, perfeitamente 

harmonizados.
(Arthur Schopenhauer)
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Primavera chegooou!

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Para ilustrar esta virada de estação recorri aos arquivos da coluna e encontrei estas fotos 
que considero bem expressivas. Cores, flores, sorrisos, tudo a ver! É a primavera dando o 
ar da graça, perfumando o ar e contagiando os corações sensíveis com sua alegria! Há 

quem diga que é uma boa época para renovar o espírito. Que tal? Convite feito.

Denise ConstanteGraça Milanez

Luiz Fernando Guarnieri

Marta Costa
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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

Com mais de 150 participantes 
on-line, o curso de Pedagogia da 
Unipar de Umuarama promoveu 
sua 19ª Aula Magna, com o tema 
‘Do que as crianças precisam? 
Relacionamentos pós-pandemia’. 
O evento teve como palestrante a 
psicopedagoga Lucineyde Picelli. 

Segundo a coordenadora 
do curso, professora Maria do 
Carmo Nogueira, a conferência 
remota buscou abordar o tema 
com o intuito de alertar, preparar 
educadores e outros profissionais 
da educação sobre os desafios 
que virão daqui para frente.

“Nosso objetivo foi refletir e 
discutir a formação humanística 
vinculada à realidade de vida das 
crianças em relacionamentos 
pós- pandemia, e ainda o valor 
da pessoa humana, na busca de 
todo o potencial profissional dos 
estudantes”, ressalta, elogiando a 
performance da palestrante.

A convidada tem nove anos 
de experiência na área da 
psicomotricidade relacional, 

trabalhando com crianças de 2 a 
8 anos. Ela já fez parte do grupo 
de colaboradores da Unipar por 
14 anos, quando coordenou o 
curso de Pedagogia e implantou 
o projeto Brinquedoteca; em 
Curitiba, também coordenou, por 
três anos, o sistema de ensino 
‘Aprende Brasil’, da editora 
Positivo.

A aula está disponível no link:
https://www.youtube.com/

watch?time_continue=2&v=hEShV
k1TCYw&feature=emb_logo&ab_
channel=TVUP

A convidada psicopedagoga Lucineyde Picelli, que alertou sobre os 
desafios que afetam a área da educação

Tema é discutido na Aula 
Magna de Pedagogia

RELACIONAMENTO PÓS-PANDEMIA

Professora Lucyneide Picelli, em live 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
RENATA GAZZI BARROS, ins-
crita sob nº CPF 035.621.999-
29, estabelecido na Avenida 
Getúlio Vargas, 4864, Zona III, 
CEP 87.502-020, cidade de 
Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará muni-
cipal nº 27.842. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Dengue mata
no Estado

O informe quinzenal da dengue 
divulgado ontem (22) pela Secreta-
ria da Saúde do Paraná soma 578 
casos no período epidemiológico, 
que começou a ser monitorado em 
26 de julho. Foi confirmado o pri-
meiro óbito do período, que aconte-
ceu em Apucarana. Trata-se de uma 
mulher de 63 anos, portadora de 
cardiopatia e doença autoimune.

Foram registrados 205 novos 
casos da doença nos últimos quinze 
dias e 93 municípios apresentam 
casos confirmados de dengue - 13 
a mais que o boletim anterior, que 
trazia 80 cidades com confirmações.

O Estado viveu a maior epide-
mia de dengue no período anterior, 
totalizando mais de 220 mil casos 
e 177 óbitos. O informe totaliza 
3.468 notificações para a dengue 
em 229 municípios paranaenses. 
Para a Chikungunya, são 14 notifi-
cações e para a Zika, duas.
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