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Polícia retira drogas e pistola de 
dentro da cadeia após denúncia

Uma pistola de calibre 6.35, maconha, cocaína e diversos telefones celulares foram encon-
trados dentro da cadeia de Umuarama. Uma vistoria nas celas aconteceu depois que denún-
cias anônimas deram conta da existência da arma com os detentos. Uma segunda pistola 

havia sido apreendida anteriormente, quando era levada para dentro de uma das alas. l Pág. 8

Umuarama tem 
129 registros de 
candidaturas para 
as eleições 2020

Proibição do uso de 
linha chilenas e cerol 
em pipas pode virar
 lei nacional 

Rodovia da contravenção
 A PR-323 novamente foi palco de apreensão de mercadoria 

contrabandeada. Ontem à tarde, PMs retornavam de 
patrulhamentos quando se depararam com uma caminhonete 

suspeita e resolveram abordá-la. Na averiguação, foram 
encontradas mercadorias adquiridas no Paraguai. Dois homens 

foram detidos. l Pág. 9
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Candidaturas no PR
Conforme o calendário eleitoral, definido pelo TSE, o último 
sábado (26) foi o último dia para que os partidos políticos e as 
coligações apresentassem à Justiça Eleitoral, o requerimento de 
registro de seus candidatos. De acordo com Sistema de Divulgação 
de Candidatura, 97% dos envios apurados e, aqui no Paraná foram 
cerca de 36 mil pedidos de registro de candidaturas, entre os 
cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador. Informações locais na 
página 06). Curitiba teve mais de 1.200 pedidos. Em todo o Brasil, 
constam aproximadamente 545 mil pedidos de registro no sistema. 
Alterações nestes números podem ocorrer devido ao tempo de 
processamento das informações no sistema.

Auxilio emergencial
O pagamento do Auxílio Emergencial (R$ 300) para os que não 
fazem parte do Bolsa Família, começa a partir de amanhã (30). 
O anúncio foi feito pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, 
durante reunião com o governador mineiro Romeu Zema (Novo) 
ontem (28), em BH, em que anunciou liberação de recursos 
para o Programa de Aquisição de Alimentos. Ainda, segundo 
o ministro, mais de 1,5 milhão de crianças do Bolsa Família 
serão premiadas pelo desempenho na escola; dez mil também 
receberão prêmio por desempenho em jogos estudantis e outros 
dez mil que tiverem destaque nas olimpíadas do conhecimento.

 Gravações de Mandetta
Ao ser questionado sobre a acusação feita pelo ex-ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, de ter feito gravações de 
deputados durante reunião, Onyx Lorenzoni se irritou. “Eu lutei 
para que aquela proposta feita pelos procuradores da Lava 
Jato fosse aprovada pelo parlamento. Primeiro, lutei com todas 
as forças para mantê-las intactas. Esta afirmação é mentira. 
Segundo, o ex-deputado e ex-ministro sofre de um sintoma 
muito grave, de falta de luz. Terceiro, eu tenho mais o que fazer 
do que preocupar com fofoca de ex-ministro e de ex-deputado”.

Calote no precatório
O Renda Cidadã, o novo 
programa social do governo, 
será financiado com o dinheiro 
reservado no Orçamento 
para o pagamento de 
precatórios e recursos do 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação 
Básica (Fundeb), o principal 
mecanismo de financiamento da 
educação. As informações são 
Agência Estado. A proposta do 
novo programa social, anunciada 
pouco mais de dez dias depois 
de o presidente Jair Bolsonaro 
ter dito que continuaria com o 
Bolsa Família até 2022, não foi 
bem recebida no Congresso, 
que vê uma espécie de calote 
por parte do governo.

Maia não gostou
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
criticou o uso do dinheiro do 
Fundeb, que fica fora do teto 
de gastos, para abastecer 
o programa. Até 5% do 
novo recurso para o Fundeb 
será deslocado para que 
beneficiários do programa 
mantenham seus filhos na 
escola. A ideia já proposta 
pela equipe econômica, foi 
vetada pelo Congresso. “O 
Brasil tem no Orçamento R$ 
55 bi para pagar precatórios. 
Será utilizado 2% das receitas 
correntes líquidas, que é 
mais ou menos o que já 
fazem estados e municípios”, 
calçou o relator, senador 
Márcio Bittar (MDB-AC).
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Reconhecimento de restaurantes
como essenciais aguarda sanção

Aguarda a sanção do Chefe do 
Poder Executivo Municipal, o texto 
que reconhece os serviços de ali-
mentação prestados por restau-
rantes, lanchonetes, padarias e 
similares, como essenciais.

Em sessão ordinária realizada 
na noite da segunda-feira (21), 
o projeto foi aprovado por unani-
midade em caráter de urgência, 
fator que levou à segunda votação 
na mesma ocasião, quebrando o 
período de interstício regimental, 
que separa entre um período de 7 
dias os dois turnos de votação em 
sessões extraordinárias.

Conforme o texto, estabeleci-
mentos que trabalham com a pres-
tação de serviços de alimentação 
direta ao público poderão perma-
necer em funcionamento mesmo 
em períodos de pandemia, como 
o vivenciado atualmente por conta 
do novo coronavírus.

JUSTIFICATIVA
Na justificativa, o parlamentar, 

autor da proposta, ressalta que a 
proposição determina como essen-
cial 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 restritivas 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 beira 
disso. “O prejuízo à população 
não será só nesse momento, mas 
perdurará após essa crise, pois, 
mesmo sendo retomada a autori-
zação para as atividades menciona-
das no Projeto de Lei, não haverá 

empresas para executar os servi-
ços, diante da falência declarada”, 
reforça o autor.

Depois de aprovado, o projeto 
foi encaminhado ao Poder Exe-
cutivo para que possa vir a ser 
sancionado, fator que ainda não 
havia acontecido até o final da 
tarde de ontem.

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.

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”.
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PROJETO visa manter estes estabelecimentos funcionando durante a pandemia
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Política e
pandemia

A pandemia do novo 
coronavírus impactou na 
saúde e na rotina de todo 
País. As eleições que tra-
dicionalmente ocorrem em 
outubro, foram remanejadas 
para novembro e os pré-can-
didatos que já têm mandato 
começam a focar nas elei-
ções. Dos dez vereadores 
da Câmara de Umuarama 
ao menos dois não concor-
rerão à reeleição. Deybson 
Bitencourt (Progressistas) 
e Toninho Comparsi (MDB) 
confirmaram que não irão se 
tentar a reeleição. Deybson 
disse que vai se dedicar ao 
escritório de advocacia e 
Toninho em seus empreen-
dimentos comerciais.

“Precisamos defender 
nossas convicções no dis-
curso e também na prática. 
Acredito que no exercício 
de um mandato na Câmara 
Municipal, consegui mostrar 
que é possível fazer a boa 
política. Sempre estive do 
lado certo, do povo.  Isso 
não é um adeus, pretendo 
continuar fazendo a boa 
política, mesmo sem man-
dato eletivo. Não descarto 
candidaturas futuras, no 
entanto a partir do ano que 
vem, pretendo me dedicar 
no meu escritório de advo-
cacia trabalhando naquilo 
que escolhi como profissão 
por paixão e convicção, ser 
advogado”, disse Deybson.

Já entre os que já confir-
maram a pré-candidatura está 
Mateus Barreto (Podemos). 
““Meu nome está novamente 
à disposição da população 
em razão da necessidade de 
continuarmos um trabalho 
de qualidade no Legislativo 

Municipal. Foram 70 projetos, 
dos quais quase 40 se tor-
naram leis ou resoluções que 
impactaram positivamente a 
vida dos umuaramenses, e 
recursos na casa dos R$ 2 
milhões para a saúde, obti-
dos junto aos deputados 
e senadores do Paraná. 
Vamos contribuir ainda mais 
com o desenvolvimento da 
cidade”, explicou.

Maria Ornelas (PSD) disse 
que quer continuar “repre-
sentando e defendendo os 
direitos da população, bus-
cando soluções para os pro-
blemas do município”.

A professora Ana Novais 
(PSL) lembra que: “Como 
vereadora procurei visitar vários 
bairros e distritos, sempre com 
o intuito de ouvir a população. 
Com este trabalho vivenciei 
situações que me levaram 
a ter certeza da importância 
de se trabalhar em favor das 
pessoas, buscando garantir-
-lhes os direitos”.

Jones Vivi (PSL), também 
concorre. “O meu trabalho 
sempre foi desenvolvido em 
proximidade com as comunida-
des, de maneira participativa 
e popular. Sempre ouvindo 
as demandas da população, 
tenho sido cobrado pelo meu 
eleitorado, isso me enche de 
responsabilidade”.

O presidente, Noel do 
Pão (PSC) também concor-
rerá. “Sou candidato à ree-
leição, pois acredito que é 
possível dar continuidade ao 
trabalho desenvolvido nes-
ses quatro anos”.

Os demais vereadores 
procurados não responderam 
aos questionamentos.

(Colaboração - OBemdito)

Sem sentido
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) disse que 
“não há sentido algum” o 
governo federal insistir na 
adoção da concessão onerosa 
com limite de desconto 
no valor da tarifa no novo 
modelo de pedágio a ser 
implantado no Paraná a partir 
de 2021. “Os paranaenses 
querem uma tarifa muito mais 
baixa. Não há sentido algum 
em adotar um modelo que 
limite os descontos e adote a 
cobrança de outorga”, disse.

Fronteiras abertas
O chanceler paraguaio, 
Antonio Rivas Palacios, 
adiantou que a data de 
reabertura das fronteiras será 
decidida e anunciada em 
conjunto entre os presidentes 
Jair Bolsonaro (Brasil) e do 
Paraguai (Mário Benitez). 
“Portaria brasileira que 
ampliou o fechamento de 
fronteira por mais 30 dias não 
vai afetar o planejamento 
de reabertura gradual das 
fronteiras. A abertura pode 
demorar um pouco mais por 
conta do sistema de passe 
fronteiriço, chamado de 
cidades gêmeas”.

Transparente
O Tribunal de Contas do 
Estado divulgou o índice de 
transparência das prefeituras 
do Paraná, quanto às ações 
e políticas adotadas para 
o enfrentamento ao novo 
coronavírus. A análise dos 
portais da transparência 
foi feita entre agosto e 
setembro. Na avaliação 
Cianorte, Maringá, Pato 
Bragado e Pinhais, estão 
com 100% na aferição.

Propaganda eleitoral
Foi dada a largada para o 
período eleitoral. Agora, os 
candidatos a prefeito e a 
vereador podem pedir votos 
aos eleitores. No Paraná, 
foram registrados cerca de 
36 mil pedidos de registro 

de candidaturas, entre os 
cargos de prefeito, vice-
prefeito e vereador.

A caminho
O líder do Governo na Câmara 
dos Deputados, Ricardo 
Barros (PP), afirmou que tanto 
a proposta do novo carro-
chefe dos programas sociais 
do governo federal quanto a 
de reforma tributária foram 
fechadas e encaminhadas ao 
presidente Jair Bolsonaro e a 
líderes partidários.

Tendência
A proposta da reforma 
tributária é reduzir os 
encargos sobre a contratação 
formal de empregados, a 
chamada desoneração da 
folha de pagamentos. Para 
isso, a ideia é reduzir essas 
cobranças e, em substituição, 
criar um novo imposto. 
Mas a tendência é de o 
Congresso derrubar o veto e 
decidir pela prorrogação da 
desoneração dos 17 setores 
até do fim de 2021.

Cuidados
O presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto 
Barroso, fez o alerta sobre 
a necessidade de manter os 
cuidados contra a covid-19 
durante toda a eleição. O 
ministro citou que, além dos 
cuidados de higiene, deve 
ser evitada a distribuição 
de materiais impressos. 
Barroso falou ainda sobre a 
disseminação de fake news 
durante a campanha. 

Debate franco
Barroso classificou as fake 
news como “um vírus que 
ronda as eleições, capaz de 
comprometer não a saúde 
pública, mas a própria 
democracia” e pediu uma 
campanha “com debate 
público de qualidade, franco 
e robusto, mas com respeito 
e consideração pelas pessoas 
e suas ideias, mesmo que 
diferentes das nossas”.
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Depois da alta de quase 350%, 
venda de vermífugos cai no PR

Após dois meses de forte alta, as 
vendas dos medicamentos antiparasi-
tários e anti-helmínticos, como a Iver-
mectina, registraram queda nas farmá-
cias do Paraná no mês de agosto. 
Segundo dado do levantamento 
realizado pela Linx, líder e especia-
lista em tecnologia para o varejo, 
em parceria com a Fundação Getúlio 
Vargas (IBRE FGV), a quantidade do 
medicamento vendida caiu 81,3% na 
Grande Curitiba e 79,3% nos demais 
municípios do estado, em relação a 
julho deste mesmo ano.

Segundo análise, a queda nas ven-
das ocorreu no mesmo período em 
que a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) proibiu a comerciali-
zação do medicamento sem prescrição 
médica. Apesar da falta de comprova-
ção científica, o remédio foi alvo de 
uma intensa busca no estado por ser 
considerado “preventivo” contra o novo 
Coronavírus e viu seu crescimento dispa-
rar. Em junho, as vendas haviam subido 
349,7% em relação ao mês de maio, 
em Curitiba, e 660,5% nos outros muni-
cípios. O ticket médio na região metro-
politana em agosto de 2020 aumentou 
22,7% em relação ao de 2019, totali-
zando pouco mais de R$ 55.

MANIPULADOS EM UMUARAMA
Em Umuarama este aumento e 

rápida queda nas vendas destes 
medicamentos, não ocorreu diferente 
do que no restante do paraná. Nas far-
mácias de manipulação, por exemplo, 
a busca também foi grande, principal-
mente depois que os medicamentos 
começaram a faltar nas farmácias 
convencionais. A queda pela procura 
também seguiu o andamento do res-
tante do mercado.

Segundo Carlos Barzon, farma-
cêutico e proprietário da Farmácia 
de Manipulação Farmavida, antes da 
pandemia e da descoberta de que o 
medicamento serviria para o trata-
mento ou prevenção ao novo corona-
vírus, a venda era de certa forma con-
siderada irrisória para o faturamento 

da farmácia. “No auge da descoberta 
dos consumidores, a procura cres-
ceu em aproximadamente 300 por 
cento e só diminuiu devido á exigên-
cia da retenção da receita médica”, 
explica e ressalta que: “Há cerca de 
um mês, registramos o maior ‘boom’ 

da história na venda destes tipos 
de medicamentos”. O farmacêutico 
reforça que mesmo com a liberação 
da retenção da receita, sua apresen-
tação ainda é obrigatória para que o 
medicamento possa vir a ser produ-
zido e repassado ao paciente.

A venda de Ivermectina teve o maior ‘boom’ da história. Nos manipulados o aumento foi de mais de 300%

FOTOS: ALEX MIRANDA

Brasil teve queda menor
No cenário nacional, a quantidade 
do medicamento vendida caiu 78,5% 
em relação a julho deste mesmo ano, 
após uma alta de 235% em junho, e 
54% no mês seguinte. A classe mais 
vendida em agosto, com 13,7% de 
representatividade no volume total, 
foi a de antirreumáticos, como a 
Hidroxicloroquina, e antiinflamatórios 
não esteroidais, como o Ibuprofeno. 
Estes medicamentos reassumiram 
a liderança dos mais vendidos, já 
que no mês anterior figuravam em 
segundo lugar. A segunda posição em 
vendas do mês ficou com os analgésicos e antipiréticos, como Dipirona sódica e 
Paracetamol, com 12% de vendas. Fecham o top 3, com 11%, os contraceptivos 
hormonais. Quanto ao ticket médio nacional em agosto de 2020, o valor obser-
vado ficou na faixa de R$ 45, um crescimento de 21% em relação ao mesmo 
mês no ano anterior. Os dados foram obtidos a partir da análise de mais de 
6 milhões de produtos farmacêuticos, sendo mais de 13 milhões de notas de 
compra, comparando os três últimos meses de agosto.

SEGUNDO farmacêutico, a obrigatoriedade da retenção da receita 
fez com que a venda do medicamento se estabilizasse no mercado
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

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

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0008103-63.2008.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Valor da Execução / Cálculo / Atualização

Valor da Causa: R$ 4.229,51
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): LUZINETE CUNHA MENEGUETI

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que,FAZ SABER

através dos autos nº  de  onde é exequente 0008103-63.2008.8.16.0173 Cumprimento de sentença
 e executada  vem tornar públicoAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Luzinete Cunha Menegueti,

e de conhecimento geral de que por este ato procede a  do(a) executado(a) INTIMAÇÃO Luzinete Cunha
 inscrito(a) no CPF nº 029.435.599-54, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que foraMenegueti,

efetuada a penhora sobre os seguintes bens:
 
Cota parte pertencente à executada Luzinete Cunha Menegueti, do Imóvel Urbano –

Data de terras nº 11, da Quadra 01, Conjunto Residencial Jardim União, situado nesta Cidade de
Umuarama/PR, com área de 287,625 m2, com as metragens, divisas e confrontações constantes da
matrícula nº 15.038, do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício desta Comarca de Umuarama/PR.

 
Assim, fica o(a) executado(a)  da referida penhora, bem como, para que, noINTIMADO(A)

prazo de 10 (dez) dias, querendo, manifeste-se requerendo o que de direito, sob pena de considerar-se
aceitos como verdadeiros os fatos contra si articulados se não o fizer.

 
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, 1º de setembro de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Umuarama tem 129 candidaturas
registradas para a eleições 2020

Com a proximidade das 
Eleições Municipais de 
2020, cujo primeiro turno 
acontecerá no dia 15 de 
novembro, candidatos, 
partidos e eleitores devem 
ficar atentos a alguns pra-
zos eleitorais que se ini-
ciaram iniciam no último 
sábado (26).

Desde então, os car-
tórios eleitorais e secre-
tarias dos tribunais elei-
tora is permanecerão 
aber tos aos sábados, 
domingos e feriados.

Os prazos processuais 
relativos aos feitos das 
Eleições de 2020 não se 
suspenderão aos sábados, 
domingos e feriados e, 
até o dia 18 de dezembro, 
através do mural eletrônico 
serão apresentadas as 
comunicações da Justiça 
Eleitoral, sobre processos 
de registro de candidatura, 
representações e em pres-
tações de contas.

Também neste mesmo 
período, o Ministério Público 
será intimado das decisões 
e dos despachos, quando 
nela forem publicados.

CANDIDATURAS LOCAIS
Em Umuarama, o Tribu-

nal Regional Eleitoral regis-
trou 129 candidaturas, 
sendo que quatro delas, 
são de políticos que con-
correm à vaga de prefeito 
da cidade. Outras quatro 
são dos candidatos à vice-
-prefeito e 121 candidatos 
irão disputar as 10 vagas 
disponíveis na Câmara de 
Vereadores.

Celso Pozzobom tenta a 
reeleição, Sandro Gregório, 
advogado luta pela vaga, 
além de Giuliano Turetta, 
também advogado e da 
Professora Beth.

NÚMEROS
O par tido que mais 

apresentou registro de can-
didaturas em Umuarama 
foi o PRTB, com 17 candi-
datos apresentados. Logo 
atrás vem o PSC, com 16 
e depois o Pros, PP e PSL, 
que seguem na terceira 
colocação com 15 regis-
tros cada. O Podemos e o 
PT estão em quarto lugar 
com 14, cada e depois vem 
o PSD com 13, o PTB com 

7 e por fim, o Democratas, 
o PL e o Republicanos que 
registraram apenas uma 
candidatura cada um.

Entre todos os 129 candi-
datos, 86 são do sexo mas-
culino e 43 mulheres somam 
33,3 % dos registros. Do total, 
66 são casados, 33 solteiros, 
23 divorciados, 4 separados 
judicialmente e 3 são viúvos.

A maioria dos candida-
tos está entre os 45 e 54 
anos de idade e apenas 
34,11 por cento, ou seja, 
44 candidatos têm nível 
superior completo. Ainda há 
o registro de que 12 candi-
datos são empresários, 
10 são advogados, 6 são 

servidores públicos, seis se 
registraram com a ocupação 
de vereador (apesar de 8 
dos 10 parlamentares em 
atuação, terem se declara-
dos candidatos à reeleição) 
e 4 são professores.

Nas redes sociais, a 
campanha propriamente 
dita já começou e ‘rastros 
de sola de sapato é o que 
não faltam’. Os candidatos 
estão ‘ralando’ e garim-
pando pelo voto do eleitor, 
mas o TSE orienta, que 
antes de apertar o botão 
‘Confirma’, é importante 
que cada eleitor pesquise 
os candidatos através do 
site tse.jus.br.

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,36 0,24 0,70 2,44
IGP-M (FGV) 2,23 2,74 9,64 13,02
IGP-DI (FGV) 2,34 3,87 11,13 15,23

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
26/8 a 26/9 0,5000 0,1159 0,0000
27/8 a 27/9 0,5000 0,1159 0,0000
28/8 a 28/9 0,5000 0,1159 0,0000
1/9 a 1/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,48% 19,63 
Vale ON -0,79% 58,78 
ItauUnibanco PN -0,04% 22,90 
Cogna ON -4,48% 5,33 
Viavarejo ON -2,43% 17,29 
Embraer ON +3,92% 6,36

IBOVESPA: -2,41% 94.666 pontos

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

Iene 105,52
Libra est. 0,78
Euro 0,86
Peso arg. 76,06

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,4% 5,6320 5,6330 +2,8%
PTAX  (BC) +0,3% 5,5852 5,5858 +2,1%
PARALELO +1,4% 5,5000 5,9100 +3,1%
TURISMO +1,4% 5,5000 5,8900 +3,2%
EURO +0,7% 6,5112 6,5142 -0,4%

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

DÓLAR 28/09

Iene R$ 0,0530
Libra est. R$ 7,19
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1241,00 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/09

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 28/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 147,00 10,5% 16,7%
SOJA Paranaguá 148,00 5,7% 10,4%
MILHO Cascavel 57,00 1,8% 3,6%

SOJA 996,25 -6,25 4,8%
FARELO 332,60 -4,30 9,4%
MILHO 366,75 1,50 2,1%
TRIGO 550,25 6,00 0,3%

SOJA 130,95 0,6% 12,2%
MILHO 52,95 0,9% 4,3%
TRIGO 65,13 0,1% 9,6%
BOI GORDO 236,08 -0,2% 6,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 28/09 PR DIA 30d.

Em 28/09 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Aposta em três 
No Palácio do Planalto, há a 
certeza de que o presidente 
Jair Bolsonaro vai indicar três 
e não dois ministros para o 
Supremo Tribunal Federal, 
como está previsto, até o fim 
de seu mandato. No plano, 
estão um “terrivelmente 
evangélico”, para a vaga de 
Celso de Mello este ano; 
um católico para a vaga de 
Marco Aurélio Mello, que 
se aposenta ano que vem; 
e um conservador (não 
necessariamente de cunho 
religioso) para vaga que pode 
surgir com uma esperada 
antecipação forçada de 
aposentadoria, segundo 
relatos entre gabinetes 
palacianos.

Pró-vida
O tema é tão evidente nesta 
eleição que candidatos 
pró-família são chamados a 
assinar compromisso com a 
pauta, num programa tocado 
pelo grupo Legisladores Pela 
Vida - que promete ampla 
divulgação das candidaturas 
em variadas plataformas.

Eleição da covid
Os candidatos a prefeito e a 
militância se fazem de cegos 
frente ao comunicado do TRE 
de estados do Nordeste. Nas 
capitais, vários candidatos 
foram às ruas com carros 
de som, carreata, e corpo a 
corpo com aglomerações. 

MERCADO
No saldo
Levantamento feito pela 
Icatu Seguros de janeiro a 
junho deste ano mostra que, 
apesar da crise, os fundos de 
previdência tiveram menos 
resgates em comparação aos 
fundos do mercado aberto.

Carteira do bilhão
A análise considerou 43 
fundos de previdência de 
multimercados, ações, 
crédito privado e renda 
fixa, que somam mais de 

R$ 13,2 bilhões da carteira 
da seguradora, e os 
concorrentes que chegam a 
R$ 30 bilhões.

Portugal-Alagoas
A rede Galé vai construir 
seu novo resort no Brasil na 
Praia de Carro Quebrado, 
em Barra de Santo Antônio, 
Alagoas. O presidente da 
rede, Jorge Rebelo, inovará: 
o hotel será temático sobre 
literatura e homenageará 
grandes autores.

Memória viva
Por falar em literatura, a 
Livraria Resistência Cultural, 
do conhecido editor José 
Loredo, está vendendo a R$ 
20 livros do ex-ministro da 
Fazenda Delfim Netto.

Imortalizando cenas
Orlando Brito, mais de 
50 anos de fotografia - o 
homem que regisgrou 
a rotina de todos os 
presidentes da República 
desde o regime militar 
- é (merecido) tema do 
documentário “Não Nasci 
Para Deixar Meus Olhos 
Perderem Tempo”. Será 
exibido hoje no festival “É 
Tudo Verdade”.

Guinada à direita
A esquerda (Frente 
Ampla) venceu a eleição 
para governar a capital 
Montevidéu, mas a 
grande vitória no Uruguai, 
contabilizados os votos, 
é da direita, após anos 
de domínio do grupo de 
Pepe Mujica e Tabaré 
Vazquez. O convervador 
Partido Nacional (do atual 
Presidente de direita Lacalle 
Pou) ganhou 15 dos 19 
Departamentos uruguaios.

Dois projetos em 
curso na Câmara dos 
Deputados são similares à 
lei paranaense que proíbe 
do uso do cerol em linhas 
de pipa em todo o país. A 
lei proposta na Alep, é de 
autoria dos deputados Luiz 
Claudio Romanelli (PSB), 
Dr. Batista (DEM), Gilson 
de Souza (PSC), Coronel 
Lee (PSL) e Delegado 
Francischini (PSL), proíbe 
no estado a posse, o uso, 
a fabricação, a comercia-
lização e o transporte de 
linhas cortantes.

O deputado Romanelli 
ressaltou que mais uma vez 
o Paraná é exemplo para o 
Brasil. “Criamos a lei que 
agora poderá ser esten-
dida em todo país para que 
a vida de motociclistas, 
ciclistas e pedestres seja 
preservada”, disse.

As propostas dos depu-
tados federais Ricardo 
Silva (PSB-SP) e Delegado 
Marcelo Freitas (PSL-MG) 
preveem o fim definitivo 
ao uso do cerol – mistura 
de cola com vidro moído – 
nas linhas de pipas.

O projeto de Ricardo 
Silva tipifica no Código Penal 
(CP) o uso, venda e porte 
de cerol ou linha chilena 
como crime de perigo para 
a vida ou saúde de outros, 
com pena de três meses a 
um ano de detenção.  

A proposta do Dele-
gado Freitas amplia a 
pena dos crimes de homi-
cídio e lesão corporal em 
1/3 se praticados com 

Proibição
do Cerol

pipa cheia de cerol. Para 
ele, a mudança é neces-
sária para coibir o uso 
que provoca acidentes, 
alguns deles, fatais.

ACIDENTES
Nos primeiros oito 

meses do ano, ocorre-
ram 1.559 acidentes 
em Curitiba envolvendo 
motociclistas. No mesmo 
período do ano passado, 
foram 1.856 acidentes, 
uma redução de 16%. Os 
dados são do Batalhão 
de Trânsito. “Houve redu-
ção de 20% no número 
de feridos e de 13% no 
número de mortes. Esses 
dados já incluem os aci-
dentes com linhas de 
cerol. Precisamos cons-
cientizar as pessoas que 
gostam de empinar pipa 
sobre os riscos do uso do 
cerol e da linha chilena 
para que esses números 
sejam ainda menores”, 
aponta Romanelli.

PROJETO criado no Paraná pode 
virar Lei Nacional
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Polícia retira maconha, pistola e 
celulares da cadeia de Umuarama

Durante revista na cadeia 
pública de Umuarama, as equipes 
policiais encontraram uma arma, 
drogas, celulares, entre outros 
objetos dentro das celas. O ‘bate-
-grade’ aconteceu no último sábado 
(26) e contou com apoio da equipe 
do Setor de Operações Especiais 
(SOE), do Depar tamento Peni-
tenciário em Maringá e Policiais 
Penais do Depen (Departamento 
Penitenciário do Paraná).

De acordo com a assessoria 
do Depen, a operação aconteceu 
em decorrência da apreensão, na 
sexta-feira (25), de uma sacola 
contendo diversos ilícitos e uma 
pistola de calibre 6.35. Após esta 
apreensão, surgiram denúncias 
de que haveria outra arma no inte-
rior da cadeia.

Também através de denúncia 
anônima, uma pessoa relatou 
que estaria sendo ameaçada e 
extorquida por um preso, que 
utilizava um celular para a prá-
tica do ato ilícito. Em diligên-
cias, os policiais aprenderam 
três telefones celulares na ala 

tida como ‘Seguro’. Posterior-
mente o ‘bate-grade’ aconteceu 
dentro das alas maiores, depois 
que os detentos foram retirados 
e alojados no solário.

Durante os procedimentos foi 
encontrada uma pistola da marca 

Taurus de calibre 6.35; 479 gra-
mas de maconha; 8 gramas de 
cocaína; 62 telefones celulares; 13 
baterias; 45 carregadores; 6 esto-
ques artesanais, além de diversos 
cadernos com anotações de uma 
suposta organização criminosa.

APREENSÃO aconteceu depois que uma pistola idêntica foi apreendida sendo levada para dentro da cadeia

DEPEN

Um homem de 26 anos, foi preso 
no domingo (27), transportando 
maconha em sua bagagem, em um 
ônibus de linha na PR-323, em 
frente ao posto de fiscalização 
da Polícia Rodoviária Estadual 
de Cianorte (86 quilômetros de 
Umuarama). As malas com a droga 
estavam no bagageiro do coletivo 
e foram encontradas durante revista 
de rotina. Os 19 tabletes pesaram 
25,350 quilos. Também foram 
encontradas 150 gramas de skunk. 
O passageiro e as drogas foram enca-
minhados para a Delegacia de Polícia 
Civil de Cianorte.

DIVULGAÇÃO



09LOCALUMUARAMA, 29 DE SETEMBRO DE 2020

Preso confessa furto mas nega 
participação na morte de casal

A Polícia Civil (PC) continua as 
investigações sobre o caso do 
casal de Goioerê Kawane Cleve, 23 
e Rubens Biguetti, 29, em Goioerê, 
desaparecidos há oito semanas, 
desde o último dia 3 de agosto. 
Ainda não há detalhes sobre o 
paradeiro dos corpos do casal – a 
PC trabalha com a hipótese de 
duplo homicídio. Cinco pessoas 
foram presas sob suspeita de 
envolvimento no caso: Suziane 
Ferreira dos Santos, Mauro José 
Cavalcante Sobrinho (Ceará), 
Alessandro Benatti (Mohamed), 
Lucas Vinicius Pimenta e James 
Ademir Pereira.

A Polícia vai pedir a prorrogação 
da prisão de Suziane, que já estava 
detida por tráfico de drogas quando 
o mandado pelo envolvimento no 
desaparecimento de Kawane e 
Rubens foi expedido pela justiça.

Mohamed prestou depoimento, 
porém usou o direito de ficar em 
silêncio. Já James, de acordo com 
o que o delegado Adailton Ribeiro 
Jr, admitiu ter furtado a casa do 
casal. “Ele confessou o furto, mas 
nega qualquer outro envolvimento”, 
salientou o delegado.

Um dia após o desparecimento 
de Kawane e Rubens foi registrado 
um fur to na residência em que 

No domingo (27), em Francisco Alves, 
a PF, Cobra/BPFRon e GOA/Polícia 
Civil visualizaram movimentação suspeita 
em estrada rurais e abordaram um caminhão 
Mercedes Bens, 1113, carregado com 
450 caixas de cigarros paraguaios. O 
motorista foi preso em flagrante e, segundo 
a polícia, a apreensão gerou um prejuízo 
de aproximadamente R$ 1,150 milhão ao 
crime organizado.

viviam. Os objetos foram recupe-
rados pela PC em uma operação 
deflagrada no último dia 16 de 
setembro.

A Polícia Civil continua fazendo 

diligências para desvendar o que 
aconteceu com o casal, cujo filho 
bebê, que foi deixado em frente a 
uma casa no centro da cidade, está 
sob os cuidados da avó materna.

DIVULGAÇÃO
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Muito cuidado 
na volta às aulas

O cuidado com a vida dos seus colaboradores e 
dos produtores e trabalhadores rurais do Paraná é uma 
prerrogativa central do SENAR-PR.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, a 
entidade vem orientando seu público para que adotem uma 
série de cuidados para evitar a difusão da doença. Como 
medida final, os cursos presenciais foram suspensos, 
e em outra ponta, foram ampliadas as capacitações na 
modalidade Ensino a Distância (EaD).

Durante este período em que estiveram impedidos 
de ministrar suas turmas, diversos instrutores passaram 
por um processo de atualização, com alterações nos 
planos de aula e nos espaços físicos das turmas, 
para que pudessem ser adotadas medidas preventivas 
quando as aulas retornassem.

Com a segurança de que foram adotados rigorosos 
protocolos de saúde para garantir a integridade de 
instrutores e alunos, o SENAR-PR retoma, a partir de 13 
de outubro, as aulas presenciais, obedecendo aos decretos 
municipais que disciplinam este tipo de atividade conforme 
orientação dos órgãos de saúde.

A pandemia não acabou. Os cuidados que devemos 
tomar diariamente também não. Desta forma, o uso de 
máscaras, álcool em gel e outras regras para evitar a 
contaminação continuam valendo. Acesse o site e confira 
quais os cursos presenciais que estão disponíveis e também 
os cursos EaD: www.sistemafaep.org.br

sistemafaep.org.br

PM apreende mercadoria 
contrabandeada na PR-323

Policiais militares de 
Umuarama apreende-
ram no final da tarde de 
ontem (segunda-feira, 
28,) uma grande quanti-
dade de produtos contra-
bandeados do Paraguai. 
A mercadoria seguia 
pela rodovia PR-323 
quando houve a aborda-
gem inicial seguida de 
averiguação.

De acordo com os poli-
ciais militares, integran-
tes do 25º batalhão da 
PM de Umuarama, uma 
equipe policial retornava 
de patrulhamentos reali-
zados em municípios da 
região que fazem parte 
da área de compreensão 
do 25º BPM, quando se 
depararam com a cami-
nhonete Ford Ranger 
suspeita. Na altura do 
trevo de acesso à rodovia 

PR-468 (Mariluz), resol-
veram abordar o veí-
culo, que era ocupado 
por dois homens.

Na averiguação inicial, 
foram encontradas ape-
nas irregularidades na 
documentação da cami-
nhonete que foi levada 
posteriormente ao Bata-
lhão para uma vistoria 
mais minuciosa.

Foi então que os poli-
ciais localizaram a mer-
cadoria. Foram encontra-
dos perfumes, relógios, 
telefones celulares de 
várias marcas, além de 
acessórios para telefones 
celulares e alguns fardos 
contendo centenas de 
fantoches de tecido.

Toda a mercadoria foi 
encaminhada à Delega-
cia da Receita Federal 
de Guaíra.

MERCADORIA apreendida foi levada á Receita Federal de Guaíra
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se tiver a oportunidade, reserve um tempinho para diminuir o 
ritmo e repensar algumas coisas. A boa notícia é que a Lua se 
entende com Urano e avisa que há chance de entrar um dinheiro 
que não estava esperando. 

Touro 21/04 a 20/05
As amizades estarão mais ativas e você poderá contar com o apoio 
da turma para o que precisar. Os interesses em comum devem 
crescer e isso fortalece ainda mais o lance com quem ama. Se 
estiver só, os amigos terão papel importante na paquera.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua avisa que é hora de dar um pouco mais de importância 
à imagem que passa aos outros. Em harmonia com Júpiter, a 
Lua também vai favorecer algumas mudanças mais radicais, 
seja na vida profissional ou na sua imagem. 

Câncer 21/06 a 21/07
Viagem ou passeio com os amigos deve se tornar um grande 
sonho de consumo, mas talvez seja preciso adiar esse reencon-
tro tão esperado. Sair da rotina aumenta suas chances de se 
dar bem na conquista, mas será difícil colocar isso em prática. 

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
Você estará mais irredutível em alguns assuntos e pode ter 
dificuldade para interagir com pessoas tradicionais que não pen-
sam da mesma maneira que você. Um amor à primeira vista 
não está descartado. 

Aquário 21/01 a 19/02
O astral dessa terça é favorável para organizar as contas. A 
discrição pode ser a chave para o sucesso, não se esqueça. 
Se confia na solidez do seu romance, aproveite para organizar 
a vida financeira do casal. Um caso escondido pode ser desco-
berto se não tiver cuidado.

Peixes 20/02 a 20/03
Se tiver a chance de ajudar alguém, vai se sentir muito melhor 
consigo mesma: experimente! Esse é um bom momento para 
fazer as pazes e reforçar os laços com os amigos. Um bom 
papo ajuda a colocar os pingos nos is e garante um astral mais 
gostoso e descontraído com o love. 

Trabalho em home office recebe as melhores energias. Se não 
esconder o cartão de crédito, pode ter dificuldade para resistir 
à tentação e acabar se esbaldando nas ofertas que recebe. Um 
amor do passado pode despertar saudade se está só.

Se estiver pensando em cuidar melhor do seu corpo, aproveite 
as boas energias enviadas por Lua e Júpiter para abandonar 
velhos hábitos e mudar a rotina. Tenha cuidado para não sair 
da linha e perder a concentração nas tarefas de rotina. Sua 
sensualidade ajuda a animar a paquera.

Com as bênçãos da Lua, os relacionamentos continuam em desta-
que e você vai se sentir melhor se estiver na companhia de outras 
pessoas. É melhor não passar dos limites e cuidar das tarefas de 
rotina primeiro. Um namoro ou lance recente pode se firmar.

Tarefas que precisam ser feitas em casa podem exigir parte da 
sua atenção. Mal-entendido ou atritos com um familiar não estão 
descartados à noite. Pode surgir a oportunidade de mudança de 
emprego, se já vinha tentando isso há um tempo. 

A Lua segue em seu paraíso astral e garante que você vai 
esbanjar criatividade. Aproveite o bom momento para fazer uma 
fezinha. Fake news ou mal-entendidos em notícias sobre saúde 
pode trazer riscos. Na dúvida, cheque tudo em sites confiáveis 
antes de embarcar em uma dieta maluca.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 11

FSIO
ESTIAGEM

CRISTIANA
TRIDTI
IAODEUS
LOGUNS

MITOLOGIA
ZNEOAB

MARIDOS
NUAFAMA
TGVENDAR

MEIAIDADE
DIRETOS

SARARATA

Utilidade 
do estrume

na agri-
cultura

Animado
por bom

êxito 
conseguido

O pedido
da pessoa
insaciável

Período 
de seca

(?) Olivei-
ra: , atriz 
de "Topís-
sima" (TV)

Orlando
Teruz,
pintor

História
fabulosa

dos
deuses

(?)
Zeppelin,

banda
de rock

 Tipo san-
guíneo do
receptor
universal

O homem
casado

Entidade
nacional

dos advo-
gados

Canto;
esquina

(?) e crua:
a verdade

sem
rodeios

Conso-
antes de
"toga"

Período
entre a

vida adulta
e a velhice

Os voos
sem

escalas

Mulato de 
cabelos
claros

Técnica de
meditação
Band-(?):
curativo

Onde vivem 
Emília, Narizinho e
Pedrinho (Lit. inf.)
Título nobre inglês

A vogal
do pingo

Logaritmo
(símbolo)

Idem
(abrev.)
Aflição; 

sofrimento

Inverte a
posição 
Ar, em
inglês

Está
(red.) 

Presa com
cordão

Reputação
Tapar os

olhos com
faixa 

Urrada;
bramida

Divindade
suprema
Certas

pessoas

Equivale
a "tu" 

Manha de
criança

Fazer
injúria a
alguém

3/aid — air — led — sir. 4/ioga. 9/cristiana — mitologia.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Toda alegria lembra algo. Nunca é uma 
posse, sempre é um desejo por algo re-
moto no tempo ou no espaço, ou ainda 

‘prestes a vir a ser’.  
( C. S. Lewis)  

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de cum-
primentos para os 
leitores da coluna 
que fazem aniver-
sário -,  Lucilene 

Pedrangelo, Ediane 
Ungaro, Marlon Ale-
xander  Nascimento 
Caldas, Marta Rich-
ter Cabral, Suzana 
Cristiane Callegari 
Oliveira , Carlos 
Agenor Coelho, 

Larissa Souza Bento 
Lima,  e  Manoel 
Olimpio Maia dos 

Santos. Da coluna: 
felicidades.

Seu Futuro!
O mercado imobiliário está em 

alta. Sem crise e com oportunida-
des. Ganhe até 7 vezes mais que a 

poupança investindo em imóveis e a 
Morena oferece isso com o seu  novo 

lançamento construtora Morena, 
onde pretende  pretende atrair jovens 
investidores ao mercado imobiliário 
com opções a partir de R$998 men-

sais. Isso mesmo. Desde o tempo dos 
nossos avós ouvimos o conselho que 
“investir em imóveis é mais segu-
ro”. De fato, esses ensinamentos se 

mostram ainda mais sábios agora. Vá 
conhecer e invista no seu futuro. Crie 

um futuro Top. . . 

ZOOM
Em tempos de recoração do Hightea (ano 2017) -, Margarette Merçon Vieira dá o ar da 

graça no zoom da coluna.

CLAUDINEI MORANDO 
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

LATINHA
78% dos brasileiros ouvem rádio, 

aponta estudo, de 13 regiões metro-
politanas pesquisadas, ouvem rádio. 
E não é pouco. Desses, 3 em cada 
5 escutam rádio todos os dias e 

passam 4 horas e 41 minutos diaria-
mente consumindo o meio. É o que 
mostra estudo d a Kantar.  Acessado 
em diferentes locais e equipamen-

tos, 78% ouvem rádio em casa, 
18% no carro e 3% no trabalho. 

O destaque está entre os que têm 
entre 20 a 49 anos, entre eles 83% 

escutaram rádio nos últimos 30 dias. 
O tradicional aparelho de rádio não 
saiu de moda, já que 81% consome 
o meio por aparelho radiofônico, 

que também inclui o rádio do carro, 
mas a disputa com as outras plata-
formas se acirra: 23% dos ouvintes 
escutam o rádio pelo celular, 3% 
pelo computador, e 4% em outros 

equipamentos. como smarthphones, 
tablets, notebooks e smart tvs.

Que venha 2021!

A Coluna já começa a contagem regressiva e olhando os arquivos dos 
primórdios de  2011 destaca esta confraternização da empresa Zaeli, na 
Chácara  Mafalda. Que o clima de alegria e bons planos se repita para o 

tão esperado ANO NOVO. Vem logo 2021. . .  

ARQUIVO COLUNA ZC

Sonia, Solange e Sueli Zanatto  iluminam a coluna desta terça-feira

ARQUIVO COLUNA ZC
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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

A trajetória do imigrante português 
que se tornou um dos principais 
empreendedores do Paraná agora 
está registrada em livro. Joaquim 
Fernandes Martins, dono da rede de 
supermercados Planalto, que opera 
em Umuarama e cidades da região, 
fez questão de encontrar-se com 
o Reitor da Unipar, Carlos Eduardo 
Garcia, para presenteá-lo com a obra.

Em conversa descontraída, o 
empresário disse estar orgulhoso da 
publicação: “Fiz este investimento 
com a intenção de compartilhar com 
amigos e clientes minha história 
de vida para, quem sabe, servir de 
motivação aos que lerem”.

Em tom sóbrio, demonstrando 
despretensão, relatou um pouco das 
suas mais marcantes experiências, 
desde que resolveu sair de 
Portugal, quando jovem, para vir 
ao Brasil em busca de uma vida 
melhor. Lembrando de sua origem 
humilde, diz que “trabalhou duro” 
para vencer.

Seu Joaquim, como é conhecido 
em Umuarama, aportou em 
Santos em 1955, mas poucos dias 
depois já estava “desbravando” 
no Paraná. Chegou com uma 
pequena mala de pertences, junto 
com a experiência de caixeiro e 

muitos sonhos. 
Não demorou para suas 

expectativas se confirmarem e seu 
trabalho árduo gerar bons frutos, 
que o levou a pontuar entre os 
empresários mais bem-sucedidos 
não só no setor de comércio do 
Estado, mas também na pecuária, 
considerando seu pioneirismo em 
criação de gado PO.

“Sua trajetória é para nós 
inspiração”, salientou o Reitor. 
“Homens como o senhor, que não 
se desviam dos obstáculos, mas pelo 
contrário, têm coragem e disposição 
para enfrentá-los e superá-los, 
devem ser reverenciados; creio que o 
livro materializa esse reconhecimento 
incontestável”, completou.

Reitor recebe empresário Joaquim 
Martins e ganha livro biográfico 

MEMÓRIAS

Reitor agradeceu o presente com elogiosEXTRAVIO DE ALVARÁ DE 
LICENÇA MUNICIPAL

COMÉRCIO DE FRUTAS THOMAZ & 
CIA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ 
sob nº 00.429.955/0001-69, 
situada na Rodovia PR 323 KM 311, 
Box 02, Ceasa, Parque Industrial III, 
nesta cidade de Umuarama, Estado 
do Paraná, vem publicar o extravio 
do ALVARÁ DE LICENÇA Nº 18984. 
Com esta publicação o mesmo 
fica sem nenhum efeito legal.

Fogo na Ilha

Foi controlado no último sábado 
(26) o incêndio que atingiu a Ilha 
Bandeirantes, no Parque Nacional 
de Ilha Grande. O fogo começou na 
segunda-feira (21) na ilha, que está 
localizada em frente ao balneário 
de Porto Camargo, distrito de Ica-
raíma, na divisa entre o Paraná e 
o Mato Grosso do Sul.

Conforme o ICMBio, cerca de 2 
mil hectares de vegetação foram 
queimados com o incêndio. Não 
havia registros de animais feridos. 
Bombeiros de Umuarama e de três 
cidades do Mato Grosso do Sul, do 
Batalhão de Operações Aéreas da 
PM e do ICMBio atuaram nos seis 
dias de operação para combater o 
fogo. Equipes ficaram em alerta 
para possibilidade de retorno de 
focos de incêndio. O ICMBio acre-
dita que um raio possa ter pro-
vocado o incêndio, já que o local 
onde as chamas começaram é de 
difícil acesso.

DIVULGAÇÃO



16  ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 29 DE SETEMBRO DE 2020

Grupo Borboletas do Pedal 
cria vídeo motivacional

O grupo Borboletas do pedal, 
de Umuarama, fez um vídeo para 
ajudar as pessoas que estão com 
algum tipo de problema, em espe-
cial as integrantes. O grupo nasceu 
com o objetivo de ajudar mulhe-
res que queriam iniciar a prática 
do pedal. Patrícia Silva, 38 anos, 
administradora, conta que peda-
lava em outro grupo, formado prin-
cipalmente por pessoas com mais 
experiência no espor te. Outras 
amigas queriam começar a pedalar, 
mas algumas tinham vergonha de 
entrar em um grupo com pessoas 
mais experientes ou imaginavam 
que não aguentariam o ritmo. Sur-
giu então a ideia de criar um grupo 
para quem estava começando.

Desta forma, surgiu o Borboletas 
do Pedal. Patrícia e outras mulheres 
que são mais experientes ajudam as 
novatas, traçam rotas e, geralmente 
uma vez por semana, acontece este 
pedal mais leve, com menor quilo-
metragem para que as iniciantes 
possam se desenvolver na prática. 
Hoje são mais de 160.

PROBLEMAS EMOCIONAIS
No decorrer das atividades, 

Patrícia conta que percebeu 
que cerca de 90% das mulheres 
tinham dificuldade de se integrar 
em outros grupos, por insegurança, 
baixa autoestima e até casos mais 
graves associados à depressão, 
por exemplo. Vendo fotos das par-
ticipantes, muitas outras começa-
ram a procurar as Borboletas do 
Pedal, especialmente pela motiva-
ção que o grupo transmite.

Ela explica que muitas vezes 
o maior obstáculo para é sair de 

casa. E que o pedal não é apenas 
vencer o sedentarismo, mas sim 
trazer objetivos de vida para as 
pessoas. Devido a esta motivação, 
o grupo resolveu fazer o vídeo para 
o Setembro Amarelo, pois, “assim 
como elas, há muitas pessoas que 
estão com o coração solitário”. As 
pessoas interessadas em partici-
par do grupo Borboletas do Pedal 
podem acessar o Instagram e fazer 
contato através do direct. (Colabo-
ração OBemdito)

GRUPO foi criado para incentivar mulheres a praticar o esporte

DIVULGAÇÃO
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