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Fuga frustrada 
O motorista do carro da foto desobedeceu uma ordem da Polícia Rodoviária Federal quando se deslocava em 
alta velocidade em direção ao noroeste do Paraná. A perseguição só terminou quando o veículo saiu da pista 

de rolamento e invadiu uma propriedade rural. O carro estava carregado com uma grande quantidade de 
maconha e skunk (supermaconha). O condutor fugiu. l Pág. 10

Parlamentares aprovaram proposta do Executivo que altera trechos da lei que trata do 
Conselho Municipal do Fundeb em Umuarama. O texto aprovado por unanimidade será 

levado na próxima segunda-feira para segundo turno de votação e, depois, encaminhado 
para sanção do chefe do Executivo. A mudança ocorreu diante de uma inconsistência legal 

descoberta em reunião do próprio conselho. l Pág. 5
DIVULGAÇÃO
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Colégios militares
A Assembleia Legislativa aprovou em 2ª e 3ª votações, o projeto de 
lei que autoriza e regulamenta o funcionamento de até 200 Colégios 
Cívico-Militares no Paraná. Se houver alta demanda, a ocupação das 
vagas será definida por sorteio. A implantação do modelo será de 
escolha livre da comunidade escolar através de consulta pública, 
em municípios com mais de 10 mil habitantes e que tenham duas 
escolas estaduais. O modelo irá respeitar a ‘liberdade de aprender, 
ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o 
saber. A gestão será compartilhada, as aulas serão ministradas 
por professores da rede estadual, enquanto os militares serão 
responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, 
segurança, disciplina e atividades cívico-militares.

Hackers livres
O juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Ricardo Leite, mandou 
soltar os hackers Walter Delgatti Neto e Thiago Eliezer, acusados 
de invadir os celulares de diversas autoridades, entre elas o 
ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública 
Sergio Moro e procurador da República Deltan Dallagnol, ex-
coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Os 
kackers estavam em prisão preventiva desde o ano passado e o 
magistrado viu “excesso de prazo” nas detenções.

Pedido da DPU
O magistrado atendeu ao pedido da Defensoria Pública da União 
(DPU), que defende ambos os réus. O órgão conseguiu anular 
audiências em que os dois seriam ouvidos por não ter conseguido 
acesso à delação premiada de um dos denunciados pela invasão. 
Como as novas audiências não têm data para acontecer e o juiz 
deu mais prazo para que a DPU analise os documentos a que 
ainda não teve acesso, o juiz Ricardo Leite autorizou que os réus 
fiquem em liberdade. “Entendo que manter a prisão preventiva de 
Thiago Eliezer Martins Santos e de Walter Delgatti Neto durante 
toda a instrução criminal acarretará inevitável excesso de prazo”, 
escreveu. Eles vão usar tornozeleiras eletrônicas e estão proibidos 
de manter contato entre si e com outros acusados no caso. 
Também estão proibidos de acessar a internet.

Pedalada ou 
estratégia?
Ricardo Barros (PP-PR) afirmou 
ontem (29) que o valor a 
ser pago pelo Renda Cidadã 
será definido na votação do 
Orçamento pelo Congresso. 
O parlamentar falou sobre 
o projeto de ampliar a 
transferência de renda no País 
utilizando recursos do Fundeb 
e dos precatórios. A proposta 
está sendo classificada como 
“pedalada” por especialistas. 
Barros, porém, defendeu o uso 
dos precatórios para pagamento 
do programa. Esses gatilhos, 
segundo ele, já são usados por 
estados e municípios.

PEC dos Gatilhos
Barros explica que os 
precatórios ficam com R$ 
55 bilhões do Orçamento. 
“A partir de 2% da receita 
líquida, o governo deposita 
o recurso e o Judiciário 
paga cronologicamente, 
dando preferência aos 
precatórios alimentares. 
Vai pagando os precatórios, 
mas limitado ao percentual 
da receita líquida, como 
já acontece nos estados e 
em vários municípios”. A 
chamada PEC dos gatilhos, 
com as medidas, deve ser 
apresentada ao Senado 
Federal pelo senador Marcio 
Bittar (MDB-AC).
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Em 14 cidades do PR apenas um 
candidato disputa pela prefeitura

Em todo o país, 106 dos 5.568 
municípios onde haverá eleição 
municipal neste ano apenas uma 
pessoa se candidatou para ocu-
par a prefeitura. Essas cidades 
estão localizadas, principalmente, 
no Rio Grande do Sul, em Minas 
Gerais e no Paraná.

O número de municípios com can-
didatos únicos é próximo ao regis-
trado em outras eleições municipais. 
Foram 95 municípios em 2016 e 
108 em 2012.

Os municípios dessa lista têm 
de 1 mil (Engenho Velho-RS) a 25 
mil eleitores (Pimenta Bueno-RO). 
Nessas cidades, onde há apenas 
um concorrente, é necessário ape-
nas um único voto válido para que 
o candidato seja eleito. Na prática, 
portanto, o candidato precisa ape-
nas votar em si mesmo.

Na Paraíba, o único município a 
integrar a lista é São José do Sabugi, 
onde 3.903 eleitores estão aptos 

para votar. O candidato a prefeito 
Domiciano (DEM) quer a reeleição 
junto com o vice Tantico (Cidada-
nia). No Rio, situação similar ocorre 
em Macuco, onde 7.116 eleitores 
estão inscritos.

No Rio Grande do Sul, estado 
com o maior número de casos, 
os candidatos únicos estão em 
Chuí (4.330 eleitores), Veranópolis 
(17.540), Catuípe (7.329), Entre-Ijuís 
(7.114), Tuparendi (7.087), Segredo 
(5.484), Morro Reuter (5.245), Gau-
rama (5.129), entre outros.

Os 106 candidatos únicos são 
filiados a 23 partidos, sendo que 
MDB (18), PP (14) e PSDB (12) são 
as siglas mais frequentes.

PARANÁ
No estado do Paraná, em 14 

cidades não haverá disputa pela 
administração municipal entre 
2021 e 2024. Na lista do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), está 

Corbélia, onde o candidato único 
é o Dr. Giovani (MDB); do mesmo 
partido, mas em Moreira Sales, o 
candidato único é Rafael Bolacha; 
em Catanduvas o candidato é o Pro-
fessor Lemos (PSD); em Juranda, 
Leila Amadei (PSD); em Santa Cruz 
de Monte Castelo a somente se 
candidatou Fran Boni (PSD); em 
Francisco Alves o único na disputa 
é Valdinho do PSDB; na cidade de 
Prancita Lange do PL é o único can-
didato; já em Santana do Itararé, 
Zé Izac do PT vai sozinho na dis-
puta; Juninho do PSB é o único a se 
candidatar em Cafezal do Sul; em 
Indianópolis Juliano da Farmácia do 
PSD; na cidade de Salgado Filho, 
Professor Volmar do PL; em São 
José das Palmeiras, Nelton Brum 
(PSD); em Rancho Alegre o único 
candidato é Fernando do PROS e 
finalmente em Bom Sucesso, Nil-
son do PSDB foi o único a se ins-
crever para disputa na majoritária.

DIVULGAÇÃO

ONDE há apenas um concorrente, é necessário apenas um único voto válido para eleger o candidato. Na prática, o candidato precisa apenas votar em si mesmo
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Nesta semana surgi-
ram rumores entre pes-
cadores de Umuarama e 
região de que a piracema 
poderia começar já no 
início do próximo mês. 
Tradicionalmente, a pira-
cema – que é o período 
de reprodução de pei-
xes – limita a prática da 
pesca de 1º de novembro 
a 28 de fevereiro.

Os rumores da alte-
ração de data ganharam 
força em grupos de men-
sagens instantâneas uti-
lizados por pescadores, 
que na região de Umua-
rama são numerosos em 
razão da proximidade dos 
municípios com o Rio 
Paraná, onde as pescas 
amadora e profissional 
são muito difundidas.

Conforme o Insti -
tuto Água e Terra (IAT), 
o período da piracema 
não deve, ao menos por 

Antecipação
da Piracema

enquanto, sofrer alte-
rações. “A princípio o 
período de defeso, (Pira-
cema) continua sendo 
entre o dia 1º de novem-
bro e o dia 28 de fevereiro 
do ano seguinte”, infor-
mou o órgão estadual.

DEFESO
A piracema tem como 

objetivo proteger o esto-
que de peixes nativos no 
Estado. É durante esse 
período que a maioria 
das espécies nativas 
estão em fase migratória 
e reprodução.

Nas bacias do Paraná 
e Iguaçu existem mais de 
100 espécies de peixes 
de diferentes compor-
tamentos, parte destas 
consideradas espécies 
migradoras. Elas reprodu-
zem pelo menos uma vez 
ao ano, sendo no período 
mais quente do ano.

PESCADORES se preocupam com possível antecipação do período de 
paralisação da pesca

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Desenvoltura
Deputado paranaense de 
confiança do presidente 
Jair Bolsonaro, Filipe 
Barros sobe os degraus da 
política de Brasília ao se 
dedicar a resolver arestas 
partidárias e políticas 
do PSL com o sabor da 
mineirice que a política 
brasiliense permite. O 
deputado, que representa 
Londrina, tem na 
proximidade de Bolsonaro 
as responsabilidades e as 
missões confiadas pelo 
primeiro mandatário.

Missioneiro
Bolsonaro tem escalado 
Filipe Barros para exercer 
atividades parlamentares 
e políticas, que somente 
designa aos mais próximos 
(e, claro, aos familiares). 
Sob sua responsabilidade 
estão inúmeras 
candidaturas a prefeito 
e vereadores em várias 
regiões do Paraná. Estado 
que teve Ney Braga, Souza 
Naves, Bento Munhoz da 
Rocha, Amauri Oliveira e 
Silva, Nelson Maculan, José 
Richa, Wilson Moreira, 
Mauricio Fruet e Euclides 
Scalco (fundadores do 
PSDB), Luiz Carlos Hauly 
(líder do presidente FHC), 
Osmar Serraglio (relator 
da CPI do Mensalão) e um 
protagonismo à altura de 
seu potencial. Filipe Barros 
trilha o longo caminho 
de respeitabilidade em 
Brasília. Como bom 
paranaense, afirma: “Luto 
pelo Brasil, brigo pelo 
Paraná e defendo Londrina 
e os municípios.”

Cívico-militares
A Assembleia Legislativa 
aprovou o projeto de lei que 
autoriza e regulamenta o 
funcionamento de até 200 
colégios cívico-militares no 

Paraná. A implantação dos 
colégios será via consulta 
pública, em cidades com mais 
de 10 mil habitantes e em 
colégios com vulnerabilidade 
social, baixos índices de fluxo 
e rendimento escolar, e que 
não ofertem ensino noturno.

Transplante
O deputado Pedro Lupion 
(DEM) destacou o número 
de transplantes realizados 
no Paraná. “Mesmo com as 
dificuldades da pandemia 
do coronavírus, o Paraná 
liderou as doações e 
transplantes de órgãos 
no Brasil neste primeiro 
semestre”, afirmou.

Retomada parcial
A Secretaria da Saúde do 
Paraná publicou resolução 
que permite que alunos 
de cursos técnicos e 
profissionalizantes, de 
graduação, em seus últimos 
dois anos, e pós-graduação 
em todas as áreas da 
saúde retomem as aulas 
presenciais. Segundo o 
secretário Beto Preto não há, 
neste momento, previsão de 
retorno total de atividades 
escolares presenciais.

Plano de mídia
Nesta sexta-feira (2), o TRE 
define com representantes 
de partidos políticos e 
de emissoras de rádio e 
televisão de Curitiba o 
plano de mídia e divisão 
do horário eleitoral para as 
eleições de novembro.

Reforçando
Por causa da pandemia, a 
propaganda eleitoral gratuita 
em rádio e televisão só 
começa em 9 de outubro. 
A votação, que geralmente 
ocorria em outubro, foi 
adiada para os dias 15 e 29 de 
novembro - respectivamente, 
1º e 2º turnos.
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Vereadores alteram legislação do 
Conselho Municipal do FUNDEB

Durante a sessão ordinária reali-
zada na noite da última segunda-feira 
(28) foram apresentados na pauta da 
Ordem do Dia, cinco projetos, sendo o 
primeiro deles trata-se do Projeto de Lei 
23/2020, onde está proposta uma alte-
ração nos dispositivos da Lei Municipal 
nº 3.068, de 28 de agosto de 2007. O 
texto foi assinado pelo Poder Executivo 
e tem por objetivo alterar trechos que 
dizem respeito a eleição do Conselho do 
Fundeb e das diretrizes relativas a este 
contexto. A proposta também determina 
prazos para a realização de reuniões do 
referido Conselho. 

Submetido à votação, o texto foi 
aprovado por unanimidade em pri-
meiro turno. Agora será encaminhado 
para apreciação em segundo turno. 
Discussão e votação acontecem na 
próxima segunda-feira (5 de outubro).

DETALHES
Entre as alterações a exigência é 

da presença no conselho, de um repre-
sentante dos professores das unida-
des educacionais públicas municipais; 
de um representante dos diretores 
das unidades educacionais públicas 
municipais; de um representante dos 
servidores técnico-administrativos das 
unidades educacionais públicas muni-
cipais e de um representante dos pais 
de alunos das unidades educacionais 

Inconsistência legal
Consta ainda no projeto que a educação infantil, é a primeira etapa da educação 

básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, 
em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da 

família e da comunidade. “Desse modo, a expressão ‘escolas públicas municipais’ não 
abarca o ensino infantil, primeira etapa da educação básica, mas apenas o ensino 

fundamental e médio, uma vez que a educação infantil em Umuarama, é prestada em 
unidades denominadas Centros de Educação Infantil. Diante dessa inconsistência legal, 
em reunião do Conselho Municipal do FUNDEB, os membros propuseram a alteração 
do termo “escolas públicas municipais”, assim como da periodicidade das reuniões.

públicas municipais.
O texto determina ainda que as reu-

niões do Conselho sejam realizadas 
bimestralmente, com a presença da 
maioria de seus membros, e, extraor-
dinariamente, quando convocados 
pelo Presidente ou mediante solici-
tação por escrito de pelo menos um 

terço dos membros efetivos.
Na mensagem enviada pelo Execu-

tivo à presidência da Câmara, foi salien-
tado que, a despeito de a Lei Federal 
11.494/2007, que regulamenta o FUN-
DEB, existe a menção de que os Con-
selhos, em nível municipal, devem estar 
compostos por tais membros.

ASSESSORIA

APROVADO em primeiro turno, texto será encaminhado para segunda votação na próxima segunda-feira
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Umuarama terá Conselho do 
Trabalho, Emprego e Renda
Vereadores de Umuarama apro-

varam em primeiro turno de discus-
são e votação, um Projeto de Lei 
que institui no município o Conse-
lho do Trabalho, Emprego e Renda 
e o respectivo Fundo Municipal do 
Trabalho de Umuarama.

O texto, aprovado por unanimi-
dade, é de autoria do Poder Exe-
cutivo e endossa que o Conselho 
seja um órgão colegiado de cará-
ter permanente, deliberativo e fis-
calizador, que tem por finalidade 
estabelecer, acompanhar e avaliar 
a Política Municipal do Trabalho, 
Emprego e Renda. Ainda dará legi-
timidade nas proposições de medi-
das necessárias para o desenvolvi-
mento e para a gestão do sistema 
público de emprego.

COMPETÊNCIAS
Entre as competências do Con-

selho, está a apreciação e apro-
vação do Plano de Ações e Servi-
ços e suas alterações, bem como 
a proposta orçamentária da Polí-
tica do Trabalho Emprego e Renda 
e suas alterações; acompanhar, 

controlar e fiscalizar a execução 
da Política do Trabalho na cidade; 
orientar e controlar o Fundo do 
Trabalho; fiscalizar os recursos 
financeiros destinados ao Sistema 
Nacional de Emprego, depositados 
em conta de titularidade do Fundo 
Municipal do Trabalho, Emprego e 
Renda e aprovar relatório de gestão 
anual que comprove a execução 

Farmácia solidária
De autoria de dois vereadores, o 
Projeto de Lei que institui o Programa 
Farmácia Solidária foi aprovado por 
unanimidade, em segunda discussão e 
votação na Câmara. O intuito é prover 
a necessidade de medicamentos das 
pessoas com deficiência e dos idosos, 
por meio de uma unidade de recep-
ção de medicamentos doados, que, 
posteriormente, devem ser repassados 
às pessoas que necessitam do mesmo. 
A propositura não onera os cofres 
públicos municipais e tem como 
principal parâmetro a solidariedade 
e comprometimento coletivo. O 
texto foi encaminhado para que seja 
sancionado pelo Poder Executivo.

das ações do SINE, quanto à utili-
zação dos recursos descentraliza-
dos para o Fundo, além de parti-
cipar da elaboração das políticas 
públicas de fomento e geração de 
oportunidades de emprego e renda 
para o jovem no Município. O pro-
jeto retorna para o segundo turno 
de votação na próxima segunda-
-feira (5 de outubro).

CONSELHO terá que acompanhar, controlar e fiscalizar a execução da Política do Trabalho na cidade 

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,24 - 0,70 2,44
IGP-M (FGV) 2,74 4,34 14,40 17,94
IGP-DI (FGV) 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 -1,63% 19,31 
Vale ON -0,73% 58,35 
ItauUnibanco PN -2,18% 22,40 
Bradesco PN -2,38% 19,25 
Azul PN -7,71% 23,95 
Gol PN -5,72% 16,47

IBOVESPA: -1,15% 93.580 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0927 1,1302 1,1794
IGP-DI (FGV) 1,1037 1,1523 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,70
Libra est. 0,78
Euro 0,85
Peso arg. 76,12

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 5,6400 5,6410 +2,9%
PTAX  (BC) +1,2% 5,6521 5,6528 +3,3%
PARALELO +0,2% 5,5000 5,9200 +3,3%
TURISMO +0,2% 5,5000 5,9000 +3,3%
EURO +1,7% 6,6220 6,6234 +1,3%

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 29/09

Iene R$ 0,0535
Libra est. R$ 7,26
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1230,77 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 29/09

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 29/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 149,00 10,4% 18,3%
SOJA Paranaguá 150,00 5,6% 11,9%
MILHO Cascavel 57,00 1,8% 3,6%

SOJA 993,00 -3,25 4,5%
FARELO 327,30 -5,30 7,6%
MILHO 364,75 -2,00 1,5%
TRIGO 549,50 -0,75 0,1%

SOJA 131,97 0,8% 13,0%
MILHO 53,79 1,6% 5,9%
TRIGO 65,16 0,0% 9,6%
BOI GORDO 237,35 0,5% 6,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 29/09 PR DIA 30d.

Em 29/09 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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reportagem@colunaesplanada.com.br 
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Umuarama
Liquida

A pandemia do novo 
coronavírus impossibili-
tou a realização da tra-
dicional Feira Ponta de 
Estoque em 2020. Em 
substituição ocorrerá 
outra campanha que 
sempre gera grande 
expectativa, a Umua-
rama L iquida.  Será 
realizada nos dias 8 
(quinta), 9 (sexta) e 10 
(sábado) de outubro sob 
o comando do Conselho 
da Mulher Empresária 
e Executiva da Aciu. No 
sábado, antevéspera do 
Dia das Crianças, as lojas 
do comércio varejista vão 
atender até às 17h.

Diferente da Feira 
Ponta de Estoque, em 
que as lojas levam suas 
mercadorias para serem 
vendidas em um dos 
pavilhões do parque de 
exposições Dario Pimenta 
Nóbrega, na promoção 
Umuarama Liquida os 

empresários fazem suas 
‘queimas de estoque’ 
nas próprias lojas, orga-
nizando promoções e 
preparando condições 
especiais para atrair o 
público consumidor. As 
lojas estarão identifica-
das com um cartaz.

“Teremos descon-
tos super atrativos. Não 
serão permitidas ban-
cas nas calçadas. Cer-
tamente o fluxo de con-
sumidores, inclusive da 
região, será elevado. Por 
isso reforçamos os proto-
colos preventivos referen-
tes à covid-19, em espe-
cial os essenciais, quais 
sejam utilização de más-
cara, disponibilização de 
álcool 70% e respeito ao 
distanciamento mínimo 
de dois metros entre as 
pessoas”, ressalta a 
presidente do Conselho, 
Carla Regina Moreira 
Frasquette.

COMO a Ponta de estoque (foto) não acontecerá, devido à pandemia, comércio 
se prepara estratégia para aquecimento das vendas nas lojas

ASSESSORIA

Covid eleitoral
O coronavírus voltou a 
crescer em casos nas capitais 
e no interior. Informes 
que chegam à Coluna 
indicam que prefeituras, 
por motivações eleitorais, 
escondem os altos números.

Favelinha
Lembram dos barracos que 
apareceram em área nobre 
de Taguatinga (DF), atrás do 
shopping? Eram 25. Em uma 
semana subiram para 46. 
Cinco deles têm carros.

Atrás de caixa
Alguns estados, como Rio 
de Janeiro e Piauí, voltaram 
a artilharia contra a União 
pelo direito de promover 
loterias. Pela Lei de 1967, 
só o governo federal pode 
explorá-las.

Michecou...
Neologismo que viralizou 
nas redes sociais de uma 
semana para cá, a palavra 
“Micheque” já tem mais de 
400 mil citações na busca do 
Google. Vem a ser o título da 
música do Detonautas que 
ironiza o mistério dos cheques 
de Fabrício Queiroz para a 
primeira-dama do Brasil, 
Michele Bolsonaro. Ela, aliás, 
quer processar a banda.

Dona de casa
A Conab realiza hoje leilão 
para compra de alimentos 
a fim de atender demanda 
do Ministério dos Direitos 
Humanos, que pretende 
adquirir 757 toneladas de 
alimentos. São para doação 
de 44 mil cestas básicas a 
mulheres em situação de 
vulnerabilidade.

Kiara
O ministro Eduardo Pazuello, 
da Saúde, negou remédio 
para Kyara Lis, bebê de 1 ano 
diagnosticado com Atrofia 
Muscular Espinhal (AME). 
Para a advogada Daniela 
Tamanini, condenou a menina 

à morte. Agora, a sociedade 
que se mobiliza para a Saúde 
bancar a dose única de R$ 12 
milhões (que elimina efeitos 
futuros da doença) tem 
esperança de que o ministro 
Napoleão Nunes Maia, do STJ, 
determine o fornecimento da 
medicação. O MS já bancou 
essa dose há dias para outra 
criança de Brasília.

Agora...
... É de uma maldade 
tremenda contra o ser 
humano um laboratório 
cravar um preço inalcançável 
desse para salvar uma vida.

MERCADO
Cabou o gás
A Cosan S.A. não enxergou 
o óbvio e desistiu de fazer 
o IPO da sua Compass Gás 
e Energia S.A. A pandemia 
travou os investimentos do 
ano, e ninguém vai investir 
no setor enquanto a Nova 
Lei do Gás não passar no 
Congresso e for sancionada.

Armário digital
As plataformas digitais 
deram uma aquecida 
nos cabides da rede de 
lavanderias 5àsec nesta 
pandemia. De março a julho, 
a marca registrou crescimento 
de 335% no faturamento, com 
os serviços pelo e-commerce, 
aplicativo, WhatsApp e 
“armários digitais” em 
condomínios estratégicos. A 
rede soma 442 lojas no Brasil.

Toada triste
Morreu vítima da covid-19, 
em Manaus, o conhecido 
toadeiro Klinger Araújo, 
um dos ícones da festa de 
Parintins e aclamado pela 
turma do Boi Caprichoso. 
Fez história. 
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PRF apreende skunk e maconha 
após perseguição na rodovia

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu na tarde de 
ontem (terça-feira, 29), na rodovia 
BR-272, em Francisco Alves (69 
quilômetros de Umuarama), um 
veículo carregado com 88 quilos 
de skunk (super maconha) e mais 
14 tabletes de maconha.

Durante uma ronda pela BR-272, 
os patrulheiros flagraram e deram 
ordem de parada a um veículo Ford 
Fiesta. O motorista desobedeceu 
ao comando e iniciou uma fuga que 
se estendeu por vários quilômetros. 
Enquanto dirigia em alta velocidade, 
ele forçava ultrapassagens na tenta-
tiva de provocar um acidente e inter-
romper o acompanhamento policial.

Como não conseguiu se dis-
tanciar da viatura, adentrou em 
uma propriedade rural, onde havia 
crianças brincando, e abandonou 
o veículo, se escondendo em uma 
região de mata. Foram realizadas 
buscas, mas ele não foi localizado.

Ao revistarem o interior do veículo 
os policiais encontraram a droga em 
sacos sobre o banco traseiro e den-
tro do porta-malas. A droga e o carro 
foram levados á delegacia da Polícia 
Civil em Guaíra.

MOTORISTA desobedeceu à ordem de parada e empreendeu fuga, conduzindo perigosamente o veículo por 
vários quilômetros

DIVULGAÇÃO

Acidente
Ontem (29) à tarde, um GM Astra 
capotou na rodovia PR-323, em 
Umuarama. Uma mulher de 21 
anos sofreu ferimentos leves e foi 
encaminhada ao hospital. A Polícia 
Rodoviária Estadual atendei à 
ocorrência. O carro seguia em direção 
à Cruzeiro do Oeste quando o condutor 
perdeu o controle e colidiu contra 
uma caneleta. Em seguida o veículo 
capotou nas proximidades do Parque 
de Exposições. Não houve interrupção 
no trânsito. O Astra foi guinchado a 
pedido do proprietário, pois não havia 
nenhuma irregularidade.
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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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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

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

O homem livre, no que pensa 
menos é na morte, e a sua sa-
bedoria é uma meditação, não 

da morte, mas da vida.
(Baruch Espinoza)  

Cereja 
no Bolo

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

que fazem aniversá-
rio -,  Humberto Vig-
noli Junior, Sandra 
Regina de Andrade 
Mura, Nelson Ro-

berto Reway, Carlos 
Eduardo Fernandes 

,Cidimar da Silva,Lu-
ciano José Bressão 

e Clóvis Carlos 
Petrussi. Da coluna: 

felicidades.

MULHERES UP!
A crise econômica provocada pela pandemia 
do novo coronavírus atingiu, de forma prati-
camente indistinta, homens e mulheres que 
empreendem no Brasil. Entretanto, segundo 
pesquisa realizada pelo Sebrae e Fundação 

Getúlio Vargas, as mulheres empreendedoras 
demonstraram maior agilidade e compe-

tência ao implementar inovações em seus 
negócios. De acordo com o levantamento, 
a maioria das mulheres (71%) faz uso das 
redes sociais, aplicativos ou internet para 
vender seus produtos. Já o percentual de 
homens que utilizam essas ferramentas 
é bem menor: 63%. Essa vantagem das 

mulheres diante dos empresários também foi 
verificada no uso do delivery e nas mudan-
ças desenvolvidas em produtos e serviços.

ZOOM
CAROLINA POZZOBOM, estudante do segundo ano de Medicina, na UNICESUMAR, come-

mora aniversário hoje (dia 30) para a alegria dos pais Mara e Paulo Pozzobom.

ARQUIVO PESSOAL
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Rotary Umuarama: 55 anos!

O Rotary Club de Umuarama 
comemorou 55 anos na última se-
gunda-feira, dia 28. A solenidade 
de comemoração contou com a 
presença dos companheiros rota-
rianos e convidados. Dianes Piffer 
é a mais nova companheira rota-
riana que teve sua posse durante 
a celebração. Edison Cazarin ( 
in memorian) foi homenageado 
pelo clube através do Presidente 
2020/21 Tercio Rezende -, e sua 
esposa Vera Cazarin recebeu as 
honras. Tudo foi realizado com 
aprovação da Secretaria da Saúde 
atendendo as normas de seguran-
ça. A coluna mostra a cerimônia.

Mag Martins e Juliana Buch

Nova Rotariana Dianês Piffer Deusi Costa e Guido Rosa

Autoridades Rotarianas

Diretoria Rotary 
Umuarama
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GOL 1.0 SPECIAL
15/16, PRATA, COMPLETO

$ 32.900,00

HARLEY DAVIDSON CVO
15/15, PRATA, COMPLETO, 3.700 KM

R$ 79.9000,00

 

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

R$ 83.900,00

COBALT ELITE
18/19, PRATA, COMPLETO, AUT.

R$ 63.9000,00
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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 a participação de 
estudantes, professores e 
profissionais de Engenharia 
Agronômica, Ciências 
Biológicas e áreas afins, A 
Unipar está promovendo o 
1º Encontro com Feras da 
Agro, realizado pelo curso 
de Engenharia Agronômica 
da Unidade de Umuarama. 
Transmitido ao vivo pelo 
canal da Unipar no Youtube, 
o evento é pautado por 
palestras ministradas por 
profissionais experientes da 
área. 

A última palestra acontece 
nesta quarta-feira, 30, 
a partir das 19h30, e as 
inscrições podem ser feitas 
gratuitamente. O convidado 
é o professor doutor 
Marcelo Denadai, da Fatec 
de Botucatu/SP, que irá falar 
sobre as alternativas do uso 
de drones na Agronomia. 

A palestra de abertura 
do Encontro foi com o 
engenheiro agrônomo 
Steben Crestani, da empresa 
Atlântica Sementes, que 
falou sobre ‘Implantação do 
sorgo granífero no arenito 
caiuá’. O evento continuou 
com o diretor comercial da 
empresa Plenan, Henrique 
Barbosa, que abordou o tema 
‘Rotulagem e rastreabilidade 
na olericultura’. 

Teve também a participação 
dos ex-alunos da graduação, 
Alessandro Pedrozo e 
Estêvão Melhorança, 
que compartilharam as 
experiências adquiridas na 
Universidade e no mercado 
de trabalho. A inscrição para 
a palestra desta quarta-feira 
pode ser feita no link: 

https://sisweb02.unipar.br/
eventos/insc_isolados001.
php?ideventos=4875

Evento termina hoje com 
palestra sobre alternativas do 
uso de drones na Agronomia

ENCONTRO COM FERAS DA AGRO

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
R.B. Distr. de Equip. Eletrô-
nicos LTDA, situada à Rua 
Antonio Ostrenski, 3936, Zona 
I, Umuarama/Pr, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o nº 
03.909.682/0001-48, CMC 
25997, comunica extravio do 
Alvará de funcionamento e com 
essa publicação o mesmo torna-
-se sem valor.

A confirmação de nove casos 
novos – três mulheres de 35, 39 
e 74 anos e seis homens de 18, 
23, 29, 36, 41 e 65 anos – ontem 
(terça-feira. 29), elevou para 1.148 
o número de pessoas infectadas 
pelo novo coronavírus em Umua-
rama, desde o início da pandemia. 
Desse total, 943 pessoas já são 
consideradas curadas da doença, 
enquanto 18 pacientes não resis-
tiram e morreram.

Umuarama tem hoje 177 pessoas 
com Covid-19 em isolamento domi-
ciliar, cinco internadas em unidades 
de terapia intensiva (UTI) e outros 
cinco pacientes em enfermarias.

Há ainda 101 pessoas com sus-
peita de infecção pelo coronavírus, 
das quais 97 estão isoladas sob 
monitoramento pela Secretaria Muni-
cipal de Saúde e quatro seguem hos-
pitalizadas em enfermarias; 4.666 
suspeitas já foram descartadas do 
total de 5.915 notificações registra-
das até o momento.

A taxa de ocupação de leitos de 
UTI Covid caiu significativamente 
nesta terça-feira – há sete pacien-
tes de toda a região ocupando 35% 
dos 20 leitos disponibilizados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). O 
índice é bem parecido com a ocu-
pação das enfermarias (37,5%), 
onde havia pacientes ocupando 
nesta terça 15 leitos dos 40 oferta-
dos pelo sistema de saúde pública.

Números
da covid-19
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