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UMUARAMA

Orçamento do Paraná 
apresentado à Alep 
prevê queda de 
R$ 1,7 bi na receita
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CARVÃO ILEGAL 
A Polícia Ambiental de Umuarama, a PM, a Denarc e 
a Polícia Civil apreenderam 20,5 toneladas de carvão 

produzidos ilegalmente em uma fazenda de Querência 
do Norte. Grande parte do produto ainda estava sendo 

queimada em 25 fornos que foram destruídos pelos 
policiais. Durante a ação, três adolescentes foram 

flagrados trabalhando irregularmente. l Pág. 5

 O projeto de lei que prevê o orçamento para o ano de 2021 foi encaminhado à Câmara 
de Umuarama pelo Poder Executivo na tarde de ontem. A Lei Orçamentária Anual 

apresenta receita/despesa de mais de meio bilhão de reais, com aumento de mais de 
R$ 2 milhões nas despesas. Os vereadores terão três semanas para analisar o texto e 

podem apresentar emendas modificativas. l Pág. 3

Previsão para o orçamento de 
2021 é de mais de meio bilhão

Expotecnica.com 
discute hoje integração 
entre lavoura, 
pecuária e floresta

Polícia Militar 
apreende contrabando 
e apreende trio no 
Parque Bandeirantes
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Alta de Greca
O prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), recebeu alta 
hospitalar ontem (30), com recuperação plena. Ele estava 
internado desde domingo (27) no Hospital Nossa Senhora das 
Graças devido a uma pneumonia causada pela covid-19. A 
esposa, Margarita Pericás Sansone, permanecia internada em 
um quarto, sem febre, respirando com oxigênio nasal. Segundo 
o boletim médico, seu quadro clínico estava estável até o final 
da tarde, com boa evolução clínica.

PR sem vice-líderes
O deputado federal Ricardo 
Barros (PP-PR) levou ao 
presidente Jair Bolsonaro a 
lista dos novos vice-líderes 
do governo na Câmara dos 
Deputados. Não constam 
da relação, já publicada no 
Diário Oficial da União (DOU) 
o deputado Diego Garcia 
(Podemos-PR) e a deputada 
Aline Sleutjes (PSL-PR). 
Ambos eram vice-líderes 
até a última terça-feira (29). 
Os novos vice-lideres são 
Luiz Lima (PS- RJ), Giovani 
Cherini (PL-RS), Giovani 
Cherini (MDB-RO), Capitão 
Alberto Neto (Republicanos-
AM), Paulo Azi (DEM-BA), 
Joaquim Passarinho (PSD-
PA), Gustinho Ribeiro 
(Solidariedade-SE), Carla 
Dickson (Pros-RN), Greyce 
Elias (Avante-MG) e Marreca 
Filho (Patriota-MA). Três 
foram reconduzidos: Aluisio 
Mendes (PSC-MA), Evair 
Vieira de Melo (PP-ES) e José 
Medeiros (Podemos-MT). O 
Paraná ficou com o líder, que 
é Ricardo Barros, e não tem 
nenhum vice.

Absurda e indecente
O senador paranaense Flávio Arns (Podemos), vice-presidente 
da Comissão de Educação do Senado Federal, afirmou que é 
“um absurdo” e “indecente” a proposta do governo Bolsonaro 
de destinar recursos do Fundeb para o Renda Brasil. Além do 
fundo, o governo também analisa usar recursos do pagamento 
de precatórios para apoiar a proposta. Arns disse que foi 
discutida a possibilidade de redirecionar recursos do fundo, 
justamente por não estarem sujeitos ao teto de gastos, para a 
criação do programa de distribuição de renda e a ideia acabou 
rejeitada por completo na Câmara dos Deputados. “Todos nós 
achamos importante ter os programas de assistência social, 
mas não com recursos da educação porque os desafios são 
gigantescos na área”, encerra.

‘Azarão’ no STF
O presidente Jair Bolsonaro 
escolheu um ‘azarão’ para ser 
o novo ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF). 
Trata-se do piauiense Kassio 
Nunes, desembargador do 
Tribunal Regional Federal 
(TRF) da 1ª Região, que irá 
para a vaga aberta com a 
aposentadoria do ministro 
Celso de Mello. Nunes não 
aparecia em qualquer lista 
de candidatos possíveis. 
Católico, é tido como um dos 
desembargadores federais 
mais produtivos entre seus 
pares: profere uma média 
de 600 decisões por dia. 
O presidente do Senado 
Federal, David Alcolumbre 
(DEM-AP), já foi avisado por 
Bolsonaro sobre a decisão. O 
nome de Nunes será enviado 
em breve ao Senado. Nunes 
esteve com o presidente 
no Palácio do Planalto para 
que o martelo fosse batido. 
Nunes trabalhava sua ida ao 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), mas o presidente 
Bolsonaro tinha outros 
planos para ele.
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Previsão para orçamento de 
2021 é de mais de meio bilhão

O Projeto de Lei que prevê o 
orçamento para o ano de 2021, foi 
encaminhado à Câmara Municipal 
de Umuarama, pelo Poder Executivo 
na tarde de ontem (30). A LOA (Lei 
Orçamentária Anual) apresentou uma 
despesa de mais de meio bilhão 
de reais. Entre os anos de 2020 e 
2021, houve um aumento de mais 
de R$ 2 milhões nas despesas.

A intenção é que o projeto passe 
por uma análise parlamentares, pois 
sua tramitação deverá seguir as dire-
trizes regimentais, além de que o 
envio do texto até a data de ontem, 
cumpre a determinação constitucio-
nal de apresentar a Lei Orçamentá-
ria do Estado ao Legislativo até três 
meses antes do encerramento do 
exercício financeiro.

Segundo o projeto, a distribuição 
dos recursos orçamentários aos 
órgãos administrativos do Município, 
forma destinados, de acordo com as 
responsabilidades institucionais de 
cada setor, em especial as metas 
estabelecidas na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO). A previsão de 
despesas em sua totalidade é de R$ 
501.250.000,00. O Poder Legislativo 
fica com 2,19%, ou seja, R$ 10 milhões 
e 974 mil. A prefeitura terá disponíveis 
R$ 355 milhões, 366 mil e 190.

Do total, a pasta que mais gera 
despesas ao município é a da 
Saúde, com previsão de gastos no 
valor de R$ 151 milhões, 554 mil e 
500. Logo atrás vem a educação 
do Município, com previsão de 
despesa no montante de R$ 81 
milhões, 208 mil e 884. A Secreta-
ria de Obras, Planejamento Urbano 
e Projetos Técnicos teve orçamento 
previsto para 2021 no valor de R$ 
68 milhões, 701 mil e 600.

Segundo a Assessoria de Comu-
nicação da Prefeitura, a Proposta 
Orçamentária foi elaborada de 
acordo com as normas legais e prio-
ridades selecionadas, com recursos 

alocados em conformidade com os 
objetivos que venham a satisfazer os 
anseios dos munícipes e a filosofia 
da administração pública municipal, 
representando os princípios da uni-
dade e universalidade, compreen-
dendo os poderes Poder Legislativo, 
Executivo, e os seguintes órgãos: 
Fundação Cultural; ACESF; Fundo 
Municipal de Saúde; Fundo de Ree-
quipamento do Corpo de Bombeiros; 
e Fundo de Previdência.

PUBLICAÇÃO
O texto será publicado na sessão 

ordinária da próxima segunda-feira, 
(5) e permanecerá está aberto ao 
recebimento de emendas por três 
sessões consecutivas. Somente 
depois de vencido este prazo é que 
a matéria estará liberada para apre-
ciação em plenário.

Segundo o vereador Deybson Biten-
court, a apresentação antecipada aos 
vereadores deste projeto é importante 
para que possam ter tempo suficiente 
para analisar os detalhes e apresentar 
as emendas. “Vamos verificar o texto, 
se encontrarmos lacunas que possam 
ser pertinentes para alteração de valo-
res entre as pastas, teremos tempo 
suficiente para apresentar emendas que 
sejam estudadas pela casa”, comenta.

As emendas dos vereadores podem 
contemplar diversos apontamentos, 
tendo em vista ser o parlamentar o elo 
entre a população e o Poder Executivo, 
responsável por efetivar o orçamento 
em prol da coletividade.

COMPARATIVO
A previsão do orçamento para o 

ano de 2020 apresentada a Câmara 

Municipal em 2019, que foi votada 
e aprovada pelo Poder Legislativo, 
apresentou um orçamento total no 
valor de R$ 499.170.000,00.

A Câmara Municipal recebeu pra-
ticamente o mesmo valor previsto 
para o ano que vem, R$ 10.974 
milhões. Para o ano de 2020, foi 
disponibilizada a quantia de R$ 143 
milhões, 520 mil e 600 à Secretaria 
de Saúde. A Educação no município 
teve disponível para gastos R$ 76.5 
milhões e R$ 92.136.262,00 foram 
liberados para a Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento Urbano, Pro-
jetos Técnicos e Habitação.

VEREADOR Deybson Bitencourt ressalta que é 
necessária uma análise detalhada do projeto antes 
de sua votação em plenário

Tempo para estudar
O projeto com as despesas detalhadas dentro de cada pasta da Administração 

Pública do Município foi entregue para cada um dos vereadores de Umuarama ainda 
na tarde de ontem, mesmo antes de sua publicação. A intenção é que os parlamenta-
res tenham tempo suficiente para estudar os pontos principais e opinar pela apresen-

tação de emendas que possam alterar valores destinados para as secretarias.

ALEX MIRANDA
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PR terá queda de
R$ 1,7 bi na receita

O presidente da Assem-
bleia Legislativa do Paraná 
(Alep), deputado Ademar 
Traiano (PSDB), recebeu 
o anteprojeto da Lei Orça-
mentária Anual (LOA) para 
o exercício financeiro de 
2021. A proposta do Poder 
Executivo prevê um orça-
mento de R$ 50,6 bilhões 
para o próximo ano com 
uma queda nas receitas de 
R$ 1,7 bilhão. O envio do 
texto cumpre a determinação 
constitucional de apresentar 
a Lei Orçamentária do Estado 
ao Legislativo até três meses 
antes do encerramento do 
exercício financeiro.

Depois de lido em Plená-
rio, o texto será encaminhado 
para análise da Comissão 
de Orçamento, que tem a 
responsabilidade de rece-
ber possíveis emendas dos 
deputados e avaliar o que 
será proposto. Além da LOA, 
os parlamentares ainda pre-
cisam aprovar a LDO (Lei de 
Diretrizes Orçamentárias) 
que, excepcionalmente, este 
ano não foi votada no pri-
meiro semestre. “Nós ainda 
não votamos a LDO porque 
nesse período de crise, a 
cada momento, a LDO pode 
sofrer uma alteração. Nós 
seguramos a LDO para votar 
em um período mais próximo 
ao final do ano. Em votando 
a LDO, na sequência, vota-
remos a peça orçamentária. 
Uma vez estando concluído 
e com parecer proferido pela 
Comissão eu imagino que 
as duas vão caminhar prati-
camente juntas”.

PRAZO ENCERRADO
A LDO já tramitou na 

Comissão de Orçamento 

e o prazo para emendas 
de iniciativa dos deputa-
dos já foi encerrado. Agora 
apenas o Poder Executivo 
pode propor alterações ao 
texto. Já a LOA passará 
por análise da Comis-
são,  que deve abr i r 
prazo para os deputa-
dos protocolarem emen-
das somente na segunda 
quinzena de outubro.

A queda de R$ 1,7 
bilhão na principal receita 
corrente própria do Estado, 
a tributária, é resultado 
da profunda crise gerada 
pela pandemia. “A redu-
ção da atividade econô-
mica impacta também no 
orçamento do estado e o 
grande desafio, e orienta-
ção do governador Ratinho 
Jr, é justamente buscar 
alternativas, aper tando 
o cinto, cortando os gas-
tos, enxugando a máquina 
pública para que o Estado 
do Paraná consiga honrar 
seus compromissos”, afir-
mou o secretário-chefe da 
Casa Civil, Guto Silva.

VALORES
A peça orçamentária 

prevê a destinação de R$ 
3.9 bilhões para a Saúde, 
R$ 7,6 bilhões para a Edu-
cação e R$ 3,8 bilhões 
para a segurança pública. 
Já para investimentos 
serão R$ 57,7 milhões, 
uma queda de R$ 52% 
em relação a 2020. A Lei 
Orçamentária Anual fixa 
as despesas dos pode-
res estaduais, seus fun-
dos, órgãos e entidades 
de administração direta 
e indireta estimando as 
receitas do Estado.

Bolsonaro agradece
O presidente Jair Bolsonaro 
agradeceu os deputados vice-
líderes do Governo na Câmara 
durante café da manhã no 
Palácio do Planalto. Bolsonaro 
ressaltou que os vice-líderes 
tiveram uma atuação 
destacada nas articulações 
pela aprovação, na Câmara 
de propostas de interesse 
do Brasil. O atual líder, 
Ricardo Barros (PP-PR), 
acompanhou o encontro 
com a ex-governadora 
Cida Borghetti.

Especial
Bolsonaro agradeceu, 
especialmente, ao PSL, que 
tinha cinco vice-líderes. O 
líder do PSL, deputado Felipe 
Francischini (PR), o ex-líder 
na Câmara, e Vitor Hugo 
(PSL) também participaram 
do café. A partir de agora, 
cada partido da base de 
apoio ao Governo Bolsonaro 
tem um vice-líder.

Vouchers
O candidato do PSL a prefeito 
de Curitiba, Delegado 
Francischini, defende o 
refinanciamento de dívidas de 
impostos e taxas municipais 
das escolas particulares que 
tiveram evasão de alunos 
durante a pandemia de 
coronavírus. Francischini afirma 
também que estuda a criação 
de um sistema de vouchers 
para “resgatar” o aluno que 
saiu da escola particular, além 
de vagas sociais. “Se isso não 
for feito, a rede pública não 
conseguirá suportar essa 
enorme demanda no próximo 
ano”, disse.

Animador
A vacina contra a covid-19 
desenvolvida pela americana 
Moderna mostrou-se segura e 
capaz de induzir forte resposta 
imunológica em idosos. A 
conclusão se deu após estudos 
de fase 1 em 40 voluntários 

saudáveis: 20 pessoas com 
idade entre 56 e 70 anos e 
outras 20 com 71 anos ou 
mais. Todos receberam duas 
doses do imunizante. Os 
resultados mostraram que 
o medicamento foi bem 
tolerado e provocou apenas 
efeitos colaterais leves.

Tarifas
A Rodonorte informou que 
poderá concluir no próximo 
dia 13 a obrigação prevista 
no acordo de leniência com 
o MPF relativa ao pagamento 
parcial de 30% da tarifa de 
pedágio. Isso significa que o 
valor do pedágio deve voltar a 
subir e os preços para carros 
devem variar entre R$ 11,60 
e R$ 12,40, a depender da 
praça de pedágio.

Mais empregos
A empresa Kadesh 
Equipamentos Profissionais, 
em Imbituva, vai expandir 
as atividades nos Campos 
Gerais. Diretores da empresa 
assinaram o protocolo de 
intenções para a instalação 
de uma unidade em Teixeira 
Soares. Atualmente a empresa 
é destaque no País na produção 
e na comercialização de 
calçados de segurança. A 
nova unidade deverá gerar 
entre 100 e 120 empregos 
diretos no Município. 

Hackers
Após um ano, os hackers 
Walter Delgatti Neto e Thiago 
Eliezer, acusados de invadir 
os celulares do ex-ministro 
Sergio Moro, do procurador 
Deltan Dallagnol e de outras 
autoridades, vão deixar a 
cadeia. Os dois passarão a 
usar tornozeleira eletrônica e 
aguardarão o julgamento em 
prisão domiciliar. O juiz Ricardo 
Leite afirmou que houve 
“excesso de prazo” no tempo 
da detenção “sem que tenha 
havido o desenvolvimento da 
relação processual”. 
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Operação Horus apreende mais 
de 20 toneladas de carvão ilegal

A Polícia Ambiental de Umuarama, 
que participa do grupo integrado 
formado também por Polícia Militar, 
Denarc e Polícia Civil, apreendeu uma 
grande quantidade de carvão pro-
duzido ilegalmente. Grande parte 
do produto ainda estava sendo 
queimado dentro de fornos, numa 
fazenda dentro dos limites do muni-
cípio de Querência do Norte.  

Segundo os policiais, foram 
apreendidas oito toneladas de car-
vão, que já estavam embaladas e 
carregadas em um caminhão. Uma 
espingarda de calibre 36 também foi 
retirada de circulação.

A polícia chegou à propriedade 
rural depois que recebeu denúncias 
anônimas sobre a possibilidade de 
trabalho escravo e naquela fazenda. 
Quando as equipes chegaram ao 
local encontraram três adolescentes 
trabalhando, filhos de funcionários, 
trabalhando na produção do carvão.

Ainda na propriedade, foram loca-
lizados 25 fornos de carvão em fun-
cionamento. O proprietário não pos-
suía licença do Instituto Água e Terra 
(IAT), por isso as atividades foram 
paralisadas até a regularização.

Foram apreendidos ainda 12,5 
quilos de car vão que estava em 
processo de preparação dentro 
dos fornos.

Todo car vão recolhido ficará 
como fiel depositário até que os 
órgãos competentes decidam qual 
será a destinação.

Durante a fiscalização os policiais 
questionaram sobre a existência 
de armas no local e o proprietário 
disse que havia uma espingarda. A 
arma foi apreendida e ele encami-
nhado para a 20ª Delegacia Regional 
de Polícia Civil (20ª DRP), onde foi 
autuado por posse ilegal de arma.

Já os adolescentes de 14, 16 e 
17 anos que trabalhavam no local 
acompanhados dos pais foram enca-
minhados para o Conselho Tutelar.

FORNOS de carvão foram encontrados pela Polícia Ambiental de Umuarama junto com PM, Denarc 
e Polícia Civil
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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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Evento discute integração 
lavoura, pecuária e floresta

Desde há muito 
tempo ,  a  Reg ião 
Noroeste do Paraná 
é alvo de atenção de 
especialistas em solo 
e em produção agrope-
cuária. Uma área abran-
gida por 107 municí-
pios é conhecida pelo 
solo arenito caiuá, que 
exige cuidados espe-
ciais, visto ser extre-
mamente arenoso, 
com baixos teores de 
matéria orgânica e 
pequena capacidade 
de retenção de águas.

Aliado a isso, a 
região é uma das que 
apresentam médias de 
temperatura mais altas 
do Estado. O verão é 
rigoroso e com regime 
irregular de chuvas, 
enquanto o inverno é 
seco. Uma das alter-
nativas para a produ-
ção agropecuária é 
a integração lavoura, 
pecuária e florestas. 
O tema será colocado 
novamente em pauta 
nesta quinta - fe i ra 
(01) no evento digital 

Expotécnica.com.
Promovido pelo Insti-

tuto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná-Iapar-E-
mater (IDR-Paraná), em 
parceria com a Federa-
ção da Agricultura do 
Estado do Paraná (Faep) 
e Cooperativa Cocamar, 
e apoio de várias outras 
entidades, o evento tem 
como finalidade a difu-
são de conhecimento e 
apresentação de opções 
tecnológicas para o bom 
uso do solo.

Além dos dirigentes 

dos órgãos promotores 
e apoiadores do evento, 
a Expotécnica.com con-
tará com a participação 
do pesquisador do IDR-
-Paraná Sérgio José 
Alves, do zootecnista 
do mesmo órgão João 
Batista Barbi, do pes-
quisador da Embrapa 
Soja Alvadi Antônio Bal-
binot Junior, do enge-
nheiro agrônomo da 
Cocamar Cesar Augusto 
Feltrin Gesualdo, e do 
produtor rural José 
Antônio Borghi.
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Explosão em
transformador

Na tarde de ontem 
(quar ta-feira, 30) equi-
pes do 6º Subgrupa-
mento de Bombeiros 
Militares Independente 
(6º SGBI) de Umuarama 
controlaram um incên-
dio nas proximidades 
do Lago Aratimbó.

O sinistro aconteceu 
na rua Luiz Gavassi, nas 
imediações do Condo-
mínio Royal Garden. Ao 
menos 1000 m² de vege-
tação foram destruídos 
pelas chamas.

O fogo começou em 
virtude de uma explosão 
em um transformador. 
Foi o que informaram tes-
temunhas aos bombei-
ros. Moradores ouviram 
o estouro e acionaram 
a Copel. Uma equipe da 
Companhia Paranaense 
de Energia Elétrica, que 
estava de plantão, foi 
até o local para reali-
zar os procedimentos 

necessários de religação 
da energia.

Enquanto realizavam 
os trabalhos, o incêndio 
começou em um terreno 
baldio que fica ao lado 
do poste em que estava 
instalado o transforma-
dor. As faíscas é que 
possivelmente tenham 
causado o incêndio, 
tão logo um dos fios 
elétricos arrebentou. 
Havia residências pró-
ximas e os moradores 
assustados, pediram a 
presença do Corpo de 
Bombeiros.

O terreno não estava 
com vegetação alta, 
todavia, por conta do 
clima seco, o fogo se 
espalhou rapidamente. 
Muita fumaça se espa-
lhou pelo bairro, mas 
os bombeiros consegui-
ram fazer o controle das 
chamas. (Colaboração 
– OBemdito)

BOMBEIROS controlaram as chamas depois da explosão

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Fogo na pracinha
A se confirmar o 
desembargador federal Kassio 
Nunes como o futuro indicado 
para a vaga do ministro 
Celso de Mello, no Supremo 
Tribunal Federal, o piauiense 
(grande azarão nas apostas 
de Brasília) surpreende pelo 
perfil. Advogado há dez anos, 
era ligado ao PSB do Piauí, 
sua terra natal. Próximo do 
então governador Wilson 
Martins (PSB) e da conselheira 
do TCE Lilian Martins, esposa 
do ex-governador, emplacou 
seu pai como empregado no 
gabinete de Lilian, quando ela 
era deputada estadual. Kassio 
foi nomeado desembargador 
no TRE piauiense e depois 
ascendeu ao TRF da 1ª 
Região em articulações 
discretíssimas, mas sempre 
muito bem apadrinhado pelo 
casal e pelo Judiciário.

Já passou
Seu nome chega ao 
presidente Jair Bolsonaro 
avalizado em várias frentes 
- bem aceito até na base 
e na oposição no Senado, 
onde será sabatinado se for 
confirmado em outubro. 

Choro na toga
O nome de Kassio enterrou, 
a priori, o sonho de três 
ministros do STJ que queriam 
ascender à Corte Suprema. 
Presidente do STF, o ministro 
Luiz Fux é egresso do STJ.

Lins
O último notório piauiense 
no Supremo foi Evandro Lins 
e Silva, falecido em 2002. 
Tido como um dos melhores 
juristas do século 20, ele fez 
carreira no Rio de Janeiro. 

Na bomba
O que era informação 
sigilosa de ciência das 
autoridades agora será 
público. A facção PCC tem 
uma das maiores rede de 
postos de combustíveis do 
Brasil, de várias bandeiras 

e em diferentes estados. 
Com os desdobramentos da 
operação da Polícia Federal 
de ontem, o leitor vai 
descobrir que financiava o 
crime involuntariamente 
pelas empresas de fachada 
da facção.

Outro mistério
Há alguns meses as 
autoridades já rastreavam 
mais de mil empresas de 
fachada em nomes de CPFs 
de... detentos do sistema 
prisional do Paraná. Como 
assinaram a abertura das 
firmas, é outro mistério em 
investigação. 

Incêndio no bolso
A despeito da alta das 
queimadas na Amazônia e no 
Pantanal, segundo entidades 
de monitoramento, 
engana-se quem pensa 
que - pelo menos no papel 
- o governo federal fecha 
os olhos. A AGU ajuizou 27 
ações civis públicas contra 
mais de 20 réus responsáveis 
por queimadas recentes. 
Cobra R$ 893 milhões de 
indenização à União.

Transição
Glen Lopes, egresso do 
SBT, vai presidir a Empresa 
Brasil de Comunicação, como 
antecipamos no Twitter ontem. 
Ele comandava a publicidade da 
Secom do Planalto.

Todos perdem
Para quem não gosta de 
Donald Trump pela sua 
boçalidade conhecida, no 
debate de terça o democrata 
Joe Biden mostrou sua face 
oculta arrogante e impaciente. 
Seja um ou outro o eleito, os 
americanos (e o mundo) terão 
de conviver com esse perfil.
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Morador desaparecido de Xambrê 
é encontrado morto em Goioerê
Foi encontrado ontem (quar-

ta-feira, 30), o corpo de Pedro 
Luiz Bispo de Lima, de 43 anos, 
que era morador em Xambrê. Ele 
estava desaparecido de casa, em 
Xambrê. A família estava à sua 
procura e acreditava que ele pro-
vavelmente estivesse em alguma 
cidade da região.

O corpo de Damata, como Lima 
era conhecido, foi encontrado nas 
proximidades de uma estrada vici-
nal chamada de Estrada Fonte Azul, 
na zona rural de Goioerê.

Ele já foi identificado pela irmã, 
Sirlene Bispo de Lima.

Pedro estava desaparecido 
desde a última segunda-feira 
(28), quando foi visto na saída 
de Xambrê,  segu indo para 
Umuarama.

A Polícia Militar de Goioerê 
foi acionada na tarde de ontem 
por populares, que encontraram 
o corpo do homem. No local foi 
verificado que não havia nenhum 
sinal de agressão, o que indica que 
a morte tenha ocorrido por causas 
naturais. Mesmo assim o corpo 
foi recolhido por uma funerária e, 
somente um médico poderá atestar 
as causas da morte.

PEDRO Luiz Bispo de Lima, desaparecido de Xam-
brê, foi encontrado morto em uma estrada rural

DIVULGAÇÃO

Na manhã de ontem (30), a PRF de Guaíra suspeitou de um motorista que conduzia 
um GM Corsa Classic, pela BR-272, nos limites do município de Francisco Alves. 
Os policiais deram ordem de parada ao motorista, que ignorou e iniciou uma fuga. Foi 
perseguido até que o motorista pulou do veículo em movimento. No local havia um 
barranco com mata fechada. Apesar do grande risco, o homem conseguiu se evadir.
Já o carro, após ter sido abandonado pelo condutor, continuou se deslocando pela 
rodovia por aproximadamente 50 metros. Toda a droga, que se encontrava no porta-
-malas, foi pesada e totalizou 190 quilos de maconha e 8 de skunk (droga derivada 
da maconha com maior poder entorpecente). O veículo e a droga foram apreendidos e 
encaminhados para a Polícia Federal em Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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PM prende contrabandistas 
no Parque dos Bandeirantes

Entre o final da noite da terça-
-feira (29) e o início da madrugada 
de ontem (quarta-feira, (30), PMs 
de Umuarama descobriram que 
uma quadrilha de contrabandistas 
de cigarros do Paraguai tinha como 
uma das sedes, uma residência 
situada no Parque dos Bandeiran-
tes. Foram apreendidos 4 veículos 
usados para o contrabando de 
cigarros, e três pessoas foram pre-
sas em flagrante. As ocorrências 
foram encaminhadas para a Polícia 
Federal (PF), em Guaíra.

De acordo com Polícia Militar, 
por volta das 22h30 p trabalho de 
monitoramento começou, depois 
que uma equipe do Grupo Canil 
patrulhava pelo Parque Industrial 
e avistou dois veículos suspeitos 
em alta velocidade, chegando na 
cidade pela rodovia PR-323. Um 
deles era um Tiguan e outro um 
Voyage. Quando perceberam que 
seriam abordados os motoristas 
tentaram fugir e houve perseguição.

Eles foram alcançados no Jardim 
Imperial e durante a abordagem os 
policiais descobriram que o Tiguan 
estava carregado com 40 caixas de 
cigarros e um rádio comunicador. O 
motorista de 24 anos foi preso. Já 
o motorista do Voyage, que tem 40 
anos, exercia a função de batedor. 
Ele também foi detido.

Na sequência uma equipe da 
Rotam recebeu uma denúncia de 
que havia dois veículos carregados 
com cigarros na rua Amaro Tava-
res, no Bandeirantes, onde havia 
um Vectra e um Edge (com alerta 
de furto) carregados com cigarros. 
Foram apreendidos cerca de 90 cai-
xas, além de rádios. Um homem de 
31 anos foi preso.

VEÍCULOS foram apreendidos e pessoas foram presas na ação da Polícia Militar

DIVULGAÇÃO
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Tudo passa. É certo. 
Hoje, mais do que nunca essa frase me parece 
essencial. Porque... tudo passa. 

E isso vai passar também.  O medo, a incerteza e 
até o vírus. 

Mas o que a gente pode fazer enquanto isso?   Se 
apegar às lições que o coronavírus vai nos deixar. 

A primeira delas está nas relações humanas, que 
nunca mais serão as mesmas. Sairemos desta qua-
rentena diferentes, valorizando mais o toque, a 
presença, a empatia, a solidariedade e o compa-
nheirismo.  

A outra grande lição desses tempos será o poder 
de resiliência. Todos nós estamos tendo que ser 
resilientes. E temos sido. 

Ser companheiro significa amizade leal e sincera. 
Isso une as pessoas. 

A solidariedade nos torna melhores, motiva a in-
vestir nosso tempo e a nossa energia em prol dos 
mais necessitados, em benefício da comunidade a 
que pertencemos. 

É ela que aumenta o nosso grau de idealismo, en-
tusiasmo, dedicação e responsabilidade, criando 
em nós o desejo de participar de forma espontâ-
nea na construção de um mundo melhor. 

CL Mauro Sérgio Ribeiro da Silva 

 
 

                                                   

                                                         

 

  

CB Umuarama entra na campanha
de arrecadação de brinquedos

Quem ainda não fez 
doação de brinquedos 
para a campanha Paraná 
Piá tem até a próxima 
segunda-feira (5) para 
contribuir e ajudar a levar 
alegria a crianças que 
estão em tratamento de 
saúde no Estado. Em 
Umuarama é possível dei-
xar as doações no quartel 
do Corpo de Bombeiros.

A arrecadação teve iní-
cio no dia 9 de setembro 
e já contou com a parti-
cipação de ser vidores 
de diversas secretarias 
do Estado e também de 
pessoas e empresas de 
fora do governo.

A campanha foi criada 
pela Superintendência 
Geral de Ação Solidária 
com o propósito de, no 
Dia das Crianças, cele-
brado em 12 de outubro, 
presentear meninos e 
meninas de zero a 12 

anos de idade que este-
jam internadas ou em tra-
tamento ambulatorial em 
hospitais da rede pública 
do Paraná. A logística 
de recebimento, triagem 
e distribuição das doa-
ções está sendo feita 
pela Defesa Civil e, na 
entrega para as crian-
ças, serão obedecidos os 
protocolos de segurança 
necessários em tempos 
de pandemia. 

A campanha recebe 
doação para o Dia das 
Crianças a pacientes 
infantis internados nos 
Hospitais Públicos e Uni-
versitários estaduais e 
quem quiser fazer sua 
doação, e só levar no 
quartel do Corpo de Bom-
beiros de Umuarama um 
brinquedo novo ou em 
bom estado para crianças 
da faixa etária de 9 a 12 
anos de idade.

BOMBEIROS de Umuarama participam da campanha

ALEX MIRANDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Seu espírito de liderança estará ainda mais evidente hoje. Se abusar 
do seu lado autoritário, pode afastar importantes aliados. Pode se 
interessar por pessoas equilibradas, sensatas e envolventes. 

Touro 21/04 a 20/05
Você deve até se policiar para não assumir tarefas demais e se sobre-
carregar. Pense no seu bem-estar, observe os sinais do seu corpo e 
respeite os seus limites. No amor, boa sintonia com um colega pode 
despertar novos sentimentos e abrir caminho para um romance. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Trabalhar em parceria será uma boa opção: busque aliados para 
colocar em prática os seus planos para o futuro. Além disso, o céu 
indica muita sorte em jogos e sorteios. Sua popularidade vai aumen-
tar e pode se surpreender com vários crushs interessados em você.

Câncer 21/06 a 21/07
A Lua aumenta sua ambição e sua disposição para correr atrás 
dos seus objetivos. Dia produtivo para quem trabalha em casa 
e, também, para quem quer resgatar um antigo projeto que ficou 
esquecido no fundo da gaveta.Mas seu coração pode balançar 
ao rever um ex-amor: avalie se vale a pena passar vontade ou 
passar nervoso em 24 vezes no crédito mais tarde.

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
Família e carreira vão dividir a sua atenção nesta quinta-feira, 
mas tudo indica que você terá sabedoria de sobra para equilibrar 
as coisas. Na paquera as coisas andam mais lentas que internet 
3g em dia de vento, mas você pode se entusiasmar com uma 
pessoa influente e bem-sucedida. 

Aquário 21/01 a 19/02
Aposte em coisas que possam contribuir para melhorar o seu 
currículo e garantir mais progresso para a sua carreira. No amor, 
quem namora a distância terá todo apoio do céu para fazer 
contato e colocar o papo em dia. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua na Casa 2 indica boas oportunidades de ganhar dinheiro, então, 
não deixe passar uma boa oportunidade. No amor, você vai querer 
segurança e dificilmente embarcará em uma aventura passageira. 

Aproveite o estímulo para investir nos seus objetivos e para 
contagiar as pessoas queridas com a sua alegria. O Sol na Casa 
11 favorece as parcerias e ajudará você a conseguir o apoio de 
alguém para concretizar um projeto importante. 

Siga o exemplo e os ensinamentos de pessoas sábias e bem-
-sucedidas para progredir no emprego. Aliás, este é um bom 
momento para iniciar cursos e fazer contatos importantes para 
o seu crescimento pessoal e profissional.  

A Lua na Casa 8 reforça esta tendência e avisa que o dinheiro pode 
vir de onde você menos espera, talvez até uma herança ou uma 
bonificação por algo que fez recentemente. No amor, a Lua acentua 
seu lado sensual e garante sucesso nas paqueras e no romance.

A Lua na Casa 7 vai estimular a cooperação e o trabalho em 
equipe. Também indica um bom momento para firmar uma socie-
dade com alguém de confiança. A dica é somar forças com os 
colegas para atingir os objetivos em comum. 

Seu foco estará no trabalho e você fará tudo que puder para 
encerrar o dia com a sensação de dever cumprido. Você deve 
ter cuidado para não ser passada para trás por gente falsiane, 
cobrona e traiçoeira, então, evite confiar demais nos outros se 
não quiser fazer papel de trouxa.

Solução

BANCO 14

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

ZOOM (zinho)
O mês de outubro começa-,  e com ele os destaques infantis da coluna  com Guilherme 
da Silva Pinheiro, filho de  Camila Revesso e Jemmy aa Silva Pinheiro. Gui, ganhou há 

poucos dias o irmãozinho  Gael que nasceu logo após esse ensaio fotográfico.

LUCI LEMES

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos 

para os leitores da coluna que 
fazem aniversário -,  Joa-

quim José Costa Pereira, José 
Roberto Cia e Marcio Matheus 

Freitas Bortoli. Da coluna: 
felicidades.

“Agregar valor 
ao que você faz 

significa oferecer 
uma experiência 
que surpreenda 
a quem recebe. 
Essa atitude te 

ajuda a conquis-
tar credibilida-
de, confiança, 

reconhecimento 
e a prosperar. 
Conhecer a si 

mesmo e recriar-
-se, é comparti-
lhar o valor que 

só você tem” 
(Wallace Lima)
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CONECTA
Entre os dias 8 e 10 de outubro, 

empreendedores e membros de ecos-
sistemas de inovação participarão, 
do Conecta 2020, promovido pelo 

Sebrae/PR. O evento, que chega a sua 
sexta edição, neste ano será 100% 
online e gratuito, contará com uma 
programação com mais de 30 painéis 
e palestras de nomes nacionais e in-
ternacionais em quatro salas simultâ-
neas. Além do conteúdo, networking 
e negócios, os participantes também 
contarão com premiações especiais 
como forma de reconhecer a impor-
tância das startups e dos ecossiste-

mas de inovação do Paraná.  

LEITÃO
No sistema drive thru o Rotary Capital 
da Amizade faz no domingo, dia 18, 
sua tradicional festa do Leitão a Pu-
ruruca. A 11ª edição da festa acon-
tece na Casa da Amizade e disponi-
bilizará convite para 2 ou 4 pessoas. 
Como acompanhamento: farofa, arroz 
e mandioca. Convites já a venda com 

os rotarianos.

Natureza em foco! 

É pique!
Começo de mês com coro de ‘parabéns à você’ para Joaquim José Costa Pereira (Grupo Uvel)  

no clique com os filhos Danilo e Fernanda. O dia vai ser de muitos abraços e felicitações. 

No desabrochar da primavera a coluna destaca a médica cardiologista 
Daniela Cunha Schimitt, que nas horas vagas curte artesanato. Na foto 

[de arquivo] ela faz pose diante de sua obra, no ateliê da renomada 
professora Rose Hellu.

 ARQUIVO COLUNA

 ARQUIVO PESSOAL
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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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EXTRAVIO DE ALVARÁ 
HAURANI & ZILIOTTO LTDA, inscrita 
sob nº CNPJ 15.509.031/0001-
40, estabelecido na Avenida Paraná, 
4114, Centro, CEP 87.501-030, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará municipal nº 
30.569/2012. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

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

‘Startups: inovação e 
empreendedorismo sem 
embromation’. Esse foi o tema da 
Aula Magna Integrada dos cursos 
de Administração, Processos 
Gerenciais, Ciências Contábeis 
e Gestão em Agronegócios da 
Unipar de Cianorte. O evento 
envolveu estudantes do presencial 
e semipresencial.

Transmitida pelo Meet, 
plataforma de videoconferência 
do Google, a aula trouxe como 
convidada a CEO da Orbital 
Aceleradora de Startups, Ana 
Carolina Ebenau. A palestrante 
falou sobre o modelo de negócios 
das startups e como alavancá-las 
em um ambiente de incertezas 
e precisado de soluções a serem 
desenvolvidas.

Segundo ela, as empresas 
que se encaixam nessa 
categoria precisam sempre 
estar inovando no âmbito 
tecnológico: “Embora não se 
limitem apenas a negócios 
digitais é necessário que as 
startups estejam sempre 
se renovando, trazendo 
novidades ao mercado”.

Após a palestra foi proposto 

um desafio aos estudantes: eles 
tiveram que apresentar um ‘pitch’, 
ou seja, uma apresentação curta 
e direta, com objetivo de mostrar 
suas ideias para um possível 
investidor. 

De acordo a diretora do Câmpus 
e coordenadora do curso de 
Processos Gerenciais, professora 
Dieine Cescon, os acadêmicos 
aderiram bem à proposta: “Foi 
uma ótima, e eficaz, maneira 
de incentivar os estudantes a 
compartilharem suas ideias”.

Na abertura da aula, ressaltou a 
importância da integração entre os 
cursos, professores e acadêmicos 
e também a emergência de 
atualização contínua frente às 
inovações do mercado. 

Aula Magna integrada aborta startups
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

CEO da Orbital Aceleradora de Startups, 
Ana Carolina Ebenau, em palestra

Números
da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou ontem (30) novos seis 
casos de covid-19 em Umuarama, 
elevando para 1.154 o número de 
pessoas infectadas pela doença na 
cidade, desde o início da pandemia. 
O total de pessoas já consideradas 
curadas da doença aumentou para 
998, enquanto 18 pacientes não 
resistiram e morreram. Os novos 
casos são quatro mulheres de 19, 
34, 39 e 47 anos e dois homens de 
22 e 53 anos. Com a atualização, 
Umuarama passa a ter 129 pessoas 
positivas para covid-19 em isolamento 
domiciliar, mais cinco internadas em 
unidades de terapia intensiva (UTI) e 
outras quatro em enfermarias.

Há ainda 115 pessoas com sus-
peita de infecção pelo coronavírus, 
das quais 112 estão isoladas sob 
monitoramento pela Secretaria de 
Saúde e três seguem internadas 
em enfermarias; 4.684 suspeitas 
já foram descartadas do total de 
5.953 notificações registradas 
até o momento.

A taxa de ocupação de leitos 
de UTI Covid caiu mais um pouco 
nesta quarta-feira – há seis pacien-
tes de toda a região ocupando 30% 
dos 20 leitos disponibilizados pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS). O 
índice é o mesmo da ocupação de 
enfermarias, onde 12 pacientes 
ocupam 30% dos 40 leitos oferta-
dos pelo sistema de saúde pública.
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Bayern conta com a sorte 
para conquistar Supercopa

O Bayern de Munique desper-
diçou uma vantagem de dois gols 
e precisou da sorte de Joshua 
Kimmich para desempatar aos 
37 do segundo tempo e bater o 
Borussia Dortmund por 3 x 2 na 
Supercopa da Alemanha nesta 
quarta-feira, vitória que garantiu 
ao clube o quinto título do ano. 

Kimmich roubou a bola no 
meio-de-campo, tabelou com 
Robert Lewandowski e sua finali-
zação ainda foi bloqueada antes 
de voltar para o seu próprio e pé 
e morrer no fundo da rede. 

“Não foi fácil, especialmente 
no segundo tempo. Nós lideráva-
mos por 2 x 0, e então nós mes-
mos dificultamos a nossa vida”, 
disse o técnico do Bayern, Hansi 
Flick, que assumiu em novembro 
e desfruta de 10 meses sensa-
cionais no comando. 

“O que conta é que ganhamos 
o jogo. De resto precisaremos 
melhorar no domingo (contra o 
Hertha Berlim)”, acrescentou. 

RECUPERAÇÃO
O Bayern, disposto a se recu-

perar da derrota surpreendente 
por 4 x 1 para o Hoffenheim no 
último domingo, que encerrou a 
série invicta de 32 partidas, abriu 
rapidamente 2 x 0 com gols de 
Corentin Tolisso aos 18 e Thomas 
Mueller aos 32. 

O Dor tmund diminuiu com 
Julian Brandt e empatou com 
Erling Haaland já no segundo 
tempo. O norueguês poderia 
ainda ter virado o placar, não 
fosse o goleiro Neuer, mas 
Kimmich garantiu a vitória ao 
Bayern no final.

JOGADORES do Bayern comemoram o título da Supercopa da Alemanha

CHRISTOF STACHE/REUTERS
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