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UMUARAMA

Governo do Estado 
lança edital para 
nova duplicação na 
rodovia PR-323
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Polícia Civil procura pistas que 
levem a assassinos de ex-policial
O ex-policial militar Cristiano Maximiano foi executado com um tiro na cabeça no início da 
manhã de ontem em Iporã (54 quilômetros de Umuarama), quando estava acompanhado 
de amigos em um quiosque anexo a um posto de combustíveis às margens da PR-323. 

Dois homens em uma moto se aproximaram e atiraram, atingindo também um dos homens 
que estavam com o ex-policial. Investigadores coletaram imagens do sistema de videomo-

nitoramento do posto a fim de identificar os executores. l Pág. 8

Banana é vilã na 
alta de preços da 
cesta básica entre 
setembro e outubro

Times visitantes 
levaram a melhor 
na semana na Liga 
Nacional de Futsal
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REFORÇO
 O forte calor do noroeste do Paraná 

tem levado, nos fins de semana, 
centenas de turistas aos balneários 

Porto Camargo (Alto Paraíso) e Porto 
Figueira (Icaraíma). Os dois municípios 

ficam na área de atuação do 25º 
Batalhão da Polícia Militar, que tem 

sede em Umuarama, e que aumentou 
o efetivo e o patrulhamento. Agora, 

nos fins de semana, além das equipes 
da Radiopatrulha, permanecerão nos 
locais o Grupo Canil e a Rotam para 

dar mais segurança aos turistas. 
l Pág. 9
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Exclusivo da PGR
O ministro do STF, Celso de Mello, arquivou a notícia de 
fato em que a deputada federal Natália Bonavides (PT-RN) 
apontava suposta prática, pelos ministros Eduardo Pazuello 
(Saúde) e Fernando Azevedo e Silva (Defesa) de crimes de 
responsabilidade e atos de improbidade administrativa em 
razão da produção e indicação de uso da hidroxicloroquina 
para tratamento da covid-19. O decano acolheu parecer da 
PGR e considerou que a legitimidade para a instauração, 
perante o Supremo, de processo de impeachment contra 
ministro de Estado pertence exclusivamente ao PGR.

Jovem aprendiz
Em ofício enviado à Secretaria da Justiça, Família e 
Trabalho, o presidente do Centro de Integração Empresa-
Escola (CIEE), Domingos Tarço Murta Ramalho, destacou 
o programa do Governo do Estado para proteção de 
empregos dos adolescentes, enaltecendo medidas 
emergenciais adotadas durante a pandemia. “O 
protagonismo juvenil é a base para um país mais justo 
e com oportunidades iguais para todos”, disse. Entre as 
medidas, está a criação do Cartão Futuro Emergencial 
que garante a manutenção do contrato de 15 mil jovens 
aprendizes, de 14 e 18 anos, além da destinação de R$ 20 
milhões para o pagamento do subsídio aos empregadores, 
com recursos do Fundo da Infância e Adolescência (FIA).

Tudo pelo Renda
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, estuda o 
fim do desconto de 20% 
concedido automaticamente 
a contribuintes que escolhem 
pela declaração simplificada 
do Imposto de Renda. A 
medida tem o objetivo 
de financiar o programa 
Renda Cidadã. Fontes que 
participaram da elaboração 
do projeto, apontam que 
a iniciativa pode atingir 
mais de 17 milhões de 
pessoas e manteria o direito 
às deduções médicas e 
educacionais – benefícios 
que a equipe econômica 
estimava anular desde o 
ano passado.

Abrindo mão
Leio que o candidato a prefeito de Pontal do Paraná, no 
litoral, o empresário João Carlos Ribeiro (PSC) informa que 
vai abrir mão do salário na prefeitura caso seja eleito. O 
compromisso será firmado em declaração pública a ser 
registrada hoje (6), às 11 horas, no cartório do município, 
em Praia de Leste. Na oportunidade, Ribeiro também vai 
registrar o seu plano de governo.

Ampliação do Bolsa
Guedes quer usar as 
economias com o fim do 
desconto para financiar a 
ampliação do Bolsa Família, 
criando o novo programa 
social (Renda Cidadã). 
Mesmo assim, seria 
necessário abrir espaço no 
teto de gastos, regra que 
limita as despesas públicas 
à variação da inflação. 
Quem opta pelo modelo 
simplificado tem uma 
dedução padrão de 20% 
do valor dos rendimentos 
tributáveis, abatimento 
que substitui todas as 
outras deduções. O limite 
atual desse desconto é R$ 
16.754,34 por contribuinte.
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Estado lança edital para nova 
duplicação na rodovia PR-323

Um novo trecho da rodovia 
PR-323, no Noroeste do Paraná, 
está mais próximo de receber obras 
de duplicação. O Governo do Estado 
publicou o edital de licitação que irá 
selecionar a empresa responsável 
por duplicar o trecho da rodovia que 
vai de Doutor Camargo até aproxi-
madamente um quilômetro antes da 
margem do Rio Ivaí. Serão mais 6,3 
quilômetros duplicados na rodovia.

Além da duplicação, estão pre-
vistas obras de implantação de 
interseção em desnível, vias mar-
ginais, acostamento e passeios. O 
valor estimado da obra é de R$ 55 
milhões e as empresas que dese-
jarem par ticipar da licitação têm 
até o dia 28 de outubro para enviar 
suas propostas ao Departamento de 
Estradas de Rodagem (DER/PR). 

A obra integra o Programa Estra-
tégico de Infraestrutura e Logística 
de Transportes do Paraná e conta 
com financiamento do Banco Intera-
mericano do Desenvolvimento (BID).

HISTÓRICO
De acordo com o secretário esta-

dual de Infraestrutura e Logística, 
Sandro Alex, viabilizar a duplica-
ção de mais um trecho da PR-323 
é um indicativo que o Paraná vive 
um momento histórico de reformula-
ção da malha rodoviária. “Estamos 
trabalhando com muito afinco para 
garantir uma infraestrutura cada vez 
mais preparada e condizente com a 
grandeza do Paraná”, disse.

Segundo ele, a PR-323 é um 
dos principais corredores, por onde 
boa parte da produção do Norte e 
Noroeste é escoada para as demais 
regiões. “Já estamos duplicando 
o trecho entre Paiçandu e Doutor 
Camargo e, com a publicação desse 
novo edital, estamos garantindo 
mais R$ 55 milhões de investimento 
à região”, afirmou.

Transparência 
Em conformidade com as políticas do BID, que financia a obra, o DER/PR rea-

lizou consulta pública na cidade de Doutor Camargo para apresentar o projeto à 
população. O evento aconteceu em março na Câmara de Vereadores do município 
e serviu para que os moradores pudessem tirar dúvidas a respeito do empreendi-
mento. Com o edital publicado no dia 28 de setembro, as empresas interessadas 
em participar do certame devem enviar suas propostas até dia 28 de outubro. A 

abertura dos envelopes está programada para as 14h do dia seguinte, na sede do 
DER/PR e com transmissão ao vivo pela internet. O edital acontece na modalidade 

de Licitação Pública Nacional, em que o critério a ser avaliado nas propostas de 
preço é o menor valor oferecido, desde que atendidas as qualificações para habi-
litação técnica previstas no edital. Atualmente, estão em andamento as obras de 
duplicação de pouco mais de 20 quilômetros da PR-323, entre Paiçandu e Doutor 

Camargo. Com término previsto ainda para 2020, essas intervenções também 
passaram a contar com financiamento do BID. Até o momento, cerca de 83% desta 

obra já está concluída.

Para o diretor-geral do DER/PR, Fer-
nando Furiatti, a duplicação atende a 
uma reivindicação antiga da popula-
ção de Doutor Camargo e de quem 
depende da rodovia para acessar 
outros centros do Estado. “Trata-se 
de um trecho bastante estratégico, 
que liga Maringá a Cianorte e onde 
o fluxo diário de veículos é muito 
grande. Há tempos essas obras de 
duplicação eram necessárias para 
garantirmos um deslocamento mais 
ágil e seguro”, disse Furiatti.

NA PRÁTICA
O segmento da rodovia que 

será duplicado vai do km 174,2 
ao 180,5. Além da duplicação, o 
projeto prevê a implantação de vias 
marginais e de um viaduto que dará 
acesso a Doutor Camargo. Entre o 
km 178 e o 180 está previsto tam-
bém a instalação de um ponto de 
retorno para quem vem de Doutor 
Camargo e precisa voltar ao municí-
pio. A velocidade diretriz da rodovia 
será de 80 km/h.

TRECHO da obra orçada em cerca de R$ 55 milhões, fica entre Doutor Camargo e a futura variante do Rio 
Ivaí, no Noroeste

AEN
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Atração de
investimentos

O governador Ratinho 
Jr conversou ontem (05) 
com o CEO da JBS, Wes-
ley Filho, para tratar de 
novos investimentos da 
empresa no Paraná. A 
companhia, que é uma 
das líderes globais na 
indústria de alimentos e 
teve o maior faturamento 
deste setor no Brasil, pla-
neja um grande investi-
mento na industrialização 
das cadeias de frango e 
suínos nos próximos anos.

As principais premis-
sas do plano de investi-
mento, que ainda está 
sendo elaborado, foram 
apresentadas pelo exe-
cut ivo da empresa. 
A perspectiva é gerar 
milhares de empregos 
com ampliações e cons-
trução de novas fábri-
cas. Além disso, a com-
panhia estima incorporar 
quase mil produtores 
rurais à sua base de 
fornecedores.

Atualmente, a JBS 
mantém plantas em 
Santo Inácio, Jaguapitã, 
Santa Fé, Jacarezinho, 
Rolândia, Campo Mou-
rão, Carambeí e Lapa. 
Somando os Centros de 
Distribuição, a compa-
nhia está presente em 14 
municípios paranaenses. 
São 11,3 mil colaborado-
res e 2 mil produtores 
integrados no Estado.

“É um plano de expan-
são de médio/longo 

prazo. Queremos fazer 
em cinco anos, mas isso 
depende dos financia-
mentos para as adesões 
de novos produtores e 
demandas energéticas. 
Há expectativa de dobrar 
o número de colaborado-
res no Estado”, afirmou 
Wesley Filho. “O Paraná 
tem a vantagem da cul-
tura da produção e da 
integração dos processos. 
Separamos o Estado para 
ser tocado como um negó-
cio à parte da empresa”.

Os projetos já estão 
dentro do conceito de 
área livre de febre aftosa 
sem vacinação, conquis-
tada pelo Paraná junto 
ao Ministério de Agricul-
tura, Pecuária e Abasteci-
mento, o que gera poten-
cial para as empresas 
com plantas locais aten-
derem novos mercados 
asiáticos, como Japão e 
Coreia do Sul.

INVESTIMENTO
O governador desta-

cou que o Estado está 
investindo em infraestru-
tura rodoviária, portuária 
e energética para dar 
conta dos apor tes pri-
vados que acontecerão 
nos próximos anos. O 
objetivo é tornar o Paraná 
uma central logística da 
América do Sul, principal-
mente em relação à pro-
dução de alimentos, que 
é a vocação do Estado.

Combate à covid
O presidente Jair 
Bolsonaro prorrogou o 
prazo de redução das 
alíquotas de tributos sobre 
medicamentos e produtos 
usados no combate à 
covid-19. Um decreto 
mantém a redução de IPI, 
PIS/Pasep e Cofins. Entre 
os produtos beneficiados 
estão máscaras de uso 
hospitalar, álcool de 
limpeza, desinfetantes, 
óculos e viseiras de 
segurança, escudos faciais, 
aparelhos de terapia 
respiratória, entre outros.

Vaga garantida
O prazo de validade dos 
concursos públicos, na 
administração direta ou 
indireta, está suspenso no 
Paraná. O deputado Luiz 
Cláudio Romanelli (PSB), um 
dos autores da proposta, 
explica que a aprovação é 
para que “os candidatos 
que conquistaram a 
aprovação em um concurso 
público neste momento de 
incertezas quanto ao futuro 
não podem ter qualquer 
tipo de prejuízo nesse 
sentindo”.

Usina solar
A primeira usina solar da 
Copel, em construção no 
município de Bandeirantes, 
está recebendo a parte final 
das estruturas e módulos 
fotovoltaicos. A linha de 
distribuição que vai conectar 
os parques geradores à rede 
da Copel também já está 
em fase de implantação. A 
primeira fase deve entrar em 
operação ainda em 2020.

Duplicação
Rodovia PR-323, no 
Nnoroeste do Paraná, 
está mais próximo 
de receber obras de 
duplicação. A duplicação 

do trecho da rodovia 
vai de Doutor Camargo 
até aproximadamente 
um quilômetro antes da 
margem do Rio Ivaí. Serão 
mais 6,3 quilômetros 
duplicados na rodovia.

Satisfeito
Novamente, o presidente 
Jair Bolsonaro parabenizou 
o trabalho desenvolvido 
em Foz do Iguaçu e reiterou 
sua intenção pela abertura 
da Ponte Internacional 
da Amizade. Bolsonaro 
informou que em conversa 
com o presidente do 
Paraguai, Mário Abdo 
Benítez, definiram que as 
fronteiras entre os dois 
países serão reabertas antes 
dia 15 de outubro.

De parabéns!
O ministro Tarcísio Gomes 
de Freitas, em live com 
presidente Jair Bolsonaro, 
destacou o volume de obras 
realizado em Foz do Iguaçu. 
“Segunda Ponte de Foz do 
Iguaçu está 40% executada, a 
ampliação do aeroporto está 
bonita de ver e já contratamos 
o projeto para um novo 
corredor bioceânico. Foz do 
Iguaçu está de parabéns!”

Queda recorde
O mês de setembro teve 
uma grande queda nos 
indicadores de casos e mortes 
por covid-19 em comparação 
com os seis meses anteriores 
no Brasil. Entre os dias 1º 
e 30, houve redução de 
17,3% na média de óbitos 
e de 33,7% na média de 
novos infectados. Já sobre os 
diagnósticos positivos, houve 
crescimento de março a julho 
e estabilidade em agosto. 
Nesse final de semana, o 
Brasil registrou 26.140 novos 
casos em médias móveis, 
números que indicam 
tendência de queda.



05GERALUMUARAMA, 6 DE OUTUBRO DE 2020

Preço da Banana subiu 36% em 
Umuarama em apenas um mês
Pesquisas de preço realizadas 

neste início de outubro pelas equi-
pes de fiscalização da Secretaria 
Municipal de Proteção e Defesa do 
Consumidor (Procon), com relação 
aos preços praticados pelo mer-
cado local em diversos produtos, 
apontaram as variações dos preços 
da cesta básica, dos combustíveis 
e do gás de cozinha.

Segundo levantamento, ao 
contrário do que todos pensa-
vam que seria o arroz o grande 
vilão da alta de preços, a maior 
variação foi encontrada no preço 
da banana, que chegou a ser de 
36 por cento. Em segundo lugar 
ficou a cebola, com variação de 
13 por cento no preço desde a 
última pesquisa, que foi realizada 
na pouco mais de um mês.

Em terceiro está o feijão cario-
quinha tipo 1 que apresentou um 
preço, em média, 11 por cento 
maior do que no mês passado.

Já os preços dos combustíveis 
apresentaram uma estabilidade, 
principalmente nos valores do litro 
da gasolina comum e da gaso-
lina aditivada. O preço do álcool 
mostrou um leve acréscimo de 1 
por cento e o diesel mostrou um 
decréscimo do preço do litro, que 
chegou a 4,9 por cento. O litro do 
diesel 210 também apresentou 
uma queda de 4 por cento.

Já o preço do botijão de 13 quilos 
de GLP (o gás de cozinha), que em 
média, era comercializado por R$ 
80,67 nas distribuidoras de Umua-
rama, apresentou aumento de 1,57 
por cento, sendo comercializado, em 
média, a 81,94 por cento.

Ainda entre o levantamento feito 
nas distribuidoras de gás de cozi-
nha, foi encontrada uma variação 

de 6,25 por cento entre o botijão 
mais barato e o mais caro.

No geral, os números mostram 
uma variação positiva (inflação) 
de 3% na cesta básica de marcas 

líderes e de 8,55% na cesta de 
marcas populares (mais baratas). 
Nos combustíveis houve estabili-
dade nos preços, com exceção do 
diesel (que teve ligeira queda).

FISCAIS fizeram levantamento de preços em supermercados, distribuidoras de gás de cozinha e postos de combustíveis

DIVULGAÇÃO
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CIANORTE

1ª VARA CÍVEL DE CIANORTE - PROJUDI
Travessa Itororó, 300 - Cianorte/PR - CEP: 87.200-153 - Fone: 44-3619 0513 - E-mail:

primeiravaracivelcianorte@hotmail.com

EDITAL DE  DO EXECUTADO: CITAÇÃO Roviane David Lopes (CPF: 069.305.319-44).

(prazo de 30 dias)

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOÃO ALEXANDRE CAVALCANTI
ZARPELLON  MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de-
Cianorte, Estado do Paraná.

Faz sabera todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tem curso neste Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível, situado a Travessa Itororó, 300, nesta Comarca, uma ação de  sobMONITÓRIA
nº 0013170-78.2018.8.16.0069, em que é Exequente: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E
CULTURA, e Executado: Roviane David Lopes, diz respeito a execução do valor de R$ 12.295,30.

Edital de citação da requerida, que se encontra em local incerto e não sabido, ficando pelo presente Edital
devidamente , para que , nessa hipótese, os honorários serão deCITADO PAGUE dentro de quinze dias
cinco por cento do valor atribuído à causa (art 701, caput), e o réu ficará isento do pagamento de custas
(parg.1º). A parte executada poderá requerer o parcelamento da dívida, na forma do artigo 916, CPC,
conquanto reconheça o crédito e comprove o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogados, no prazo de 15 dias da citação. Assim feito, permitir-se-á o pagamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês, devendo as vincendas serem depositadas, independentemente de qualquer ato, nos mesmos dias dos
meses seguintes ao do primeiro depósito. No mesmo prazo de quinze dias, independentemente de prévia
segurança do juízo, o réu poderá opor ainda, nos próprios autos, embargos à ação monitória, que suspendem
a eficácia do mandado de cumprimento até o julgamento em primeiro grau (702 par. 4º). : SeAdvertência
não adimplido (de imediato ou de forma parcelada) o mandado de cumprimento, e não oferecidos embargos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Advertência: será nomeado curador especial caso não haja manifestação.

O presente edital será publicdo na forma da lei.  nesta cidade e comarca de Cianorte,DADA E PASSADO
Estado do Paraná, aos 17 de setembro de 2020 às 14:15:33 . Eu, Virgilino Ferreira Varella, Serventuário, que
digitei e subscrevi.
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Cresol projeta inauguração 
em Umuarama para 2021

Umuarama deve contar 
com uma agência Cresol 
(Cooperativa de Crédito Soli-
dário) no primeiro semestre 
de 2021. A projeção é do 
presidente da Cresol Costa 
Oeste, Adenilson Zanelatto, 
que visitou recentemente o 
presidente da Aciu, Orlando 
Luiz Santos.

“Eles formalizaram a 
associação e estão nos 
últimos detalhes para a 
escolha do local. Também 
já atuam para a seleção de 
um gerente geral, que tra-
balhará com prospecção e 
atendimento ao público na 
fase preliminar. São notícias 

muito boas”, avalia Santos.
Zanelatto e o diretor 

Reginaldo de Marqui France-
ner visitaram diversos imó-
veis e em breve será defi-
nido se a Cresol adquirirá 
um terreno para construção 
da agência ou se irá locar 
uma edificação estratégica 
para proceder a reforma.

“Temos uma parceria já 
consolidada com a Aciu”, 
ressaltou Zanelatto.

Segundo o gerente, 
mesmo com o cenário de 
pandemia, a expectativa em 
relação ao município e sua 
área de abrangência é das 
mais positivas.

C o m  2 5 
anos de histó-
ria, o Sistema 
Cresol nasceu 
com a missão 
de proporcio-
nar crédito para 
quem precisa 
investir e gerar 
renda. Ao longo 
dos anos, o sis-
tema tornou-se 
uma das princi-
pais cooperativas de cré-
dito do Brasil. 

Recentemente, a Cre-
sol chegou à marca de 600 
mil famílias cooperadas 
espalhadas por 25 estados 

brasileiros. Cada cooperativa 
trabalha para o desenvolvi-
mento econômico e social 
dos seus cooperados, pro-
porcionando soluções finan-
ceiras sem burocracia.

ASSESSORIA

ORLANDO Santos, ladeado pelo diretor Reginaldo de Marqui e 
pelo presidente da Cresol costa Oeste Adenilson Zanelatto
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Números
da covid-19

A semana começou 
com seis novos casos 
de Covid-19 em Umua-
rama, conforme anun-
ciou ontem (segunda-
-feira, 5), a Secretaria 
Municipal de Saúde. 
São três mulheres de 
20, 24 e 58 anos e 
três homens de 35, 42 
e 63 anos. Agora são 
1.180 casos positivos 
na cidade, dos quais 
1.031 já estão recupe-
rados e 18 morreram. 
A saúde monitora hoje 
125 pessoas positiva-
das para a doença que 
estão em isolamento 
domiciliar, duas inter-
nadas em unidades 
de terapia intensiva e 

Feriado transferido
Por meio do decreto 

285/2020, o prefeito 
Celso Pozzobom trans-
feriu o feriado do fun-
cionalismo municipal 
referente ao Dia do 
Funcionário Público, 
comemorado em 28 
de outubro, para o pró-
ximo dia 30. Naquele 
dia não haverá expe-
diente de trabalho nos 
órgãos públicos muni-
cipais da administra-
ção direta e indireta, 
com exceção dos ser-
viços essenciais que 

não possam sofrer 
paralisação, como a 
Vigilância em Saúde, 
ser viços funerários, 
var rição de ruas e 
coleta de lixo, além da 
Guarda Municipal, que 
funcionarão normal-
mente. As UBS esta-
rão fechadas, mas a 
Secretaria Municipal 
de Saúde atenderá à 
população no Pronto 
Atendimento 24h Dr. 
Cândido Garcia, para 
os casos de urgência 
e emergência.

quatro em enfermaria, 
além de 120 umuara-
menses com suspeita 
de infecção pelo coro-
navírus, quatro dos 
quais hospitalizados 
(um em UTI e três em 
enfermaria) e 116 em 
isolamento. Outras 
4.756 suspeitas já 
foram descartadas, do 
total de 6.056 notifica-
ções registradas desde 
o início da pandemia. 
Nos hospitais locais 
havia, nesta segunda, 
sete pessoas inter-
nadas em leitos de 
UTI Covid e oito em 
enfermarias, oriundas 
dos 21 municípios da 
região de Umuarama.

Apostas no plenário
Com a conhecida má 
vontade do Congresso 
Nacional em legalizar os 
jogos de bingos e cassinos 
em projetos que tramitam 
há quase uma década - 
sempre revigorados em 
apensos ou novos textos -, 
o Supremo Tribunal Federal 
pode dar um passo avante 
no tema, na esteira da 
quebra do monopólio da 
Caixa nas loterias. Cassino 
e bingo são jogos de azar 
enquadrados na Lei de 
Contravenções Penais, que 
completa 80 anos em 2021. 
Há duas ações tramitando 
na Corte: uma relatada 
pelo presidente Luiz Fux, e 
outra pelo ministro Edson 
Fachin, que podem ou não 
descriminalizar os jogos 
em seu voto-relatório. A 
eventual não recepção 
do Artigo 50 da Lei de 
1941 pela Constituição 
Federal de 1985 pode 
abrir caminho para a volta 
dos jogos de azar. Essa é 
a aposta dos empresários 
do setor, cujas operações 
foram proibidas pelo 
presidente Lula em 2003.

Abre-caminho
A tese é parecida com a que 
foi julgada semana passada 
pelo STF, que derrubou 
artigo em lei federal que 
dava exclusividade à União 
para promover loterias.

No prelo
Estados que ainda não 
exploram loterias já formam 
grupos de trabalho, nas 
secretarias de Fazenda, para 
lançar loterias (em especial 
raspadinhas) no primeiro 
trimestre de 2021. 

Retorno social
As discussões sobre o 
reforço do caixa se somam 
aos obrigatórios repasses 
para áreas do Esporte e 
Ação Social, através de 
programas estaduais.  

Pet capitalista
Luuh Pinheiro, candidata a 
vereadora pelo Progressista 
de Campinas (SP), soltou 
um “santinho” virtual com 
esta frase: “Eu não suporto 
socialismo. Não desejo ver 
os brasileiros comendo seus 
próprios pets”.

Gestão no vermelho
No Recife, o candidato a 
prefeito Marco Aurélio 
(PRTB) propõe isenção 
de IPTU para pessoas 
com mais de 65 anos com 
imóvel único e também 
para quem... hastear a 
bandeira do Brasil na frente 
de casa. IPTU e ISS são as 
maiores fontes de receita 
de uma gestão.

Na edição
Acostumado a 
surpreender para todo 
lado, o presidente Jair 
Bolsonaro, que prometeu 
não fazer campanha este 
ano, gravou vídeo de 
apoio a um candidato à 
prefeitura de BH.

Resguardo 
O senador Arolde de 
Oliveira (PSD-RJ) avisou a 
amigos e família que está 
contaminado com covid-19, 
e recluso em casa.

Fim do acordão?
Advogados opositores 
de Felipe Santa Cruz 
lançaram nas redes 
sociais o movimento 
#querodiretasnaOAB 
para escolher o futuro 
presidente. Pela praxe, a 
Ordem tem rodízio para 
um representante de cada 
seccional estadual se tornar 
presidente.
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Ex-policial executado 
com disparo na cabeça

O ex-policial militar Cristiano 
Maximiano, foi executado com um 
tiro na cabeça no início da manhã 
de ontem em Iporã (54 quilôme-
tros de Umuarama). A vítima estava 
acompanhada de amigos em um 
quiosque anexo a um posto de 
combustíveis situado às margens 
da rodovia PR-323.

Equipes da Polícia Militar 
foram acionadas por volta das 
7h, minutos depois que o crime 
foi praticado.

Foi verificado que Maximiliano 
estava acompanhado de quatro 
pessoas no quiosque, onde teria 
passado a madrugada, até que, 
ao amanhecer, dois homens em 
uma motocicleta de cor escura 
se aproximaram do quiosque e 
o garupa sacou de uma arma de 
fogo, de calibre 9 milímetros e 
deflagrou vários tiros.

Maximiliano não foi atingido 
neste momento e correu, atraves-
sando o pátio de abastecimento 
do posto até que, ao chegar do 
outro lado, foi alcançado e atin-
gido com um tiro na cabeça pelo 
executor. A dupla rapidamente 

fugiu na motocicleta, que não foi 
identificada.

Um dos companheiros de Maxi-
miliano, de 22 anos, foi atingido e 
teve que ser socorrido em estado 
grave, sendo levado por uma ambu-
lância do Samu ao Hospital Noros-
par em Umuarama.

De acordo com Carmelito San-
tos, tenente coronel e comandante 
do 25º Batalhão da PM de Umua-
rama, Maximiliano teria atuado por 
um período de 3 anos na corporação 
(da escola até o encerramento do 
processo) e foi exonerado após um 
processo administrativo interno que 
foi iniciado enquanto ele ainda era 
aluno da escola da Polícia Militar.

Segundo levantamentos fei-
tos pela repor tagem, enquanto 
estava na escola militar, Maxi-
miano em determinada ocasião, 

não deixou a arma no trabalho, 
como regem as normas, levando 
a pistola para casa, fator que se 
transformou em processo admi-
nistrativo interno à sua exclusão.

Monitoramento
A morte do Ex-PM está sendo investigada pelo delegado Tiago Soares, de 

Iporã. Durante a manhã de ontem os investigadores conseguiram coletar imagens 
do sistema de monitoramento do estabelecimento onde aconteceu o crime. Os 
vídeos foram encaminhados para analise policial a fim de identificar os autores 
da execução ou até mesmo coletar detalhes que possam levar ao paradeiro do 

veículo usado ou até mesmo dos executores.

POLÍCIA Civil deu início ás investigações e 
coletou informações no posto onde aconteceu a 
execução de Maximiliano

DIVULGAÇÃO
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PM intensifica patrulhamento
nos balneários da região

O forte calor na região noroeste 
do Paraná tem levado, nos finais 
de semana, centenas de turistas 
aos balneários. Os mais frequen-
tados são os Portos Camargo, 
dentro dos limites do Município 
de Alto Paraíso e Figueira, em 
Icaraíma. Estes dois Municípios 
ficam dentro da área de atuação 
do 25º Batalhão da Polícia Militar 
que tem sede em Umuarama.

O aumento no fluxo de pes-
soas levou o comando a decidir 
pelo aumento do efetivo nes-
tes pontos, principalmente aos 
finais de semana.

No último sábado (3) e último 
domingo (4), além as equipes 
que realizam o trabalho de Rádio 
Patrulhamento (RPA) também 
permaneceram na área, equipes 
do grupo Canil, que age constan-
temente no combate ao tráfico 
de drogas.

A ação deu resultado, pois foi 
realizada a apreensão de algu-
mas porções de cocaína que 
haviam sido já preparadas para 
a comercialização. Uma deter-
minada quantia em dinheiro 
também foi apreendida com um 
homem, que foi preso e acusado 
de tráfico de entorpecentes.

Ainda de acordo com o 
comando da PM de Umuarama, 
apesar de ter sido preparado 
um aumento de efetivo nos bal-
neários, a área da sede con-
tinua sendo alvo de patrulha-
mento a ações normais com as 
equipes que costumeiramente 
agem na cidade, bem como nos 
demais municípios que fazem 
par te da área compreendida 
pelo 25º BPM.

POLICIAMENTO reforçado durante os finais de semana nos portos Camargo e Figueira

DIVULGAÇÃO
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Prêmio para a 
conscientização

A pandemia do novo coronavírus exigiu uma série de 
protocolos e de cuidados que mudaram a vida das pessoas. 
Com as medidas de isolamento social, o SENAR-PR 
seguiu a orientação das autoridades de saúde e cancelou 
a edição deste ano do Programa Agrinho, que envolve, a 
cada ano, 800 mil crianças e adolescentes e mais de 50 mil 
professores. Nem por isso, o SENAR-PR deixou de investir 
em conscientização ambiental e saúde. E o melhor: com 
prêmio para alunos e professores.

A entidade lançou duas campanhas, a “Agro pela 
água” e a “Todos contra a dengue”. Ambas as ações 
disponibilizaram materiais didáticos e materiais de ensino 
a distância, para formação e conscientização de alunos 
das redes pública e particular do Paraná. Para celebrar 
o aprendizado, as campanhas contam, agora, com um 
concurso que vai premiar os melhores trabalhos, nas 
categorias Desenho, Redação e Prática Pedagógica 
(esta, voltada a professores).

Ao todo, serão 400 prêmios, entre tablets, notebooks 
e projetores multimídia – itens que poderão ser usados 
pelos alunos e docentes no próprio desenvolvimento 
pessoal. As inscrições vão até 26 de outubro e podem 
ser feitas completamente de modo remoto, com os 
trabalhos enviados pela internet. O regulamento de 
cada concurso está disponível no site do Sistema FAEP/
SENAR-PR (www.sistemafaep.org.br). 

sistemafaep.org.br

PRF apreende R$ 3 milhões
em cigarros contrabandeados

Agen tes  da  PRF 
deram voz de abor-
dagem, na tarde do 
sábado (3), ao condutor 
de um caminhão que 
transitava em frente à 
Unidade Operacional 
da PRF (Município de 
Alto Paraíso). O moto-
rista, ao desobedecer a 
ordem de parada dada 
pelos agentes, acelerou 
o caminhão, guiando-o 
em direção aos policiais 
e, em seguida, empreen-
deu fuga pela contramão 
da rodovia. Após perse-
guição, o caminhoneiro 
abandonou o veículo e 
fugiu à pé em meio à 
vegetação.

No interior dos semirre-
boques do caminhão, foram 
encontrados aproximada-
mente 600.000 maços de 
cigarros de origem para-
guaia. O valor estimado das 
mercadorias gira em torno 
de R$ 3 milhões.

Em seguida, após 
a equipe realizar minu-
cioso procedimento de 
identificação veicular, 
foi constatado que tanto 
o caminhão quanto os 
dois semirreboques eram 
produtos de crime, pois 
foram roubados em Curi-
tiba e em Nova Bassano/
RS, respectivamente.

Após a apreensão, 
os policiais realizaram 
buscas na região e loca-
lizaram o motorista fugi-
tivo, que tentava sair da 
cidade a bordo de outro 
caminhão, para quem 
havia pedido carona. 
Ele confessou que havia 
adquirido o caminhão car-
regado com cigarros em 
Naviraí/MS e que preten-
dia deixá-lo em Icaraíma.

O motorista foi preso 
em flagrante e acusado 
de contrabando, recepta-
ção, tentativa de homicí-
dio e direção perigosa.

CARGA era transportada num caminhão e nos semi reboques roubados
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Quem trabalha com comércio, divulgação e atendimento ao 
cliente pode ter um dia bem mais agitado do que o habitual. 
Se surgir um mal-entendido, procure esclarecer logo e sem 
brigar. Deixe assuntos polêmicos e decisões corriqueiras para 
outro dia, vai ser melhor.

Touro 21/04 a 20/05
Assuntos relacionados a dinheiro terão destaque para você 
hoje. Pode sentir uma vontade maior de organizar as finanças 
ou de buscar novas fontes de renda. Quando o assunto é 
grana, é melhor não contar demais com a sorte. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Comunicativo por natureza, você deve apostar todas as suas 
fichas no diálogo hoje. Faça a sua parte para resgatar a har-
monia com quem estima. No amor, um pouco de romantismo 
pode esquentar o clima entre quatro paredes.

Câncer 21/06 a 21/07
A Lua inferniza seu astral e forma quadratura com Vênus, o 
que pode estimular fofocas e mal-entendidos. No emprego, 
prefira ficar num canto tranquilo, longe de agitação. No amor, 
mantenha a discrição e proteja seus segredos. 

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
Dê atenção à sua saúde e evite a automedicação. Se sentir 
algo diferente, busque orientação médica. Além disso, os 
astros mandam o papo reto e avisam que implicância com 
colega ou com uma pessoa conhecida pode ser sinal de amor. 

Aquário 21/01 a 19/02
Os astros estão em harmonia, sinal de que vai resolver qual-
quer situação sem grandes dificuldades. No campo sentimen-
tal, seu coração pode balançar por um ex-amor, ainda mais 
se o rompimento for recente e ainda houver uma chance de 
reconciliação: conversem.

Peixes 20/02 a 20/03
O céu anuncia um dia superprodutivo para quem trabalha em 
casa ou está fazendo home office neste período. Também é 
um bom dia para cuidar dos interesses de família.Vênus na 
Casa 7 estimula o romance e aumenta o seu interesse por 
um relacionamento mais sério. 

Ótimas vibes para trabalhar em equipe ou fechar uma parceria 
com alguém de confiança. No amor, quem está na pista só 
vai se envolver com alguém se estiver gostando de verdade 
e se sentir que o crush também está interessado em viver 
uma relação séria.

Se não quiser fazer papel de trouxa, é bom ouvir o conselho 
dos astros, que avisam que é melhor não misturar amizade 
com dinheiro. No trabalho, busque o apoio dos colegas. No 
amor, ciúme de alguém da turma pode indicar que uma ami-
zade está virando paixão. 

Talvez tenha que abrir mão de um desejo seu por causa da 
carreira ou, ao contrário, pode ter que adiar um projeto de 
trabalho para se dedicar a algum outro setor da sua vida. 

Você terá muita facilidade para aprender, o que faz deste 
momento uma ótima época para investir nos estudos. Pode fazer 
cursos, acompanhar palestras e treinamentos. Quem namora a 
distância deve vencer a insegurança com mais diálogo.

É hora de deixar ir tudo que não tem mais sentido para você: coisas 
que não usa mais. No campo afetivo, pode sentir uma atração arre-
batadora por alguém da turma. Antes de se envolver, investigue se 
vocês têm os mesmos objetivos para não se decepcionar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 2

Roupa da
Seleção
em jogos

(fut.)

Barra (?):
situação
perigosa

(pop.)

Desenvol-
vimento;

progresso

Meio de
regulação
térmica
corporal

A vida,
por sua
duração

Perdão de
crimes

políticos

Diferen-
cial de
tinturas 

de cabelo

Substitu- 
em o “l” no
plural de
"qualquer"

Fazer 
(?): ani-
versariar

Tarcísio
(?), ator

paulistano

O inglês
falado nos

Estados
Unidos

Pedra pa-
ra amolar
objetos

cortantes

Rua mar-
ginada de
árvores

(?) Flor,
  criação 
de Jorge
Amado

A do álibi
é provar a
inocência

do réu 

(?)-doce,
matéria-
prima de

sabonetes

(?) Seca:
evita

mortes no
trânsito

"Confede-
ração", na
sigla CNI

Morada
de São
Jorge

(Folcl.)

Fibra (?),
cabo da
telefonia
digital 

Entregá-la é função
do carteiro 

(?) retrátil, cobertura
usual em janelas

Fábrica em que se
produz o uísque

Cervídeo que 
habita a tundra 

 Raça
brasileira
de cães

Marca da
obra de
Augusto

dos Anjos
(Lit.)

Leste, em
francês

Ambiente
da ameba

Tonelada,
em inglês
Sidarta

Gautama

Não, em
francês

Lago, em
francês

Aquela que
provoca

risos
Sarça (?),
visão de
Moisés 
no Sinai
(Bíblia) 

Pedra do
1º laser
Que foi

absolvido

UDPC
INCREMENTO

IESTSUOR
FINITALR

TONALIDADE
RTAANOS
MEIRAIP

PESSIMISMO
OTAETON
FILARUBID

FINALIDADE
COMICANON
IERVALAC
ARDENTEI
LUAOTICA

3/est — lac — non — ton. 4/rubi. 7/alameda — ardente. 9/intestino.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Você tem o papel de comandar a sua pró-
pria mente. É nossa responsabilidade cui-
dar das crenças, pensamentos e sentimen-
tos que nutrimos. Por Isso, seja o senhor 
do seu corpo-mente e cuide da qualidade 
dos seus sentimentos e pensamentos. Me-
dite, acesse sua farmácia interior e mude 

a sua vibração. ( Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 

fazem aniversário 
-,  Heverton Vargas 
Ziliotto, Francisco 
José Vitorio,  João 
Francisco Rodri-

gues , Elza Helena 
Rissato da Cunha,  
Irene Dias Cardoso,  
Fábio Alessandro 
Paiva Leite, Gis-

laine Alves Vieira, 
Juliana Valim 

Onada Yabumoto e  
Luciano Herkenhoff 
Carvalho Junior . 

Da coluna: 
felicidades.

ZOOM
Em tempo de campanha de ves-
tibular, a coordenadora do curso 

de Enfermagem da Unipar, Daiane 
Cortez, empenha-se em propagar os 

diferenciais da graduação, que segue 
consolidada entre as opções de car-

reira na área da saúde.
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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

À frente do seu tempo, a Unipar 
não para de investir na 

melhoria de sua estrutura. Exemplo 
disso são os laboratórios dos cursos 
da área de engenharia, que estão 
recebendo novos equipamentos 
para as aulas práticas. 

Os laboratórios, todos muito bem 
planejados, serão utilizados pelas 
turmas dos cursos de Engenharia 
Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Mecatrônica, 
Engenharia Química e Engenharia 
Ambiental, das graduações 
presencial e semipresencial. 

Na Unidade de Paranavaí, entre 
os equipamentos instalados estão 
bancadas didáticas de instalações 
elétricas residenciais, 
prediais e industriais, de 
controle de processos 
industriais, de instalações 
hidráulicas e sanitárias, 
pneumática de refrigeração, 
de jatos livres, de mecânica 
dos fluidos e de escoamento 
livre. 

“São equipamentos de 
ponta, que representam 
um grande diferencial para 
os cursos de engenharia, 
pois o aprender fazendo é 

fundamental na formação de bons 
profissionais”, afirma o coordenador 
do curso de Engenharia Civil, 
professor Paulo Henrique Pereira, 
ressaltando que a engenharia é uma 
área que carece de mão de obra 
especializada e com qualidade em 
todas as regiões do Brasil.

Ele frisa ainda que esses 
investimentos provam mais uma vez 
o compromisso da Unipar com seus 
alunos e com a sociedade. “Além de 
formar cidadãos, nos preocupamos 
em colocar no mercado de trabalho 
profissionais de excelência, que 
irão contribuir imensamente no 
desenvolvimento da nossa cidade, 
do nosso estado e do país”. 

Unipar investe na aquisição de novos 
equipamentos para os laboratórios

ENGENHARIAS

Aula prática: Bancada didática de instalações 
elétricas residenciais e prediais contribui na 
formação de qualidade dos estudantes

Manifestação

Ontem, (5) foi realizado um 
protesto em frente à agência do 
Bradesco, em Umuarama, pelo 
sindicato dos Bancários. A para-
lisação aconteceu em várias cida-
des do Brasil e foi motivada por 
demissões feitas pelo banco na 
última semana.

As demissões têm se concen-
trado nas capitais, mas atingem 
também as localidades onde houve 
encerramento de agências e trans-
formação de agências em Unida-
des de Negócios (Uns).

Wilson de Souza, coordenador 
do Sindicato dos Bancários de 
Umuarama, Assis Chateaubriand 
e Região e representante dos Sin-
dicatos do Pactu na COE (Comis-
são de Organização dos Empre-
gados) do Bradesco, criticou as 
demissões. “O Bradesco quebrou 
compromisso firmado com a COE 
e com a Contraf-CUT, de que não 
faria demissões durante a pande-
mia do coronavírus. Além disso, 
não atendeu o pedido dos sindi-
catos para realizar uma reunião 
de negociação sobre o assunto”, 
disse o dirigente.

Segundo o sindicalista, foram 
mais de 200 demissões. Em 
Umuarama, houve o fechamento 
de uma agência e três pessoas já 
foram demitidas.

COM apoio do Sindicato, bancários do Bradesco de 
Umuarama paralisaram as atividades 

A
S

S
E
S

S
O

R
IA
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Visitantes levaram a melhor 
na Liga Nacional de Futsal

Se há alguma desconfiança 
de que a ausência de público nos 
ginásios arrefece o fator local 
nas par tidas da LNF, a última 
semana é um belo exemplo para 
sublinhar. Jogadas treze partidas 
nesse período, os visitantes leva-
ram a melhor em seis, o triplo da 
vantagem dos locais. Quatro jogos 
terminaram empatados.

A liberação para as equipes 
catarinenses voltarem a mandar 
os jogos em seus ginásios surtiu 
efeito prático para o Joinville na 
vitória de 4 a 0 diante da ACBF 
e no apertado placar de 2 a 1 
do Tubarão frente ao Umuarama. 
Verdade que os catarinenses não 
foram derrotados em casa, mas 
também não venceram: Joaçaba 
2 x 2 Pato, Jaraguá 0 x 0 Joaçaba 
e Blumenau 2 x 2 Cascavel.

O jogo mais emocionante da 
rodada foi em São Paulo. A Intelli 
Tempersul recebeu o Minas e 
perdeu por 5 a 4 em partida com 
duas viradas no placar. Quem não 
está dando chance para os adver-
sários segue sendo o Magnus. As 
vitórias de 0 x 5 no São José e 
1 x 3 no Praia Clube carimbam 
números expressivos: melhor 
ataque com 34 gols, melhor man-
dante e melhor visitante com 4v 
em 4j, além do artilheiro da LNF, 
Pedrinho, com sete gols. O Tuba-
rão tem a melhor defesa, vazada 
apenas oito vezes até agora.

Nas demais partidas, além do 
empate de 1 a 1 entre Campo 
Mourão e Umuarama, tivemos 
goleadas dos visitantes: Brasília 
2 x 6 Corinthians, Intelli Temper-
sul 1 x 4 São José e Assoeva 2 
x 5 Pato.

UMUARAMA CONTINUA LÍDER
O grupo A tem o Magnus dis-

parado com 24 pontos, 13 de 
distância do segundo colocado. 
No B, Atlântico com 15 e ACBF 

com 15 disputam a ponta. No C, 
o Umuarama mantém a liderança 
com 15, mas seguido de per to 
pelo Pato com um ponto e um 
jogo a menos.

GOLEIRO Willian foi o grande destaque na vitória do Joinville sobre a ACBF

ASSESSORIA


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

