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Sobe para 21 o número de 
pessoas mortas pela covid
A morte de um paciente de Umuarama ocorrida no fim de setembro, em Goioerê, foi 
informada à Secretaria Municipal de Saúde ontem, elevando para 21 o total de pes-
soas mortas devido à infecção pelo novo coronavírus na cidade. É um homem de 51 
anos, que estava internado em UTI daquela cidade. Na segunda-feira, a Secretaria 

havia divulgado, pelo boletim diário, a 20ª morte causada pela infecção. Tratava-se de 
uma paciente idosa que estava internada no Hospital Cemil.  l Pág. 6

Portal da Secretaria 
de Estado da Fazenda 
facilita acesso 
aos serviços 

Campanha Umuarama 
Liquida ‘torra’ 
estoques e agrada 
consumidores 

Prejuízo ao tráfico
Ação da Denarc, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Rodoviária Estadual tirou de circulação em Cruzeiro do Oeste 
mais de 87 quilos de crack e 19 quilos de cocaína.  A droga estava escondida em um compartimento oculto no aparelho 

de ar-condicionado de um ônibus de turismo que estava vazio. O veículo saiu de Foz do Iguaçu e tinha como destino 
Maringá. O motorista foi preso em flagrante. A droga apreendida foi avaliada em cerca de R$ 2 milhões.

DIVULGAÇÃO
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Fronteira aberta
Mesmo sem a presença dos presidentes Jair Bolsonaro, do Brasil, 
e, Mario Abdo Benítez, o Marito, do Paraguai, será reaberta na 
quinta-feira (15) a Ponte da Amizade, sobre o Rio Paraná, que 
liga os dois países. A ponte está fechada desde o dia 18 de março 
em consequência da pandemia da covid-19. Inicialmente, estava 
prevista uma cerimônia de abertura com pronunciamentos 
dos dois presidentes.  Conforme protocolo estabelecido pelo 
Paraguai, em um primeiro momento a travessia só será permitida 
para moradores dos dois municípios (Foz do Iguaçu e Ciudad 
del Este). A passagem ficará liberada das 5h às 14h. Durante o 
restante da tarde, noite e madrugada, a ponte ficará fechada.

Pague para entrar
A reativação da fronteira acontece de forma gradual, e a primeira 
fase deve durar 15 dias. O uso de máscaras será obrigatório 
para todas as pessoas que ingressarem no vizinho país. Para 
os veículos serão liberadas três pistas, e todos os motoristas 
serão fiscalizados por agentes aduaneiros. Todos que entrarem 
no Paraguai deverão cumprir um período de quarentena. 
Estrangeiros que pretendem entrar no Paraguai como turistas 
deverão pagar um seguro médico internacional. No pacote 
estão inclusos custos exame RT-PCR (teste de ouro da covid-19), 
exames laboratoriais, atenção ambulatorial, internação e UTI.

Covid mata
O ex-prefeito de Arapongas, (220 km de Umuarama), padre 
Antônio José Beffa, eleito pelo PHS, morreu na noite da segunda-
feira (12). A Diocese de Apucarana e os familiares comunicaram 
que a causa da morte foi por complicações da covid-19. Ele estava 
hospitalizado há três meses. Padre Beffa tinha 75 anos e estava 
internado desde o dia 30 de junho numa UTI de um hospital de 
Londrina. Ele lutava contra um câncer e precisou ser internado 
ao contrair uma bactéria. Durante a internação, o padre fazia 
hemodiálise diariamente e recebia bolsas de sangue.

Honoris causa
O Juiz Carlos Bruno de 
Oliveira Ramos, da 4ª 
Vara Cível de Arapiraca, 
determinou a suspensão – e 
consequente nulidade – do 
Ato da Universidade Estadual 
do Alagoas que concedeu a 
Lula o título doutor honoris 
causa em 2017. A cerimônia 
ocorreu durante caravana 
do petista pelo Nordeste em 
campanha para não ser preso 
pela Lava-Jato, após ser 
condenado por corrupção no 
caso do tríplex do Guarujá. 
Na cerimônia Lula discursou, 
como declarações de voto e 
cantos de palavras de ordem 
como: “Lula, guerreiro do 
povo brasileiro”.

Ferindo a 
moralidade
A atual candidata do PSDB à 
Câmara de Maceió Tavares 
Ferro questionou a premiação 
lembrando que a honraria 
reservada a Lula atingia “a 
moralidade administrativa, 
título concedido a pessoa 
condenada criminalmente 
e que responde a outras 
ações penais”. A Justiça então 
indeferiu o pedido liminar da 
tucana para suspender o ato. 
Lula e a universidade rebateram 
as alegações Tavares, que 
não apresentou réplica. O 
Ministério Público, ouvido no 
processo, se posicionou pelo 
arquivamento da matéria sem 
julgamento de mérito.



03POLÍTICAUMUARAMA, 14 DE OUTUBRO DE 2020

Disparo de WhatsApp na 
eleição pode gerar punição

Candidatos que dispararem What-
sApp e SMS sem autorização explí-
cita dos usuários nas eleições estão 
sujeitos à Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), em vigor desde 
setembro deste ano.

De acordo com o Tr ibunal 
Superior Eleitoral (TSE), nenhuma 
ação judicial ainda foi ajuizada por 
candidatos ou par tidos. A inten-
ção da lei é garantir segurança 
e transparência às informações 
pessoais dos cidadãos.

A LGPD define uma série de nor-
mas para quem coleta e utiliza dados 
pessoais – aqueles que podem iden-
tificar alguém, como nome, CPF e 
número de telefone, entre outros.

Uma resolução do TSE do final 
de 2019 definiu diretrizes sobre 
propaganda eleitoral pela internet 
e indicou que os princípios da LGPD 
devem ser respeitados a par tir 
desta eleição.

MULTA
O envio de mensagens em massa 

pode gerar multa aos candidatos de 
R$ 5 mil a R$ 30 mil ou valor equi-
valente ao dobro da quantia gasta, 
caso superado o limite máximo. O 
montante vai para o fundo partidá-
rio (dinheiro destinado aos partidos 
políticos). Ainda não houve ação 
contra a aplicação da LGPD por 
par tes de candidatos ou par tidos, 
informou o TSE. Mas dezenas de 
denúncias sobre disparos em 
massa, ainda segundo a Cor te, 
já foram enviadas ao tribunal.

Mesmo com a lei em vigor, por 
enquanto as empresas só podem ser 
punidas na área cível – quando um 
cidadão entra com processo por uso 
irregular de seus dados, por exemplo.

As punições administrativas, 
como multas ou bloqueio de base 
de dados decididos pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), só serão aplicadas a partir 
de agosto de 2021.

Autorização 
Os candidatos precisarão de uma autorização prévia de cada eleitor antes de man-

dar conteúdo, segundo o TSE. Na prática, significa que quem não se cadastrou para 
obter marketing eleitoral poderá pedir para não receber mais esse tipo de conteúdo. 

“Qualquer pessoa poderá exigir o cancelamento do tratamento, ou seja, que seus 
dados pessoais sejam excluídos do banco de dados”, diz Paulo Rená, professor de 

direito no UniCEUB, pesquisador no grupo Cultura Digital e Democracia. Poderão fazer 
denúncias os cidadãos que receberem campanha eleitoral de candidatos ou partidos 

sem terem consentido ou após um pedido de remoção. “Caso receba uma publicidade 
para a qual não tenha dado consentimento, a pessoa pode questionar por que está 

recebendo. Se não receber uma resposta, uma sugestão prática é comunicar a infração 
ao Ministério Público ou a Justiça Eleitoral”, diz Rená.

Sem denúncia locais
Em Umuarama a Justiça eleitoral, não havia recebido nenhuma denúncia até o 

final da tarde de ontem, mas de acordo com o chefe do através do Cartório Eleitoral 
Carlos Sergio Furlan, as denúncias que eventualmente aparecerem serão analisadas. 
“Dependendo do teor, o material recebido por aqui será encaminhado ao Juízo, que 

poderá abrir vistas ao Ministério Público para investigar o material. Toda denúncia será 
autuada”, confirma. Ainda de acordo com Furlan, haverá punição em casos de Abusos. 
“Se for comprovação de abusos do poder de comunicação, o registro da candidatura 

do autor poderá até ser cassado, mesmo se tiver já diplomado, poderá também ter seu 
diploma cassado pela Justiça Eleitoral”, conclui, ressaltando que ainda, além da multa, 
se o disparo em massa for considerado ato grave ou se houver comprovação de que 

isso afetou o resultado de uma eleição, o candidato pode até ser declarado inelegível.

MATERIAL será encaminhado à Justiça e pode gerar até cassação de diploma se candidato denunciado tiver 
sido eleito

ALEX MIRANDA
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Novo portal
A Secretaria de Estado 

da Fazenda do Estado lan-
çou novo portal, desenvol-
vido pela Celepar. A novi-
dade está na criação de 
um layout mais moderno e 
na estrutura de navegação 
simples, facilitando a loca-
lização das informações e 
permitindo aos usuários 
um acesso mais fácil. O 
site da Fazenda é um dos 
que têm o maior número 
de serviços integrados ao 
Paraná Inteligência Ar tifi-
cial (PIA) – são 125.

“O novo portal vem para 
modernizar e melhorar o 
acesso do contribuinte aos 
muitos serviços que são 
prestados no âmbito de 
Secretaria de Fazenda e 
da Receita Estadual. O por-
tal tem uma apresentação 
muito mais moderna do que 
o anterior e isso vai facilitar 
a vida do contribuinte, do 
usuário do sistema, e vai 
melhorar a qualidade dos 
serviços que são presta-
dos pela Fazenda”, afirma 
o diretor-geral da pasta, 
Eduardo Castro.

TRANSPARÊNCIA
Umas das prioridades, 

foi a revisão e a transpa-
rência do conteúdo. Para 
a agente de Ouvidoria e 
Transparência, Clarice 
Kusma Baisan Fernan-
des, o site está mais 

organizado e transparente 
para auxiliar os visitantes 
a encontrar e entender o 
que precisam, tornando 
sua jornada mais intuitiva.

“O novo portal é mais 
‘clean’, acessível, intuitivo, 
ele realmente é um portal 
que vai trazer grande ganho 
para o cidadão. A gente 
melhora muito a questão 
de transparência, informa-
ções dos depar tamentos, 
áreas, canais de atendi-
mento, visando também o 
melhor aproveitamento da 
ouvidoria”, disse.

SERVIÇOS DIGITAIS
De acordo com o presi-

dente da Celepar, Leandro 
Moura, o novo site foi pen-
sado para proporcionar aos 
usuários uma forma mais 
fácil de conhecer os servi-
ços de maneira digital.

“Temos como missão 
desburocratizar serviços e 
facilitar a vida do cidadão 
paranaense. Desenvolve-
mos o novo portal da Sefa 
em mais uma grande par-
ceria, disponibilizando tam-
bém mais de 100 serviços 
voltados à secretaria no PIÁ, 
unindo tecnologia, agilidade 
e também a preservação da 
saúde dos cidadãos, que 
terão acessos a estes ser-
viços de forma digital sem 
a necessidade de desloca-
mento presencial”, afirmou.

Serviços
Entre os serviços oferecidos pelo site da Fazenda está 

a Consulta ao cadastro do ICMS; Boletins informativos da 
Receita Estadual; Guia para pagamento do IPVA; Consulta ao 
Cadastro Informativo Estadual (Cadin); Consulta à declaração 
do ITCMD; Certidões de débitos tributários e de dívida ativa 

estadual; Consulta e emissão de documentos fiscais eletrôni-
cos; Formulários da Receita Estadual; Emissão de guias para 

pagamento e Declaração de Importação.

Turismo
O governo do Paraná 
e entidades do setor 
articularam para retomar 
as atividades de turismo. 
O projeto de Retomada 
do Turismo no Paraná, 
que caminha a todo vapor, 
tem como objetivo inicial 
possibilitar a recuperação 
a partir do turismo 
regional, com viagens 
de até 200 quilômetros 
dentro do próprio Estado, 
principalmente nos 
segmentos ecoturismo, 
aventura e rural.

Cepatur
Os impactos da pandemia 
nas atividades turísticas 
foram discutidos na 82ª 
Reunião Extraordinária 
do Cepatur (Conselho 
Paranaense de Turismo). 
A reunião foi conduzida 
pelo presidente da Paraná 
Turismo, João Jacob Mehl, 
que nomeou o novo vice-
presidente do conselho, 
Giovanni Diego Bagatini, 
da Fecomércio-PR. “O 
turismo regional deve ser 
o foco para a recuperação 
do setor no Estado”, 
afirmou Mehl.

Mobilidade
Profissionais do Jornalismo 
se uniram, ao longo de dois 
meses, para selecionar 25 
iniciativas que se destacam 
no setor de mobilidade 
urbana e seus desafios em 
tempos de pandemia no 
Brasil e no mundo. A capital 
paranaense foi uma das 
iniciativas em destaque. 
Curitiba é pioneira no 
sistema de transporte rápido 
(BRT). O sistema facilita e 
acelera a circulação diária 
de cerca de 2 milhões de 
curitibanos por conta de 
seu tráfego em mais de 
80 km em vias específicas, 
estações de embarque e 
pagamento antecipado. 

Polo de inovação
O Paraná vai se transformar 
em um polo de pesquisa, 
desenvolvimento e inovação 
do Grupo Positivo. Grupo 
vai implantar uma base em 
Curitiba com foco no estudo 
e na descoberta de novas 
plataformas e produtos 
tecnológicos. A empresa 
também passa a concentrar 
as importações por meio 
dos portos e aeroportos 
paranaenses. Investimento 
é de R$ 23,6 milhões. A 
previsão é da abertura de 
15 empregos diretos neste 
primeiro momento.

Muito a colaborar
O ex-ministro da Saúde 
Luiz Henrique Mandetta 
defendeu que o ex-ministro 
da Justiça Sergio Moro 
permaneça no Brasil. 
O posicionamento de 
Mandetta aconteceu após a 
notícia de que o ex-ministro 
da Justiça está sendo 
pressionado pela família 
para sair do Brasil e se 
distanciar da política. “Tem 
que ficar no Brasil e lutar, 
Moro tem muito a colaborar. 
Ele combateu um combate 
duro, forças duras e o Brasil 
espera muito dele”, disse.

Cloroquina 
Um novo estudo feito pela 
Universidade da Pensilvânia, 
nos Estados Unidos, concluiu 
que a hidroxicloroquina não 
reduz o risco de infecção 
pelo novo coronavírus. A 
pesquisa se une a outras 
diversas evidências 
científicas que comprovam 
que o medicamento, e 
também a cloroquina, não 
é eficaz no tratamento ou 
prevenção da covid-19. 
O trabalho analisou 125 
profissionais de saúde que 
atuam na linha de frente 
da pandemia, com metade 
tomando o remédio e a 
outra metade, placebo.
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Umuarama Liquida ‘torra’ os 
estoques e agrada consumidores

Alternativa à Feira Ponta de 
Estoque, que por conta da pande-
mia de covid-19 não pôde ser reali-
zada em 2020, a campanha Umua-
rama Liquida, realizada de quinta 
(8) a sábado (10), foi considerada 
positiva pelos associados Aciu.

“Tivemos uma grande adesão por 
parte dos lojistas. As empresas parti-
cipantes contabilizaram um volume de 
vendas expressivo e satisfatório. Creio 
que o formato e a estratégia de divulga-
ção que adotamos foram adequados 
e impulsionaram as vendas, além de 
manter a segurança do público e dos 
colaboradores, através das mensa-
gens de conscientização em relação 
aos protocolos de saúde”, avalia a 
presidente do Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva, Carla Regina 
Moreira Frasquette.

Como esperado, o fluxo de con-
sumidores foi maior no sábado (10), 
com os estabelecimentos abertos 
até 17h. A antevéspera do Dia das 
Crianças também contribuiu. Tendo 
como principal objetivo a ‘queima’ 
de estoque, a Umuarama Liquida 

apresentou descontos de até 80%.
“Foi como um Dias das Mães 

no nosso caso”, pondera Márcia 
Passos, coordenadora de vendas 
da Planeta Jeans.

Sueli Rodrigues, da Rainha dos 
Calçados, explica que as metas 
foram atingidas com descontos de 
até 80%. “O movimento foi muito 
bom”, resume.

“Em um ano atípico, ficamos 

felizes com os resultados das cam-
panhas realizadas simultaneamente, 
tanto a do Dia das Crianças como 
a Umuarama Liquida. Agora o foco 
é o planejamento para o período 
natalino, mas sem deixar de lado 
a importância de zelar pelo cum-
primento irrestrito dos decretos 
municipais em relação à pande-
mia”, pontua o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

ASSESSORIA

PROMOÇÕES desenvolvidas às vésperas do Dia das Crianças atingiram descontos de até 80%
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Subiu para 21 o número de 
mortos pelo novo coronavírus

A mor te de um paciente de 
Umuarama ocor rida ainda no 
final de setembro, em Goioerê, 
foi informada à Secretaria Muni-
cipal de Saúde ontem (terça-feira, 
13), elevando para 21 o total de 
pessoas mor tas devido à infecção 
pelo novo coronavírus na cidade. 
Trata-se de um homem de 51 
anos, que permanecia internado 
em UTI daquela cidade.

Além disso, duas mulheres de 
23 e 52 anos que testaram posi-
tivo para a doença foram os úni-
cos casos confirmados na terça-
-feira, 13, em Umuarama, levando 
para 1.214 o número total de 
pacientes positivados – dos quais 
1.071 já estão recuperados e 21 
pacientes morreram.

Antes de receber tal informação, 
a Secretaria de Comunicação da 
Prefeitura de Umuarama havia divul-
gado, na segunda-feira (12) através 
de seu boletim diário, a confirmação 
da 20ª morte causada pela infecção. 
Trata-se de uma paciente idosa que 
estava internada no Hospital Cemil.

Naquela mesma ocasião, o boletim 
apresentou o aparecimento de dois 
novos casos positivos de covid-19 em 
Umuarama. Tratam-se de um homem 
de 20 anos de idade e uma mulher 
de 56 anos. A 20ª morte de paciente 

por covid-19 foi de uma mulher de 62 
anos que estava internada na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). Ela morreu 
no último domingo (11).

Ontem, a cidade tinha 120 pes-
soas em isolamento domiciliar com 
diagnóstico positivo para a doença, 
bem como duas pessoas interna-
das – uma em UTI e outra em enfer-
maria. Há ainda 146 umuaramen-
ses com suspeita de infecção pelo 
coronavírus, um deles internado 
em enfermaria e os demais com 

recomendação de isolamento.
Já foram descar tadas 4.873 

suspeitas da doença dentre as 
6.233 notificações registradas 
até o momento.

A rede hospitalar local trata atual-
mente de quatro pessoas internada 
em Unidades de Terapia Intensiva e 
10 que ocupavam leitos de enfer-
marias, todas com suspeita ou con-
firmação para o novo coronavírus, 
provenientes dos 21 municípios da 
região de Umuarama.

O Dia das Crianças – 12 de outubro – foi especial no 
Hospital e Maternidade Norospar. A Equipe de Humaniza-
ção, Nutrição, Enfermagem e médicos da Pediatria preparam 
surpresas (almoço divertido e distribuição de presentes) para as 
crianças, que também puderam fazer atividades individuais na 
brinquedoteca. Os bebês da UTI Neonatal participaram de um 
ensaio fotográfico emocionante. 
“A internação hospitalar é sempre um momento difícil para todas as 
pessoas, especialmente para os pequeninos que, muitas vezes não 
compreendem a necessidade de procedimentos, alguns deles dolo-
rosos, a que necessitam ser submetidos durante a recuperação da 
saúde. O objetivo foi tornar esse dia mais divertido também para 
eles”, disse a assistente social da Norospar, Thais Godinho.

ASSESSORIA

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,24 0,64 1,34 3,14
IGP-M (FGV) 2,74 4,34 14,40 17,94
IGP-DI (FGV) 3,87 3,30 14,80 18,44

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
14/9 a 14/10 0,5000 0,1159 0,0000
15/9 a 15/10 0,5000 0,1159 0,0000
16/9 a 16/10 0,5000 0,1159 0,0000
17/9 a 17/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,67% 20,13 
Vale ON +0,88% 62,14 
ItauUnibanco PN -0,96% 23,77 
B2W Digital ON +6,73% 95,02 
Magazine Luiza ON +5,96% 104,00 
Marfrig ON +4,72% 14,87

IBOVESPA: +1,05% 98.502 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0927 1,1302 1,1794
IGP-DI (FGV) 1,1037 1,1523 1,1844
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,57
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 77,42

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,0% 5,5780 5,5790 -0,7%
PTAX  (BC) +0,8% 5,5854 5,5859 -1,0%
PARALELO +1,2% 5,4100 5,8400 -0,7%
TURISMO +1,2% 5,4100 5,8200 -0,7%
EURO +0,1% 6,5545 6,5567 -0,9%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (SET) 1.646,68 1,21 3,33 3,94
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 13/10

Iene R$ 0,0529
Libra est. R$ 7,24
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1251,56 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/10

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: 4,55%

Em 13/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 154,00 1,3% 22,2%
SOJA Paranaguá 155,00 1,3% 14,8%
MILHO Cascavel 60,00 0,0% 11,1%

SOJA 1.044,00 10,25 4,8%
FARELO 358,50 1,80 12,1%
MILHO 391,25 2,25 6,2%
TRIGO 594,00 -0,25 9,6%

SOJA 141,31 0,3% 18,1%
MILHO 57,46 0,8% 17,5%
TRIGO 67,47 0,0% 7,0%
BOI GORDO 241,51 0,0% 4,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/10 PR DIA 30d.

Em 13/10 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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Queda de mortes
O Batalhão de Polícia 

Rodoviária (BPRv) registrou 
uma queda de 11,11% 
nas mortes durante os 
quatro dias da operação 
Padroeira 2020. O com-
parativo é em relação ao 
mesmo período do ano 
passado, com acréscimo 
de um dia no feriado deste 
ano. Foram registradas 
oito mortes, contra nove 
no mesmo período do ano 
passado, mesmo com um 
dia a mais.

A fiscalização iniciou 
às 14 horas de sexta (9) 
e seguiu até as 23h59 de 
segunda (12), com reforço 
de policiamento nas rodo-
vias estaduais que cortam 
o Paraná. Como o feriado 
foi prolongado, a Opera-
ção Padroeira registrou 
um aumento de 12,73% 
no número de acidentes 
em todo o estado (de 55 
subiu para 62), assim 
como um número maior 
de feridos (de 67 para 
72), aumento de 7,46%.

Nas rodovias esta-
duais que cortam o Litoral, 
houve redução dos princi-
pais índices. Os acidentes 
tiveram queda de 25% (de 
4 caiu para 3), os feridos 
tiveram queda de 16,67% 
(de 6 caiu para 5) e nos 
dois anos, nenhum óbito 

Autuações
As autuações de infração de trânsito feitas pelos policiais 

rodoviários neste feriado chegaram a 1.768, um aumento de 
89,29% em comparação com o ano anterior, quando foram 
934 infrações lavradas. As ações de combate a embriaguez 
ao volante, seja por abordagens preventivas ou flagrantes, 

resultaram em seis autuações pelo artigo 165 (multa) e outras 
duas pelo artigo 306 (prisão do motorista), ambos do Código 

de Trânsito Brasileiro (CTB). No mesmo feriado do ano passado, 
foram 10 infrações pelo artigo 165 e quatro pelo artigo 306.

foi registrado nas vias.

COMPORTAMENTO
“A fiscalização foi incre-

mentada com policiamento 
em todo o Estado, mas, 
mesmo assim, a imprudên-
cia dos motoristas continua 
resultando em acidentes, 
feridos e mortos”, lembrou 
o tenente Sidinei Hudach, 
oficial de Relações Públi-
cas da unidade.

O trabalho preventivo 
do BPRv alcançou mais 
de 12 mil quilômetros 
de estradas estaduais e 
envolveu o efetivo ope-
racional e administrativo 
das seis companhias esta-
belecidas nas regiões do 
Estado. O policiamento foi 
focado em pontos estraté-
gicos e onde havia mais 
incidência de acidentes e 
de infrações por excesso 
de velocidade, embriaguez 
ao volante, entre outros 
delitos de trânsito.

Ao longo dos principais 
trechos das estradas, o 
BPRv fez fiscalizações 
para coibir o excesso de 
velocidade, utilizando rada-
res móveis. Foram feitas 
4.719 imagens de radar 
- 245,97% a mais que o 
mesmo feriado do ano 
anterior, quando foram 
1.364 imagens.

Bolsonaristas...
Um deputado federal 
traído por um cacique - 
politicamente e em casa 
- quer botar a boca no 
megafone e entregar o que 
aposta como bombas na CPI 
das Fakes News.

Troféu Mané
Gustavo Castro, candidato a 
vereador pelo Novo em SP, 
pode levar o Troféu Mané 
2020. Publicou no Twitter 
que a soltura de André do 
Rap foi fundamentada e que 
“tráfico nem deveria ser 
crime”. Com a repercussão, 
pediu desculpas, mas tarde.

Vai sair
O Ministério da Saúde foi 
notificado pelo STJ e vai pagar 
o valor restante para dose de 
remédio à pequena Kyara Lis, 
que sofre de AME. São quase 
US$ 2 milhões no total.

Volta à cena
Quem trabalha com o 
marketing da campanha de 
Marília Arraes (PT) à Prefeitura 
do Recife é o publicitário André 
Gustavo Vieira, condenado pela 
participação na negociação 
de R$ 3 milhões de vantagens 
indevidas para o ex-presidente 
do Banco do Brasil e da 
Petrobras Aldemir Bendine. Ele 
foi solto em 2018, beneficiado 
pela progressão da pena e por 
colaborar com a Justiça. Seu 
padrinho de casamento é o 
ex-tesoureiro do PT Delúbio 
Soares. Marília é a candidata 
do ex-presidente Lula da Silva 
na capital. Mas está longe de 
ter unanimidade na legenda. 
O padrinho obrigou o diretório 
municipal a aceitar seu nome.

Guincho do milhão
Polícias de São Paulo e outros 
estados investigam ações 
orquestradas nos últimos 
dias, em diferentes cidades. 
Na madrugada de ontem, 
em Pindamonhangaba (SP), 
bando usou guincho para 
arrancar um cofre de ferro 

concretado no chão de um 
posto de gasolina. E o levou 
cheio. Confira fotos no site 
da Coluna. 

MERCADO
Super Véio!
A que ponto chega o 
marketing vitorioso do 
ex-vendedor de tecido que 
ficou bilionário. Luciano 
Hang lançou o bonequinho 
Super Véio, à venda na rede 
Havan. Fotos no site.

Voltando
A arrecadação de Títulos 
de Capitalização registrou 
alta de 2,03% em agosto, na 
comparação com setembro, 
somando R$ 14,7 bilhões. E 
os resgates recuaram 1,38%.

Caiu!
Um cliente Smiles Diamante 
da GOL ganhou cortesia 
para um trecho neste ano. 
O cidadão reservou voo 
para ele e a esposa. Por 
readequação, a companhia 
cancelou o voo de ambos. 
Na remarcação, o cliente 
foi avisado de que perdeu a 
cortesia. E ponto final.

Zé Esplanador
Nosso querido Zé, leitor 
assíduo com seu lema 
“Perguntar não ofende, 
Cobrar é de direito”, acha 
estranho a decisão dos 
desembargadores da 1ª 
Câmara  Criminal do TJ 
de Goiás que trancaram 
investigação contra Padre 
Robson, do Santuário Pai 
Eterno. Como não veem 
crimes evidenciados pelo 
MP, Zé vai chamar os fiéis 
que pagam o dízimo para 
passearem na mansão de 
praia comprada pelo pároco 
na Bahia.
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Denarc, PRE e PRF apreendem 
grande quantidade de drogas
A Polícia Rodoviária Estadual 

(PRE) de Cruzeiro do Oeste, patru-
lheiros rodoviários federais e equipe 
do Denarc da Polícia Civil realizaram 
uma grande apreensão de drogas 
durante o feriado prolongado. A 
ação aconteceu dentro dos limites 
do município de Cruzeiro do Oeste, 
quando foram encontrados em um 
ônibus de turismo 84,750 quilos de 
crack e 19 quilos de cocaína.

Os entorpecentes estavam escon-
didos dentro da unidade de ar condi-
cionado do ônibus que trafegava pela 
rodovia PR-323. Ao final da manhã de 
segunda-feira (12), os integrantes das 
unidades de segurança pública recebe-
ram denúncia de que o veículo estaria 
sendo utilizado no transporte de drogas. 

O entorpecente vinha de Foz do Iguaçu 
e seguia para o estado de São Paulo.

Equipes policiais se posicionaram 
em pontos estratégicos das principais 

rotas e, com apoio da polícia militar 
rodoviária estadual de Cruzeiro do 
Oeste, foi possível abordar o veículo 
no posto policial na rodovia PR-323.

O condutor foi identificado e 
questionado se havia algum ilícito 
no interior do coletivo. Ele negou a 
existência da droga, mas se mostrou 
bastante nervoso na abordagem. O 
ônibus estava sem passageiros e o 
motorista disse que iriam embarcar 
na cidade de Maringá.

Diante da suspeita, foi realizada 
uma revista no veículo e, com o auxí-
lio de um cão farejador, as drogas 
foram localizadas no compartimento 
de refrigeração (ar condicionado) do 
ônibus, sobre o teto.

Após a droga ter sido encon-
trada, o motorista admitiu que 
pegou o ônibus em Foz do Iguaçu, 
em frente a uma igreja, e o levaria 
até Maringá. Informou que rece-
beria a quantia de R$ 1.500 pelo 
transporte e acabou sendo preso.

Segundo o delegado do Denarc/
Cascavel, Thiago da Silva Teixeira, 
o trabalho incansável dos policiais, 
que mesmo num feriado prolongado 
deixam suas famílias em prol da 
coletividade, somado a união de for-
ças policiais, sempre traz um resul-
tado positivo à sociedade. Hoje, 
mais uma vez, não foi diferente”.

DIVULGAÇÃO

CRACK e cocaína apreendidos foram avaliados em cerca de R$ 2 milhões
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Uma ajuda exterior vai auxiliá-lo a lidar com um problema de 
uma vez por todas. Sua moral vai voltar com força. Você tem 
uma tendência a reagir muito rapidamente.

Touro 21/04 a 20/05
Você terá a oportunidade de mudança e de manter a sua 
distância. Escape sem se sentir culpado. Você precisa ficar 
sozinho na calma completa para recarregar suas baterias. 
Seus processos mentais exigem descanso.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você estará decidido a enfrentar os aspectos que vão irritá-lo 
e é hora de lidar com eles! Faça isso por etapas. Sua moral 
está melhorando e você vai se beneficiar de muitas ideias 
otimistas e dinâmicas. 

Câncer 21/06 a 21/07
As exigências feitas por outras pessoas estão gastando suas 
energias. Tente não deixar que isso o tire do curso. Sua variação 
entre ação e apatia está lhe dizendo que você está cavando pro-
fundamente em suas reservas, por isso modere seu entusiasmo.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você terá a chance de fazer novos contatos. Seria uma 
boa ideia se concentrar nisso e entrar em detalhes. Você 
está cada vez mais em melhor forma e está definitivamente 
perseguindo seus objetivos principais. Você precisa beber 
mais líquidos.

Aquário 21/01 a 19/02
Seu otimismo está de volta com toda força! Aproveite ao 
máximo para perseguir suas paixões. Você está cercado de 
muito estresse e está atingindo seu limite. Tente encontrar 
um pouco de calma para descansar sua mente.

Peixes 20/02 a 20/03
Você terá uma ideia clara das intenções de algumas pessoas. 
Há conclusões úteis que podem ser tiradas aqui. Você precisa 
abandonar hábitos antigos e revê-los de antemão antes de 
se dirigir na direção certa.

O ambiente é sóbrio, sombrio e austero e você vai fazer o que 
puder para se livrar dessa depressão. Você está sob tensão 
nervosa. Reconheça isto antes de pensar que você está se 
tornando impulsivo e aja de acordo com isso.

Combativo, firme e alegre, você vai enfrentar as tarefas de 
frente. Não se deixe influenciar por pontos de vista que che-
gam a você, resolva as coisas por si mesmo. Isso evitará o 
desperdício de energia.

Você está atraindo novas amizades que serão um trunfo para o 
futuro. Esteja aberto a novas ideias. Você sente a necessidade 
de moderar suas ações e isso é bom. Ouça seus instintos mais 
profundos e recupere-se de vibrações negativas do passado.

Você vai se mostrar mais sociável e aberto a ideias de fora 
e verá a vida com mais otimismo. Não se meta nos negócios 
de outras pessoas. Pare e ouça música ou faça algo que você 
gosta, vai ser bom tanto para o corpo como para a mente.

Sua energia psíquica está em alta e lhe dá um impulso prome-
tedor. Você vai compartilhar essa energia com as pessoas que 
vê. Há muito estresse em torno de você e você vai chegar ao 
seu limite. Tente encontrar algum lugar tranquilo e sossegado 
para descansar a cabeça.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 51

CCP
FRUTODOMAR

COBRIRENE
NAMRAGS

ATEBONSAI
MEDIUMONDE

DUOPOLEN
ECBISSET

CARIDOSO

PACATOCAMA

LIOTORI
ACOPLARA

INANAGI
BOASTOLEDO

LEGITIMOS

Camarão
(cul.)

Gambá
(bras.
Zool.)

Estra-
gado;

decom-
posto

Ocupar
por inteiro

uma
superfície

Instru-
mento de
ataque e
defesa

Indica
limite de
tempo
(prep.)

Nível (?):
é avalia-
do pelo
Enem

Arte orien-
tal de mi-
niaturizar
plantas

Pessoa
atuante

na sessão
espírita

Menor
formação
musical

Golpe
único do

boxe

O
filantropo,

por sua
atitude

"(?)
Cidadão",
sucesso
do Skank

O sinal
numérico
de zero

Prefixo
que indica
oposição

Nome
frequente

entre
islâmicos

O pacien-
te tratado

pelo
geriatra 

Unir duas
naves

espaciais

Santa (?):
o

Vaticano

Parti 
para ati-
vidade

Cícero
Pompeu
de (?): o
Morumbi 

Móvel do
quarto
Partido

britânico

Em que
lugar?

Urso, em
espanhol

Nome da
letra "N"
Fonte de

calor

Cargo máximo do
clube de futebol

Riqueza mineral do
Amapá

Distância
entre os
trilhos

Repetição

Elemento
masculino

da flor

Objetivo da pesquisa
sobre a Aids

Leite

Maio, em
francês

Vento
brando

Estúdio de filmagem

Orlando Villas-(?),
indianista brasileiro

Genuínos; verdadeiros

3/mai — oso — set. 4/tori. 5/timbu. 6/bonsai. 9/legítimos.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Conscientize-se!
Na quinta-feira (15) acontecerá o Dia 

do Consumo Consciente. A data foi ins-
tituída pelo Ministério do Meio Ambien-
te, que chama a atenção da população 

sobre a necessidade de consumir respei-
tando os limites do planeta. Neste dia, 
o Sesc promove ação de recolhimento 
de materiais que necessitam descarte 

correto.No Sesc Umuarama será realiza-
da a coleta de lixos eletrônicos em par-
ceria com a Unipar, e orientações sobre 
o consumo consciente da água com o 

apoio da Sanepar. A ação será realizada 
das 08h às 17h no Sesc Umuarama: Rua 

Domingos G. de Paula, 2700.

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

fazem aniversário 
-, Bruna Cordeiro, 
Vera Gaiarim, Lauri 

Dalmagro Filho, 
Seneval Viana 

da Cunha, Silvio 
Silvano Druciak, 

Margot Ribeiro La-
ranjeira e Angela 
Tomazinho.Da co-
luna: felicidades.

“Quando tantos são solitários 
e parecem ser solitários, é 
indesculpavelmente egoísta 

ser solitário sozinho.”
(Tennessee Williams)

ZOOM
ROSE TOZZI, na lente exclusiva da fotógrafa Luci Lemes ilumina a coluna de 

hoje meados de Outubro -, e quase no finalzinho do ano. 

LUCI LEMES
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
Agradou em CHEIO!

Alternativa à Feira Ponta de Estoque, que por conta da pandemia de Covid-19 não 
pôde ser realizada em 2020,a campanha Umuarama Liquida, realizada de quinta (8) 
a sábado (10), foi considerada positiva pelos associados Aciu. “Tivemos uma grande 
adesão por parte dos lojistas. As empresas participantes contabilizaram um volume 
de vendas expressivo e satisfatório. Creio que o formato e a estratégia de divulga-
ção que adotamos foram adequados e impulsionaram as vendas, além de manter a 
segurança do público e dos colaboradores, através das mensagens de conscientiza-

ção em relação aos protocolos de saúde”, avalia a presidente do Conselho da Mulher 
Empresária e Executiva, Carla Regina Moreira Frasquette. Como esperado, o fluxo de 
consumidores foi maior no sábado (10), com os estabelecimentos abertos até 17h. 
A antevéspera do  Dia das Crianças também contribuiu. Tendo como principal obje-
tivo a ‘queima’ de estoque, a Umuarama Liquida apresentou descontos de até 80%. 

Acho que a moda vai pegar. . . .

Grisalhas, sim! 

Assumir os cabelos grisalhos 
virou moda entre aquelas que 
“fugiram” da rotina de tintura 
durante a quarentena. Pensando 
nesse público, o Boticário lançou 
a linha de cabelos Match Juven-
tude dos Fios, com soluções que 
garantem fios 5 anos mais jovens 
logo na primeira aplicação, sejam 
eles fios brancos naturais ou tin-
gidos. A linha, totalmente vegana, 
conta com bioaminoácidos e ôme-
ga 3, que neutralizam o envelheci-
mento dos fios. Além de estimular 
a produção dos óleos naturais, 
esses ingredientes revestem e 
nutrem os fios do cabelo, au-
mentando sua força e espessura, 
resultando em um cabelo 5 anos 
mais jovem, na primeira aplica-
ção. Fica a dica da coluna. . . 

DIVULGAÇÃO
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HARLEY DAVIDSON CVO
15/15, PRATA, COMPLETO, 3.700 KM  
R$ 79.9000,00

 

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

R$ 63.9000,00

COBALT 1.8 LTZ
17/18, CINZA, 
COMPLETO, AUT.
R$ 54.900,00

HB20 1.0 COMFORT
18/18, BRANCO, COMPLETO

R$ 43.9000,00

GOL 1.0 SPECIAL
15/16, PRATA, COMPLETO

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

‘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 pela internet, 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 aborda startups
INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

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

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
FERNANDO GALVANI PEVERARI, 
inscrita sob nº CPF 005.763.759-
85, estabelecido na Rua Desembar-
gador Lauro Lopes,3697, sala 01, 
Zona I, CEP 87.501-210, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará munici-
pal nº 26.182/2006. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Vitória no tênis

A soldado Camila Braga do 25° 
BPM, conquistou o vice campeonato 
Paranaense na Modalidade Feminino, 
quarta classe – A. O evento aconteceu 
na AGT (Academia de Tênis) Umuarama 
nos dias 9,10,11, de outubro, quando 
disputou contra atletas de Umuarama e 
de diversas cidades do Paraná.

DIVULGAÇÃO
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FILÉ DE
SARDINHA

OFERTAS
    SEMANADA   

FILÉ DE
     MERLUZA

TILÁPIA
EM POSTAS

12 kg
R$ ,54

19 kg
R$ ,90

24 kg
R$ ,90

/RioeMarP

Av. Brasil, 4140            44 99915.0254
  Rua Dr. Camargo, 4886            44 9928.0084
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