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UMUARAMA

Projeto da privatização 
dos Correios prevê 
nova agência no
 lugar da Anatel 
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Comércio paraguaio 
receberá brasileiros 
com liquidações 
nesta quinta-feira

Avança na Alep projeto 
que amplia acesso 
de produtores a
 linhas de crédito 

Acusado de matar Tábata 
Crespilho será julgado hoje
Está previsto para começar às 9h de hoje, em Cascavel, o julgamento de Eduardo Leo-
nildo da Silva, acusado de mata Tábata Crespilho, de 6 anos. A menina desapareceu 
no dia 26 de setembro de 2017 em Umuarama. O corpo só foi encontrado dois dias 
depois, amarrado e enterrado em uma propriedade rural nos fundos do Bairro Sonho 
Meu, após o acusado contar onde estava. A prisão de Silva levou manifestantes para 

a porta da delegacia, que tinham a intenção de linchá-lo. Houve depredação do prédio, 
carros foram queimados e todos os presos tiveram de ser removidos. l Pág. 6

Fraude a licitações 
O Ministério Público do Paraná deflagrou ação que investiga 

organização criminosa responsável por fraudar procedimentos 
licitatórios em pelo menos 20 municípios do Estado. Foram 

cumpridos 18 mandados de busca e apreensão em empresas, 
residências e gabinetes de órgãos públicos. l Pág. 8e9
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Lei da CNH
O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei que 
altera o Código de Trânsito Brasileiro. Entre outras mudanças, o 
projeto amplia a validade e o número de pontos da carteira de 
habilitação. O texto foi publicado no “Diário Oficial da União” na 
madrugada de ontem (quarta-feira, 14). As novas regras entrarão 
em vigor 180 dias após a publicação da lei. Os trechos retirados 
pelo presidente serão reanalisados pelo Congresso, que pode 
restaurar as medidas ou derrubá-las em definitivo.Uma das 
principais mudanças feitas no Congresso prevê que em casos de 
lesão corporal e homicídio causados por motorista embriagado, 
mesmo que sem intenção, a pena de reclusão não pode ser 
substituída por outra mais branda, que restringe direitos.

Combustível emergencial
O Paraná assinou contrato emergencial com a Maxifrota para a 
gestão do abastecimento de combustíveis de veículos da frota 
oficial. A empresa fora contratada com dispensa de licitação em 
abril, mas o contrato terminou na segunda (12). No sábado (10), a 
Divisão de Infraestrutura da Polícia Civil comunicou os delegados 
para que abastecessem as viaturas até as 22h da segunda (12), pois 
o fornecimento de combustível poderia ser paralisado na terça. A 
Secretaria da Administração e Previdência (Seap) informou na terça 
(13) que o novo contrato foi assinado na sexta (9) sem a interrupção 
no serviço. A empresa vencedora foi a Prime Consultoria e Assessoria 
Empresarial Ltda., que prestará o serviço pelo prazo de 12 meses, 
prorrogáveis, pelo valor de R$ 97.900.069,52.

Interino
O governador Ratinho Jr designou Antenor Demeterco Neto para 
responder, interinamente, pelas atribuições do cargo de Diretor 
Presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do 
Paraná (Agepar), sem prejuízo de suas atribuições do cargo de diretor 
de Fiscalização e Qualidade dos Serviços. Enquanto isso, a Assembleia 
marcou para o dia 21, às 14 horas, a sabatina do ex-secretário Reinhold 
Stephanes como novo diretor-presidente da Agepar. Stephanes tem 
extenso currículo: além de deputado federal, foi três vezes ministro 
(Agricultura, Previdência Social; Trabalho), presidente do INPS e 
do Inamps. No Paraná foi secretário da Agricultura, Planejamento, 
Administração, chefe da Casa Civil e presidente do antigo Banestado.

Combate à 
corrupção
A Alep aprovou reforço de R$ 
2,2 milhões no orçamento do 
Fundo Estadual de Combate 
à Corrupção. Os recursos 
vão melhorar a estrutura 
destinada a prevenir e 
inibir atos ilícitos no serviço 
público, garantindo mais 
qualidade de trabalho à 
Controladoria Geral do 
Estado (CGE). O projeto foi 
aprovado pelos deputados 
em caráter definitivo e já 
será encaminhado à sanção 
do governador Ratinho Jr.

Fundo para a 
repressão
Instituído há um ano, o Fundo 
é composto por recursos 
provenientes de acordos 
de leniência, contratos da 
CGE e multas aplicadas no 
âmbito da Lei Anticorrupção. 
Esse dinheiro é usado para 
equipar e melhorar a atuação 
dos órgãos de controle – 
na prevenção, fiscalização 
e repressão –, auxiliar os 
municípios no combate 
à corrupção e promover 
treinamento constante dos 
agentes públicos.
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Privatização dos Correios 
prevê nova agência reguladora

O Ministério das Comunicações 
informou ontem (quarta-feira, 14) 
que o projeto de lei que trata da pri-
vatização do Correios, entregue no 
Palácio do Planalto pelo ministro 
Fabio Faria, prevê a criação de uma 
nova agência, a Agência Nacional 
de Comunicações (Anacom), para 
substituir a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel).

Além dos serviços de telecomu-
nicações (telefonia, internet, tv por 
assinatura) que estão hoje sob a 

Ex-governadores não podem mais receber a aposentadoria
Em ofício encaminhado ao 

governo do Estado, a OAB Paraná 
comunicou que, conforme decisão 
transitada em julgado no Supremo 
Tribunal Federal (STF), desde 
agosto de 2020 os pagamentos de 
“aposentadoria” aos ex-governado-
res, bem como as respectivas pen-
sões às viúvas, não devem mais 
ser efetuados. No mesmo ofício, 
a seccional solicita informações 

sobre a cessação dos pagamentos.
O STF decidiu em dezembro de 

2019 que a aposentadoria dos 
ex-governadores é inconstitucional. 
Os ministros acompanharam o voto 
da relatora da Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI) proposta pela 
OAB Paraná, ministra Rosa Weber, 
que determinou o cancelamento das 
aposentadorias e pensões de todos 
os ex-governadores.

A ADI, proposta pela OAB, 
defendia o fim da aposentadoria 
e fundamentava-se no fato de os 
governadores exercerem mandato 
eletivo, não sendo servidores e não 
contribuindo para o sistema de pre-
vidência estatal e receberem sub-
sídio, cuja natureza é inerente ao 
exercício do mandato, de maneira 
que não há amparo legal para a 
concessão de aposentadoria.

responsabilidade da Anatel, a nova 
agência regularia também a pres-
tação de serviços postais no país.

Ainda de acordo com a pasta, o 
projeto prevê “a obrigatoriedade, por 
parte da União, de garantia da pres-
tação do Serviço Postal Universal 
por meio de empresa estatal”, mas 
“permite que os serviços prestados 
no âmbito do Sistema Nacional de 
Serviços Postais sejam explorados 
em regime privado”. O ministério 
informa ainda que “o serviço postal” 

vai ser “delegado ao Operador Postal 
Designado no decorrer do processo 
de privatização dos Correios”.

O ministro das Comunicações 
disse que o projeto apresentado por 
ele “vai dar condições” para que a 
privatização dos Correios ocorra em 
2021. “Estamos falando aí em 2021, 
o projeto chegar [ao Congresso] no 
começo do ano que vem. E, até o final 
de 2021, a ideia é de votarmos e que 
os Correios estejam prontos para o 
processo de privatização”, disse. 

O projeto vai dar condições para que a privatização dos Correios ocorra em 2021

ALEX MIRANDA
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Abertura do
Paraguai

Salvo uma nova deci-
são de última hora, a 
fronteira entre Brasil e 
Paraguai será reaber ta 
hoje (15) para o trânsito 
entre pessoas de ambos 
os países. Em Salto del 
Guairá (a 130 quilômetros 
de Umuarama), os empre-
sários locais prometem 
receber os clientes bra-
sileiros com promoções 
em forma de descontos. 
A ideia é atrair um público 
que eles não viam desde o 
dia 24 de março, quando o 
acesso entre os dois paí-
ses foi interrompido por 
causa da pandemia. 

Além da doença, os 
paraguaios têm um outro 
problema para enfrentar, 
a alta cotação do dólar, 
diante da desvalorização 
do real. A aposta é que as 
liquidações coloquem os 
produtos comercializados 
no país vizinho em situa-
ção de vantagem como se 
via antes da covid-19. 

A situação econômica 
da fronteira é crítica. Só 
em Salto del Guairá calcu-
la-se que 70% do comér-
cio fechou as por tas, o 
que gerou pelo menos 
5.000 demissões.

COMO VAI FUNCIONAR
De acordo com o pro-

tocolo de saúde apresen-
tado pela Direção-Geral 
de Migrações do Para-
guai, a entrada no país 
exigirá o uso obrigatório 
de máscara. O horário 
de entrada será das 5h 
às 14h, depois a Ponte 

Internacional da Amizade 
estará totalmente fechada 
no setor de entrada. 

Além disso, serão 
habilitadas três faixas de 
entrada exclusivamente 
para veículos na primeira 
fase dessa inauguração, 
que terá duração de 15 
dias, e posteriormente 
será habilitada a entrada 
de pedestres.

Haverá presença de 
imigração em cada uma 
das vias para controlar a 
necessidade de visto con-
sular válido e passaporte 
para as nacionalidades 
que o requeiram (no caso 
de estrangeiro residente 
no Brasil). 

Os nacionais, estran-
geiros residentes e não 
residentes (turistas, inves-
tidores, empresários) que 
pretendam ultrapassar os 
limites estabelecidos de 
30 km, deverão realizar 
o registro de imigração, 
preencher o car tão de 
saúde e a morada onde 
ficarão de quarentena.

Os estrangeiros que 
ingressam como turistas 
devem apresentar seguro 
médico internacional (car-
tão ou documento que o 
credencia), com cober-
tura de saúde completa 
que, além disso, inclui 
atendimento aos casos 
da covid-19: teste PCR-
-RT, estudos laborato-
riais, atendimento ambu-
latorial, internação, UTI. 
Isso se aplica a pessoas 
que ultrapassam os limi-
tes estabelecidos.

Combate à corrupção
A Alep aprovou um 
reforço de R$ 2,2 milhões 
no orçamento do Fundo 
Estadual de Combate à 
Corrupção. “O Paraná foi o 
primeiro estado do País a 
implantar um Programa de 
Compliance e Integridade, 
para prevenir qualquer 
tipo de desvio. Estamos 
vigilantes o tempo todo e 
desenvolvendo ferramentas 
efetivas para combater 
a corrupção. Esse é um 
compromisso do governo 
do Estado e também da 
Assembleia. Zelamos pela 
transparência e controle do 
dinheiro público”, afirmou o 
deputado Hussein Bakri (PSD).

Condecorado
Por indicação do presidente 
Jair Bolsonaro, o deputado 
federal paranaense 
Filipe Barros (PSL) será 
condecorado com o grau de 
Grande Oficial da Ordem de 
Rio Branco. Trata-se da mais 
importante condecoração 
da diplomacia brasileira, 
concedida a autoridades e a 
cidadãos a fim de “distinguir 
serviços meritórios e 
virtudes cívicas”, além de 
“estimular a prática de ações 
e feitos dignos de honrosa 
menção”, conforme explica 
o ministério das Relações 
Exteriores.

Aliado da inovação
O BRDE tem sido um forte 
aliado da inovação nas 
empresas paranaenses. 
Em parceria com o 
governo do Paraná, o 
acesso ao crédito voltado 
a projetos inovadores foi 
ampliado. Por meio do 
Programa Inovacred, foram 
liberados R$ 10 milhões 
para iniciativas voltadas 
ao desenvolvimento e 
aprimoramento de produtos, 
processos e serviços, e 
também ações inovadoras 

no âmbito organizacional e 
de marketing.

SuperLive
A deputada federal Aline 
Sleutjes (PSL) comunicou que 
fará uma nova SuperLive. O 
vídeo será transmitido pelas 
redes sociais da deputada 
nesta sexta-feira, às 11h. A live 
vai contar com a participação 
do vice-presidente Mourão, 
do ministro Marcos Pontes e 
do presidente da Embrapa, 
Celso Luiz Moretti. “O tema 
abordado vai ser sobre 
o papel das tecnologias 
nacionais para manutenção 
da competitividade do Brasil 
no mercado de commodities 
agrícolas”, adiantou Sleutjes.

Meritocracia
O MEC adiou para janeiro 
de 2021 a exigência de 
que participantes do Fies 
(Fundo de Financiamento 
Estudantil) tenham nota 
igual ou superior a 400 
pontos na redação do 
Enem. A exigência entraria 
em vigor neste ano. Ao 
determinar a medida, o MEC 
informou que as mudanças 
foram feitas para garantir “a 
meritocracia como base para 
formar profissionais ainda 
mais qualificados”.

Fake Adress
A PF deflagrou a Operação 
Fake Adress, com o objetivo 
de investigar transferências 
de domicílio eleitoral 
suspeitas devido ao uso de 
comprovantes de endereços 
falsificados. De acordo com 
os investigadores, há pelo 
menos 75 casos suspeitos 
identificados pela 188ª Zona 
Eleitoral de Pinhais, que 
teriam se aproveitado do 
fato de a Justiça Eleitoral 
ter permitido, devido à 
pandemia, que transferências 
de domicílio eleitoral fossem 
feitas por meio do sistema 
eletrônico Titulonet.
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Segurança jurídica para produzir!
Ágide Meneguette, presidente do Sistema FAEP/SENAR-PR

O produtor rural faz parte de uma 
categoria acostumada a enfrentar 
desafios para realizar a sua ati-
vidade. Seja na agricultura ou na 
pecuária, é preciso contornar a seca, 
o excesso de chuva, a alta do dólar, 
que encarece insumos importados, o 
chamado “Custo Brasil”, que eleva o 
preço dos produtos no mercado inter-
nacional. Isso só para citar alguns 
pontos, pois a lista é longa. 

O que não pode acontecer é a inse-
gurança jurídica entrar de vez nesta 
lista. Hoje, sem sombra de dúvida, o 
produtor rural convive com incertezas 
na hora de investir, produzir ou plane-
jar, pois não tem como saber se uma 
ação na esfera jurídica, no meio do 
caminho, irá mudar as regras do jogo. 

O Brasil, como já está compro-
vado, é um dos países com a mais 
rígida legislação ambiental do pla-
neta. Desde 2012, dispomos de um 
Código Florestal moderno, robusto e 
que permite conciliar produção agro-
pecuária com conservação ambien-
tal de forma sustentável, e que foi 
construído através de muito diálogo 
para que houvesse consenso. Mas, 
mesmo com regras claras e definidas, 

alguns órgãos insistem em contestar 
os artigos do Código Florestal. 

O Ibama, em muitos casos, não 
reconhece dispositivos do Código 
Florestal no bioma da Mata Atlântica 
(áreas consolidadas e áreas de pre-
servação permanente), criando sérios 
problemas para proprietários rurais 
dos Estados abrangidos por esse tipo 
de ecossistema. Ao não reconhecer o 
entendimento do Código Florestal, o 
órgão sujeita os produtores rurais a 
multas por desmates feitos posterior-
mente a 1990 (decreto 99.547/1990, 
já revogado), quando a nova data esta-
belecida é 22 de junho de 2018, con-
forme a lei mais recente 12651/2012 
(Código Florestal). 

Isso gera problemas, inclusive 
no Paraná, pois impossibilita que os 
órgãos ambientais analisem o Cadas-
tro Ambiental Rural (CAR), impedindo 
a implantação do Programa de Regu-
larização Ambiental (PRA). Na prática, 
os produtores rurais em muitos casos 
ficam desnorteados sobre o que fazer. 
Além disso, Ministérios Públicos Esta-
duais, também no Paraná, insistem em 
ingressar com ações contestando os 
artigos do Código Florestal. No âmbito 

nacional, já são milhares de casos, 
gerando mais insegurança jurídica 
no campo. Ninguém está pedindo 
para os produtores rurais não serem 
fiscalizados e, quando necessário, 
autuados. Aquele que estiver errado 
deve ser punido com toda certeza. 
Inclusive, o próprio Código Florestal 
já criou essa ferramenta de fiscaliza-
ção, quando obriga os proprietários 
a apresentar a declaração de como 
está a propriedade por meio do CAR. 

O problema é estabelecer as regras 
do jogo e não cumpri-las. Isso traz 
enorme insegurança jurídica para o 
meio rural, o setor que tem segurado 
a economia do país. O nosso apelo é 
que os órgãos competentes apenas 
façam cumprir as regras estabelecidas 
depois de um esforço tão grande de 
toda a sociedade para a construção 
do Código Florestal. Ou seja, em vez 
de despender esforços questionando 
as medidas estabelecidas, direcionem 
o trabalho para analisar, referendar e, 
quando preciso, punir. Precisamos 
que todos, cada um na sua atividade, 
confirmem o estabelecido para que a 
segurança seja coletiva. Não podemos 
viver com essa dubiedade.

Projeto amplia acesso às linhas 
de crédito para produtores rurais

A Assembleia Legislativa do Paraná 
aprovou em segundo turno, ontem (14), 
a proposta que amplia a possibilidade 
de produtores rurais de todo o estado 
terem acesso às linhas de créditos para 
o aumento da produtividade e geração 
de emprego. O texto assinado pelo 
Poder Executivo, altera dispositivos 
legais que autorizam a concessão de 
subsídios com recursos do Fundo de 
Desenvolvimento Econômico – FDE para 
a Agência de Fomento do Paraná S.A. – 
Fomento Paraná e para o Banco Regio-
nal de Desenvolvimento do Extremo Sul 
(BRDE), sob a modalidade de equaliza-
ção de taxas de juros em operações 
de crédito realizadas no âmbito do 

Programa Paraná Mais Empregos.
A equalização de juros é um subsí-

dio governamental dado aos produ-
tores brasileiros e por meio dela, o 
governo cobre a diferença entre a 
taxa de juros praticada no mercado 
financeiro e a taxa efetivamente 
paga pelo produtor.

As mudanças ampliam a lista de 
entes autorizados a conceder subsí-
dios por meio do FDE, Fomento Paraná 
e BRDE, possibilitando a formalização 
de convênios por meio de órgãos e 
entidades integrantes do Sistema 
Nacional de Crédito Rural (SNCR), sob 
a modalidade de equalização de taxas 
de juros para os créditos oferecidos 

por meio do Programa Paraná Mais 
Empregos. Os agentes do SNCR são 
entidades públicas e estabelecimen-
tos par ticulares que atuam para 
estabelecer e praticar condições 
de crédito para for talecer toda a 
cadeia de produção rural.

O Governo explica que, como meca-
nismo de auxílio aos empreendedores, 
para que tenham acesso a linhas de 
crédito com encargos atrativos, a fim 
de retomar o crescimento econômico, a 
proposição visa ampliar as condições de 
equalização de juros nos financiamentos 
ofertados pelas instituições autorizadas, 
com a possibilidade de haver taxas de 
juros equalizadas até zero.  
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SÚMULA DE LICENÇA OPERAÇÃO
Prado e Tramarin LTDA. inscrita no CNPJ. 
27.477.628/0001-39, torna público que requereu 
do IAP, Licença Operação para o empreendimento 
de comércio de combustíveis, a ser implantado na 
AV Guaíra, 563, distrito de São João, Altônia-PR.

Acusado de matar Tábata 
Crespilho será julgado hoje

Eduardo Leonildo da 
Silva, acusado de mata 
Tábata Crespilho de 6 anos 
em Umuarama será julgado 
hoje (quinta-feira, 15), no 
Fórum de Cascavel. O crime 
aconteceu no dia 26 de 
setembro de 2017, quando 
a pequena garota saiu de 
casa para ir à escola. O 
irmão foi buscar a menina e 
descobriu que ela não havia 
chegado ao colégio em que 
estudava. Desde então, 
a cidade inteira se mobili-
zou para encontrar Tábata, 
mas no dia 28 do mesmo 
mês, localizaram o corpo da 
pequena em uma proprie-
dade rural nas imediações 

do Conjunto Habitacional 
Sonho Meu, situado à beira 
da rodovia que liga Umua-
rama à Xambrê.

Com o auxíl io de 
câmeras de segurança, 
a Polícia Civil conseguiu 
identificar e chegar ao 
paradeiro do acusado.

Tábata foi morta pelo 
homem, que era conhe-
cido da família da criança 
e confessou o crime.

Durante as investiga-
ções, os policiais desco-
briram que Eduardo já res-
pondia por outro homicídio 
em 2010 contra a adoles-
cente Ana Maria Rosenes, 
de 15 anos. 

Segundo o relato dos 
policiais que estiveram 
no local onde o corpo da 
criança foi encontrado, 
antes de ser morta, Tábata, 
ainda foi estuprada e amar-
rada. O assassino também 
enterrou o corpo da criança 
de cabeça para baixo e 
com os pés fora da terra. 
Esse é considerado por 
moradores do noroeste 
do Paraná como um dos 
crimes mais macabros de 
qual se tem notícia, e pro-
vocou a fúria da população 
de Umuarama.

A delegacia, para onde 
Eduardo foi levado preso, 
chegou a ser depredada 
na noite da quarta-feira 
(27), logo após o enca-
minhamento do acusado.

Populares exigiam que o 
homem fosse solto para ser 
linchado. Como medida cau-
telar, ele foi transferido para 
outra carceragem. A delega-
cia de Umuarama foi depre-
dada e carros que estavam 
estacionados do lado de 
fora forma queimados.

MANÍACO DO PARQUE
Eduardo Leonildo da 

Silva também é chamado 
de ‘maníaco do parque do 
Paraná’, em referência ao 
criminoso que ficou conhe-
cido nacionalmente por 
matar sete mulheres em 
1998 no Parque do Estado, 
em São Paulo. Esse apelido 
foi dado a ele após o assas-
sinato de Ana Maria Rose-
nes, cometido em 2010 em 
Chopinzinho. O criminoso 
conheceu a jovem, a época 
com 15 anos, quando ele 
trabalhava em um parque 
de diversões. No dia 27 de 
agosto de 2010, a adoles-
cente desapareceu. Seu 
corpo foi encontrado dois 
dias depois em um terreno 
baldio. A polícia apurou que 
Ana foi morta a pedradas por 
Eduardo. Em depoimento, 
ele disse que cometeu o 
crime após um desen-
tendimento com a vítima.

O julgamento, que 
está previsto para come-
çar às 9h, não tem previ-
são para terminar.

Na noite da terça-feira (13) patrulheiros rodoviários de Cruzeiro do Oeste 
apreenderam cigarros Gudang Garam com três moradores de Santa Catarina. A 
carga foi comprada em Umuarama e iria para o litoral catarinense. A apreensão 
aconteceu na rodovia PR-323. Os policiais abordaram um ônibus interestadual 
e encontraram quatro malas repletas de cigarros. Um casal foi identificado. A 
mercadoria foi comprada em Umuarama e seria levada para Balneário Camboriú. 
Ao todo foram apreendidos 2.350 maços de cigarros.

DIVULGAÇÃO

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 -0,79% 19,97 
Vale ON +1,38% 63,00 
ItauUnibanco PN -0,29% 23,70 
Bradesco PN +0,10% 20,88 
JBS ON +9,20% 21,48 
Magazine Luiza ON -1,58% 25,59

IBOVESPA: +0,84% 99.334 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 105,09
Libra est.. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 77,43

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 5,5970 5,5980 -0,3%
PTAX  (BC) -0,3% 5,5669 5,5675 -1,3%
PARALELO +0,3% 5,4400 5,8600 -0,3%
TURISMO +0,3% 5,4400 5,8400 -0,3%
EURO -0,2% 6,5422 6,5452 -1,0%

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 14/10

Iene R$ 0,0530
Libra est. R$ 7,25
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1260,24 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 14/10

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 14/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 155,00 0,6% 22,0%
SOJA Paranaguá 156,00 0,6% 14,7%
MILHO Cascavel 62,00 3,3% 14,8%

SOJA 1.056,25 12,25 5,7%
FARELO 358,40 -0,10 13,1%
MILHO 396,50 5,25 7,3%
TRIGO 596,75 2,75 9,3%

SOJA 141,53 0,2% 16,7%
MILHO 57,61 0,3% 15,8%
TRIGO 67,48 0,0% 7,1%
BOI GORDO 241,96 0,2% 4,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 14/10 PR DIA 30d.

Em 14/10 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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Plataforma
Aciu Compras

Acompanhando uma ten-
dência irreversível, a Associa-
ção Comercial, Industrial e 
Agrícola de Umuarama inova 
com a plataforma Aciu Com-
pras – marketplace completo.

O propósito é estimu-
lar o consumo de produ-
tos e serviços locais em 
uma ambiência intuitiva e 
segura. O lançamento ocor-
rerá em breve e os empre-
sários interessados já 
podem solicitar a adesão.

“Com os efeitos prolon-
gados da pandemia, a pla-
taforma surge como uma 
impor tante aliada para 
empresários e comprado-
res. Ela deve potencializar 
consideravelmente uma infi-
nidade de relações de con-
sumo”, avalia o presidente 
Orlando Luiz Santos.

“Visitaremos os empre-
sários interessados para 
esclarecer dúvidas. É 
muito atrativa a possibi-
lidade de aderir a uma 
poderosa e inovadora fer-
ramenta de vendas sem 
custo de adesão ou mensa-
lidade”, explica a publicitá-
ria Samantha Oyama, que 
coordena os preparativos.

DETALHES
Bas i camen te  uma 

‘vitrine virtual’, o Aciu Com-
pras permitirá cadastro ágil 
e dinâmico dos produtos, 
com a proposta de entrega 
rápida. Um aplicativo, abran-
gendo smartphones e desk-
top, norteará as transações.  

Em uma época em que 
a pluralidade de golpes vir-
tuais impressiona, a segu-
rança e a eficácia dos 
pagamentos são sinôni-
mos de tranquilidade. 

A o  c a d a s t r a r  a 
empresa, o lojista contará 
com opções de escolha, 
do pagamento à entrega 
da mercadoria. “Sugerimos 
aos lojistas e prestadores 
de serviço dos mais varia-
dos segmentos que entrem 
em contato o quanto antes 
e conheçam em detalhes 
a plataforma. Vale muito 
a pena”, complementa 
Orlando Luiz Santos. 

Para informações deta-
lhadas e agendamento 
de visita, os interessados 
devem ligar para (44) 3621-
6700. Não há custo de ade-
são ou mensalidade, bas-
tando a filiação à entidade.

MARKETPLACE completo é mais uma inovação da entidade que deve poten-
cializar relações de consumo locais

ASSESSORIA

Ninho esfacelado
Não é só o Partido dos 
Trabalhadores - alvo 
preferido de críticos de 
centro e direita - que 
desapareceu da campanha 
deste ano (não há candidato 
petista com chances nas 
capitais). O PSDB vê seu 
ninho esfacelado após 
operações da Polícia Federal 
de 2018 para cá - algumas 
da Lava Jato desde 2014 já 
cercam grão-tucanos. Uma 
leva importante de nomes 
desapareceu completamente 
dos “santinhos” e das 
fotos de outdoors de 
candidatos a prefeitos. 
São ex-governadores e 
ex-presidenciáveis como 
Aécio Neves (MG), José Serra 
(SP), Marconi Perillo (GO), 
Beto Richa (PR), Geraldo 
Alckmin (SP) e Yeda Crusius 
(RS). A maioria com o 
camburão rondando a porta.

Que malvada
Joice Hasselmann (PSL) 
aparece na TV no horário 
eleitoral quase inaudível. 
“Estou falando baixo para 
não acordar o prefeito. Ele 
está sonhando que trabalha”.

Todos meus!
De olho no eleitorado 
paulistano para 2022, o 
presidenciável Ciro Gomes 
(PDT) é estrela de inserções de 
candidatos. Na TV, pede para 
votar “nos meus vereadores”.

Tão perto
João de Deus - apesar do 
tarado, existe o médium 
- tem orientado famosos 
seguidores por telefone. 
E quer voltar a atender 
na casa Dom Ignácio, em 
Abadiânia, ainda este ano 
(se a Justiça deixar). Ele 
segue em prisão domiciliar 
na vizinha Anápolis. 

Tchau, corona!
Conforme publicamos, a 
arrecadação de Títulos de 

Capitalização somou R$ 
14,7 bilhões em agosto. 
E os resgates recuaram 
1,38%, o que mostra 
estabilização na praça.

El nuevo Che
As voltas (ideológicas) que 
o mundo dá - com outras 
gerações. Um neto do 
revolucionário argentino 
Che Guevara fixou 
residência na paradisíaca 
praia de Porto de Galinhas 
(PE) após desembarcar no 
Brasil no Programa Mais 
Médicos. Não quer voltar 
para Cuba. Fez amigos e 
agora faz negócios. E se 
tornou influencer digital. 
Ofensiva (virtual)
Ele é José Angel Lima 
Guevara, e diz gostar de 
turismo. No Instagram, dá 
dicas de passeios a mais 
de 130 mil seguidores. 
As informações são do 
parceiro portal Minas1.

Nas rádios
Acompanhe todas as 
sextas os comentários 
deste colunista nas Rádios 
Roquette Pinto (Programa 
Raphael de França, às 10h), 
Super TUPI (Programa Luiz 
Ribeiro, às 19h), Muriaé FM 
(Programa Jorge Luiz, às 
11h30); e, aos domingos, 
na JK FM, Brasília, Programa 
Ponto e Vírgula, às 8h.

Zé Esplanador
Mais uma do Zé Esplanador, 
nosso querido e atento 
leitor, ciente de que 
“Perguntar não ofende, 
Cobrar é de direito”: Como 
vai o cardápio do gato do 
governador afastado do Rio 
de Janeiro, Wilson Witzel, 
pago pelo contribuinte, no 
Palácio Laranjeiras?
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Operação Networking do Gaeco vistoriou de empresa em Umuarama
O Ministério Público do Paraná 

(MPPR) deflagrou na manhã de on-
tem (quarta-feira, 14) a Operação 
Networking, que investiga organi-
zação criminosa responsável por 
fraudar procedimentos licitatórios 
em diversos municípios do Estado. 
Foram cumpridos 18 mandados 
de busca e apreensão nos municí-
pios de Umuarama, Perobal, Péro-
la, Tuneiras do Oeste, Cruzeiro do 
Oeste, Loanda, Porto Rico, Nova 
Aliança do Ivaí (todas no Noroeste 
do estado), Santa Cecília do Pavão 
(Norte Pioneiro), Pitanga (Centro-
-Sul) e Barracão (Sudoeste). Os 
mandados foram cumpridos em 
empresas, residências e gabine-
tes de órgãos públicos.

Segundo as investigações, con-
duzidas pelo Núcleo de Cascavel 
do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (Ga-
eco) e pelo Núcleo de Umuarama 
do Grupo Especializado na Pro-
teção ao Patrimônio Público e no 
Combate à Improbidade Adminis-
trativa (Gepatria), as fraudes ocor-
reriam a partir da falsificação de 
documentos em licitações volta-
das à contratação, pelas adminis-
trações municipais, de empresas 
para prestação de serviços de 
apoio técnico, fornecimento de 
softwares de gestão, portais da 
transparência e soluções tecno-
lógicas de segurança de rede. Os 
contratos investigados somam 
mais de R$ 4 milhões.

Foram apreendidos documen-
tos, computadores e aparelhos 
celulares que serão analisados 
para possível comprovação dos 
fatos criminosos já identificados 
a partir de interceptações telefô-
nicas e quebras de sigilos bancá-
rio, fiscal e telemático.

A pedido do Ministério Público do 
Paraná, outras medidas cautelares 

Denúncia gerou a ação
De acordo com a promotora Ju-

liana Stofela da Costa, uma denún-
cia recebida pelo Gaeco no final do 
ano passado é que teria levado à 
realização da operação. “Uma infor-
mação anônima recebida pela pro-
motoria no final de 2019, levou à 
investigação que começou no início 
de 2020. Os trabalhos são relacio-
nados a fraudes em procedimen-
tos licitatório, que essa empresa 
(sediada em Umuarama) e outras 
participaram em vários municípios 
do Paraná, em contratos relaciona-
dos a prestação de serviços de so-
luções em tecnologia para gestão 
pública”, explica e ressalta que “os 
contratos decorrentes de procedi-
mento licitatório por serem frauda-
dos são em torno de 20. O municí-
pio de Umuarama não está sendo 
investigado”, esclarece.

Ilações criminosas
Em nota, a Secretaria Mu-

nicipal de Gabinete e Gestão 
Integrada informa que a Pre-
feitura de Umuarama não faz 
parte da Operação Networking. 
Informa ainda que não possui 
contrato com a empresa inves-
tigada. Nenhum órgão público 
de Umuarama fez parte ou foi 
sequer foi citado nas investiga-
ções e a presente nota tem por 
finalidade esclarecer a popula-
ção de Umuarama em razão de 
ilações criminosas que estão 
sendo feitas em redes sociais 
e sites, associando a Prefeitu-
ra às investigações. O municí-
pio poderá inclusive denunciar 
os responsáveis à Justiça para 
responderem criminalmente por 
essa atitude.

também foram deferidas pelo Juízo, 
como a proibição de as empresas in-
vestigadas contratarem com o poder 

público e a suspensão de contratos 
administrativos vigentes, visando à 
interrupção das práticas ilegais. 

EMPRESA sediada em Umuarama foi alvo das investigações e agia com outras empresas nas fraudes aos 
procedimentos licitatórios

FOTOS: ALEX MIRANDA

AÇÃO levou os agentes do Gaeco à empresa com sede em Umuarama e que foi citada por envolvimento 
nas fraudes
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Operação Networking do Gaeco vistoriou de empresa em Umuarama
O Ministério Público do Paraná 

(MPPR) deflagrou na manhã de on-
tem (quarta-feira, 14) a Operação 
Networking, que investiga organi-
zação criminosa responsável por 
fraudar procedimentos licitatórios 
em diversos municípios do Estado. 
Foram cumpridos 18 mandados 
de busca e apreensão nos municí-
pios de Umuarama, Perobal, Péro-
la, Tuneiras do Oeste, Cruzeiro do 
Oeste, Loanda, Porto Rico, Nova 
Aliança do Ivaí (todas no Noroeste 
do estado), Santa Cecília do Pavão 
(Norte Pioneiro), Pitanga (Centro-
-Sul) e Barracão (Sudoeste). Os 
mandados foram cumpridos em 
empresas, residências e gabine-
tes de órgãos públicos.

Segundo as investigações, con-
duzidas pelo Núcleo de Cascavel 
do Grupo de Atuação Especial de 
Combate ao Crime Organizado (Ga-
eco) e pelo Núcleo de Umuarama 
do Grupo Especializado na Pro-
teção ao Patrimônio Público e no 
Combate à Improbidade Adminis-
trativa (Gepatria), as fraudes ocor-
reriam a partir da falsificação de 
documentos em licitações volta-
das à contratação, pelas adminis-
trações municipais, de empresas 
para prestação de serviços de 
apoio técnico, fornecimento de 
softwares de gestão, portais da 
transparência e soluções tecno-
lógicas de segurança de rede. Os 
contratos investigados somam 
mais de R$ 4 milhões.

Foram apreendidos documen-
tos, computadores e aparelhos 
celulares que serão analisados 
para possível comprovação dos 
fatos criminosos já identificados 
a partir de interceptações telefô-
nicas e quebras de sigilos bancá-
rio, fiscal e telemático.

A pedido do Ministério Público do 
Paraná, outras medidas cautelares 

Denúncia gerou a ação
De acordo com a promotora Ju-

liana Stofela da Costa, uma denún-
cia recebida pelo Gaeco no final do 
ano passado é que teria levado à 
realização da operação. “Uma infor-
mação anônima recebida pela pro-
motoria no final de 2019, levou à 
investigação que começou no início 
de 2020. Os trabalhos são relacio-
nados a fraudes em procedimen-
tos licitatório, que essa empresa 
(sediada em Umuarama) e outras 
participaram em vários municípios 
do Paraná, em contratos relaciona-
dos a prestação de serviços de so-
luções em tecnologia para gestão 
pública”, explica e ressalta que “os 
contratos decorrentes de procedi-
mento licitatório por serem frauda-
dos são em torno de 20. O municí-
pio de Umuarama não está sendo 
investigado”, esclarece.

Ilações criminosas
Em nota, a Secretaria Mu-

nicipal de Gabinete e Gestão 
Integrada informa que a Pre-
feitura de Umuarama não faz 
parte da Operação Networking. 
Informa ainda que não possui 
contrato com a empresa inves-
tigada. Nenhum órgão público 
de Umuarama fez parte ou foi 
sequer foi citado nas investiga-
ções e a presente nota tem por 
finalidade esclarecer a popula-
ção de Umuarama em razão de 
ilações criminosas que estão 
sendo feitas em redes sociais 
e sites, associando a Prefeitu-
ra às investigações. O municí-
pio poderá inclusive denunciar 
os responsáveis à Justiça para 
responderem criminalmente por 
essa atitude.

também foram deferidas pelo Juízo, 
como a proibição de as empresas in-
vestigadas contratarem com o poder 

público e a suspensão de contratos 
administrativos vigentes, visando à 
interrupção das práticas ilegais. 

EMPRESA sediada em Umuarama foi alvo das investigações e agia com outras empresas nas fraudes aos 
procedimentos licitatórios

FOTOS: ALEX MIRANDA

AÇÃO levou os agentes do Gaeco à empresa com sede em Umuarama e que foi citada por envolvimento 
nas fraudes
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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 

Ser professor é ensinar e educar... 

Ser professor é sentir-se realizado e feliz 
com as conquistas dos seus alunos...              

é sentir orgulho na construção do caráter de 
todos eles... 

É indicar caminhos...  

Ser professor é muito mais do que exercer 
uma profissão, é uma vocação, uma missão. 

Parabéns PROFESSOR, você é um dos mais 
importantes colaboradores na construção de 

uma grande nação. 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 

TJ mantém penas dos réus
condenados na Big Move

A 5ª Câmara Criminal 
do Tribunal de Justiça do 
Paraná, em julgamento 
de apelações da defesa, 
manteve integralmente 
as penas de cinco réus 
condenados a partir de 
denúncia do Ministério 
Público do Paraná decor-
rente da Operação Big 
Move. Os réus, denuncia-
dos pela 1ª e pela 2ª Pro-
motorias de Justiça de 
Goioerê, no Centro-Oci-
dental do estado, foram 
condenados em pr i -
meira instância por trá-
fico de drogas e asso-
ciação para o tráfico, 
com penas variando de 
23 anos a 30 anos e 8 
meses de prisão.

Na dosimetria da 
pena, o Poder Judiciá-
rio acolheu o pleito do 
Ministério Público para 
reconhecer o concurso 
material entre os crimes 
de tráfico de drogas impu-
tados na denúncia.  

OPERAÇÃO
A Operação Big Move 

foi deflagrada em feve-
reiro do ano passado 
com o objetivo de des-
mantelar organização 
criminosa que atuava na 
região. As investigações 
foram iniciadas conjunta-
mente pelo MPPR e pela 
Polícia Militar, em outubro 
de 2018, e culminaram 
com o cumprimento de 
quatro mandados de 
busca e apreensão e 
cinco mandados de pri-
são expedidos pelo Juízo 
Criminal de Goioerê.

Em março do não pas-
sado, o MPPR ofereceu 
denúncia contra seis acu-
sados que foram citados 
na mesma operação e 
estavam sendo investiga-
dos por tráfico de drogas 
no noroeste do Paraná. 
Em abril deste ano, cinco 
réus envolvidos na qua-
drilha investigada foram 
condenados.

A Operação Big Move foi deflagrada em fevereiro de 2019 com o objetivo de 
desmantelar organização criminosa que atuava na região
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

No trabalho, somar forças com os colegas pode contribuir para 
aumentar a produtividade e garantir boas vantagens a todos. No 
amor, quem está com o coração desocupado só vai investir num 
romance se sentir que encontrou a sua alma gêmea.

Touro 21/04 a 20/05
O céu anuncia que você vai colocar o trabalho acima de tudo 
hoje.  Sol e Lua em Libra incentivam você a investir mais na sua 
saúde e beleza. Reserve mais tempo para se cuidar. Romance 
com colega ou uma pessoa conhecida recebe bons estímulos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Sol e Lua iluminam o seu paraíso astral e tudo tende a fluir 
bem para você hoje. O Sol pede mais prudência na hora de 
investir seu dinheiro. Fique longe de negócios duvidosos e 
arriscados para não sair no prejuízo. 

Câncer 21/06 a 21/07
Assuntos de casa e família terão prioridade absoluta para 
você nesta fase. Sol e Lua em Libra incentivarão você a bus-
car mais equilíbrio e harmonia no convívio com os parentes. A 
dica também vale para os assuntos sentimentais. 

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
É um ótimo momento para investir na carreira, mostrar o seu 
potencial e correr atrás de uma promoção no emprego. Ou 
de buscar oportunidades profissionais melhores para você. 
Na paquera, você será exigente e só dará chance a alguém 
se sentir que vale muito a pena.

Aquário 21/01 a 19/02
O Sol em quadratura com Plutão pede apenas que mantenha 
a concentração e, para isso, é importante fazer uma coisa de 
cada vez, especialmente no trabalho. No amor, as afinidades 
contarão mais pontos e você vai buscar alguém com quem 
tenha muita sintonia. 

Peixes 20/02 a 20/03
O risco de tretas com amigos é real. Procure acalmar os ânimos 
e resolver as coisas com diálogo, pois há risco até de cortar rela-
ções com alguém querido. No campo sentimental, sua sensuali-
dade está poderosa e vai ajudar a esquentar bastante o clima.

Pode faltar grana para transformar seus ideais em realidade, 
pelo menos por enquanto. O melhor a fazer é planejar direi-
tinho cada passo que vai dar, pois isso aumentará muito as 
suas chances de sucesso. Nas paqueras, você terá ótima 
popularidade e pode conhecer pessoas.

No trabalho, é possível que você precise esclarecer alguns 
conflitos ou mal-entendidos. Terá que dar o braço a torcer em 
algumas situações. Plutão alerta que é preciso dar mais aten-
ção à sua saúde. O momento não é bom para as paqueras.

Sol e Lua fecham na parceria e ocupam a Casa 2 do seu 
Horóscopo, que rege suas finanças e seus bens mais pre-
ciosos. No campo sentimental, você vai querer a segurança 
de um amor sério e duradouro e dificilmente vai se satisfazer 
com uma aventura ou um lance passageiro.

Tensão no céu pode tumultuar um pouco o seu convívio com 
a família e caberá a você manter a calma e promover a har-
monia entre os parentes. Os astros realçam o seu charme e 
indicam que vai ser fácil encantar quem deseja.

O melhor a fazer é ficar bem de boas no seu canto. Respeite o 
desejo de se isolar e, diante de conversas difíceis, procure ouvir 
mais e falar o mínimo possível. Quem está livre pode se envolver 
com uma pessoa que já é comprometida e pode se incomodar.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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DDP
CIENTIFIC

A

NATALINO
TRPETIT
UDITAME
RE

CEOSOIT
ÃSCBTU

COMPACTAR
DOIOVI

VERSALHES
FTRILT

COPAIBASI
GODREDUC

MORALISMO

(?)-suisse,
tipo de
queijo

Medida da
potência

do ar-con-
dicionado

Monte (?),
município
paulista

Única ave
que voa
para trás

(?)
Peixoto,
repórter
da Globo

"Vim, (?),
venci!", 

frase de Cé-
sar (Hist.) 

Árvore que
fornece um
óleo medi-
cinal (pl.)

Pilotos de
grande

destreza
(Aeron.)

Refinaria
de Duque
de Caxias

(RJ)

Machuca
Palácio

próximo a
Paris

Deus, em
inglês

Norma de
conduta

Liv Tyler,
atriz

De + um

Dar uma
(?): disfar-
çar (bras.)

Regra

Forma do
durex

Não
copiável

Caro, em
inglês

Preferidos
na afeição

Produto oferecido por
agências de viagens

"Substitui" o pão em
dietas sem glúten

Função do
rolo com-
pressor 

Região do planeta
com mais atividades

sísmicas, reúne
cerca de 80% dos

vulcões
do mundo

Comuni-
dade (?):
conjunto
de profis-
sionais

que aplica
o método 

experimen-
tal na in-

vestigação
de fenô-
menos 

Inseguro

"Unidas",
em ONU

O período
de maior

venda 
nas lojas

Gíria
típica de
gaúchos
Colocar

3/btu — god — mor. 4/dear. 5/petit. 6/ditame. 8/copaíbas. 9/versalhes. 14/cinturão de fogo.
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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

“O saber a gente aprende com os mes-
tres e os livros. A sabedoria se apren-
de é com a vida e com os humildes.” 

Cora Coralina

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

fazem aniversário 
-, e também os 
professores pelo 
Dia do Professor. 
Vivas para Thais 

Gadotti, Luiz 
Mendes, Marta 
Ferreira Scalco 

Bigeschi, Rafael 
Fernando Cardo-
so, Ronaldo José 
Ferreira e Sione 
Lisot Yokohama 

Da coluna: 
felicidades.

Minhas Fofas!
O mês de outubro é tempo de redo-
brar os chamegos com os pequenos 
-, e as gêmeas  Antonella e Giovan-

na  ganhos afagos da mammy 
Gisele Antonin. Viva a criançada. 

Viva! Viva! Viva! 

MARCOS PRADO
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CAMARO atualiza visual e incorpora 
pacote avançado de CONECTIVIDADE!

A Chevrolet prepara a chegada de mais um lote do Camaro. A novidade está na atualização do visual e do 
pacote de conectividade tanto do cupê quanto do conversível, oferecidos em versão única de acabamento 
SS, que é equipada com motor V8, transmissão automática sequencial de dez marchas e controle de lar-
gada. O superesportivo ganha dianteira inspiradas no conceito Camaro Shock, com a gravata Black Bow 

Tie agora reposicionada para a grade superior e a barra central do para-choque pintada na cor do veículo, 
proporcionando um visual mais sintonizado com o design original que projetou o icônico “Muscle Car” da 

Chevrolet. O “Muscle Car” da Chevrolet é o superesportivo de maior sucesso do mercado brasileiro, com mais 
de 6 mil unidades emplacadas no país desde 2010. O Camaro também dá um salto em tecnologia ao adotar 

o nível 4 de conectividade em seu estágio mais avançado. Traz Wi-Fi nativo, OnStar, myChevrolet app e 
MyLink com projeção sem fio para Android Auto e Apple CarPlay. O veículo já era equipado com sistema de 
carregamento de smartphone por indução magnética. O motor V8 do Camaro traz sistema de injeção direta 
de combustível e comando de válvulas continuamente variável, que aumenta a oferta de torque e potên-
cia dentro da faixa de rotação do motor. O Camaro é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,2 segundos, 
enquanto a velocidade máxima é limitada eletronicamente em 290 km/h para o cupê e 250 km/h para o 

conversível. #news #uvel #camaro

UVEL,  O MELHOR LUGAR PARA COMPRAR O SEU CARRO!

 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

O Escritório Modelo de 
Arquitetura e Urbanismo (EMAU) 
da Universidade Paranaense 
(Unipar), Unidade de Francisco 
Beltrão, está retomando 
gradativamente as atividades 
de estágio, para, assim, dar 
continuidade aos trabalhos já 
iniciados e ficar à disposição para 
novas solicitações. 

Neste período, estão sendo 
tomadas todas as precauções 
necessárias para receber, com 
toda segurança possível, os 
estagiários e clientes, respeitando 
as normativas de prevenção da 
covid-19.  

O EMAU oferece atendimento 
gratuito à comunidade, tendo 
como foco projetos de cunho 
social que beneficiam entidades, 
associações, convênios com 
prefeituras e, ainda, de assistência 
técnica a famílias de baixa renda, 
conforme assegura a Lei Federal nº 
11.124. Tudo feito com supervisão 
de professores e do responsável 
técnico do escritório escola.

No momento, está em 
andamento o projeto 
arquitetônico para a Associação 
dos Policiais Militares de 
Francisco Beltrão, localizada no 
Bairro Pinheirinho. A proposta 
já foi elaborada e atualmente 
as acadêmicas Bruna Pacheco e 
Daniely De Paris se concentram no 
detalhamento final. 

Os projetos elaborados por acadêmicos contam com a supervisão 
de professores e do responsável técnico do EMAU

Escritório Modelo projeta nova sede 
da Associação dos Policiais Militares

ARQUITETURA E URBANISMO

Acadêmica Bruna Pacheco, que 
participa da concepção do projeto

Números da 
covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou mais quatro casos 
de covid-19 em Umuarama na 
quarta-feira (14). Os novos casos 
são uma adolescente de 15 anos, 
duas mulheres de 26 e 30 anos 
e um homem de 18 anos, o que 
eleva para 1.218 o número de 
umuaramenses positivados.
Desse total, 1.078 já se recupe-
raram, 21 pessoas morreram, 
116 pacientes positivos para o 
coronavírus estão em isolamento 
domiciliar e três seguem hospita-
lizados (um em leito de UTI e dois 
em leitos de enfermarias).
Há ainda 162 pessoas com sus-
peita de contaminação pelo vírus, 
uma delas internada em enfer-
maria e as demais mantidas em 
isolamento domiciliar. Já foram 
descartadas 4.897 suspeitas do 
somatório de 6.277 notificações 
registradas desde o início da 
pandemia.
Ainda na quarta-feira, havia qua-
tro pacientes ocupando leitos de 
UTI e 11 internados em enferma-
rias, provenientes dos 21 municí-
pios da região de Umuarama.

No Paraná
A Secretaria de Saúde divulgou 
mais 907 casos confirmados e 
17 mortes em decorrência da 
infecção causada pelo novo coro-
navírus. Os dados acumulados 
do monitoramento da mostram 
que o Estado soma 193.564 
casos e 4.775 mortos. Ainda, 
734 pacientes com diagnóstico 
confirmado estão internados. São 
596 pacientes em leitos SUS (282 
em UTI e 314 em leitos clínicos/
enfermaria) e 138 em leitos da 
rede particular (49 em UTI e 89 
em leitos clínicos/enfermaria).
Há outros 938 pacientes inter-
nados, 390 em leitos UTI e 548 
em enfermaria, que aguar-
dam resultados de exames. 
Eles estão em leitos das redes 
pública e particular e são consi-
derados casos suspeitos.
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Bola de basquete deixada 
pela Smel na praça e furtada

Na última sexta-feira (9) a Prefei-
tura de Umuarama deixou disponí-
vel uma bola de basquete para os 
esportistas que frequentam a praça 
Dr. Antônio Moraes Barros. No 
entanto, dois dias depois, o objeto 
foi furtado. Segundo a Secretaria 
de Esporte (Smel), a ideia surgiu da 
internet. “Vimos uma outra Prefeitura 
fazendo essa iniciativa e adotamos 
aqui também. Havia material nos fun-
dos do ginásio e o pessoal da meta-
lúrgica da Prefeitura providenciou a 
caixa que foi instalada”, explicou o 
secretário Jeferson Ferreira.

A iniciativa agradou os pratican-
tes do esporte e por meio das redes 
sociais o secretário pediu para que 
houve zelo com a bola comunitária. 
Infelizmente ocorreu justamente o 
contrário. Na madrugada de sábado 
para domingo a bola foi furtada.

Não há detalhes sobre o autor, 
porém frequentadores da praça con-
seguiram identificar e entregaram 
o equipamento na secretaria de 
esporte na tarde desta terça-feira 
(13). A bola foi realocada na praça 
ontem (quarta-feira, 14), porém no 
período noturno, para evitar novos 
furtos, a Secretaria de Esporte vai 
providenciar um cadeado. FREQUENTADORES da praça identificaram o autor do furto e entregaram a bola na secretaria

Divulgação
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