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Júri condena assassino de 
Tábata a 41 anos de prisão

Eduardo Leonildo da Silva foi condenado a 41 anos de prisão em júri realizado 
ontem (15), por videoconferência, em Cascavel. Silva foi considerado culpado do 

assassinato da pequena Tábata Crespilho, de 6 anos, mor ta em Umuarama no dia 
26 de setembro de 2017. A menina foi sequestrada quando ia para a escola e seu 
corpo só foi encontrado dois dias depois, amarrado e enterrado em uma proprie-

dade rural. Antes de ser assassinada, a criança foi estuprada. l Pág. 5

Imbatível 
Contra a jovem equipe do Toledo Futsal, o time de Umuarama 
conseguiu sua quarta vitória no Campeonato Paranaense 2020 
Chave Ouro. Com o resultado positivo, manteve-se invicto na 
competição e assumiu a liderança do Grupo B, abrindo dois 

pontos de vantagem sobre o segundo colocado, mesmo com 
um jogo a menos. l Pág. 15
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Tributos das 
cooperativas
Um projeto de lei do deputado 
federal paranaense Sérgio 
Souza (MDB) fixa a base de 
cálculo de tributos sobre 
atividades das cooperativas. O 
texto que tramita na Câmara 
dos Deputados altera a lei que 
trata desse setor econômico, 
e a Lei Orgânica da Seguridade 
Social. A proposta exige a 
celebração de contrato para 
a integração vertical entre 
cooperativas e cooperados. O 
procedimento já é regulado 
por legislação específica 
aplicável a essas sociedades.

Renúncia
O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), aquele que foi flagrado pela 
Polícia Federal, durante a Operação Desvid-19, com R$ 30 mil em 
dinheiro vivo em casa (parte escondida entre as nádegas), ontem 
(15) saída do posto de vice-líder do governo. Um dos três vice-
líderes do governo Bolsonaro no Senado, Rodrigues afirmou que 
vai provar que não teve relação com qualquer ato ilícito. “Tive meu 
lar invadido por apenas ter feito meu trabalho como parlamentar, 
trazendo recursos para o combate à covid-19 na saúde do estado”, 
escreveu. A PF apurava desvios de recursos da saúde em Roraima, 
quando fiscalizou a casa do senador.

Pedido aceito

As unidades do Colégio Serviço Social da Indústria de 
Umuarama e Cianorte, noroeste do Paraná, serão mantidas em 
funcionamento. A informação foi confirmada ontem (quinta-
feira, 15), pelo deputado Estadual Delegado Fernando Martins 
(PSL), que havia enviado oficio ao presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), Carlos Valter Martins 
Pedro, pedindo para que as estruturas não fossem fechadas. A 
notícia do encerramento das atividades havia sido comunicada 
pela Federação em agosto. Motivada pela crise provocada pela 
pandemia, a Fiep anunciou o fechamento das 28 unidades do 
colégio em todo o Estado. O Colégio possui uma metodologia 
diferenciada de ensino e atende atualmente 10.700 no Paraná.

Maior cooperação
A proposta prevê que na 
integração da produção 
de carnes, por exemplo, a 
cooperativa disponibiliza 
bens, insumos e serviços ao 
cooperado, que se encarrega 
da engorda e do crescimento 
do animal (matéria-prima). 
Assim, do resultado final, 
parte retorna ao integrador 
em razão dos animais que 
ofereceu inicialmente para a 
engorda; outra corresponde 
à devolução para a 
cooperativa dos insumos 
repassados ao cooperado; e, 
finalmente, restam os ganhos 
do cooperado.

DIVULGAÇÃO
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Eleições no PR terão novos 
recursos de acessibilidade
Pela primeira vez nas eleições, 

os locais de votação no Paraná con-
tarão com o auxílio de um coorde-
nador de acessibilidade, que atuará 
no atendimento ao público com defi-
ciência e mobilidade reduzida no dia 
do pleito, em 15 de novembro, em 
primeiro turno, e 29 de novembro, 
onde houver segundo turno.

O coordenador vai informar o 
cartório eleitoral sobre qualquer 
dificuldade ocorrida durante a vota-
ção e promoverá soluções rápidas 
e personalizadas para cada caso.

O juiz da Corte e presidente da 
Comissão Permanente de Acessibi-
lidade e Inclusão (CPAI) do Tribunal 
Regional Eleitoral do Paraná (TRE-
-PR), Rogério de Assis, explica que 
o coordenador irá verificar, já na 
véspera da eleição, as condições 
do local em relação à acessibili-
dade para garantir o pleno exercício 
do voto das pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida.

Dr. Rogério conta que foi 
necessário rever estruturas anti-
gas de alguns locais de votação. 
“Com grandes esforços, a Justiça 

Preferência 
para votar 
Conforme o Manual do Mesário, 
eleitores com mais de 60 anos, enfer-
mos, deficientes ou com mobilidade 
reduzida, obesos, gestantes, lactan-
tes, pessoas com crianças de colo e 
pessoas com transtornos do espectro 
autista, bem como os acompanhan-
tes destes últimos, têm prioridade 
para votar, obedecida a ordem de 
chegada na fila de votação. Eleitores 
com mais de 80 anos têm prioridade 
sobre todos os demais. Além disso, 
Justiça Eleitoral reservou horário 
preferencial das 7h às 10h para pes-
soas acima de 60 anos, que integram 
grupo de risco ao Covid-19.

Números
Há 8,1 milhões de eleitores paranaenses aptos a ir às urnas para votar nos futuros 

prefeitos, vice-prefeitos e vereadores de 399 municípios. Segundo o Portal de Estatísticas 
eleitorais do Tribunal Superior eleitoral (TSE), 80.901 eleitores registraram a existência de 

algum tipo de deficiência no cadastro eleitoral no Paraná, sendo 10.603 em Maringá, 7.802 
em Curitiba, 3.877 em Londrina, 2.981 em Ponta Grossa e 1.707 em Cascavel. Nas Eleições 

2018, havia 75.096 eleitores com deficiência registrada no cadastro eleitoral no Paraná.

Auxílio para votar
O eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, ao votar, pode ser auxiliado 

por pessoa de sua confiança. Cabe ao presidente da mesa receptora de votos 
verificar se é necessário o auxílio ao eleitor. A pessoa que o auxiliará deve identifi-
car-se e não pode estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido ou de coligação.

Eleitor com transtorno do espectro autista, bem como seu acompanhante, tem 
prioridade para votar, bastando informar essa condição a qualquer um dos mesá-
rios da seção eleitoral. Para eleitores com deficiência visual, o mesário deve infor-
mar sobre o teclado em Braile, com a marca de identificação da tecla número 5, e 
sobre o sistema de áudio, disponível na urna, com fone de ouvido fornecido pela 
Justiça Eleitoral. Caso o eleitor não tenha informado previamente sua condição 
à Justiça Eleitoral, o presidente pode ativar o áudio da urna. O mesário também 

deve permitir o uso de instrumentos mecânicos para assinatura e votação.

Analfabetos
O voto é facultativo para os analfabetos, mas estes eleitores dispõem de algu-

mas facilidades caso desejem votar, como assinar o caderno de votação por meio 
da impressão digital do polegar direito. Eles também têm o direito de levar no dia 

da votação uma anotação com o número de seus candidatos.

Eleitoral já solucionou ou minimi-
zou uma grande parte dessas bar-
reiras arquitetônicas, o que confi-
gura uma vitória para os eleitores 
com deficiência ou mobilidade 

reduzida”, diz. Além disso, a CPAI 
promoveu a capacitação e a sensi-
bilização de funcionários e colabo-
radores da Justiça Eleitoral para o 
atendimento destes eleitores.

Empréstimo para pagar precatórios
O governador Ratinho Jr enca-

minhou mensagem à Assembleia 
Legislativa do Paraná (Alep) soli-
citando autorização para fazer 
empréstimo de R$ 1 bilhão no 
Banco do Brasil para pagar precató-
rios em 2021. Os precatórios são 
requisições de pagamento expedi-
das pela Justiça para cobrar valo-
res devidos pelo Estado após con-
denação definitiva (transitada em 
julgado) em processos judiciais.

Ratinho Jr disse, na justificativa 
do projeto de lei, que a operação 
de crédito não vai aumentar o endi-
vidamento do Estado e o emprés-
timo é necessário por causa da 
previsão de queda na arrecadação 
em função da pandemia da covid-
19. Com o dinheiro, a adminis-
tração afirma ser possível fazer 
o maior repasse da história para 
pagamento de precatórios, liqui-
dando R$ 1,85 bilhão.
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Temporal
e ventania

As rajadas de vento 
durante a tempestade da 
noite da quarta-feira (14) 
chegaram a 80 KM/h em 
Umuarama, segundo o 
Simepar. A chuvarada da 
noite causou estragos e até 
o desabamento do telhado 
de uma igreja na rua Antônio 
Ostrenski. Na ocasião, uma 
mulher de 63 anos ficou 
presa nos escombros e foi 
salva pela Polícia Militar. Ela 
foi retirada dos escombros 
sem ferimentos.

Também foi acionado 

o 6º Subgrupamento de 
Bombeiros que interditou o 
prédio.

A Defesa Civil traba-
lhava ainda ontem (15) 
com os atendimentos aos 
moradores atingidos. Algu-
mas árvores caíram pela 
cidade, entre elas um Ipê no 
bairro Ouro Branco. Também 
houve registro de quedas de 
árvores nas rodovias.

Ao menos dez destelha-
mentos foram registrados 
na cidade até o final da 
tarde de ontem.

TELHADO de uma igreja desabou durante a noite. Mulher ficou presa nos escom-
bros e foi salva sem ferimentos pela PM

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Na noite da quarta 
(14), no distrito 
de Ouro Verde 
Alto, Tapira, 10 
cabeças de gado 
morreram após 
serem atingidas 
por um raio, 
na propriedade 
rural de Antonio 
Barbosa Maga-

lhães. Segundo os proprietários, o fato ocorreu por volta das 20h, mas só 
na manhã da quinta-feira (16) é que viram o estrago. Foi pedido apoio da 
Prefeitura, que enviou uma máquina para abrir uma vala, onde os animais foram 
enterrados. Em Tapira a chuva destelhou pelo menos 3 casas. Os moradores 
estão recebendo apoio da Assistência Social.

LOA
Começou o prazo para que 
os deputados estaduais 
apresentem emendas 
à proposta de LOA (Lei 
Orçamentária Anual) para 
o ano de 2021. Segundo o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), o 
prazo para a elaboração de 
emendas ao projeto de lei 
segue até 4 de novembro. A 
proposta do Poder Executivo 
prevê um orçamento de R$ 
50,6 bilhões para o próximo 
ano, com uma queda nas 
receitas de R$ 1,7 bilhão.

Expectativa
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, demonstrou otimismo 
sobre a produção da vacina 
russa que poderá acontecer 
ainda este ano. Em 
encontro com lideranças e 
empresários em Jacarezinho 
sobre a retomada do Estado 
pós-pandemia, o secretário 
falou sobre a vacina: 
“Tivemos uma reunião e 
estamos otimistas sobre a 
produção da vacina russa em 
parceria com o Estado do 
Paraná que irá iniciar ainda 
este ano”, afirmou o chefe da 
Casa Civil.

Reformas
O líder do Governo na 
Câmara, deputado Ricardo 
Barros (PP), falou da relação 
do governo federal com 
o Congresso Nacional e 
a agilidade na aprovação 
de medidas e reformas 
no governo. “É grande a 
necessidade de parceria 
com a iniciativa privada para 
reduzir os gastos do governo 
e melhorar o ambiente 
econômico para a superação 
da crise provocada pela 
pandemia. Estamos fazendo 
vários leilões de concessões 
e isso vai ajudar e muito 
na retomada econômica”, 
afirma Barros. 

Orçamento apertado
Ricardo Barros informou 
ainda que só no Paraná 
serão 4 mil quilômetros 
de estradas ofertadas no 
próximo leilão de concessões 
do governo federal. Para o 
líder do governo, os leilões 
de concessão irão desafogar 
o orçamento do governo 
federal. Orçamento, que para 
o próximo ano está, segundo 
Barros, “bem apertado, cerca 
de R$ 26 bilhões para 2021”.  

Lei Aldir Blanc
Os municípios que ainda não 
manifestaram interesse em 
receber os recursos financeiros 
da Lei Aldir Blanc têm até o dia 
17 de outubro para solicitar a 
verba por meio da Plataforma 
+Brasil. Ao requerer o dinheiro, 
os gestores devem indicar uma 
agência de relacionamento do 
Banco do Brasil e enviar um 
plano de ação.

Sondagem
Um dos mais tradicionais 
estudos sobre a indústria 
do Paraná começa a ser 
disparado esta semana pela 
Fiep (Federação das Indústrias 
do Estado do Paraná). A 
25ª edição da Sondagem 
Industrial quer atingir o 
maior número possível de 
respondentes neste ano 
atípico para economia e para 
os negócios.

Sondagem II
Criada em 1995, a pesquisa, 
divulgada anualmente em 
dezembro, revela como está 
a expectativa dos industriais 
do estado para o próximo ano 
e como foi o desempenho 
do setor no ano que se 
encerra. Em 2020, o estudo 
será fundamental para 
captar como foi o impacto 
da pandemia do novo 
coronavírus no Estado e como 
está sendo a recuperação nos 
37 segmentos industriais.
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Júri condena assassino de 
Tábata a 41 anos de prisão

Eduardo Leonildo da Silva, foi 
condenado a 41 anos de prisão, em 
julgamento popular realizado ontem 
(15) em Cascavel. Silva é acusado 
do assassinato da pequena Tábata 
Crespilho de 6 anos, crime prati-
cado em Umuarama no dia 26 de 
setembro de 2017. O assassino 
sequestrou a garota quando ela 
seguia a caminho da escola. O corpo 
de Tábata foi encontrado dois dias 
depois amarrado e enterrado em 
uma propriedade rural nos fundos 
do bairro Sonho Meu.

Depois de identificado, ele foi 
preso e levado à delegacia de 
Umuarama. Manifestantes se aglo-
meraram em frente ao prédio da 7ª 
SDP, com a intenção de que polícia 
entregasse o detido, ameaçando 
um linchamento.

Na ocasião, vândalos se 

infiltraram entre os manifestantes e 
iniciaram um quebra quebra, depre-
dando o prédio e queimando carros 
que estavam estacionados em volta 
da delegacia. Simultaneamente pre-
sos se rebelaram dentro da cadeia 
e houve muita destruição.

MANÍACO DO PARQUE
Eduardo Leonildo da Silva tam-

bém é chamado de ‘maníaco do par-
que do Paraná’, em referência ao cri-
minoso conhecido nacionalmente por 
matar sete mulheres em 1998 no 
Parque do Estado, em São Paulo. O 
apelido foi dado a ele após o assas-
sinato de Ana Maria Rosenes, em 
2010, em Chopinzinho. O criminoso 
conheceu a jovem, quando ele traba-
lhava em um parque de diversões. 
No dia 27 de agosto de 2010, a 
adolescente 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 
desentendimento com a vítima.

PRF apreende carro com mais de 100 kg de maconha
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

apreendeu no início da madrugada 
de ontem (quinta-feira, 15), em Alto 
Paraiso, 102 quilos de maconha 
escondidos na lataria de um carro.

A ação dos patrulheiros aconte-
ceu por volta de 1h, quando deram 
ordem de parada ao motorista de 
um Fiat Siena, que trafegava pela 

rodovia BR-487. Ao desembarcar, os 
agentes perceberam o nervosismo 
do motorista, de 30 anos de idade, 
e iniciaram a vistoria no interior do 
veículo. Foram encontrados 102,4 
quilos de maconha, que estavam 
escondidos dentro dos para-cho-
ques, painel, portas e nas laterais 
do carro.

O motorista, que atua como 
taxista na cidade de São Paulo, pre-
parou o carro com a droga em Juti, 
no Mato Grosso do Sul, e teria como 
destino à capital paulista.

A ocorrência foi encaminhada 
para a Delegacia da Polícia Federal 
(PF) de Guaíra, para o registro do 
crime de tráfico de drogas.

CONHECIDO como Maníaco do Parque, Leonildo 
também é suspeito da morte de uma jovem de 15 anos 
em Chopinzinho

DIVULGAÇÃO
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Operação Networking cumpre 
novos mandados em prefeituras

O Grupo de Atua-
ção Especial de Com-
bate ao Crime Orga-
n izado (Gaeco) ,  do 
Ministério Público do 
Paraná (MPPR), cumpriu 
na manhã de ontem 
(15), 11 mandados de 
busca e apreensão em 
continuidade à Ope-
ração Networking, ini-
ciada na quar ta (14), 
que investiga grupo cri-
minoso responsável por 
fraudar procedimentos 
licitatórios em diversos 
municípios do Estado.

Os novos mandados 
foram cumpridos na 
Câmara de Vereadores 
de São Carlos do Ivaí e 
nas Prefeituras de Cidade 
Gaúcha, Francisco Alves, 
Tuneiras do Oeste, Jus-
sara, Icaraíma, Nova Lon-
drina, Porto Rico, Nova 
Aliança do Ivaí, Iporã e 

Falsificação
De acordo com as investigações, conduzidas pelo Núcleo 

de Cascavel do Gaeco e pelo Núcleo de Umuarama do Gepa-
tria, as fraudes ocorreriam a partir da existência de uma 
espécie de cartel envolvendo empresas do mesmo grupo 

familiar e aliadas. Além disso, após tomarem conhecimento 
das investigações, o grupo familiar passou a substituir docu-
mentos em procedimentos licitatórios já finalizados realiza-
dos pelos órgãos públicos alvos das buscas realizadas no dia 
de hoje. Os contratos investigados, voltados à contratação, 
pelas administrações municipais, de empresas para presta-

ção de serviços de apoio técnico, fornecimento de softwares 
de gestão, portais da transparência e soluções tecnológicas 

de segurança de rede, somam mais de R$ 4 milhões.

Farol (Centro-Ocidental). 
São alvos da investiga-
ção contratos firmados 
pelas prefeituras desses 
municípios.

OUTROS ALVOS
Também são inves-

tigados contratos fir-
mados pelas adminis-
trações municipais de 
Abatiá, Assaí (Nor te 
Pioneiro), Brasilândia do 
Sul, Cafezal do Sul, Dou-
radina, Alto Piquiri, Maria 
Helena e Itaúna do Sul 
(Noroeste). Já nos muni-
cípios de Umuarama, 
Pérola, Perobal, Cruzeiro 
do Oeste, Loanda, Barra-
cão (Sudoeste) e Pitanga 
(Centro-Sul), onde foram 
cumpridos, na quar ta, 
18 mandados de busca 
e apreensão, os alvos 
foram residências de 
pessoas investigadas e 

sedes de empresas, já 
que os contratos des-
sas prefeituras não são 
objeto de investigação. 

Todas as medidas foram 
deferidas pelo Juízo 
da 2ª Vara Criminal de 
Umuarama.

ALEX MIRANDA

OS novos mandados foram cumpridos em Câmaras de Vereadores e Prefeituras 
de diversas cidades do noroeste e da região central do Estado

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 -1,10% 19,75 
Vale ON -0,84% 62,47 
ItauUnibanco PN -0,89% 23,49 
Cogna ON -3,45% 5,04 
JBS ON +4,28% 22,40 
Usiminas PNA +6,06% 10,85 

IBOVESPA: -0,28% 99.054 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 105,40
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 77,48

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 5,6240 5,6250 +0,2%
PTAX  (BC) +0,9% 5,6166 5,6172 -0,4%
PARALELO +0,3% 5,4400 5,8800 0,0%
TURISMO +0,3% 5,4400 5,8600 0,0%
EURO +0,4% 6,5703 6,5727 -0,6%

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 15/10

Iene R$ 0,0533
Libra est. R$ 7,26
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1250.47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 15/10

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 15/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 157,00 1,9% 24,6%
SOJA Paranaguá 158,00 1,9% 17,0%
MILHO Cascavel 62,00 3,3% 14,8%

SOJA 1.062,25 6,00 7,1%
FARELO 372,10 13,70 18,4%
MILHO 403,75 7,25 10,3%
TRIGO 618,25 21,50 14,9%

SOJA 141,65 0,1% 16,7%
MILHO 58,05 0,8% 16,6%
TRIGO 68,29 1,2% 8,3%
BOI GORDO 241,99 0,0% 3,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 15/10 PR DIA 30d.

Em 15/10 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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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Bandido preso
Invest igações da 

equipe da 15ª Delegacia 
Regional de Polícia Civil 
de Iporã, foi dado cum-
primento a mandado 
de prisão preventiva a 
um jovem de 18 anos 
de idade, acusado de 
ter praticado um roubo 
com a utilização de uma 
arma de fogo. A prisão 
aconteceu com apoio da 
Polícia Militar daquele 
município.

Segundo a polícia, no 
dia 15 de agosto deste 
ano, o investigado teria 
entrado em um estabe-
lecimento comercial de 
Iporã e, com uma arma 
de fogo em punho, anun-
ciou o assalto, fazendo 
com que todos os fre-
quentadores e funcio-
nários da loja se dirigis-
sem a um cômodo nos 
fundos.

Após subtrair diver-
sos bens, entre eles 
perfumes e cosméticos, 
avaliados em aproxima-
damente R$ 5 mil, o 
acusado ainda efetuou 
um disparo de arma de 
fogo em direção as víti-
mas, atingindo a parede 
da loja. Posteriormente 
tomou rumo ignorado.

Após o início das 
investigações realiza-
das pelas equipes da 
15ª Delegacia Regional 
de Polícia de Iporã, foi 
pleiteada junto à Jus-
tiça a expedição de um 
mandado de busca e 
apreensão na residência 
do investigado. No imó-
vel foram encontrados 

alguns pertences rouba-
dos da loja, bem como 
vários estojos deflagra-
dos de arma do mesmo 
calibre da que foi usada 
no crime.

Foram recuperados 
pela Polícia Civil aproxi-
madamente R$ 1 mil em 
mercadorias.

De acordo com o 
delegado Thiago Soares, 
depois disso, com o cum-
primento da ordem judi-
cial e juntado os indícios 
de autoria sobre o inves-
tigado, foi solicitada a 
prisão preventiva. Com a 
ordem cumprida, o rapaz 
foi preso e colocado à 
disposição da Justiça.

COM mãos e pés algemados, acusado 
de roubar e atirar em direção às víti-
mas, foi levado à delegacia por força 
de mandado de prisão

DIVULGAÇÃO

Ligações acalmam STF
Os ministros Luiz Fux, 
presidente da Corte, e 
Marco Aurélio Mello, 
relator da liminar de 
habeas corpus de soltura 
do traficante André do Rap, 
conversaram por telefone 
há dias, segundo fontes da 
Coluna. São amigos. Por 
isso as trocas de farpas, 
com transmissão ao vivo 
pela TV, passaram longe 
do teor das brigas notórias 
como as de Gilmar Mendes 
e Joaquim Barbosa de anos 
atrás. Os afagos verbais à 
linha foram importantes 
para acalmar ambos no 
julgamento de ontem 
da revogação da liminar. 
Quando Fux percebeu que 
a fala do ministro indicava 
reaquecer críticas mútuas, 
lançou mão das expressões 
“amizade antiga” e “em 
nome das nossas ligações 
familiares”. Foi recado para 
lembrar a fraternidade que 
os une por meio das filhas 
desembargadoras. 

Padrinhos fortes
Letícia Mello, filha 
de Marco Aurélio, foi 
nomeada pela então 
presidente Dilma Rousseff 
em março de 2014 para o 
TRF da 2ª Região (RJ e ES). 

Jovem do TJ
Já Marianna Fux foi nomeada 
pelo então governador 
do Rio de Janeiro, Luiz 
Pezão, em março de 2016, 
para o Tribunal de Justiça. 
Ambas muito jovens e bem 
apadrinhadas.

Oi, sumida
Outra sumida na 
campanha. A ex-presidente 
Dilma, que mora no bairro 
Tristeza - pertinente ao 
seu momento - não foi 
convidada para fotos em 
santinhos nem outdoors.

Tamanho Extra G
Os advogados do DEM 

correram na Justiça para 
ter acesso ao inquérito da 
PF em que o senador Chico 
Rodrigues (RR), filiado ao 
partido, foi flagrado em 
casa com dinheiro na cueca. 
Aliás, eram quase R$ 30 mil 
de volume nas nádegas. 
Houve busca filmada. 

Money, money
Pesquisa da PrevTech 
ouviu 5.058 pessoas para 
saber qual é a principal 
fonte de preocupação 
dos brasileiros. Dinheiro 
venceu disparado: resposta 
de 4.307. Quatro em cada 
dez pessoas perdem o foco 
no trabalho pensando em 
como melhorar o saldo.

Hein?!
Sobre a fuga de 17 detentos 
no complexo da Papuda, no 
DF: as câmeras flagraram, 
mas sete agentes penais 
de plantão não viram. Não 
havia um agente sequer 
nas seis guaritas do muro. 
Autoridades dizem que 
11 recapturados serão 
processados. Nada sobre os 
agentes.

Zé Esplanador
O leitor Zé Esplanador 
(seu lema é “Perguntar 
não ofende, Cobrar é de 
direito”) segue intrigado: O 
HC de André do Rap era da 
competência da ministra 
Rosa Weber, que cuida das 
ações da operação que o 
prendeu. O ministro Marco 
Aurélio avocou para si. 
Num plantão. Ex-assessor 
do ministro é sócio da 
advogada que pediu o HC. 
Mas o ministro não vê 
suspeição. Também não 
vê capa de processo... e 
segue o circo.
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Sesi continua
Excelente notícia. O Sistema Fiep 
assegurou o funcionamento do 
Colégio Sesi em Umuarama. A 
confirmação partiu do prefeito Celso 
Pozzobom, após contato telefônico 
com o presidente Valter Martins 
Pedro. E a partir do próximo ano a 
carga horária será aumentada para 
3 mil horas. O objetivo é melhorar 
ainda mais a qualidade do ensino.

Campanhas arrasam
Sem exagero. As campanhas do Dia 
das Crianças e Umuarama Liquida 
arrasaram. Foram inúmeros os elogios 
por parte dos lojistas associados, que 
aderiram maciçamente e comemoram 
as metas alcançadas. Agora é renovar 
os estoques e carregar as baterias 
para o ciclo natalino.

Responsáveis
Além das excelentes vendas, vale 
mencionar outro aspecto positivo.  
A responsabilidade com que o 
comércio desenvolveu as promoções, 
sempre em conformidade com os 
protocolos relativos à pandemia de 
Covid-19. Aliando fatores somos e 
continuaremos cada vez mais fortes.

Nota dez
O Conselho da Mulher Executiva e 
Empresária da Aciu, capitaneada 
pela dinâmica Carla Regina Moreira 
Frasquette, desenvolveu um 
belo trabalho na organização da 
Umuarama Liquida, que no final 
das contas demonstrou ser, de fato, 
a melhor alternativa mediante a 

impossibilidade de realizar a tradicional 
Ponta de Estoque.

Sicoob Arenito
Diretores da Aciu visitaram nesta quinta 
(15) a sede administrativa do Sicoob 
Arenito, uma belíssima edificação 
na avenida Padre José Germano. 
Mesmo com o cenário prolongado de 
pandemia, o presidente do conselho 
administrativo, Waldir Campana, teceu 
um panorama promissor, fruto de uma 
gestão responsável e em sintonia com 
as tendências.

Show de Prêmios Uopeccan
O Hospital do Câncer Uopeccan 
Umuarama deu início à campanha Show 
de Prêmios. A cartela custa R$ 10 e dá 
direito a concorrer a quatro prêmios 
em dinheiro e dez giros da sorte. O 
propósito é arrecadar recursos para a 
manutenção do complexo. Interessados 
podem adquirir na Aciu.

Contagem regressiva
Contagem regressiva para a 
operacionalização da plataforma 
Aciu Compras, inovação tecnológica 
concebida para ser ‘uma mão na roda’ 
para lojistas e prestadores de serviço. 
E também para o consumidor. Estamos 
na fase de cadastramento. Não perca 
tempo e saiba como aderir ligando para 
3621-6700.

A força dos pequenos
O Brasil, atualmente, contabiliza 
15 milhões de pequenas empresas 
e, de acordo com uma pesquisa 
realizada pelo IBGE, publicada pelo 

site do Sebrae, 21% do PIB vem da 
participação dos pequenos negócios. 
Micro e pequenas empresas são as 
principais geradoras de riqueza no 
comércio, respondendo por 53,4% do 
PIB deste setor. No setor de serviços, 
representam 36,3%.

Comprar localmente
Por tudo isso, entidades de todo 
o país trabalham para destacar a 
importância de comprar e consumir 
das empresas locais. A ideia é ajudar 
os pequenos comércios a crescer, 
com apoio do consumidor. Mas, 
em tempos mais desafiadores, nem 
sempre o empreendedor sabe por 
onde começar uma retomada.

Reinvenção
Para os especialistas, a comunicação 
e o marketing ganharam papel 
fundamental na atuação das empresas. 
O papel do marketing é, além da 
publicidade e da propaganda, delinear 
modelos de negócios, criar e fortalecer 
marcas, gerar relacionamento com o 
cliente, entre outros.

Inspiração
Tais referências inspiraram a criação 
da plataforma Aciu Compras. 
Reiteramos: não perca tempo e entre 
em contato o quanto antes - (44) 
3621-6700.

Crédito
Micro e pequenos empreendedores 
paranaenses cada vez mais buscam 
recursos nas cooperativas de crédito. 
Uma alternativa a mais para manter 
os negócios, muito afetados pela 
duradoura pandemia. Embora a oferta 
de crédito tenha aumentado quase 
20% no período recente, infelizmente 
mais da metade dos que pleitearam 
de março a agosto, por uma série de 
fatores,  não obtiveram a liberação.

“O saber se aprende com os mestres. 
A sabedoria, só com o corriqueiro da 
vida” - Cora Coralina

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você terá projetos e ambições, mas alguns planos podem dar 
errado, especialmente aqueles que dependam da parceria de 
outras pessoas. priorize seus relacionamentos, mesmo que 
precise abrir mão de alguns ideais. 

Touro 21/04 a 20/05
O céu indica um dia de muito trabalho e muitos compromissos para 
você. Respeite seus limites e cuide de você em primeiro lugar. Não 
é um bom momento para viajar, então, melhor rever seus planos. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Não tente relutar ou impedir as mudanças, pois isso só vai deixar 
as coisas mais tensas. Veja bem onde vai investir o seu dinheiro 
para não sair no prejuízo. Se depender de charme e sensualidade, 
sua vida amorosa será repleta de novidades e fortes emoções. 

Câncer 21/06 a 21/07
Saturno e Plutão mandam o papo reto e alertam que, se você 
insistir em fazer as coisas do seu jeito, sem ouvir a opinião dos 
outros, o conflito ficará ainda pior. É preciso achar um meio-
-termo e uma solução que agrade a todos. Questões de família 
e da vida amorosa vão disputar sua atenção. 

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 provável que nem tudo saia como você planejou ou que precise 
abrir mão de interesses pessoais por causa da carreira. Os desa-
fios vão testar a sua paciência, mas procure manter a serenidade. 
Romance com alguém do trabalho vai exigir muito jogo de cintura. 

Aquário 21/01 a 19/02
Seu trabalho vai exigir mais silêncio e concentração hoje. Você 
pode ter dificuldade para aprender uma nova tarefa ou para 
manter o foco em seu serviço.  Reserve um tempo para fazer 
contato com os amigos de longe e acalmar o seu coração.

Peixes 20/02 a 20/03
 Sol e Lua seguem o baile na sua Casa 8 vão deixar as suas 
emoções mais intensas hoje.Procure acalmar os ânimos. No 
campo sentimental, sua sensualidade está poderosa e vai ajudar 
a esquentar bastante o clima.

Você deve buscar o apoio de amigos e colegas para cumprir 
suas metas e realizar um projeto. Mas atenção: amigos, ami-
gos - negócios à parte! No amor, quem está livre pode preferir 
continuar assim, sem as amarras de um romance.

Seu trabalho pode exigir muito mais empenho e dedicação do 
que o habitual nesta sexta-feira. Se sentir que suas palavras não 
foram bem compreendidas, converse outra vez, até acabar com 
a confusão. As paqueras andam meio em baixa, mas você pode 
aproveitar o momento para conhecer melhor o crush. 

Sol e Lua enviam ótimas vibes para as suas finanças. Aproveite 
o bom estímulo para buscar novas formas de ganhar dinheiro 
e, também, para organizar e equilibrar melhor os seus ganhos 
e as suas despesas. No amor, relacionamentos superficiais e 
passageiros não vão te satisfazer.

Os astros aconselham você ouvir mais a razão. Só assim você 
conseguirá diminuir as tensões e estimular um entendimento 
na família. Assuntos do coração podem ficar meio de lado hoje. 
Mas se tiver uma chance de paquera, você vai usar todo seu 
charme para envolver o crush. 

Você deve ter todo cuidado que puder para não se envolver 
em mal-entendidos. Pense mil vezes antes de dar uma opinião 
em assuntos polêmicos. Os astros também recomendam muito 
cuidado ao se envolver em um romance proibido.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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E

BAFOMETRO
RENASCER
ALERTCB
HREEDI

JACAPOET
MERCESA
LROCPD

FIDALGUIA
NARABAT
CIFIRE
OBESASR
LTAMAR

ENGENHOCA

(?)
vermelha,
fenômeno
oceânico

Tecla de 
gravado-

res

Trajetória
do satélite
de teleco-

municações

Carlinhos
Brown, 
percus-
sionista

Grande
fruto com
peso de

até 40 kg

Observar
como o
agente
secreto

Vossa (?):
a origem
do prono-
me "você"

Movimento
artístico 

de Picasso 
e Braque

Máquina
bélica que

abatia
muralhas

Centro de 
Proces-
samento
de Dados

(?) Leão:
a musa 

da Bossa
Nova

Elizabeth
(?), a

Rainha
Virgem

(?) Diego,
cidade da
Califórnia

(EUA)
Letra da
roupa do

Robin
(HQ)

Paradisía-
ca praia

de Itacaré
(BA)

(?)-2, o 
bombar-

deiro
invisível

(?) de ro-
sas: tempo
tranquilo

e feliz

Alerta,
em inglês

Bílis Encarecer 

Presidente dos EUA interpretado no Cinema
por Daniel Day-Lewis, ator britânico

homenageado em 29/4/2017 pelos 60 anos
de seu nascimento

Aparelho
de blitzes

da Lei
Seca

Antiga
novela de
Benedito

Rui Barbo-
sa (1993)

Et cetera
(abrev.)
Pneu de
reserva

Lou (?),
cantor
Pelo de
escovas

Condição
das

pessoas
que são 
candida-

tas à
cirurgia

bariátrica

Morcego,
em inglês
Fogo, em

inglês

Poeta, 
em inglês

Goma

Classe
social dos

nobres

3/bat. 4/fire — poet — reed. 5/alert. 6/aríete. 9/engenhoca — fidalguia. 14/abraham lincoln.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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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

Porque hoje é sexta!

Cereja no Bolo
A coluna destacas parabéns para os médi-
cos pelo Dia do Médico no domingo (18) e 
aos  leitores do Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário. Nesta sexta 
(16)  vivas para Francis Marcel Carrilho 
Cardoso e Maiko Frank Vivi. No sábado 
(17) vivas para Marcia Angelica Pedralli 
Ferreira , Alan Jefferson Silva, Anderson 
de João Alvim, Francielle Albertina Go-

mes, Juliana Conter Pereira Kobren e Ter-
zinha Dias dos Santos. No domingo  (18) 
vivas para Eduardo Sell Schulz , Delcides 

de Camargo, Livia Silva Zimiani, Mabel Al-
meida Ribas Machado e Silva e Maria Luiza 
Soares Cardoso. Na segunda (19) parabéns 

para Da coluna: felicidades!

Do arquivo direto para a coluna, destaco estes cliques de Thia-
go Casoni para desejar a todos os leitores um ótimo final de 

semana! E vamos cultivar e espalhar alegria!

Joaquim Pereira e Ivanildo Coutinho

Douglas Bácaro e Aparício Calderaro 

Edivá Turcato

Celso Zolim
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CLASSIC 1.0 LT ............................... 14/15 ......... BRANCO ...........COMPLETO ............................ R$ 27.900,00

COBALT 1.8 ELITE ........................... 18/19 ......... PRATA...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 63.900,00

CRUZE 1.8 LT .................................. 15/16 ......... PRATA...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 58.900,00

GOL 1.0 SPECIAL ............................ 15/16 ......... PRETO ..............COMPLETO ............................ R$ 32.900,00

HARLEY DAVIDSON CVO LIMITED .. 15/15 ......... PRATA...............COMPLETO, 3.700 KM........... R$ 79.900,00

HB20 1.0 COMFORT ........................ 17/18 ......... BRANCO ...........COMPLETO ............................ R$ 42.900,00

POLO HIGHLINE 1.0 TSI  ................. 18/19 ......... CINZA ...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 69.900,00

PRISMA 1.4 LTZ .............................. 18/18 ......... VERMELHO .......COMPLETO, AUT ................... R$ 54.900,00
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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

Ciente da demanda do mercado 
de trabalho por profissionais 
mais qualificados na área de 
beleza, a Unipar oferece a pós-
graduação em Estética Avançada 
em Terapias Faciais, Corporais 
e Complementares. Além dos 
tecnólogos em Estética e Cosmética, 
os graduados em Fisioterapia, 
Biomedicina, Farmácia e áreas afins 
podem participar. 

Na Unipar em Cianorte, as aulas 
já começaram. A primeira foi sobre 
Avaliação Morfológica, ministrada 
pelo professor Vitor Hugo Machado, 
que tratou sobre a avaliação 
corporal. 

Os próximos módulos abordarão 
os temas Eletrotermofototerapia, 
Formulações cosméticas, 
Tratamentos faciais 
e corporais, Técnicas 
e cuidados no pós-
operatório de cirurgia 
plástica, Princípios 
ativos naturais, Terapias 
alternativas, entre outros.

A coordenadora do 
curso, professora Giovana 
Mioto, explica que “o 
projeto pedagógico 
contempla a atuação do 

profissional de forma interdisciplinar, 
propiciando conhecimentos 
baseados em evidências científicas”. 

“O excelente corpo docente e 
os laboratórios de ponta, aliados 
às aulas teóricas e práticas que 
atendem as exigências do mercado 
de trabalho, fazem do curso uma 
excelente opção para aqueles 
profissionais que querem se destacar 
no mercado de trabalho”, ressalta a 
diretora da Unipar, professora Dieine 
Cescon.

Ainda há vagas para a nova turma 
e os interessados podem se inscrever 
pelo link:

https://pos.unipar.br/
especializacao/estetica-avancada-
em-terapias-faciais-corporais-e-
complementares2020/cianorte

Pós-graduação começa com aula 
sobre Avaliação Morfológica

ESTÉTICA AVANÇADA

Professora Giovana Mioto com a diretora 
Dieine Cescon e o professor Vitor Hugo 

Líder no Paranaense

Em um jogo corrido contra a 
jovem equipe do Toledo Futsal, 
o time de Futsal de Umuarama, 
AFSU, conseguiu sua quar ta vitó-
ria no Campeonato Paranaense 
2020 Chave Ouro. Com o resul-
tado positivo o time da Capital 
da Amizade conseguiu manter a 
invencibilidade na competição.

O Umuarama saiu perdendo a 
par tida, mas ainda nos primeiros 
minutos de jogo, Mura marcou 
o gol de empate. O Toledo abriu 
vantagem mais uma vez logo em 
seguida, mas não demorou muito e 
Caio Jotinha empatou para a AFSU. 
Mura marcou mais um e Delegado 
e Douglas também marcaram, 
abrindo a vantagem no placar. O 
Toledo marcou seu terceiro gol, 
mas logo na sequência Vini e Caio 
Jotinha concretizaram a vitória, ao 
marcarem mais um gol cada. O 
Toledo descontou mais uma vez,-
mas o placar foi fechado em 7 a 4.

Com esse resultado o Umua-
rama assume a liderança do Grupo 
B, abrindo 2 pontos de vantagem 
sobre o segundo colocado e com 
um jogo a menos.

O próximo desafio está marcado 
para dia 19, contra o Foz Cataratas, 
na casa do adversário.

COMEMORAÇÃO da vitória do Umuarama Futsal 
que assumiu a liderança do grupo no Paranaense

DIEGO IANESKO/AFSU



16 UNIPAR TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE OUTUBRO DE 2020

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

INSCRIÇÕES ABERTAS  |  PROVA ON-LINE 08.11  | 
 Saiba mais - acesse unipar.br ou ligue 0800 601 4031

VESTIBULAR UNIPAR 2021

Confira as opções – tem em toda área do conhecimento e para 
todos os sonhos e desejos. Realize o seu: venha para a Unipar!
Conceito máximo do Ministério da Educação – Tradição de quase 50 
anos – Altos investimentos em inovação – Professores de alto nível

Mais de cem cursos

• Administração
• Administração para 
bacharéis em Ciências 
Contábeis [segunda 
graduação]
• Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
• Ciências Contábeis 
• Ciências Contábeis 
para bacharéis em 
Administração [segunda 
graduação]
• Ciências Contábeis 
para bacharéis em 
Direito 
• Comércio Exterior
• Educação Física
• Engenharia de 
Produção 
• Filosofia 
• Formação Pedagógica 
em Filosofia 
• Formação Pedagógica 
em História 
• Formação Pedagógica 
em Letras
• Gastronomia
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
• Gestão da Produção 

EAD [a Distância]

Industrial
• Gestão da Qualidade
• Gestão da Tecnologia 
da Informação
• Gestão de 
Cooperativas
• Gestão de Recursos 
Humanos
• Gestão de Serviços 
Jurídicos e Notariais
• Gestão Financeira
• Gestão Hospitalar
• Gestão Pública
• Gestão Tributária
• História 
• História [segunda 
licenciatura]
• Letras
• Letras [segunda 
licenciatura]
• Logística
•Marketing
• Matemática
• Pedagogia
• Pedagogia [segunda 
licenciatura]
• Processos Gerenciais
• Secretariado
• Sistemas de 
Informação 
• Sistemas para Internet

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito/noturno
• Direito/matutino
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia Mecânica

• Administração
• Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
• Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Design de Interiores
• Design de Moda
• Educação Física
• Engenharia Agronômica 
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia da 
Computação
• Engenharia de Software

Presencial/Umuarama

Semipresencial

• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia Química
• Estética e Cosmética 
• Farmácia
• Fisioterapia
• Gestão em Agronegócio
• Jogos Digitais
• Nutrição
• Processos Gerenciais
• Produção Audiovisual
• Publicidade e 
Propaganda
• Química Industrial
• Sistemas de Informação
• Terapia Ocupacional

• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Medicina
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia/integral
• Odontologia/noturno
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de Informação

Vestibular especial
MEDICINA
Prova 06.12

[presencial]
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