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Em três cidades do 
noroeste do Paraná 
não haverá disputa 
para prefeito
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PF cumpre mandados de busca em 
Umuarama na Operação Antifumo
A Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Antifumo com o objetivo de desarticular 
uma quadrilha que faz a distribuição e o fornecimento de cigarros de origem paraguaia 
nas regiões de Faxinal, Telêmaco Borba e Umuarama. Foram cumpridos 6 mandados 
de busca e apreensão. Uma pessoa foi presa em flagrante numa casa onde estavam 

1.800 pacotes de cigarros contrabandeados. Além da prisão, foram coletadas informa-
ções sobre o líder da organização responsável pela distribuição do produto ilícito na 

região dos Campos Gerais, no Paraná. l Pág. 6

Governo sanciona 
o repasse de R$ 2,2 
milhões para combate 
à corrupção

Cidade tem oito casos 
novos de coronavírus 
e total chega a 
1.290 positivos 

Saturação
 Ação desencadeada por guardas municipais, policiais militares 

e servidores do Centro Pop, na tarde de ontem, abordou e 
revistou dependentes químicos e pessoas em situação de 
rua que ocupam as praças no centro da cidade. Todos os 

averiguados tiveram seus dados consultados no sistema de 
segurança pública. A finalidade era encontrar procurados pela 

Justiça, mas nada de irregular foi constatado. l Pág. 10
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Quebra-molas na 323
A assessoria do deputado estadual Delegado Fernando Martins 
divulgou ontem em redes sociais que fio protocolado pelo 
parlamentar na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), ofício 
solicitando ao Departamento de Estradas e Rodagem (DER) a 
implantação de redutores de velocidade nas duas vias da referida 
rodovia do trecho urbano de Umuarama. A justificativa do deputado, 
é de que graves acidentes aconteceram neste trecho devido à falta de 
sinalizações adequadas em locais perigosos, além da intensidade do 
fluxo de carros, caminhões, motos e ônibus naquele local. “Atendendo 
as demandas da população, fiz o pedido, pois acredito que assim 
traremos maior segurança para os motoristas que passam por aquele 
trecho da rodovia”, finaliza Martins.

Fala criticada
Após ter defendido, na manhã da segunda (26), uma nova 
Constituição, pois a atual tornou o país “ingovernável”, 
Ricardo Barros (PP-PR) passou a receber críticas. O deputado 
federal Marcelo Ramos (PL-AM) afirmou que Barros revela 
“ignorância política e histórica” ao defender um plebiscito para 
criar uma nova Constituição no Brasil. “A CF de 1988 gerou a 
estabilidade político-institucional que nos permitiu passar por 
2 impeachments, crise econômicas e políticas, sem ruptura 
institucional. O Chile fez o que fizemos em 1988. A Constituição 
do Chile é da Ditadura de Pinochet, a nossa é da Democracia’, 
disse Ramos. Por sua vez, o deputado federal Fábio Trad (PSD-
MS) reagiu: “o exemplo do Chile não nos serve”. O senador Major 
Olimpio (PS-SP) ironizou o fato de Barros ter dito que José Sarney 
“sancionou” a Constituição: “Líder do governo confunde até 
habeas corpus com Corpus Christi”.

Nomeação 
cancelada
O presidente Jair Bolsonaro 
cancelou a nomeação de 
Roberto Ferreira Dias como 
diretor da Anvisa. Dias foi 
indicado por Ricardo Barros 
– líder do governo na Câmara 
–, e pelo ex-deputado federal 
Abelardo Lupion). Atual diretor 
de Logística do Ministério da 
Saúde, Dias comprou, por R$ 
133 milhões, de 10 milhões de 
kits de testes para covid-19. O 
contrato está sob investigação. 
Dias, trabalhou no governo 
de Cida Borghetti (mulher 
de Barros), protagonizou 
em 2019 episódio ainda mal 
explicado, ao se encontrar fora 
da agenda com representante 
da empresa coreana 
Green Cross, que vende 
imonoglobulina no Brasil com 
exclusividade à farmacêutica 
nacional Blau, detentora do 
registro na Anvisa.

Mudanças no 
governo
Começou uma onda de 
especulações em Brasília em 
torno de supostas mudanças 
que o Palácio do Planalto 
estaria promovendo na parte 
de cima (primeiro escalão) 
da estrutura do governo. O 
presidente Jair Bolsonaro já 
estaria se preparando para 
entregar os ministérios da 
Cidadania e do Meio Ambiente 
aos indicados pelo chamado 
‘Centrão’. Assim, seriam 
exonerados os ministros Onyx 
Lorenzoni e Ricardo Salles. 
O atual ministro-chefe da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Ramos, por sua vez, passaria a 
comandar o Exército, que hoje 
está nas mãos do general Edson 
Leal Pujol, a quem foi oferecido 
o Gabinete de Segurança 
Institucional (SGI). O atual titular 
do SGI, general Augusto Heleno, 
iria para uma embaixada.
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Em três cidades do noroeste não 
haverá disputas para prefeito

A eleição municipal começa a 
esquentar em parte dos municípios 
da região de Umuarama, mas em 
Cafezal do Sul o clima é totalmente 
diferente. A cidade tem candidato 
único para comandar o Poder Exe-
cutivo. O atual prefeito Mario Junio 
Kazuo da Silva, o ‘Juninho’, dispu-
tará sozinho a reeleição.

Moreira Sales e Francisco Alves, 
são outros dois municípios que 
passam pela mesma condição 
nas eleições 2020 para prefeito. 
Somente um candidato, em cada 
uma destas cidades se inscreveu 
para disputar aos cargos.

Em Cafezal do Sul, entre as 
lideranças locais, há um con-
senso. A boa avaliação do pre-
feito fez com que os adversários 

políticos repensassem entrar no 
páreo, diante de um risco imi-
nente (e constrangedor) de der-
rota nas urnas. 

Mesmo sozinho, ‘Juninho’ faz 
campanha, apresentando propos-
tas para o novo mandato, e bus-
cando for talecer os candidatos 
a vereador. O objetivo é garantir 
maioria na Câmara. Esta é a pri-
meira vez que Cafezal do Sul não 
terá disputa no Executivo.

O cenário de ausência de dis-
puta para a Prefeitura também é 
encontrado em outras 14 cidades 
paranaenses. Nelas, a eleição de 
15 de novembro próximo será mera 
formalidade. Os candidatos só pre-
cisarão de um voto para se eleger.

Além de Cafezal do Sul, 

Francisco Alves e Moreira Sales, 
as cidades com candidatos únicos 
à Prefeitura são: Corbélia, Catandu-
vas, Juranda, Santa Cruz de Monte 
Castelo, Pranchita, Santana do Ita-
raré, Indianópolis, Salgado Filho, 
São José das Palmeiras, Rancho 
Alegre, Tomazina e Bom Sucesso 
do Sul. No Brasil, são 106 municí-
pios nesta condição.

Scalco declara apoio à Valdete em Pérola
O prefeito de Pérola, Dar-

lan Scalco formalizou no último 
domingo (25) apoio à candidata 
Valdete Cunha, na disputa pela 
chefia do Executivo Municipal. 
A manifestação era aguardada 
e foi recebida com entusiasmo 
pelo grupo. Scalco chegou de sur-
presa numa reunião organizada 
pela coordenação de campanha 
de Valdete Cunha e elogiou a 
maneira como a candidata está 
dialogando com a população, 
apresentando propostas, sem 
ataques ao adversário.

“Esse foi um dos motivos 
que me levou a declarar meu 
apoio. Já fomos adversários no 
passado, mas eu aprendi a res-
peitá-la. Como vereadora, ela 
soube deixar as diferenças de 
lado e trabalhou em parceria 

com a Prefeitura, não em favor 
do prefeito, mas sim do povo de 
Pérola”, destacou Scalco.

PARENTES NO OFÍCIO
Outro motivo para o apoio, 

segundo ele, foi o compromisso 
assumido por Valdete de não 
empregar familiares na Prefei-
tura, uma vez eleita. “Lá atrás, 
eu fiz isso. Quando todo mundo 
dizia que eu colocaria pessoas da 
minha família, eu disse que não o 
faria, e não fiz. Não tem nenhum 
Scalco secretário”.

O encontro político aconteceu 
ao ar livre e seguiu protocolos de 
segurança. Todas pessoas que 
entravam no local (Chácara dos 
Professores) tinham que passar 
álcool em gel nas mãos e se sub-
meter e aferição de temperatura. 

Nova Olímpia 
regulariza contas
de 2013 e multas 

são afastadas
O Pleno do Tribunal de 

Contas do Estado do Paraná 
julgou procedente Recurso de 
Revista interposto pelo ex-pre-
feito de Nova Olímpia na ges-
tão 2013-2016, por meio do 
qual ele questionou Acórdão 
de Parecer Prévio emitido pela 
Segunda Câmara do TCE-PR. 
A decisão havia opinado pela 
desaprovação das contas 
dele à frente desse municí-
pio em 2013, aplicando-lhe 
ainda duas multas. Naquela 
ocasião, o órgão colegiado do 
Tribunal apontou como irregu-
lar a terceirização, pela pre-
feitura, de serviços não espe-
cializados de assessorias 
jurídica e contábil. Tal prática 
afronta tanto a Constituição 
Federal quanto o Prejulgado 
nº 6 do TCE-PR. Ambos os 
textos determinam que ativi-
dades desse tipo devem ser 
exercidas exclusivamente por 
ser vidores efetivos, devida-
mente aprovados em con-
curso público.
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Redução
em vigor

A Petrobras divulgou 
mudanças para o preço 
dos combustíveis nas 
refinarias. O preço da 
gasolina terá uma queda 
de 5%, enquanto para o 
diesel (S10 e S500), a 
redução será de 4%. Os 
novos valores passaram a 
vigorar desde ontem (terça-
-feira, 27). De acordo com 
a assessoria de imprensa 
da companhia, com a redu-
ção de 4,0% (ou R$ -0,07 
por litro), o preço médio do 
diesel da Petrobras para 
as distribuidoras passa a 
ser de R$ 1,69 por litro. No 

acumulado do ano, a redu-
ção do preço é de 27,3 %.

Já para a gasolina, 
com a redução de 5% (ou 
R$ -0,09 por litro), o preço 
médio da Petrobras para 
as distribuidoras passa a 
ser R$ 1,66 por litro. No 
acumulado do ano, a redu-
ção chega a 13,7 %.

A gasolina teve 35 
reajustes em 2020, até 
agora, sendo 16 aumen-
tos e 19 reduções. Para 
o diesel, foram 28 rea-
justes no total, dos quais 
13 foram aumentos e 15 
diminuições de preços.

A gasolina teve 35 reajustes em 2020, até agora, sendo 16 aumentos e 19 reduções

ALEX MIRANDA

Invest Paraná
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, destacou a iniciativa 
do governo estadual para 
incrementar a renda e a 
oferta de emprego por meio 
de ações da Invest Paraná. 
“O governo do Paraná busca 
atrair investimentos privados 
por meio da parceria do 
Estado com os municípios. 
A iniciativa pretende 
incrementar a renda e a oferta 
de emprego locais. Segundo 
balanço da Invest Paraná, 
131 protocolos estão em 
análise para enquadramento 
de empreendimentos no 
programa de incentivo do 
governo. A ação pode gerar até 
42 mil empregos”, afirma Guto.

Leilão do Pedágio
Em 2021, leilão definirá quais 
serão as concessionárias 
responsáveis por 3.800 km de 
rodovias no Paraná. Os novos 
contratos de pedágio terão 
validade para os próximos 
30 anos. “Há uma grande 
expectativa a respeito da nova 
licitação. As discussões para o 
novo modelo devem ter total 
transparência e diálogo dos 
governos federal e estadual 
com a sociedade”, afirma o 
presidente do Sistema Ocepar, 
José Roberto Ricken. “Temos 
uma grande oportunidade para 
um novo modelo de concessão 
rodoviária no Paraná”.

Fundos
Após um mês de campanha, 
os candidatos a prefeito 
e vereador no Paraná 
declararam à Justiça Eleitoral 
terem recebido mais de R$ 
83 milhões. Do total, R$ 
41,27 milhões são de origem 
pública, dos fundos Eleitoral 
e Partidário, e R$ 42,15 
milhões têm origem privada, 
de recursos próprios, 
doações e arrecadações.  

Identificação precoce
O candidato a prefeito de 

Curitiba, Fernando Francischini 
(PSL), pretende, além de criar 
a Secretaria da Pessoa com 
Deficiência, transformar a 
capital na primeira cidade 
do Brasil com um protocolo 
para identificação precoce de 
transtornos mentais. “Desde 
a chegada do Bernardo, meu 
filho autista, nos envolvemos 
nessa causa e vimos a 
importância do diagnóstico 
precoce para melhorar o 
desenvolvimento dessas 
crianças”, explicou Francischini.  

Parceria
O TSE e o BNDES firmaram 
um Memorando de 
Entendimento para apoio 
conjunto ao enfrentamento 
à desinformação no processo 
eleitoral, tendo como foco as 
informações relacionadas às 
ações de saneamento básico 
nas cidades brasileiras.  A 
parceria entre as entidades terá 
duração até o fim de 2021.

Reforço
A força-tarefa Lava Jato do 
MPF-PR passará a contar 
com o auxílio de quatro 
procuradores da República 
designados pela PGR para atuar 
nas investigações. “Os colegas 
nomeados certamente muito 
poderão colaborar, até pela 
espontaneidade em somar 
aos trabalhos. Eles atuarão em 
casos específicos, em processos 
selecionados, diante das 
limitações decorrentes da falta 
de exclusividade”, avaliam o 
procurador Alessandro Oliveira.

Auxílio Emergencial
Beneficiários do Bolsa Família 
já podem sacar a segunda 
parcela do auxílio emergencial 
extensão de R$ 300 ou R$ 
600, para mulheres chefes 
de família. Os saques serão 
liberados por ordem do 
dígito final do NIS (Número 
de Identificação Social). No 
total, serão R$ 420,2 milhões 
a serem liberados.
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Repasse de R$ 2,2 milhões 
para combate à corrupção
O governador Ratinho Jr san-

cionou no início da semana, o 
repasse de R$ 2,2 milhões para 
a Controladoria-Geral do Estado 
(CGE) fortalecer a gestão do Fundo 
de Combate à Corrupção, criado 
no ano passado. Os recursos do 
crédito especial serão usados para 
despesas com diárias, passagens, 
materiais de consumo, serviços 
terceirizados, e obrigações tributá-
rias e contributivas dessa reserva 
financeira, além da aquisição de 
mobiliário e de um imóvel para a 
sede da CGE.

O montante ajuda a dar muscu-
latura para o Fundo de Combate 
à Corrupção, que é composto por 
recursos provenientes de acordos 
de leniência, contratos da CGE e 
multas aplicadas no âmbito da Lei 
Anticorrupção. Esse fundo é usado 
para equipar e melhorar a atuação 
dos órgãos de controle – na pre-
venção, fiscalização e repressão 
–, auxiliar os municípios no com-
bate à corrupção e promover trei-
namento constante dos agentes 
públicos para evitar ilícitos.

“É um recurso extraordinário 
para continuar com as políticas 
de combate à corrupção, com-
pliance, integridade e ética no 
ser viço público. O Governo do 
Estado tem um compromisso 
com gestão eficiente, técnica e 
comprometida com as políticas 
públicas. Queremos irradiar esse 
exemplo para todo o Paraná”, afir-
mou Ratinho Junior.

A nova lei também é parte da 
reestruturação administrativa que 
está sendo implementada desde 
2019, com enxugamento de cargos 
e despesas, e redirecionamento de 
recursos para áreas essenciais da 
gestão pública. A CGE é o órgão 
responsável pela auditoria na folha 
de pagamento dos servidores e por 
promover mais transparência nos 
atos e nas obras públicas.

“A aprovação do orçamento 
para o Fundo de Combate à 
Corrupção é impor tante para 
o processo de reestruturação 
administrativa. A CGE é o órgão 
responsável por esse processo de 
controle interno. Esses recursos 

do fundo trarão melhorias nos 
sistemas, nas ferramentas, nos 
processos. Eles estão sendo 
empregados no próprio combate 
à corrupção”, disse o controlador-
-geral do Estado, Raul Siqueira.

CONFORME o governo, a aprovação do orçamento 
para o Fundo é importante para o processo de rees-
truturação administrativa

RODRIGO FELIX LEAL/AEN



Policiais que integram 
a Denarc de Maringá 
cumpriram ontem 
(27) mandados judi-
ciais de prisão e de 
busca e apreensão no 
município de Jussara 
(cidade localizada 
há cerca de 100 
quilômetros de Umua-
rama). Durante os 
trabalhos, um homem 
foi preso, acusado 
de envolvimento no 
transporte de 200 
quilos de maco-
nha, em apreensão 
realizada 31 de julho 
na cidade de Iporã. 
Na ocasião, a ação 
foi desencadeada 
com o apoio da 

Polícia Rodoviária Estadual. Durante a ação de ontem, os agentes do Denarc também 
retiraram de circulação um GM Astra que era usado como batedor no 31 de julho. 
O homem procurado, através do mandado judicial expedido, foi capturado e levado 
para a cadeia e responderá pela acusação de tráfico de entorpecentes.
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PF cumpre mandados de busca em 
Umuarama na Operação Antifumo
A Polícia Federal deflagrou na 

manhã de ontem (terça-feira, 27) a 
Operação Antifumo com o objetivo 
de desarticular uma organização 
criminosa responsável pela distri-
buição e fornecimento de cigarros 
de origem paraguaia nas regiões 
de Faxinal, Telêmaco Borba e 
Umuarama, no Paraná.

Com o apoio das Delegacias 
da PF de Guaíra e Londrina, 
foram cumpridos 6 mandados 
de busca e apreensão contra 
os suspeitos. Uma pessoa foi 
presa em flagrante após serem 
local izados cerca de 1800 
pacotes de cigarros distribuí-
dos nos endereços residencial 
e comercial do alvo.

Além da prisão foram coletadas 
informações sobre o líder da orga-
nização responsável pela distribui-
ção do produto ilícito.

A ação é continuidade de um 
flagrante realizado em meados 
de 2019 pela Delegacia de 
Ponta Grossa, que identificou 
os demais integrantes da qua-
drilha após ser feita a análise 
no celular de um fornecedor de 
cigarros da região.

Em Umuarama, uma equipe 
da Delegacia da PF de Guaíra deu 
cumprimento a dois mandados 
judiciais de busca pela manhã.

Segundo o delegado Jona-
than Trevisan, responsável 
pelas investigações, na aná-
lise pericial feita nos telefo-
nes, os policiais identificaram 
algumas pessoas envolvidas 
com a quadrilha, mas o princi-
pal fornecedor não havia sido 
identificado. “Somente com o 
cumprimento dos mandados em 
Faxinal e em Umuarama, é que 
conseguimos identificar grande 

fornecedor das mercadorias 
para os demais municípios na 
região de Telêmaco Borba e 
Faxinal”, explica, ressaltando 
que “em Telêmaco Borba, foram 

encontrados 1800 pacotes de 
cigarros paraguaios durante o 
cumprimento de mandado de 
busca. Uma pessoa foi presa 
em flagrante”.

EQUIPES da PF de Guaíra cumpriu mandado de busca em Umuarama em operação da PF de Ponta Grossa

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO
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Vagas no MPF
O Ministério Público 

Federal (MPF) reabriu 
inscrições para o 1º Pro-
cesso Seletivo Público 
Unificado de 2020 de 
Estagiários. A seleção 
estava suspensa em 
vir tude da pandemia, 
então os interessados 
na divulgação anterior 
devem realizar inscri-
ções novamente. A par-
ticipação no processo 
é gratuita.

O período de inscri-
ção é de 26 a 28 de 
outubro pelo sistema 
Hórus e o processo 
desta vez será total-
mente vir tual na mesma 
plataforma. Antes de 
fazer a inscrição, o can-
didato deverá conhecer 
o edital e cer tificar-se 
de que atende a todos 
os requisitos exigidos.

Um dos pré-requi-
sitos, por exemplo, é 
que o candidato esteja 
matriculado em uma das 
instituições de ensino 
superior conveniadas 
com o MPF. No caso 
das vagas de estágio 
destinadas aos estu-
dantes de curso supe-
rior de pós-graduação, é 
necessário que estejam 
matriculados em cursos 
de pós-graduação de 
Direito com carga mínima 
de 360 horas.

Para confirmação da 
inscrição é necessário 
encaminhar declaração 
de matrícula e docu-
mento que informa o 
índice de rendimento 
acadêmico (ou similar) 

por e-mail conforme 
orientação no Edital.

A jornada semanal 
do estágio será de 20 
horas. Os estagiários 
do MPF têm assegu-
rados: a realização do 
estágio em área cuja 
atividade seja correlata 
ao seu curso de forma-
ção; o recebimento da 
bolsa estágio no valor 
de R$ 850,00 para 
os estagiários de gra-
duação e no valor de 
R$ 1.700,00 para os 
estagiários de pós-gra-
duação; a concessão 
de seguro contra aci-
dentes pessoais; de 
auxílio-transpor te no 
valor de R$ 7,00 por 
dia estagiado, além da 
obtenção de Termo de 
Realização de Estágio, 
ao final do estágio.

AS VAGAS
O concurso destina-se 

à formação de cadastro 
reserva de estagiários 
de nível superior dos 
cursos de graduação em 
Administração, Direito, 
Engenharia Civil, Comuni-
cação Social e Organiza-
cional, Informática, além 
de cursos de pós-gradua-
ção em Direito.

As vagas são destina-
das para a PR/PR, em 
Curitiba, e para as unida-
des do MPF em Campo 
Mourão, Cascavel, Foz 
do Iguaçu, Francisco Bel-
trão, Guaíra, Guarapuava, 
Londrina, Maringá, Pato 
Branco, Ponta Grossa e 
Umuarama.

Garantias 
O presidente Jair Bolsonaro fez 
há dias o terceiro telefonema, 
em dois meses, para o príncipe 
herdeiro da Arábia Saudita, 
Mohammad bin Salman Al 
Saud. O chanceler Ernesto 
Araújo é presença certa nessas 
ligações - em especial para a 
tradução no inglês, a língua 
da reunião. O que se diz no 
Palácio, entre gabinetes, é que 
o xeique quer garantias para 
que invista pesado nos leilões 
de extração de petróleo. 
Como notório, já revelado 
pela Coluna em 2014 - e 
recentemente lembrado -, o 
amigo de Al Saud, o herdeiro 
dos Emirados Árabes, perdeu 
quase US$ 1 bilhão em ações 
compradas da Petrobras na 
Bolsa de NY, com a derrocada 
das mesmas na Lava Jato. 

Cá e lá 
Senador italiano conservador, 
Matteo Salvini apareceu na 
TV no domingo defendendo a 
cloroquina contra a covid-19 
e disse torcer por Donald 
Trump nos EUA.

É contigo, MP
Continua o mistério no 
Governo do Maranhão, 
que não quis responder 
demanda da Coluna sobre 
comunicação nem pela Lei de 
Acesso à Informação. O MP 
foi acionado.

Saldo no azul
Os líderes nas pesquisas, 
Bruno Covas (PSDB), candidato 
à reeleição a prefeito por São 
Paulo; Bruno Reis, candidato 
em Salvador (DEM); e João 
Campos (PSB), candidato a 
prefeito do Recife, são os 
campeões de recebimento do 
Fundo Eleitoral. Embolsaram: 
R$ 7,8 milhões, R$ 7,7 
milhões e R$ 7,5 milhões, 
respectivamente, para 
gastarem nas suas campanhas, 
segundo dados do TSE.

E no vermelho
Enquanto isso, as escolas 
estão fechando, os hospitais 
ficam sem remédios, o lixo 

se acumula nas ruas das 
cidades e a segurança é 
fraca nessas capitais.  

MERCADO
Vai parar
Empresários de pequenas 
empresas de transporte de 
passageiros, que operam 
viagens fretadas por aplicativos, 
fazem hoje manifestação pelas 
ruas de São Paulo contra as 
recentes medidas anunciadas 
pela Agência de Transportes do 
Estado (Artesp).

Parou
A principal queixa dos 
manifestantes é pela tentativa 
da agência em obrigar o “circuito 
fechado”, ou seja, a compra de 
ida e volta aos passageiros e a 
tentativa de “clandestinizar” a 
plataforma Buser, conhecida 
como “Uber do Ônibus”.

Na Justiça
A Buser anunciou sexta-feira 
que irá cobrar judicialmente 
do fiscal da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres, 
Reginaldo Moreno Romero, 
os prejuízos causados à 
empresa pela apreensão que 
considera irregular ocorrida 
no dia 18 de outubro, em 
Uberaba (MG). Conforme 
a empresa, Romero 
interrompeu a viagem, 
apreendendo o veículo da 
empresa JK Turismo, que 
levava 22 passageiros para 
Goiânia/GO. 

Malhete na pista
Para a startup, o ato foi ilegal 
e abusivo, contra a ordem 
judicial do TRF (Processo nº  
1027611-88.2020.4.01.3800), 
que determinou que a 
ANTT se abstenha “de criar 
qualquer óbice, impedir 
ou interromper viagens 
intermediadas” pela Buser.
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Força tarefa realiza Operação 
Saturação nas praças da cidade

Uma ação desencadeada pela 
força tarefa integrada por Guardas 
Municipais, Polícia Militar e ser-
vidores municipais que atuam no 
Centro Pop da Prefeitura de Umua-
rama, averiguou desocupados que 
vivem perambulando pelas praças 
do centro da cidade. Em sua maio-
ria, foram abordados e averiguados 
usuários de drogas, dependentes 
químicos e de álcool, ou em situa-
ção de rua que já estão cadastra-
dos no sistema de atendimento 
social do município.

A ação foi iniciada pouco antes 
das 16h, inicialmente abordando 
pessoas em situação de rua e 
usuários de drogas que ocupam o 
coreto da Praça da Bíblia. Foram 
feitas abordagens em seis mulhe-
res e nove homens naquele local.

Em seguida a equipe foi até a 
Praça Miguel Rossafa, onde foram 
abordados e revistados três homens.

No Lago Aratimbó também 
foram localizadas pessoas deso-
cupadas que acabaram por serem 
abordadas. Foram seis homens e 
quatro mulheres, averiguados e 
revistados.

Segundo informações repassa-
das pela Guarda Municipal, todos 
os abordados tiveram seus dados 
consultados no sistema de segu-
rança pública. A finalidade era 
encontrar pessoas procuradas com 
mandados judiciais de prisão, mas 
nada de irregular foi constando.

Também não foram encontrados 
objetos ilícitos, nem mesmo drogas 
para o consumo e todos os aborda-
dos foram apenas orientados pelas 
forças de segurança.

A equipe do Centro POP realizou 
também uma abordagem social e 
três pessoas receberam retorno 
familiar. Os demais não aceitaram 
o apoio oferecido pelo Centro POP. 
A operação foi encerrada aproxima-
damente às 17h.

DURANTE a ação foram feitos cadastros de pessoas em situação de rua por equipes do Centro Pop

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você estará mais disposto a se dedicar mais às pessoas que 
o merecem. Mas se tiver interesse em ter uma alimentação 
de qualidade, nenhum mal deve surgir dela!

Touro 21/04 a 20/05
É muito bom ter boas ideias, mas você tem que concretizá-las! 
Isso vai lhe trazer uma satisfação imensa. Você está nervoso 
e sua vulnerabilidade emocional vai torná-lo muito sensível. 
Você precisa de um descanso de verdade.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Terá que fazer um grande esforço para dar tempo aos outros. 
Não seja tão desconfiado, as pessoas vão admirar você por 
enfrentar as coisas que aparecem no seu caminho.

Câncer 21/06 a 21/07
O telefone nunca para de tocar e os contatos estão indo bem. 
Não hesite em negociar e considerar os detalhes. Você vai 
ter que abrir mão de suas ideias fixas se quiser recuperar o 
seu dinamismo e refrescar as ideias. O ar fresco é essencial.

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você saberá compreender os problemas das pessoas. Tente 
não ser muito duro no conselho que oferece. Você é mais 
capaz de controlar a sua sensibilidade e receberá um impulso 
de energia. Seu condicionamento físico está melhorando, 
você está gerenciando melhor suas reservas.

Aquário 21/01 a 19/02
Seria bom simplesmente desfrutar dos prazeres oferecidos 
hoje sem se sentir culpado. Você tem uma maior sensação 
de força interior e está cada vez mais em forma, o que é ideal 
para seguir em frente com tarefas práticas ou domésticas.

Peixes 20/02 a 20/03
Você está se sentindo relaxado, tranquilo e otimista. É o momento 
perfeito para resolver um conflito. Você está mantendo a sua boa 
forma e vai saber exatamente como colher os frutos. Só não se 
esqueça de parar antes de se sentir esgotado.

Você não ficará feliz com sua rotina. Não force o problema, 
basta tirar uma folga das coisas. Seria uma boa ideia diminuir 
o ritmo de vida em casa e modificar as suas prioridades; leve 
suas possibilidades atuais em conta.

A influência de alguém próximo a você será benéfica e 
eliminará as suas dúvidas, por isso não se afaste. Você 
estará cheio de vitalidade e nada vai ficar no seu cami-
nho, fisicamente falando! Seria melhor beber mais líquidos 
regularmente.

As relações em espiral em torno de você o deixarão sem 
nenhum espaço para a expressão, mas mantenha a calma. 
Seu cérebro precisa de um descanso - não é nada para se 
preocupar, apenas evite agitação para voltar à forma.

Seu estado de espírito leve vai ajudar a evitar os obstáculos. 
Você vai ser filosófico sobre as coisas hoje e isso vai lhe 
trazer sorte. Você precisa ter tempo para se concentrar em 
si mesmo, o sono vai recarregar você.

Algumas discussões intensas irão abrir algumas portas 
interessantes para você. As ligações que fizer hoje serão 
benéficas. Você está em boa forma, mas está fazendo muito 
para as outras pessoas e não o suficiente para você mesmo. 
Tenha cuidado com excesso de trabalho!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 5

"A (?) e o 
Alvo", su-
cesso do
Moska 

"Casa dos 
(?)", reality
show do
SBT (TV)

Não
prevista

(a reação)

Fator que
diminui a
gravidade
de crime

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Depois 
de Cristo
(abrev.) 

Get (?):
levantar
da cama,
em inglês 

Foco de
estudo da 
auriculo-
terapia

Princesa
Isabel, em
relação a
D. Pedro I

Cantigas de
melodia

simples e
monótona

Queimação
no esôfago,
comum em
gestantes 

(?)
ganoush,
pasta de
berinjela

Diz-se 
da cultura
sem limites
geográficos

Condições
atmosfé-
ricas de 

uma região

Massa
(símb.)

Álbum de
Michael
Jackson
(1987)

Desgaste
moral
(fig.)

"Serviço",
em FGTS 

Bordão de Galvão Bueno em
início de corridas de F1

Contratante periódico
de uma publicação

Arena (?) Nova, está-
dio de futebol (Bahia)
O tempo "capturado"

pela fotografia

Medida drástica de
empresas em perío-

dos de
recessão

Ligado, 
em inglês

(?) Gordon,
aliado de
Batman

(HQ)

A camisa
de Pelé 
Riqueza
pecuária 

Asneira;
despro-
pósito

Moeda a-
dotada pela

Lituânia
em 2015 

Reservada
para deter-
minado fim

Lugar 
mal fre-

quentado 
"Peão", 

no xadrez
(abrev.)

Bolsa, 
em inglês
Última letra
do alfabeto

Tipo de
decote

insinuante

Substância
encontrada
no sal de
cozinha

(símbolo)

Sufixo de
"dezena"

(?) e erro,
forma de 
aprendi-

zado 
eficaz

para os
idosos 

FF
COMISSARIO
ONNESI

ARTISTASD
TENTATIVA
EENAEND
DESTINADA
ESPELUNCA
PEATL
EURONETA

DISPARATEOR
SDEZBAG

GLOBALIZADA
AOHABAD

CLIMAVASA

2/on — up. 3/bad — bag. 4/baba — vasa. 9/tentativa. 10/inesperada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

ZOOM 
FILIPI MANSON comemora aniversário nesta quart (28). Ele que é body Piercer 
ha 14 anos, comunicador social da agenda cultural de Umuarama, Técnologo em 
análises clínicas e  fotografo Fica o registro e o parabéns  por mais um ano de 

vida. Sucesso 

ARQUIVO PESSOAL

Quando usamos a lógica da conse-
quência, sempre podemos encontrar 

motivos para não correr riscos.
(Adam Grant)

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de 
cumprimentos 

para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-

sário -, Adriano 
Topa, Marcio 
Tadeu Faria 

Brasileiro, Thais 
Pita Gobbo 

Jardim, Sharon 
Carla e a presi-
dente CMEG/ PR 
Claudia Colpi. 

Da coluna:
felicidades.

Feijoada drive thru
O Conselho do Jovem Empresário 
da Aciu (Conjove) trabalha incan-

savelmente para o sucesso de 
uma ação em prol da Sociedade 

de Amparo aos Animais (Saau): a 
feijoada drive thru, no  próximo 

sábado (31), em frente à churras-
caria Gauchão (saída para Guaí-
ra). Além de adquirir a feijoada, 
é possível colaborar com doações 
de rações. Reservas pelo telefone 

(44) 3621-6700.
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Uopeccan
Visando a arrecadação de recursos 
para a manutenção do complexo, o 

Hospital do Câncer Uopeccan lançou a 
campanha Show de Prêmios. Por conta 
da pandemia de Covid-19 houve queda 
de 50% nas arrecadações. Serão qua-
torze prêmios em dinheiro. A cartela 
custa R$ 10. É possível adquirir na 
Aciu ou pelos telefones (45) 2101-
7025/99109-2445 (Cascavel) e (44) 

2031-0783/ (44)/99167-1959 - What-
sApp (Umuarama).  

Prêmio Faciap
Estão abertas as inscrições para o 
1º Prêmio Faciap de Jornalismo. A 

iniciativa visa valorizar as reportagens 
publicadas nos veículos paranaenses 
no período de 20 de novembro de 

2019 a 20 de novembro de 2020. O 
concurso tem o apoio institucional do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Paraná (Sindijor) e o patrocínio do 
Banco Regional de Desenvolvimento 

do Extremo Sul.

Bruna Marquezine apoia o Outubro Rosa!

A atriz e embaixadora da marca de lingerie italiana veste itens da 
linha Rosa, que durante este mês terá parte das vendas revertida 
para a ONG Américas Amigas.  Neste Outubro Rosa, a Intimissimi 
repete a parceria com a ONG Américas Amigas e irá destinar para 
a organização 10% das vendas da linha Rosa realizadas durante 
este mês, de modo a ajudar no diagnóstico e combate ao câncer 
de mama por meio de procedimentos como mamografia e ou-

tros exames que auxiliam na detecção e tratamento da doença.  
Apresentando alguns itens da linha Rosa está Bruna Marquezine, 
atriz e embaixadora da marca de lingerie e loungewear italiana, 
que empresta seu charme e estilo para as peças da família Being 
Romantic. A renda com estampa micro-floral, em tons de verde e 
vermelho sobre um fundo rosa-claro, se destaca e exala romantis-
mo, além do conforto que o algodão 100% oferece.  Outro conjun-
to, além da beleza e sensualidade características da Intimissimi, 
também traz outro detalhe especial: parte da Green Collection, a 
calcinha e o sutiã rosa são desenvolvidos com materiais susten-
táveis e de baixo impacto ambiental, com seda certificada Blue-

sign® e renda feita a partir de fio de poliamida reciclado Qnova® 
by Fulgar, uma fibra de nylon ecossustentável realizada com maté-
rias-primas regeneradas - uma ótima opção que alia moda cons-
ciente, qualidade, design de ponta e ainda auxilia no combate ao 

câncer de mama. A campanha Outubro Rosa vai até 31/10 e apoia a 
ONG Américas Amigas.
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COMPASS 2.0 TRAIL HAWK  .....17/18 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 134.900,00

EQUINOX PREMIER ...................18/19 ....... PRATA ............... COMPLETO, AUT, COURO, TS .......R$ 137.900,00

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

HYUNDAI I30 2.0 ......................11/12 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 33.900,00

PRISMA 1.4 LTZ ........................17/18 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT ............................R$ 56.900,00

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

UP MOVE  .................................14/15 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 32.900,00
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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

Acompanhar a saúde de 
portadores de doenças crônicas 
durante o período de pandemia. 
Esse foi o objetivo da ação social 
‘MedLigue’ desenvolvida pelos 
acadêmicos do curso de Medicina 
da Unipar de Umuarama.

Por telefone, os futuros médicos 
conversaram com idosos. Nesse 
contato, repassaram orientações 
de cuidados para hipertensos e 
diabéticos que estavam há mais de 
seis meses sem acompanhamento 
médico. Os trabalhos foram 
supervisionados pelo médico e 
professor Eguimar Martins, que 
treinou a equipe para a ação. 

A acadêmica Naiany Olivotto 
conta o que motivou a turma: 
“Estávamos em processo de 
filiação junto à Federação 
Internacional de Associações 
de Estudantes de Medicina e 
precisávamos desenvolver uma 
ação social durante essa etapa; 
com a pandemia sabíamos 
que muitos portadores de 
doenças crônicas estavam 

sem acompanhamento médico. 
Topamos o desafio, traçamos nosso 
objetivo e fomos à prática. Tudo foi 
gratificante!”. 

Com ela, 16 acadêmicos 
participaram da ação, desenvolvida 
em cinco Unidades Básicas de 
Saúde de Umuarama. Inicialmente, 
fizeram uma triagem para 
identificar quais pacientes 
estavam sem acompanhamento 
médico. Depois começaram o 
monitoramento, por três semanas, 
avaliando sintomas, qualidade da 
alimentação e rotina diária.

Exercitando a telemedicina, a equipe contou com apoio de 
Unidades Básicas de Saúde para pôr em prática a iniciativa

Estudantes monitoram saúde de 
idosos com doenças crônicas

MEDICINA

Momento da reunião que integrou 
estudantes e professores de Medicina 

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 
MARCELO DE LIMA MAR-
QUES, inscrita sob nº CPF 
783.752.409-82, estabelecido 
na Avenida Celso Garcia Cid, 3535, 
Zona I, CEP 87.506-090, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará munici-
pal nº 17.115/1992. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.    

Números da covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde de 

Umuarama divulgou ontem (terça-feira, 
27) à tarde em eu boletim diário, o 
registro de oito casos confirmados 
de covid-19 na cidade, o que elevou 
o número total de pessoas infectadas 
pela doença para 1.290, se referindo 
aos registros desde o início da pande-
mia. Destes, 1.200 já se recuperaram 
e 21 pessoas morreram em decorrên-
cia do novo coronavírus.

Os novos casos são de três mulhe-
res com idades de 19, 27 e 60 anos, 
quatro homens de 23, 50, 59 e 74 anos 
e uma criança de 8 anos. Há 64 casos 
de pessoas positivas da doença que 
estão mantidas em isolamento domi-
ciliar e outras cinco que permanecem 
internadas, sendo que quatro delas em 
leitos de UTI e uma em leito de enferma-
ria; outras 211 pessoas estão isoladas 
com suspeita de infecção.

O total de suspeitas descartadas é 
de 5.176 dentre as 6.677 notificações 
registradas.

Nesta terça havia cinco pacientes de 
Umuarama e região internados em leitos 
de UTI Covid na cidade e outras cinco 
pessoas em leitos de enfermaria.
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