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Prefeito eleito de Ivaté está entre 
os presos da Operação Zephiros
O prefeito eleito de Ivaté, Denilson Vaglieri Prevital (MDB), foi preso ontem durante 
o cumprimento de mandados judiciais pela Polícia Federal de Maringá na Operação 

Zephiros. Foram cumpridos 14 ordens judiciais de busca e apreensão e três de prisão 
preventiva em Umuarama, Ivaté, Icaraíma, Nova Olímpia, Maringá e Foz do Iguaçu. Três 
organizações criminosas são investigadas. Elas compartilhavam informações e equipa-
mentos, com base no noroeste. Os criminosos traziam cigarros e agrotóxicos do Para-
guai e o destino das cargas eram cidades da Região Metropolitana de Curitiba. l Pág. 10

Secretário estadual 
de Saúde confirma 
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Queda da vazão de 
água na barragem 
do Rio Piava coloca 
município em alerta

Sanitização
Além das medidas restritivas a determinadas atividades 
econômicas e dos cuidados preventivos recomendados à 
população, a Prefeitura de Umuarama reforçou as ações 

de sanitização em locais de grande movimento, onde 
nem sempre é possível evitar concentração de pessoas. 

Uma grande lista de serviços tem sido realizada de forma 
ininterrupta nos últimos dias, com o objetivo de aumentar 

a proteção aos umuaramenses. l Pág. 5
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‘Rachadinha’ no oeste
A 2ª Câmara Criminal do TJ-PR manteve a condenação de ex-
vereador de Foz do Iguaçu, e de seu ex-assessor, denunciados 
pelo MP por peculato. A denúncia partiu da 6ª Promotoria de 
Justiça da comarca, que constatou a prática de “rachadinha”, 
na legislatura 2013-2016, quando o vereador recebia de volta 
parte dos vencimentos do assessor. Do salário de R$ 5,3 mil, o 
assessor ficou com R$ 2 mil nos primeiros seis meses, depois 
houve redução para R$ 1,3 mil. O assessor foi instruído pelo 
parlamentar a contrair empréstimo consignado de R$ 46 mil 
(com parcelas pagas com desconto no salário do servidor) 
para quitação de dívidas de campanha. As penas de 6 anos e 
2 meses de reclusão para o vereador e de 5 anos de reclusão 
para o ex-assessor forma mantidas. 

Limpa do Gaeco
O Núcleo de Foz do Iguaçu 
do Gaeco, cumpriu ontem 
(1º) 15 mandados de busca 
e apreensão da Operação 
Hígia, que busca desmantelar 
esquema de fraudes em 
contratos públicos, firmados 
com a Prefeitura de São 
Miguel do Iguaçu nas áreas 
de limpeza urbana e 
predial. Os alvos foram a 
sede da Prefeitura (Setor 
de Licitações, secretaria de 
Assistência Social e secretaria 
do Meio Ambiente), sedes 
de três empresas e em nove 
residências de empresários 
e servidores. Mandados 
foram cumpridos também 
em Missal e Serranópolis 
do Iguaçu. Há cinco 
meses, forma constatadas 
irregularidades na execução 
dos serviços e encontrados 
indícios de que as empresas 
fazem parte de um mesmo 
grupo econômico que está 
em nome de “laranjas”.

Soltura do boca Aberta
O TJPR mandou revogar o mandado de prisão emitido 
contra o deputado federal Emerson Miguel Petriv (Pros-PR), 
o Boca Aberta. Segundo o mandado, da Vara de Execuções 
Penais de Londrina, o parlamentar deveria cumprir 17 
dias de prisão em regime semiaberto por ter perturbado 
trabalhadores e pacientes de uma Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) de Londrina, em 11 de janeiro de 2017. 
Boca Aberta é o deputado federal alvo do maior número 
de inquéritos e ações penais em trâmite na Justiça, com 
18 criminais, quase todos, relacionados a crimes de honra 
como calúnia, difamação e injúria. Há também acusações 
de fraude processual e falsificação de documentos públicos.

Lei inconstitucional
O STF julgou inconstitucional 
norma que impedia a 
revisão anual de diferença 
remuneratória por subsídio 
na PM e no Corpo de 
Bombeiros. Também foi 
julgado inconstitucional 
dispositivo que determinava 
a incorporação do salário-
família ao subsídio. A decisão 
foi unânime. A Associação 
Nacional das Entidades 
Representativas dos Militares 
Estaduais e de Bombeiros do 
Brasil (Anermb) questionou 
normas paranaenses na 
Lei 17.169/2012, que fixou 
subsídio como forma de 
remuneração, e na Lei 
17.172/2012, que cria 
gratificação por exercício 
de função privativa 
policial. Ainda sustentava 
a incompatibilidade de 
regras previstas na lei com o 
regime de subsídio, forma de 
remuneração paga em parcela 
única a alguns agentes.
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Governo confirma toque 
de recolher no Paraná

O governo do Paraná confirmou no 
início da tarde de ontem (terça-feira, 
1º) que adotará o toque de recolher 
em todo o Estado. As normas da 
medida não haviam sido divulgadas 
até o final da tarde, mas o toque de 
recolher deverá ocorrer entre as 22 ou 
23 horas até as 5 horas. O secretário 
estadual da Saúde, Beto Preto, anun-
ciou a medida no início da manhã.

As normas também devem reco-
mendar retomada das atividades de 
trabalho remoto de servidores esta-
duais, semelhante à resolução ante-
riormente publicada pela Secretaria 
de Estado da Saúde (Sesa).

Com a medida, a pasta pretende 
conter a disseminação do coronaví-
rus, que tem apresentado avanço 

Vereador de 
Cianorte é preso 

em flagrante 
por possível 

“rachadinha”

 O Ministério Público do 
Paraná (MPPR), por meio do 
núcleo de Maringá do Grupo de 
Atuação Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), pren-
deu em flagrante, um vereador 
de Cianorte (município localizado 
a 84 quilômetros de Umuarama). 
O parlamentar vinha sendo inves-
tigado por possível participação 
em um esquema de “rachadi-
nha” com um assessor.

Durante as investigações, 
realizadas pelo Gaeco em 
conjunto com a 4ª Promoto-
ria de Justiça de Cianor te, 
foram registrados encontros 
entre o vereador e o assessor, 
supostamente para a entrega 
de par te dos vencimentos do 
servidor para o parlamentar. 
Na ação realizada no início da 
semana, foi encontrado em 
poder do vereador par te do 
dinheiro sacado pelo servidor 
público no caixa eletrônico no 
início da manhã, o que moti-
vou a prisão em flagrante. Não 
foram divulgados os nomes do 
vereador e do assessor.

As suspeitas são de que 
o assessor costumaria sacar 
seus vencimentos, de R$ 4.225, 
ficando com apenas um terço 
desse valor e passando o res-
tante para o vereador.

Multa de até R$ 1 milhão para
erros grosseiros em pesquisas

significativo, principalmente em Curi-
tiba. “Uma das hipóteses que estão 
sendo colocadas em um decreto do 
governo do estado diz respeito à 
um bloqueio, um toque de recolher, 
entre às 23h até 5h do dia seguinte, 
até baixarmos esse número”, expli-
cou o secretário. Ele disse que com 
a medida pretendem reduzir a circu-
lação de pessoas, mas sem atingir 
a atividade comercial.

Beto Preto ressaltou que o sis-
tema está no limite. “É momento 
de olhar olho no olho e falar que 
temos um período difícil nos pró-
ximos 20 dias, justamente no 
período de natal. Se puder, não 
saia, mas se precisar, saia com a 
maior proteção possível”, alertou.

Se a Câmara dos Deputados 
aprovasse um projeto do deputado 
federal Rubens Bueno (Cidadania-
-PR), “erros grosseiros” dos ins-
titutos de pesquisa nas eleições 
poderiam estar sendo evitados. O 
projeto prevê punição às empresas.

Pela proposta, que já passou 
pelas comissões e aguarda ser 
pautada no plenário, os institutos 
que, na véspera do pleito, divul-
garem pesquisas com resultados 
completamente divergentes do 
verificado nas urnas — acima da 
margem de erro — poderiam pagar 
multa de até R$ 1 milhão.

O deputado disse ontem (ter-
ça-feira, 1°) que “impedir fraudes 
e erros crassos que influenciam 
diretamente o resultado das elei-
ções. Com a multa pesada para os 
institutos e a possibilidade de cas-
sação de candidatos, as empresas 

certamente terão mais cuidado na 
divulgação de pesquisas”, disse o 
parlamentar paranaense.

O projeto também estabelece que 
“a existência de vínculo formal de 
partido político ou de coligação com 
a entidade ou a empresa respon-
sável pela divulgação de pesquisa 
fraudulenta, no período de um ano 
antes da eleição, pode resultar na 
cassação do registro ou do diploma” 
do candidato beneficiário.

DEPUTADO quer impedir fraudes que influenciam 
diretamente o resultado das eleições
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Procon notifica
agências bancárias

O Procon Municipal e 
o setor de fiscalização 
da Vigilância Sanitária 
emitiram nota orien-
tadora conjunta para 
reforçar as medidas 
de organização de fila, 
entrada e atendimento 
de clientes nos estabe-
lecimentos do Sistema 
Financeiro no município 
de Umuarama. As insti-
tuições bancárias são 
responsáveis por manter 
a organização, o distan-
ciamento e evitar a aglo-
meração de pessoas, 
para evitar o contágio 
do coronavírus.

Com o início de 
dezembro, existe a pos-
sibilidade desse movi-
mento aumentar ainda 
mais, por conta do paga-
mento de auxílios sociais, 
salários e benefícios dos 
trabalhadores. Nas últi-
mas semanas enormes 
filas têm se formado 
nos bancos e em mui-
tos casos o distancia-
mento não é respeitado, 
bem como os limites de 
espera pelo atendimento, 
para os clientes.

Desde o início do 
ano, o Procon proferiu 
26 decisões administra-
tivas contra instituições 
bancárias na cidade, 
relacionadas a tempo 
de espera em fila, que 
foram julgadas subsis-
tentes com aplicação 
de multa pecuniária. 
Os processos foram 
instaurados a partir de 

reclamações individuais 
os usuários. Paralela-
mente, o Procon teve 
processos administrati-
vos instaurados de ofí-
cio para apurar tempo 
de espera, organização, 
orientação e outros 
cuidados no trato da 
fila formada na par te 
externa das agências.

“Os processos resul-
tam de uma ação fis-
calizadora do Procon 
iniciada em setembro 
de 2020, com base 
em denúncias enviadas 
pelos consumidores. A 
expectativa é que haja 
uma mudança na con-
duta das instituições 
bancárias, adequando-
-se ao cenário atual de 
restrição social e pro-
porcionando melhora 
no atendimento ao con-
sumidor”, explicou o 
secretário municipal de 
Proteção e Defesa do 
Consumidor e chefe do 
Procon Municipal, João 
Paulo Souza Oliveira.

Caso haja resistên-
cia por par te das ins-
tituições bancárias os 
procedimentos serão 
remetidos ao Ministério 
Público para as medi-
das legais cabíveis, 
acrescentou o secretá-
rio. Nesta terça-feira, o 
Procon distribuiu a nota 
orientativa aos bancos 
e lotéricas sobre a con-
duta nas filas, elaborada 
em conjunto com a Vigi-
lância Sanitária.

Caputo e Dória
Ainda na semana passada, 
o deputado Michele Caputo 
(PSDB) se reuniu com 
governador João Dória (PSDB), 
no Palácio Bandeirantes, em São 
Paulo, e conheceu a estrutura 
paulista de enfrentamento 
ao coronavírus. Dória 
apresentou a estratégia que 
São Paulo tem adotado para 
conter a taxa de transmissão 
da covid-19 no Estado.

Como funciona
“Vi de perto a moderna sala 
de situação que foi montada 
ao lado do gabinete do 
governador, com presença 
permanente de especialistas 
de diversas áreas. Ela dá em 
tempo real as questões de 
ordem econômica, sanitária, 
social, com um sistema 
inteligente que monitora todas 
as regiões de saúde de São 
Paulo, fazem levantamentos 
on-line, pesquisas com os 
cidadãos”, disse Michele 
Caputo, coordenador da 
Frente Parlamentar do 
Coronavírus no Paraná.

Novo presidente
Tribunal de Contas marcou 
para o dia 9 de dezembro, 
às 14h, a escolha dos novos 
presidente, vice-presidente 
e corregedor-geral. A 
escolha será por meio 
de sessão virtual, com o 
uso de um aplicativo. Em 
vez dos tradicionais votos 
inseridos na urna, cada um 
dos sete conselheiros votará 
virtualmente com um click. 
A inovação, implantada pela 
Diretoria de Tecnologia de 
Informação do Tribunal, por 
solicitação do presidente 
Nestor Baptista, já é de 
interesse de outros estados.

Gestor público
O 8º Prêmio Gestor Público 
Paraná divulgou a lista das 
36 cidades e os 43 projetos 
premiados. A entrega será no 
próximo dia 15. No total, 68 
cidades e 162 projetos foram 
aptos à premiação focada no 

empreendedorismo. A iniciativa 
é do Sindicato dos Auditores 
Fiscais da Receita do Paraná 
com apoio do Tribunal de 
Contas e de outras entidades. 
Ainda não foram listados os 
projetos selecionados.

Premiados
Entre os premiados estão 
Agudos do Sul, Altamira 
do Paraná, Apucarana, 
Cafelândia, Campo Mourão, 
Cascavel, Cianorte, Cruzeiro do 
Oeste, Fazenda Rio Grande, Foz 
do Iguaçu, Francisco Beltrão, 
Guaíra, Iretama, Itaipulândia, 
Ivaiporã, Jardim Alegre, 
Lapa, Londrina, Mandaguari, 
Mandirituba, Marechal Cândido 
Rondon, Marialva, Maringá, 
Mercedes, Nova Aurora.

Premiados II
E ainda: Nova Esperança, 
Nova Tebas, Paranavaí, Pérola, 
Ponta Grossa, Rondon, Santa 
Terezinha de Itaipu, São 
Miguel do Iguaçu, Tomazina, 
Umuarama, União da Vitória, 
Consórcio Metropolitano de 
Saúde do Paraná.

Desafios
Levantamento feito pelo CLP 
(Centro de Liderança Pública) de 
municípios com mais de 80 mil 
habitantes mostra que, entre os 
principais problemas nas 405 
cidades que fazem parte desse 
grupo, estão o equilíbrio fiscal 
e o investimento em políticas 
como o saneamento básico. 
Com o coronavírus, o acesso e a 
qualidade dos serviços de saúde 
também viraram preocupação 
central da população. 

Vacinação
Em um extenso documento 
divulgado recentemente, a 
OMS recomenda que, devido 
à escassez de doses, cada país 
organize o início de seu processo 
de vacinação priorizando as 
pessoas mais expostas. No 
Brasil, o Ministério da Saúde 
já sinalizou que a vacinação 
deverá ser escalonada, mas 
ainda não apresentou o 
projeto detalhado. 
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Prefeitura estende sanitização de 
locais com grande movimento

Além das medidas restritivas 
a determinadas atividades econô-
micas e dos cuidados preventivos 
recomendados à população, a Pre-
feitura de Umuarama também ado-
tou procedimentos internos para o 
enfrentamento à pandemia de coro-
navírus e tem prestado apoio com 
ações de sanitização em locais 
de grande movimento, onde nem 
sempre é possível evitar concen-
trações de pessoas. Uma grande 
lista de serviços tem sido realizada 
de forma ininterrupta nos últimos 
dias, com o objetivo de aumentar a 
proteção aos umuaramenses.

O trabalho envolve equipes 
das secretarias de Administração, 
Serviços Públicos, Obras, Planeja-
mento Urbano, Projetos Técnicos 
e Habitação, sob a orientação da 
Secretaria Municipal de Saúde. A 
desinfecção de locais públicos 
é uma ação preventiva contra a 
disseminação do coronavírus, que 
amplia os efeitos das medidas 
individuais adotadas pela popu-
lação, como uso de máscara, 
distanciamento social, espaça-
mento em ambientes públicos e 
higienização constante das mãos 
e objetos pessoais.

“A sanitização reforça o com-
bate à circulação do vírus. Além de 
postos de saúde, entrada de ban-
cos e pontos de ônibus, também 
cuidamos da Prefeitura (ambientes 
externo e interno) com o envolvi-
mento dos servidores na desinfec-
ção de suas estações de trabalho”, 
lembrou o secretário de Administra-
ção, Vicente Gasparini.

A Secretaria de Saúde tam-
bém tem tomando medidas com 
empresas onde colaboradores 
apresentem casos suspeitos ou 

Pontos mais movimentados
Na última semana houve sanitização no Paço Municipal, na Secretaria de 

Saúde, na frente de mercados e supermercados, em dezenas de pontos de 
ônibus, no Hemonúcleo, Farmácia Central, Diretoria de Habitação, Pronto Aten-

dimento 24h, terminal urbano e estação rodoviária, Centro de Especialidades 
Médicas (CEM), Igreja São José Operário, lotéricas, agências bancárias, hospitais, 
Agência do Trabalhador, longos trechos das avenidas Brasil, Paraná, Rio Branco 
e Londrina, camelódromo, todo o entorno da Praça Miguel Rossafa e frentes de 

empresas de alguns segmentos.“O trabalho foi interrompido por conta do tempo 
– não pode ser realizado se houver previsão de chuva –, mas será mantido nos 

próximos dias. Todos nós temos de colaborar para controlar a circulação do vírus 
e reduzir o contágio das pessoas”, completou o secretário.

confirmados do novo coronavírus. 
“O procedimento consiste em apli-
car o plano de contingência e reali-
zar a sanitização do ambiente para 

eliminar a circulação do vírus e 
garantir a segurança de trabalhado-
res, fornecedores e clientes”, afir-
mou a secretária Cecília Cividini.

A desinfecção é uma ação preventiva contra a disseminação do coronavírus, que amplia os efeitos das medidas 
individuais adotadas pela população

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Produção sob medida faz a 
diferença da indústria local

Umuarama concentra 
um polo importante de pro-
dução de portas, janelas 
e estofados. O Sindicato 
das Indústrias Movelei-
ras, Marcenarias e Afins 
de Umuarama e Região 
(Simur), contabiliza cerca 
de 30 empresas do ramo 
moveleiro, madeireiro e 
de estofados que, juntas, 
empregam diretamente 
2.800 pessoas.

Para Mauro A lex 
Ribeiro, presidente do 
sindicato, o maior diferen-
cial do polo de Umuarama 
e região é que as empre-
sas ali instaladas fazem, 
sobretudo, móveis, por-
tas e janelas sob medida. 
“Este é um diferencial da 
nossa região. Você não 
encontra os produtos 
destas empresas em 
depósitos de material de 
construção, por exemplo. 
Eles só são encontrados 
dentro da indústria ou em 
fornecedores mais espe-
cializados”, explica.

Um exemplo é a 
Madermac, empresa 
especializada na produ-
ção de portas, janelas e 
pisos de madeira. Ribeiro, 

Feito no Paraná
Criado pelo Governo do Estado, o projeto busca dar 

mais visibilidade para a produção estadual. O objetivo 
é estimular a valorização e a compra de mercadorias 

paranaenses. O projeto foi elaborado pela Secretaria do 
Planejamento e Projetos Estruturantes e quer incentivar 
a economia e a geração de renda. Empresas paranaenses 
interessadas em participar do programa podem se cadas-

trar pelo site feitonoparana.pr.gov.br.

que é administrador da 
empresa, explica que 
toda a produção é feita 
para pedidos sob medida.

Com 36 anos de 
existência, a Madermac 
emprega 84 pessoas dire-
tamente. “Somos especia-
lizados na confecção de 
portas, batentes e jane-
las, sempre sob medida. 
Trabalhamos apenas com 
madeira e atendemos prin-
cipalmente o mercado A e 
B”, explica.

Como a venda é feita 
diretamente para o consu-
midor final, o trabalho de 
divulgação é sobretudo 
pelo método boca a boca. 
Há cerca de dois anos, 
a empresa começou a 
exportar seus produtos e 
hoje, 60% do que é produ-
zido vai para os Estados 
Unidos, Europa e China.

ESTOFADOS
Uma das cinco maio-

res empresas de estofa-
dos do Brasil é de Umua-
rama. A Hellen Estofados 
e Colchões mantém no 
município duas unidades 
fabris, uma que faz col-
chões e outra que produz 

os estofados.
De acordo com Wal-

ter Murça, controller da 
empresa, os produtos 
feitos no município são 
vendidos para o comér-
cio varejista nacional e 
atendem sobretudo os 
públicos B, C e D.

Na fábrica, são feitos 

diariamente 900 sofás e 
1.500 colchões. Segundo 
Anderson Alves Borges, 
gerente de RH, são 580 
funcionários em Umua-
rama. “Temos uma fábrica 
em São Paulo, para atender 
o mercado paulista, goiano 
e mineiro. Lá, são 150 cola-
boradores”, explica.

UMA das cinco maiores empresas de estofados do Brasil é de Umuarama e produz 
diariamente 900 sofás e 1.500 colchões

JOSÉ FERNANDO OGURA
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Aprimorando
protocolos

O prefeito Celso Pozzo-
bom, o promotor Marcos 
Antonio de Souza e a secre-
tária municipal de Saúde, 
Cecília Cividini, (membros 
do Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-19 
– COE), receberam ontem 
(1°), representantes da 
Aciu, dos feirantes e outros 
segmentos, abrindo espaço 
para requisições que serão 
avaliadas. As recomenda-
ções do COE embasam a 
atualização dos protocolos 
preventivos por meio dos 
decretos executivos.

“Entregamos um ofício 
que sintetiza o clamor aliado 
ao senso de responsabili-
dade dos nossos associa-
dos. Estamos empenhados 
na conscientização, mas 
destacamos aspectos que 
devem, antes, ser reconhe-
cidos como requisições para 
aprimorar os protocolos”, 
contextualiza Orlando Luiz 
Santos, presidente da Aciu.

Uma das observações 
do documento é a valia da 
dilatação moderada do expe-
diente comercial. “Notamos 
em várias localidades que, 
com alguns ajustes, tendo 
o consumidor mais tempo 
para realizar compras com 
segurança, é possível minar 

as aglomerações. Mas, 
claro, não é possível tolerar 
o desrespeito às medidas 
mais efetivas: máscara, 
álcool e distanciamento”, 
complementa.

A proposição contempla-
ria os seguintes ajustes horá-
rios: das 9h às 19h/20h, de 
segunda a sexta, e das 9h 
às 13h aos sábados para o 
comércio tradicional; aber-
tura das padarias às 6h, de 
segunda a sábado; abertura 
de bares, restaurantes e simi-
lares até 22h, mas com proi-
bição de venda de bebidas 
alcoólicas a partir das 14h, 
sob pena de cassação de 
alvará e multa pesada; proi-
bição de mesas em calçadas 
e aglomeração nos arredo-
res; atenção redobrada no 
tocante a fiscalizar as filas 
de casas lotéricas e agên-
cias bancárias; atendimento 
delivery até 22h e única 
exceção dominical para o 
expediente farmacêutico. 

As ideias serão compila-
das e avaliadas pelo COE, 
bem como a aspiração dos 
feirantes, que requerem a 
realização de pelo menos 
duas feiras semanais, dada a 
escala de prejuízo no período 
recente e o inequívoco apelo 
de atividade essencial.

ACIU pede aumento do horário de atendimento para alguns setores, com respon-
sabilidades e critérios, além da manutenção de estabelecimentos abertos

ASSESSORIA

Insuficiência de caixa 
O TCU (Tribunal de Contas 
das União) emitiu alertas 
ao Ministério da Economia, 
à Controladoria-Geral da 
União e à Comissão Mista 
de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do 
Congresso Nacional sobre 
possível insuficiência de 
caixa de R$ 46 bi neste ano. 
A arrecadação de receitas 
no 4º bimestre sofreu queda 
de 4,48% em relação ao 
estimado, pontua o TCU. A 
previsão era de R$ 243,4 
bilhões, mas a efetiva foi de 
R$ 232,5 bilhões. Segundo 
o ministro-relator, Walton 
Alencar Rodrigues, “essa 
insuficiência configura risco 
capaz de afetar o equilíbrio 
das contas públicas e a 
gestão fiscal responsável”.

Calamidade
O TCU aponta que, a partir 
da reavaliação das receitas 
e das despesas primárias, 
haveria a necessidade 
de contingenciamento 
para todos os poderes, 
Ministério Público da União 
(MPU) e Defensoria Pública 
da União (DPU). “No 
entanto, devido ao estado 
de calamidade pública, tal 
medida está dispensada”, 
pondera o relator.

Estatais
O relatório da corte de 
contas também constata 
que o resultado de 2020 das 
empresas estatais federais 
mostrou déficit expressivo. 
Cita a Empresa Brasileira de 
Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero), R$ 1 bilhão; 
Empresa Gerencial de 
Projetos Navais (Emgepron), 
R$ 952 milhões e Empresa 
Gestora de Ativos (Emgea), 
R$ 247 milhões.

Presidenciáveis
Líder do ranking de prefeitos 
eleitos - foram 784 -, o MDB 
já projeta nomes para a 
disputa à Presidência em 

2022. Os presidenciáveis, 
por ora, são a senadora 
Simone Tebet (MDB-MS) e 
o governador de Alagoas, 
Renan Filho.

Centro
O bom desempenho do 
MDB, do DEM e do PSDB e 
a derrocada do presidente 
Jair Bolsonaro nas eleições 
municipais vão reforçar o 
protagonismo do Congresso 
Nacional. O Planalto fica 
mais dependente do 
Centrão, que ditará os rumos 
das pautas e da sucessão dos 
atuais presidentes, Rodrigo 
Maia, na Câmara, e Davi 
Alcolumbre, no Senado.

Abstenção
Composta por 
representantes de seis 
países, a Missão de 
Observação Eleitoral 
da Organização dos 
Estados Americanos 
(OEA) classificou a 
eleição como “tranquila” 
e “transparente”. Mas 
registrou no relatório 
“os desafios que se 
apresentaram no primeiro 
turno” - referência ao 
ataque hacker ao TSE - e 
o expressivo aumento da 
abstenção:  29,47%.

Internet
A Associação Brasileira de 
Provedores de Internet 
e Telecomunicações 
(Abrint) aponta  que a 
demanda por Prestadoras 
de Telecomunicações de 
Pequeno Porte (PPPs) 
cresceu 47% durante a 
pandemia. Os provedores 
regionais tiveram aumento 
de demanda em 144%, o 
que representa mais de 3,5 
milhões de novos acessos.

Walmor Parente (interino)
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Prefeito eleito de Ivaté entre os 
presos da Operação Zephiros

O prefeito eleito de Ivaté, Denilson 
Vaglieri Prevital, do MDB, foi preso 
ontem (terça-feira, 1º), durante o 
cumprimento de mandados judiciais 
pela Polícia Federal de Maringá. A 
operação Zephiros foi desencadeada 
no cumprimento de 14 mandados de 
busca e apreensão e três de prisão 
preventiva em Umuarama (5), Ivaté 
(3), Icaraíma (2), Nova Olímpia (2), 
Maringá (1) e Foz do Iguaçu (1).

A investigação apurou a ação de três 
organizações criminosas que agiam de 
forma autônoma, mas compartilhavam 
informações e equipamentos, com base 
nas cidades de Ivaté e Umuarama.

Os criminosos traziam cigarros e agro-
tóxicos do Paraguai e o destino da carga 
eram cidades da Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC) e de outros estados. 
O transporte era feito por rios e estradas.

Segundo as investigações, com o 
dinheiro adquirido das ações crimino-
sas, o grupo comprava propriedades 
rurais e gado, que foram bloqueados 
por ordem judicial.

“Foi um ano de investigação, 
período em que foram apreendidas 
1.200 caixas de cigarros contraban-
deados, 900 quilos de agrotóxicos de 
origem estrangeira e de 3.529 quilos 
de maconha. A droga foi apreendida 
num porto clandestino utilizado pela 
organização criminosa”, explica o 
delegado chefe da Polícia Federal de 
Maringá, Luiz César Busto.

Ele ressalta que a investigação 
sobre o grupo que foi alvo da opera-
ção de ontem, é uma das que foram 
realizadas este ano com o objetivo de 
atacar a estrutura financeira de orga-
nizações criminosas.

“A Polícia Federal executou cinco 
operações especiais este ano. Foram 
ações de combate ao tráfico de drogas, 
ao tráfico de armas, ao contrabando e 
descaminho e também à lavagem de 
dinheiro. Todas elas atenderam à voca-
ção operacional da Polícia Federal, que 
é a desarticulação de organizações cri-
minosas, identificação de lideranças e 
ataque patrimonial”, considera.

Parentes ligados entre os grupos 
investigados

O delegado Fabiano Zanin aponta uma relação de parentesco entre as organi-
zações criminosas. “Os crimes são autônomos, porque a gente tem os líderes dos 
grupos que atuam com os subordinados. Eles apareceram na mesma investigação 

pois existe uma relação intersubjetiva. Algumas pessoas têm grau de parentesco com 
membros de outras organizações criminosas e que atuam, por exemplo, oferecendo 

caminhão para um e para outro. Então, a partir do monitoramento e acompanha-
mento em campo dessas pessoas, foi possível estabelecer essas relações e, a partir 

daí eles passaram a ser investigados e foi descoberto ao final que eles tinham as 
próprias organizações criminosas”, explicou Zanin.

Balanço da operação
De acordo com assessoria de comunicação da Polícia Federal de Maringá, a Operação 

Zephiros, cumpriu 17 ordens judiciais, sendo três mandados de prisão preventiva e 14 de 
busca e apreensão. Ainda foram efetuadas três prisões em flagrante em Foz do Iguaçu 
e Ivaté, apreendidos diversos veículos, telefones celulares, documentos diversos para 
instrução da investigação. Houve ainda o bloqueio de propriedades rurais e de contas 

bancárias, apreensão de cheques em valor superior a R$ 2 milhões e mais de R$ 20 mil 
em espécie, além de quatro armas de fogo sem registro e diversas munições.

Ele reforça que a investigação vai conti-
nuar. “Vamos apurar ramificações, os trafi-
cantes da droga apreendida e a origem de 
armas que também foram apreendidas. 
Os presos nesta terça-feira são os que 
comandavam as organizações criminosas. 
Com isso, a gente consegue desarticular 
a parte logística, operacional e financeira 
dessa organização criminosa”, diz Busto.

VICE ELEITO AGUARDA DECISÃO
O vice-prefeito eleito em Ivaté, Mizael 

Alves da Silva disse a reportagem do 
Jornal Tribuna Hoje News ontem (1º), 
que ficou sabendo da prisão do prefeito 

eleito durante a tarde e explica que 
aguarda o andamento das transações 
judiciais para saber que tipo de atitude 
tomar. Myuzael ressalta que a prisão 
de Prevital não envolve crime eleitoral 
e espera que Denilson retorne ao muni-
cípio em tempo de tomar posse. Ainda 
assim, reforça: “Meu projeto é ajudar 
Prevital assim que assumir a Prefei-
tura de Ivaté para ajudar administrar. 
Minha responsabilidade não foge da 
realidade, se eu sou vice e o município 
precisar de mim estarei pronto e estou 
preparado. O que eu garanto é que a 
população não ‘ficará na mão’”.

EM Umuarama apartamento de luxo foi alvo dos agentes que apreenderam veículo, computadores e documentos

ALEX MIRANDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você vai ser atraído a assumir riscos e a sorte espera por 
você caso o faça, apesar do perigo. Cuidado com problemas 
na bexiga, beba mais água. Você precisa repensar suas prio-
ridades relacionadas com o seu estilo de vida.

Touro 21/04 a 20/05
Não seja descuidado com seus documentos para evitar 
complicações. Você está se tornando mais distraído. Sua 
queda de energia é resultado de sua inatividade; faça 
algum exercício!

Gêmeos 21/05 a 20/06
O céu está abrindo e você vai ser capaz de embarcar em 
novos projetos. Cuidado com o vento, o ar-condicionado, 
correntes de ar, etc. Proteja-se do frio em geral, pois você 
está suscetível a ele.

Câncer 21/06 a 21/07
Sua bondade e bom humor vão lhe trazer sorte e há 
perspectivas de fazer novos amigos. Sua impaciência 
está fazendo com que você seja imprudente. Seja 
medido em suas negociações. Passar alguns dias fora 
seria uma boa ideia.

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 vai precisar romper com as normas que regem o meio 
ambiente e reavaliar. Seu realismo será de grande ajuda para 
as pessoas ao seu redor, mas não se esqueça de que você 
precisa saber quando parar.

Aquário 21/01 a 19/02
Você vai ser atraído a assumir riscos e a sorte espera por 
você caso o faça, apesar do perigo. Cuidado com problemas 
na bexiga - beba mais água. Você precisa repensar suas 
prioridades relacionadas com o seu estilo de vida.

Peixes 20/02 a 20/03
Remoer o passado significa que você não se atreve a avançar 
para o futuro. Obtenha algumas ideias novas! Você se sentiria 
mais feliz se abandonasse as questões que lhe incomodam 
de uma forma racional.

Deveria seguir a sua intuição e não questionar tudo sempre. 
Dê pausas durante o dia. Você precisa voltar atrás conside-
rando o seu estado nervoso.

Você estará menos emocional do que o habitual. Isso 
faz com que você seja muito eficaz em resolver determi-
nadas situações. Você deveria tomar precauções contra 
o frio e o vento. O ar não será um elemento amigável 
para você hoje.

Seu senso de humor vai fazer você colocar seus relaciona-
mentos em ordem, mas tome cuidado para não dar a impres-
são de ser mais frio do que você realmente é. Você precisa 
de movimento, mas não se mova muito rápido!

Tudo vai acontecer tão rapidamente a sua volta, mas você 
precisa relaxar - se afaste um pouco. Hoje você vai ter paz 
interior e vai acalmar seus nervos.

É hora de suavizar um desentendimento. Você vai ser capaz 
de encontrar as palavras certas, sem torcer nada. Seu corpo 
não está recebendo bastante vitaminas ou minerais - não é 
nada grave, mas você deve resolver o problema.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 43

ICMAC
CARAMBOLA

CAMINHONM
RASORETORCE
DRAAAFINS

PRASETOA
TRAQUEIAELARINGE

IILVAGEM
NDALANID
COMBOEIRE

CIRIOATOTO

PCREDORI
BARRACOSAM

LABORNSLI
LIGAITAS

PIONEIRISMO

Fruto cuja
fatia tem
forma de
estrela

Meio de
transporte
indígena

Coleção
de poemas
de apelo
popular 

É encur-
tado pelo

atalho

Conteúdo
de livros
de auto-

ajuda

O soldado
sem gra-
duação
(Mil.)
Diego

Rivera,
pintor

mexicano

"(?)
Começar",
sucesso 

de Marina

Para, em
inglês

Receio
durante o 
tratamento
dentário 

Um dos
legumes

da
maionese

Instância
psíquica
profunda
(Psican.)

Tipo de
promoção 
alimentícia

2 em 1

República
das Ilhas
Britânicas

Deus, para
os hebreus

(Bíblia)

(?) I, 
rei da

Germânia 

(?) de
Nazaré,

festa
belenense

Criação da
Império
Serrano

(pl.)

Título
nobre de
Anthony
Hopkins

Constru-
ção típica
de favelas
cariocas

George
Eliot, ro-
mancista
inglesa

Tio (?),
figura

simbólica
dos EUA

(?) 
de foles:
corna-
musas

Marca do
trabalho 

dos irmãos
Lumière

Pequeno peixe en-
contrado em fundos
rochosos marinhos

Leste (abrev.)

Semelhan-
tes

Ergue;
levanta

Torce de
novo

Continente
do Japão

Local de
filmagens
Formar;
preparar

Vítima do
caloteiro
Corrida 

de motos

(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Prende
com corda

Lista com as lutas
mais

esperadas
do UFC

Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -, Miriam 

Jarenko Ziliotto, 
Júlia Borasca, 
Manolita Parra 

Martins, Wanes-
sa Bruno, Chris-

tiane Donha, 
Daniela Cristina 
Valadão Ferrarin 
eMarcio da Silva 
Leite.  Da colu-
na: felicidades.

“A escolha é possível, em certo sentido, 
porém o que não é possível é não esco-

lher. Eu posso sempre escolher, mas devo 
estar ciente de que, se não escolher, assim 
mesmo estarei escolhendo. Contudo, viver 
é isso: Ficar se equilibrando o tempo todo, 

entre escolhas e consequências.”
[Jean-Paul Sartre]

VESTINDO A CAMISA!
Um brinde não pode faltar ao 

trio de funcionários da Conces-
sionária Uvel -, Rodolfo, Bruno 
& Bruno na entrega do Prêmio 

Classe A  com uma entrega 
simbólica e sem festa por conta 
da pandemia. Mas a alegria foi 
contagiante, em meio ao brinde 

de saúde e prosperidade. A 
coluna estava lá. 

Sem Festa!
Muitas empresas da cidade já 
estão reformulando as festas 
de confraternização de Final 
de Ano. Apenas um brinde de 
Boas Festas para evitar aglo-
meração e com isso prevenir 
o vírus que tem aumentado. 

Um brinde entremeado de cui-
dados vai evitar uma virada 

de ano mais tumultuada. Cou-
ntry Club já bateu o martelo. 

Agora só tim-tim! 

 THIAGO CASONI
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Eduarda Crevelaro: 
só podemos desejar sucesso!   

Multa
A Apple foi multada em cerca de 12 

milhões de dólares (10 milhões de euros) 
por mentir sobre iphones  à prova d’água. 
A decisão foi anunciada na segunda-fei-
ra, 30. Segundo autoridades da Itália, a 

empresa americana iludiu os consumidores 
em dois momentos: primeiro ao promo-
ver campanhas afirmando que todos os 
aparelhos do iPhone 8 até o 11 eram 

resistentes a água em uma profundidade 
de até quatro metros por até 30 minutos, 
dependendo do modelo, e, segundo, ao 

não arrumar celulares que foram prejudi-
cados por líquidos.

Neste ano, infelizmente por conta 
da pandemia, a Pró Arte Eventos 
não realizou o Concurso Miss 
Paraná Teen. São 5 anos de tradi-
ção de um evento lindo, cheio de 
histórias e pessoas maravilhosas, e 
nós sentimos uma saudade imensa 
daquele teatro lotado transbor-
dando felicidade. Foi necessário 
aclamar uma candidata que repre-
sentará o nosso Paraná no Miss 
Brasil Teen que acontecerá no dia 
23 de fevereiro. A escolha foi feita 
em comum acordo com os  coor-
denadores de outros municípios e 
a garota que representará o nosso 
Estado é a maravilhosa Miss Teen 
Umuarama 2020 - Eduarda Creve-
laro, que passa a ostentar o título 
de Miss Paraná Teen 2020. 
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PRISMA 1.4 
ADVANTAGE

    19/19         BRANCO                     COMPLETO, AUT R$ 58.900,00

PRISMA 1.4 
LTZ

     18/18 VERMELHO         COMPLETO, AUT                 R$ 54.900,00

SPIN 1.8 
ACTIV 7

18/19        PRETO    COMPLETO, AUT, 7 LUGARES R$ 72.900,00

TRACKER 1.8 
LTZ

      14/15         BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 59.900,00

TRACKER 1.4T 
PREMIER

   18/18          CINZA           COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 79.900,00
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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

A Universidade Paranaense 
continua firme na sua proposta 

de facilitar o ingresso do estudante 
em seus cursos superiores. Nesta 
campanha de vestibular estão sendo 
oferecidas mais de cem opções, em 
todas as áreas do conhecimento.

Disputar uma vaga fazendo prova 
on-line vale para todos [menos para 
Medicina, que obrigatoriamente tem 
que ser presencial]. Neste período, 
são as vagas remanescentes que 
estão disponíveis, nas modalidades 
presencial e semipresencial.

Na lista estão excelentes cursos, 
com estrutura laboratorial arrojada, 
todos com projeto pedagógico 
sintonizado com os avanços da 
ciência e as expectativas do mercado 
de trabalho e, claro, ancorados na 
tradição de seriedade dos quase 
cinquenta anos da Unipar. 

EaD UNIPAR   A modalidade 
de ensino a distância da Unipar 
também está com as inscrições 
abertas para o vestibular. A lista de 
cursos também é surpreendente, 
com novidades em opções 
direcionadas para os novos 
tempos: são mais acessíveis que 
os presenciais e semipresenciais, 
mas com toda garantia e alto 
nível que só uma universidade do 
gabarito da Unipar pode oferecer. 
E mais: até o próximo dia 5 tem 
desconto graúdo na matrícula e 
mensalidade! 
Confira em ead.unipar.br.

No Processo Seletivo em Fluxo Contínuo da Unipar você amplia as 
chances de entrar, já no ano que vem, em um curso superior

Inscreva-se e marque o dia e a hora
VESTIBULAR – PROVA AGENDADA

SAIBA MAIS. 
Acesse vestibular.unipar.br ou ligue 0800 601 4031

Administração | Arquitetura 
e Urbanismo  | Biomedicina | 
Ciências Contábeis | Ciências 
Biológicas | Design de Interiores 
| Design de Moda | Direito | 

Confira as opções – 
A Unipar tem para todos 
os sonhos e desejos.
Realize o seu: 
venha para a Unipar!

Educação Física |  Enfermagem 
| Engenharia Agronômica | 
Engenharia Ambiental | Engenharia 
Civil | Engenharia da Computação 
| Engenharia de Software | 
Engenharia Elétrica | Engenharia 
Mecânica | Engenharia Mecatrônica 
| Engenharia Química | Estética e 
Cosmética | Farmácia | Fisioterapia 
| Gestão em Agronegócio | Jogos 
Digitais | Medicina Veterinária | 
Nutrição | Odontologia | Pedagogia 
| Processos Gerenciais | Produção 
Audiovisual | Publicidade e 
Propaganda | Química Industrial | 
Sistemas de Informação | Terapia 
Ocupacional

Números da 
covid-19

Mais 108 casos de Covid-19 
foram anunciados pela Secretaria 
Municipal da Saúde em Umuarama, 
ontem (terça-feira, 1º). Tratam-se 
de 58 mulheres e 41 homens com 
idades de até 95 anos e mais nove 
crianças abaixo dos 12 anos.

De acordo com os registros da 
Secretaria, o número é superior 
ao divulgado na segunda-feira 
(61), porém mantém-se abaixo 
dos seguidos recordes batidos na 
última semana, apesar de eleva-
rem para 3.582 a quantidade de 
pessoas com diagnóstico positivo 
para a doença desde o registro do 
primeiro caso, em 27 de março 
deste ano.

Desse total, 1.531 pacientes 
já se recuperaram, 32 morreram, 
1.998 estão em isolamento domici-
liar e 21 seguem hospitalizados – 
sendo 12 em enfermarias e nove em 
leitos de UTI.

Há ainda 1.587 umuaramenses 
com suspeita de infecção pelo coro-
navírus, dos quais quatro estão 
internados (três em enfermarias 
e uma na UTI) e 1.583 em isola-
mento monitorado.

Dos 36 leitos disponibilizados 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
para Umuarama e região, havia ape-
nas um leito de enfermaria livre na 
tarde desta terça-feira. Todos os 16 
leitos de UTI estavam ocupados.

No Paraná
A Secretaria de Estado da Saúde 

divulgou ontem (1º) mais 2.539 
diagnósticos confirmados da covid-
19 e 61 óbitos em decorrência da 
doença. O boletim registra também 
2.682 casos retroativos do período 
entre 05 de maio a 29 de novembro. 
Eles estavam em investigação, foram 
confirmados e automaticamente 
computados no sistema. Os dados 
acumulados do monitoramento da 
Covid-19 mostram que o Paraná 
soma 282.645 casos e 6.160 mor-
tes pelo novo coronavírus.
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Queda na vazão na Barragem 
Piava coloca cidade em alerta

O Rio Piava, principal manancial de 
abastecimento de Umuarama, regis-
tra os efeitos da estiagem prolongada 
que atinge várias regiões do Paraná. 
A vazão teve uma queda de 50%, 
fazendo com que a Sanepar acenda o 
alerta no noroeste. A Barragem do Rio 
Piava abastece 93% dos moradores da 
cidade. Os outros 7% são atendidos 
por dois poços tubulares profundos.

A redução na vazão acontece em 
paralelo ao aumento da demanda. 
O consumo de água em setembro 
deste ano bateu recorde, chegando a 
média diária de 24 milhões de litros. 
No mesmo período do ano passado, 
a média não passou dos 21 milhões 
de litros. Para garantir o abasteci-
mento aos mais de 112 mil mora-
dores da sede urbana, a Sanepar 
ampliou em 14% a produção e dis-
tribuição de água potável na cidade

O alerta se dá em função das pre-
visões que indicam poucas chuvas 
ao longo do verão que se inicia neste 
mês. Técnicos do Simepar confirmam 
que a precipitação pluviométrica só 
deve entrar na normalidade a partir 
de fevereiro do próximo ano. Com a 
chegada da estação de altas tempera-
turas, há o consequente aumento no 
consumo de água. Por isso, a Sane-
par alerta para que a população use 
a água de forma racional. “O alerta 

Economia
No momento, é imprescindível que todos colaborem, adotando hábitos de 

consumo racional da água. A orientação é priorizar o uso para alimentação e 
higiene pessoal. As limpezas mais pesadas, como lavagem de carros, calçadas e 

fachadas, devem ser adiadas até que a situação se normalize.
Reaproveitar a água do tanque e da máquina de lavar roupas pode contribuir 

muito com o consumo consciente. O reúso dessas águas pode ser aplicado na 
limpeza de calçadas, por exemplo, ou até mesmo na rega de hortas e jardins. 

Reduzir o tempo do banho, fechar as torneiras durante a lavagem da louça, da 
escovação de dentes e do barbear são outras ações que representam muito na 
economia de água.Ao encontrar qualquer tipo de vazamento de água na rua, a 
população deve avisar imediatamente a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115.

é preventivo. Queremos passar o 
verão de forma tranquila e mantendo 
o abastecimento em níveis normais 
para evitar que Umuarama precise 

adotar medidas mais extremas como 
o rodízio, destaca o gerente regional 
da Sanepar em Umuarama, Carlos 
Henrique Gonçalves.

NÍVEL da quantidade de água disponível no manancial de água do rio reduziu em 50% e consumo subiu 
em 14% em 2020

ASSESSORIA
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