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Umuarama registra 
mais duas mortes 
por covid e 27 novos 
casos da doença
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Costureira é levada de 
moto para local 
de seu assassinato 
em Indianópolis

Defesa de ex-esposa 
de Giba aguarda 
prisão do ex-atleta 
do vôlei brasileiro

Ações da Secretaria de Fazenda
aumentaram arrecadação em 2020
A Diretoria de Arrecadação e Fiscalização da Secretaria Municipal da Fazenda fez um balanço 
das melhorias e dos resultados alcançados em 2020, em Umuarama, em que se destaca o 
aumento da arrecadação municipal com várias ações, como a cobrança extrajudicial (cartas 
de cobrança e protesto) e judicial (execuções fiscais), com apoio do sistema de busca de 
endereços (SCPC), possibilitando a atualização constante do cadastro imobiliário.  l Pág. 5

Decoração irregular
Fiscais do Crea-PR acompanharam processos licitatórios 

em 18 municípios e, em Cianorte, Loanda, Paranavaí, São 
Pedro do Paraná e Sarandi, notaram a falta da ART. Em Alto 

Paraíso, faltava o registro da empresa vencedora da licitação. 
Maringá, Umuarama e Campo Mourão não fizeram licitações 

em virtude da pandemia. l Pág. 4
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O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Republicanos), foi um dos 
presos, na operação desencadeada ontem de manhã pela 
Polícia Civil e o pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). 
Além dele, foram detidos também o empresário Rafael Alves, 
o delegado aposentado Fernando Moraes, o ex-tesoureiro da 
campanha de Crivella, Mauro Macedo, além dos empresários 
Adenor Gonçalves dos Santos e Cristiano Stockler Campos, da 
área de seguros. O ex-senador Eduardo Lopes (não encontrado) 
também é alvo da operação. Moraes está com sintomas de 
covid-19 e, por isso, não foi levado à Delegacia Fazendária.

Operação Hades
A ação é um desdobramento 
da Operação Hades, 
investiga um suposto QG 
da Propina na Prefeitura 
do Rio de Janeiro. Os 
mandados foram cumpridos 
pela Coordenadoria de 
Investigação de Agentes 
com Foro (CIAF) da 
Polícia Civil e do Grupo 
de Atribuição Originária 
Criminal da Procuradoria-
Geral de Justiça (Gaocrim), 
do MPRJ. A decisão é da 
desembargadora Rosa 
Helena Penna Macedo Guita.

Casa de Papel
O Ministério Público do Paraná (MPPR) de Londrina, 
ofereceu denúncia contra 13 pessoas investigadas na 
operação Casa de Papel. Indícios coletados na investigação 
indicam que, ao menos a partir de 2013 e até 2020, 
empresários teriam constituído organização criminosa 
com o propósito de praticar crimes contra a administração 
pública, especialmente fraudes em procedimentos 
licitatórios em municípios paranaenses, de forma reiterada, 
em benefício de empresas e particulares. O chefe da 
organização manteria vínculos com agentes públicos e 
servidores com cargos estratégicos, responsáveis pela 
deflagração dos procedimentos de licitação em diferentes 
municípios. A denúncia apresenta sete fatos criminosos 
(fraudes a procedimentos licitatórios) cometidos pelo 
grupo, que usava também empresas de fachada e 
“laranjas” para alcançar seus propósitos.

“Não quis”
O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho 
do presidente Jair Bolsonaro, renunciou ao cargo de 
terceiro-secretário da Mesa Diretora do Senado Federal. 
O parlamentar enviou no último dia 11 um ofício ao 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), no 
qual informa sobre a decisão e renunciar ao cargo a partir 
de 14 de dezembro.

De Pijamas
Ao chegar à Delegacia, 
o advogado de Crivella, 
Alberto Sampaio disse que 
o cliente ficou surpreso 
com a prisão e foi pego de 
pijamas em casa, já que 
tinha acabado de acordar. A 
prisão acontece 9 dias antes 
de terminar o seu mandato. 
Como o vice, Fernando 
McDowell, morreu em 
2018, quem assume a 
prefeitura enquanto o 
prefeito estiver preso é 
o presidente da Câmara, 
Jorge Felippe (DEM).
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Deputados garantem Tarifa 
Rural Noturna até 2022

Aprovada pelos deputados esta-
duais e sancionada pelo governa-
dor Ratinho Jr a lei que garante a 
continuidade do programa Tarifa 
Rural Noturna e institui o Paraná 
Energia Rural Renovável. A conti-
nuidade do programa até dezembro 
de 2022, que beneficia quase 12 
mil produtores rurais no estado, só 
foi possível após articulação dos 
deputados estaduais e a garantia 
de repasse pela Assembleia Legis-
lativa do Paraná no valor de R$ 20 
milhões por ano.

O Tarifa Rural Noturna seria 
encerrado em 2020, mas a mobi-
lização dos deputados foi essencial 
para a continuidade do desconto de 
60% no valor da energia dos produ-
tores que utilizarem entre 21h30 e 
6 horas, como disse o presidente 
da Assembleia, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), quando do anúncio 
da contribuição do Poder Legislativo 
para a continuidade do programa. 
“Uma decisão tomada para manter o 
projeto de energia noturna conforme 
todos estavam pleiteando”, afirmou 
Traiano. De acordo com ele, a suges-
tão foi feita pelo primeiro secretário 
da Assembleia, deputado Luiz Cláu-
dio Romanelli (PSB). “Vitória desta 
Casa, de todos os deputados, esta-
mos dando contribuição e grande 
avanço ao Paraná, especialmente 
àqueles que geram riqueza ao nosso 
estado, os agricultores”, completou.

“Ar ticulamos com aval dos 
deputados e garantimos o repasse 
de R$ 20 milhões do orçamento da 
Assembleia Legislativa. Outros R$ 
20 milhões estão garantidos pelo 
Estado e dessa forma, o programa 
segue até o final deste governo em 
2022”, explicou Romanelli.

Benefícios
O Paraná Energia Rural Renovável dará apoio à geração distribuída de energia 

elétrica a partir de fontes renováveis e de biogás e biometano em unidades produ-
tivas rurais. A ideia é que aos poucos os consumidores possam migrar da tarifa rural 
noturna ao novo programa. O consumidor que requerer a transição do Tarifa Rural 
Noturna para o Paraná Energia Rural Renovável continuará usufruindo dos benefí-
cios por até seis meses – o prazo será contado a partir do dia seguinte da aceitação 
do requerimento. O novo programa será complementado no ano que vem com o 

lançamento do Banco do Agricultor e ainda será regulamentado pelo Estado. Serão 
utilizadas linhas de financiamento e equalização de taxas de juros; incentivos tribu-
tários e de créditos; um cadastro público de empresas e profissionais habilitados à 
elaboração e execução de projetos; e a divulgação de conteúdos promocionais que 

estimulem a adoção de fontes de energia renovável pelos produtores, suas organiza-
ções e entidades de representação.

“Essa é uma conquista de 
todos os produtores rurais que 
vão usar energia elétrica das 
21h30 até às 6h com desconto 
de 60%, o limite de consumo para 
o desconto foi ampliado de 4 mil 
para 6 mil quilowatts e se tiver 
disponibilidade financeira, novos 
produtores serão incluídos no pro-
grama”, completou Romanelli.

SUBSÍDIOS
O governador Ratinho Junior 

disse que o Estado garante o 

subsídio e ao mesmo tempo 
que estimula os agricultores 
paranaenses a gerar energia 
renováve l  com o Programa 
Paraná Energia Rural Renová-
vel. “A par tir desse novo pro-
grama vamos trabalhar linhas 
de crédito e incentivos tribu-
tários para que o Paraná seja 
a inda mais inovador nessa 
área. Temos a agricultura mais 
sustentável do mundo. E que-
remos evoluir ainda mais nos 
próximos anos”.

PODER Legislativo repassará R$ 20 milhões por ano para contribuir para a manutenção do Programa que 
beneficia 12 mil produtores rurais do estado

FAEP
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Crea-PR identifica irregularidades 
em licitações de decoração natalina

Iniciada em novembro, a fis-
calização das licitações para 
decoração natalina aber tas por 
prefeituras da região Noroeste foi 
concluída na última semana pelo 
Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Paraná (Crea-PR). Os 
fiscais acompanharam os proces-
sos licitatórios de 18 municípios, 
mas somente nove concluíram e, 
destes, seis apresentaram irregu-
laridades. A falta da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) 
foi identificada na maior par te 
das cidades, nas licitações de 
Cianorte, Loanda, Paranavaí, São 
Pedro do Paraná e Sarandi. Já em 
Alto Paraíso houve falta de registro 
da empresa vencedora da licitação. 
Em Araruna, Guairaça e Marilena 
as licitações natalinas ocorreram 
de forma regular.

Segundo o gerente regional, 
Engenheiro Civil Hélio Xavier da 
Silva Filho, os fiscais verificaram 
se as licitações estavam sendo 
acompanhadas por profissionais 
habilitados como Engenheiros 
Civis, Eletricistas e Mecânicos. “Os 
Agentes do Conselho verificaram 
de forma remota a existência de 
profissional qualificado responsá-
vel pelas instalações, assim como 
as ARTs dos serviços executados. 
Eles ainda conferiram se as empre-
sas contratadas tinham registro no 
órgão e habilitação para realizar 
as atividades para as quais foram 
contratadas. Nos casos de irregu-
laridades, o Crea-PR notificou os 
responsáveis, que deverão se ade-
quar à legislação”, explica.

Os contratos analisados das 
prefeituras incluem a montagem, 
desmontagem e manutenção 
de enfeites natalinos e lumino-
sos (mangueiras e cordões) e de 

Pregão revogado em Umuarama
Em 2020, a fiscalização do Crea-PR ocorreu em 56 municípios da região 

Noroeste, apesar de somente 18 terem abertos licitações e apenas nove terem 
concluído os processos. Três principais cidades (Maringá, Umuarama e Campo 

Mourão) não fizeram licitações para aquisição de decorações de Natal em virtude 
da pandemia. Em Umuarama, inclusive, o pregão chegou a ser aberto, mas foi 

revogado após aumento dos casos da covid-19.

estruturas metálicas das decora-
ções natalinas; a contratação de 
empresas para o fornecimento de 
materiais e mão de obra para a 
instalação das estruturas, como 

OS contratos incluem montagem, desmontagem, manutenção de enfeites, terceirização de material e mão de 
obra, restauração e serviços prestados por engenheiros

árvore de Natal; reforma e restau-
ração de itens natalinos adquiridos 
em anos anteriores; serviços que 
precisam de responsáveis técnicos 
formados em Engenharia.
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Apesar dos desafi os de 2020, o Paraná entra em 2021 pronto para o futuro.

TEMPOS DIFÍCEIS NUNCA DURAM.
UM POVO FORTE, SIM.

MELHORAS NA INFRAESTRUTURA
PARA SE FIRMAR COMO HUB LOGÍSTICO 

DA AMÉRICA LATINA

Paraná Trifásico atinge marca de 2,5 mil km
de novas redes de energia

R$ 20 bilhões em investimentos atraídos desde 2019

R$ 3 bilhões investidos em estradas no Paraná

MELHORAS NA SAÚDE
FEITAS PARA SEREM PERMANENTES

500 novos leitos de UTI e mais de 1000 contratações

3 novos hospitais regionais fi cando prontos

Telemedicina: consulta de casa, sem hora marcada

Ações da Secretaria de Fazenda 
aumentam arrecadação em 2020

A Diretoria de Arrecadação 
e Fiscalização da Secretaria 
Municipal da Fazenda fez um 
balanço das melhorias e resul-
tados alcançados em 2020, em 
Umuarama, em que se destaca 
o aumento da ar recadação 
municipal com várias ações, 
como a cobrança extrajudicial 
(car tas de cobrança e protesto) 
e judicial (execuções fiscais), 
com apoio do sistema de busca 
de endereços (SCPC), possibili-
tando a atualização constante 
do cadastro imobiliário.

Através de termo de coopera-
ção com as demais secretarias o 
cadastro de contribuintes foi atua-
lizado para evitar o arquivamento 

de execuções fiscais por ilegitimi-
dade da par te, entre outros pro-
blemas. Houve ajuizamento de 
execuções fiscais com devida 
documentação e no caso dos 
cadastros imobiliários as exe-
cuções são instruídas com a 
matrícula atualizada do imóvel 
e a consulta de regularidade do 
CPF/MF e ou CNPJ/MF ou pelo 
contrato social e alterações, 
bem como a consulta de regu-
laridade do CNPJ.

“Implantamos atendimento 
direcionado para a negociação 
de dívidas, possibilitando que 
o contribuinte possa ter meios 
de regularização dos seus débi-
tos e registramos aumento da 

arrecadação em relação a 2019, 
com as melhorias implantadas 
na Divisão de Dívida Ativa”, 
disse o secretário da Fazenda, 
Everaldo Marcos Navarro. De 
2016 para 2020 (até novem-
bro), a arrecadação com a dívida 
ativa dobrou, subindo de R$ 6,7 
milhões para quase R$ 13,5 
milhões anuais.

Para melhorar a arrecadação da 
dívida ativa do município, a secre-
taria está testando a implementa-
ção da rotina de protesto em bloco, 
desonerando a cobrança dos crédi-
tos tributários tanto em relação ao 
contribuinte quanto em relação à 
administração pública na movimen-
tação de executivos fiscais.
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Alep aprovou em 306 projetos 
que se transformaram em leis

Se por um lado a Assembleia 
Legislativa do Paraná focou a 
sua atuação em 2020 discutindo 
projetos que visavam diminuir os 
impactos da pandemia do novo 
coronavírus no sistema de saúde 
e na economia do Estado, por 
outro, matérias relevantes para 
sociedade não deixaram de ser 
analisadas pelos parlamentares. 
No período, 306 projetos se tor-
naram lei, com mais de 4.500 
projetos, emendas e requeri-
mentos tramitando na Assem-
bleia Legislativa no ano em 125 
sessões ordinárias e 61 ses-
sões extraordinárias. Também 
foram aprovadas duas Propos-
tas de Emenda à Constituição 
(PEC),  19 resoluções e 28 
decretos legislativos.

Propostas e aprovadas pelos 
deputados estaduais paranaenses, 
as Leis foram sancionadas pelo 
governador do Estado, Ratinho Jr 
(PSD), ou promulgadas pelo pre-
sidente do Legislativo, deputado 
Ademar Traiano (PSDB).

Entre estas impor tantes Leis 
está a que determina que lau-
dos médicos periciais para a 
comprovação do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) em todo 
o Estado terão que ser emitidos 
de maneira definitiva e apresen-
tar o prazo de validade indeter-
minado. É o que determina a lei 
20.371/2020, que já está em 
vigor. Com a Lei, o documento 
poderá ser emitido observando 
os requisitos estabelecidos 
na legislação per tinente, pas-
sando a ter prazo de validade 
indeterminado.

Para mudar a realidade de 
mulheres vítimas de violência 

que não têm renda própria, os 
deputados aprovaram um pro-
jeto que permite a preferência a 
elas, em cursos de Qualificação 
Técnica e Profissional.

Outra Lei estadual isenta o 
doador de medula óssea do paga-
mento de inscrição em concursos 
públicos e processos seletivos no 
Estado e outra proposta aprovada 
proíbe a posse, o uso, a fabricação, 
a comercialização e o transporte 
de linhas cortantes, popularmente 
conhecidos como cerol e linha chi-
lena, bem como de qualquer outro 
produto que atribua efeito cortante 
aos fios utilizados na prática de 
empinar pipas.

DOIS ASSENTOS POR UM
A Lei 20.243/2020 proíbe os esta-

belecimentos comerciais que explo-
ram a realização de eventos culturais 
e esportivos de cobrar mais de um 
ingresso por pessoa em casos onde, 
por qualquer necessidade especial ou 
deficiência, o espectador necessita 
ocupar mais de um assento.

A preservação da araucária, 
com o incentivo ao plantio sus-
tentável com fins comerciais da 
planta, também se tornou Lei em 
2020. A Lei nº 20.223/2020 esta-
belece regras de plantio, cultivo e 
exploração comercial da espécie 
Araucaria angustifolia, mais conhe-
cida como Pinheiro do Paraná.

Denunciantes obrigatórios
Também é Lei no Paraná a proposta que obriga os responsáveis por condomí-

nios residenciais e comerciais do Estado a comunicar à polícia indícios ou casos de 
violência doméstica ocorridos em suas unidades ou áreas comuns. A Lei se destina 
a proteger crianças, adolescentes e idosos. A norma determina que os condomínios 

fixem cartazes ou placas nas áreas comuns sobre a legislação, incentivando denúncias 
de casos de agressão. O texto prevê que os condomínios que descumprirem a Lei 

devem ser advertidos. E nos últimos dias de sessão foi aprovado o projeto que reduz 
a taxa para o registro do gravame, dos veículos financiados, que passará dos atuais R$ 

350,00 para R$ 173,00, que ainda aguarda a sanção do Poder Executivo.

COM o sistema remoto, sessões não foram interrompidas e foram aprovadas mais de 250 leis em 2020

SANDRO NASCIMENTO/ALEP
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Walmor Parente (interino)

Cerveja em falta  
Às vésperas das festas de fim 
de ano, o nível de ruptura da 
cerveja - índice que monitora 
a falta de produtos em 
supermercados brasileiros - 
segue em alta. Em novembro, 
atingiu 19,45%, frente aos 10% 
registrados no mesmo mês 
de 2019. O índice começou a 
subir em março, no início da 
quarentena. Nos últimos meses, 
foram registrados 17,64% de 
ruptura, em setembro, e 18,92% 
em outubro. O monitoramento 
acompanha os dados de 40 
mil varejistas no Brasil e é feito 
pela Neogrid, especializada 
na sincronização da cadeia de 
suprimentos.

Cadeia     
A falta de cervejas nas prateleiras 
se deve, principalmente, às 
dificuldades que as empresas 
enfrentam para comprar 
embalagens, como vidro para 
as garrafas e latas. Apesar 
do alto índice de ruptura, 
não há, por ora, risco de 
desabastecimento do produto.

Vinículas   
As vinículas também foram 
atingidas pela falta de matéria-
prima. Além de garrafas 
de vidro, faltam caixas e 
rótulos. Para tentar atender 
à forte demanda de fim de 
ano, empresários de todo o 
País importam garrafas da 
Argentina e do Chile.

Duty Free
Passageiros provenientes do 
Reino Unido não estão tendo 
acesso às áreas de Duty Free 
nos aeroportos de Cumbica 
(SP) e Tom Jobim (RJ). É uma 
das medidas da operação 
da Anvisa nos terminais 
para evitar a propagação da 
variante do novo coronavírus 
que circula naquele país.

Racha
Ex-partido do presidente Jair 
Bolsonaro, o PSL na Câmara 
manterá o racha interno na 
votação, em fevereiro, que vai 

eleger o sucessor de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ). A legenda tem 
a segunda maior bancada na 
Casa, com 53 deputados.

Lira
Menos da metade dos 
parlamentares tende a 
seguir o acordo fechado pelo 
presidente da legenda, Luciano 
Bivar (PE), para apoiar o 
candidato do bloco de Rodrigo 
Maia. A maioria do PSL faz 
campanha para Arthur Lira (PP-
AL), apoiado por Bolsonaro.

Vias  
Embora pregue “união” para 
a sucessão na Câmara e no 
Senado, o MDB segue em 
vias opostas nas duas casas. 
Presidente da legenda, o 
deputado Baleia Rossi (SP) 
não cedeu às investidas 
de caciques que tentaram 
demovê-lo da candidatura à 
presidência da Câmara.

Alianças 
No Senado, quatro parlamentares 
pré-candidatos do MDB 
garimpam votos e tentam 
fechar alianças para a disputa 
em fevereiro. As tratativas, 
no entanto, esbarram nas   
articulações na Câmara, onde o 
partido reúne 34 deputados. A 
última vez que o MDB presidiu 
as duas casas foi com Eduardo 
Cunha (RJ), na Câmara, e Renan 
Calheiros (AL) no Senado. 

Natal 
A pandemia de covid-19 
incentivou os brasileiros a usarem 
a internet para procurar árvores 
de Natal. Levantamento da 
OLX mostra que a demanda na 
plataforma aumentou 35% em 
novembro em relação ao mesmo 
mês de 2019. O preço médio ficou 
56% maior, no valor de R$ 301, na 
mesma comparação.

Números
da covid-19

Mais duas mortes pro-
vocadas por complicações 
da covid-19 foram con-
firmadas em Umuarama 
ontem (terça-feira, 22), 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde. As novas víti-
mas do coronavírus são 
dois pacientes do sexo 
masculino, com 55 e 58 
anos, que estavam inter-
nados em unidades de 
terapia intensiva do Hospi-
tal Uopeccan, totalizando 
agora 54 óbitos desde o 
início da pandemia.

Foram anunciados 
mais 27 casos novos 
da doença nesta terça, 
sendo 17 homens, oito 
mulheres e duas crian-
ças. Agora são 4.903 
os umuaramenses que 
testaram positivo para 
Covid-19 até o momento, 
dos quais 2.708 se recu-
peraram da doença, 
2.117 estão em isola-
mento domiciliar e 24 
internados em hospitais 

Doença no Paraná
A Secretaria de Estado da Saúde divulgou ontem (22) 

mais 6.074 casos confirmados e 129 mortes em decorrên-
cia da infecção causada pelo novo coronavírus.

Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 
mostram que o Paraná soma 381.409 casos e 7.400 mortos 

em decorrência da doença. 
Os casos divulgados no dia de hoje são de: abril (1), 

maio (1), junho (4), julho (15), agosto (10), setembro (42), 
outubro (40), novembro (241) e dezembro (5.720).
Ainda, 1.576 pacientes com diagnóstico confirmado de 

covid-19 estão internados. São 1.230 pacientes em leitos 
SUS (621 em UTI e 609 em leitos clínicos/enfermaria) e 346 

em leitos da rede particular (137 em UTI e 209 em leitos 
clínicos/enfermaria).

da cidade. No total, 53 
pacientes de Umuarama 
estão hospitalizados 
nos hospitais locais e 
em casas de saúde de 
outras cidades da macror-
região Noroeste (25 em 
UTIs e 28 em leitos de 
enfermaria).

Há ainda 1.958 pes-
soas com suspeita de 
infecção pelo corona-
vírus, das quais sete 
estão hospitalizadas e as 
demais em isolamento. 
Umuarama já soma 
14.516 notificações de 
suspeita de Covid-19, 
das quais 7.655 foram 
descartadas.

Nos hospitais da 
cidade, todos os 22 leitos 
de UTI estavam ocupados 
nesta terça-feira (100%) e 
nas enfermarias a taxa de 
ocupação era de 65,78% 
– havia pacientes em 25 
dos 38 leitos disponibiliza-
dos pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS).



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 23 DE DEZEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 23 DE DEZEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 23 DE DEZEMBRO DE 2020



10 GERAL TRIBUNA HOJE NEWS, 23 DE DEZEMBRO DE 2020

Costureira foi levada de moto 
para o local onde foi executada

A Polícia Civil de Cidade Gaúcha 
interrogou um homem suspeito de 
ter praticado o assassinato de uma 
costureira de 23 anos de idade. O 
crime aconteceu no município de 
Indianópolis (106 km de Umua-
rama), região de Cianorte. A mulher 
foi executada com um tiro na nuca.

O corpo foi localizado por volta 
das 19h da segunda-feira (21) em 
uma estrada vicinal que liga os 
municípios de Indianópolis e Ron-
don. Peritos do Instituto de Crimi-
nalística de Umuarama forma acio-
nados, assim que a Polícia Miltiar 
descobriu a localização exata do 
corpo da mulher. Funcionários de 
uma usina é que o localizaram.

Depois que vestígios foram cole-
tados pela perícia, o corpo de Luana 
Aparecida dos Santos Lopes foi reco-
lhido ao Instituto Médico legal (IML) 
de Umuarama, onde foi necropsiado. 
Ontem pela manhã foi liberado para 
o funeral e o sepultamento.

De acordo com o delegado de 
Cidade Gaúcha, Lucas Magron, as 
diligências foram iniciadas tão logo 
o corpo da mulher foi localizado e 

PF prende idoso que recebia notas falsas
A ação foi realizada na tarde 

de ontem (22) em conjunto com 
a CSEC – Coordenação de Segu-
rança Empresarial dos Correios 
- que, após a triagem e suspei-
tar da postagem, acionaram 
Policiais Federais que monito-
raram a entrega da encomenda 
em Campo Mourão (100 km de 
Umuarama). Um homem de 66 
anos, destinatário da correspon-
dência, foi flagrado no momento 
em que a recebia e, ao aces-
sar seu conteúdo, encontraram 

Busca aos falsificadores
A relevância de trabalhos desta natureza evita a circulação de cédulas falsas 

no mercado da região e possibilita a identificação de falsificadores e/ou finan-
ciadores da organização criminosa, além de evitar impacto negativo ao sistema 

monetário brasileiro e à economia nacional.

todos os indícios levam à hipótese 
de um crime passional.

Segundo o pai da costureira, a 
filha vinha sendo ameaçada por um 
homem casado, cm quem manti-
nha um relacionamento extracon-
jugal. A polícia também trabalha 
com a hipótese do envolvimento 
do companheiro da vítima no crime.

“As diligências estão em anda-
mento e estamos ainda na fase de 
coleta de informações que possam 
levar ao esclarecimento do caso”, 

comenta o delegado.
Ainda de acordo com o delegado, 

imagens de uma câmera de monitora-
mento mostra o suspeito pilotando a 
motocicleta com a vítima na garupa, 
momentos antes do assassinato.

“Já realizamos a oitiva com uma 
pessoa que pode ter envolvimento 
e estamos ainda na fase de ave-
riguações”, ressalta Magron, que 
conta com ajuda de equipes poli-
ciais dos municípios de Cianorte e 
Rondon para concluir o caso.

várias notas de R$ 100,00, tota-
lizando o valor de R$ 1.000,00 
em cédulas falsas.

Foi constatado que o material 
apreendido simula elementos de 
segurança presentes nas cédulas 
autênticas, como elementos visí-
veis à luz violeta, fita de segurança 

e impressões holográficas, o que 
confundiria ainda mais as pessoas 
que recebessem tais notas.

O autuado foi indiciado pelo 
crime de moeda falsa, previsto 
no ar tigo 289, § 1º Código Penal 
e poderá ser condenado até 12 
anos de reclusão.

Câmeras de monitoramento flagraram o momento em que a vítima estava sendo levada na garupa de uma 
moto ao local onde seria assassinada

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Tente rever algumas atitudes e melhorar sua interação 
com pessoas mais velhas ou exigentes, inclusive com 
o chefe. Você tende a mergulhar de cabeça em projetos 
e agir por impulso. 

Touro 21/04 a 20/05
Se dedique aos seus interesses sem atrair muita atenção não 
compartilhe seus planos com qualquer um. Seu jeito miste-
rioso deve fazer a diferença na conquista, mas descubra mais 
sobre o seu alvo antes de mergulhar nesse envolvimento. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu lado sonhador fica ainda mais forte hoje! Você pode se 
interessar por algo mais desafiador, inclusive no trabalho, mas 
procure pensar no bem-estar coletivo se quiser se destacar. 
As estrelas indicam que até um contato virtual com os amigos 
pode ajudar você a se dar bem na conquista. 

Câncer 21/06 a 21/07
Sua atenção estará totalmente focada no trabalho. Mas nem tudo 
vai correr de maneira harmoniosa com os colegas nesta quarta, 
especialmente com gente mais velha, chata ou implicante. No 
amor pode ser que a paquera fique em segundo plano agora. 

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
Os laços familiares estão em destaque nesta quarta e devem 
se fortalecer e dá pra fazer as pazes se perdeu a boa e brigou 
com alguém de casa. Se está solteira (o) há chance de se rea-
proximar de alguém do passado e iniciar um lance escondido. 

Aquário 21/01 a 19/02
Pense duas e até três vezes antes de falar algo que pode 
ser mal interpretado. Se falar o que quer, pode ouvir o que 
não quer e até atrair alguns “haters” no meio do caminho. Há 
chance de revelar um segredo, mesmo sem querer, e isso 
talvez acabe com as suas chances na paquera.

Peixes 20/02 a 20/03
As finanças continuam e você precisa ter cuidado ao lidar com 
isso. Talvez não seja o melhor momento para transformar um 
sonho em realidade (especialmente se custar muito dinheiro). 
o parceiro (a). 

Com a Lua em seu paraíso astral, não dá pra ficar reclamando 
da vida.  Será preciso cautela com o excesso de gastos e com 
as compras de última hora. Se está de olho em alguém é hora 
de se aproximar e mostrar todo o seu charme. 

O dia começa tenso e assuntos do trabalho podem exigir 
atenção redobrada. Pare de ficar sonhando acordado espe-
cialmente se tiver planos de subir na carreira. Alguém que 
conheceu em uma viagem ou em uma rede social pode 
movimentar a paquera. 

Se estiver precisando melhorar a conta bancária, pode ser uma 
boa exercitar seu lado criativo, anotar sugestões que prometem 
ser lucrativas e prestar atenção ao seu sexto sentido. Problemas 
na convivência com os filhos ou com pessoas mais jovens. 

Quem trabalha em home office vai precisar de muita paciência pra 
manter o foco e não se estressar com a movimentação em casa. 
Se quiser fazer as pazes com alguém talvez precisa esquecer o 
passado. O romance está em alta, porém tente superar o ciúme. 

Seu esforço pode trazer os resultados que deseja desde que 
coloque a mão na massa. Podem surgir mal-entendidos ao 
longo do dia. Fake news também precisa de atenção e podem 
provocar problemas em várias áreas, inclusive na saúde. 

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 

TAMBÉM EM E-BOOK

BANCO 6

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

RN
FACEBOOK

DESANUVIAR
BACAMARTE
RATOBEME

PENDIADOWN
ARREPENDIDO

EGALIN
CURULSESA

MOELANL
ASSOANTES
TERTANATOS

TIPITIEL
CASSINOMAIA
ASILENCIO

Grande
tambor de

grupos
de axé       

Iguaria
como a
ikura do
Japão

Rodela de
pano para
consertar

roupas

A arma
dos ban-
deirantes

(Hist.)

Tinha
propen-
são para

Membro
atrofiado
do quivi

Calçado
de cantor
sertanejo

Síndrome
de (?),

condição
genética 

Contrito;
pesaroso

Galicismo
(abrev.)

Exímios
em

alguma
atividade

Pontuação
de agências
de risco

financeiro 
Cadeira de
altos ma-
gistrados
romanos

Nor-
nordeste
(abrev.)

De (?): 
obliqua-
mente

Sufixo
que indica
a função

álcool
Rodrigo

(?), presi-
dente da
Câmara

Dramaturga de "O
Crime da Cabra"

Cineasta de "O Gran-
de Circo Místico"

Infecção que pode
causar
sopro

cardíaco

Acalmar;
serenar

Rede social
com mais
números

de usuários
no mundo  

Nome da
letra "M"
Ranco-

rosa

Uma das 
protagonistas de

"Blackbird" (Cinema)

Pinot (?), uva para
vinho tinto

Borrifador
Placa co-
mum em
hospitais

Estômago
das aves

Possuir

As rimas
em que há
repetição
dos sons
vocálicos

Atração
turística

de Macau

Artefato
indígena

para
prensar a
mandioca

Deus grego
da morte

(?) Valver-
de, atriz

Formato de módulos
Fat (?), nome do códi-
go da bomba lançada

sobre Nagasaki

Nada, na
internet
Enxofre

(símbolo)

3/man. 4/noir. 5/curul. 7/tanatos. 8/aspersor.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Cereja 
no bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-

sário -, Deuane 
Lira, Lana Araújo 
Pires de Oliveira, 
Marcelo Adriano 
e Lena Formigo-
ni. Da coluna: 
felicidades.

ZOOM
Giseli Alves Santa Rosa,  Cristina e Madalena são as poderosas irmãs que hoje ganham o 
zoom da coluna, neste clique exclusivíssimo para o Natal 2019, na lente de Luci Lemes.

NOVO NORMAL
 Imagine você ter  todas essas opções 

para desfrutar no seu dia-a-dia:  área de 
lazer, salão de festas, espaço kids, espaço 
gourmet, academia, piscina adulto com 
borda infinita (a única de Umuarama), 
piscina infantil, café e conveniência, 
coworking, lavanderia compartilhada, 

bicicletário, tool sharing, car wash e pet 
care. Este é o novo estilo de vida que a 
Imobiliária Morena dispõe pra você em 

studios práticos, compactos e funcionais. 
O Top Life se antecipa ao futuro e te 

coloca ao lado do conforto e da pratici-
dade. Um novo normal? Sim, porque você 

merece ser livre! 

O que nos conecta e possibilita 
reconhecermos um ao outro é uma 
alma que nos abrange. Nessa alma 
eu compreendo a pessoa e ela a 

mim. Nessa alma em comum nós nos 
reconhecemos” 

(Bert Hellinger, livro Ordens do Amor)

LUCI LEMES
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DICAS!
“Livros para inspirar seu 2021 na  lista da empreendedora 
Cris Junqueira é o destaque da coluna ZC trazem  uma nova 
perspectiva para a maneira como você faz negócios e conduz 
a própria vida”.    (1)  ONDE OS SONHOS ACONTECEM, escrito 
por Bob Iger, ex-CEO e atual chairman da Disney, esse é um 
livro multidisciplinar que trata de temas que vão de carreira 
à liderança, passando pelo papel da tecnologia e fusões e 
aquisições. Nele, o Bob Iger traz uma visão muito transparente 
e sóbria sobre os bastidores de alguns dos principais momentos 
da Disney nos últimos anos. (2) -O LADO DIFÍCIL DAS SITUA-
ÇÕES DIFÍCEIS, de Ben Horowitz -, um  dos melhores livros 
que já li e que sempre recomendo para as pessoas que querem 
empreender.  O Ben Horowitz, que é um empreendedor e inves-
tidor de venture capital, mostra que empreender não é só sobre 
glamour. Na verdade, tem um capítulo inteiro que fala sobre 
quando tudo dá errado. É muito inspirador para conseguir ter 
resiliência numa jornada que é tão dura. Boa leitura!

Mais que encantador!
THIAGO CASONI

Luiz Fernando Monteiro, numa foto maravilhosa do High Tea 2018, 
no Metropolitan, que foi palco e cenário do evento que reúne cente-
nas de mulheres em torno da filantropia. O ano de 2021 nos espera 

para mais este  acontecimento. Gratidão pelo seu trabalho que 
enche nossos olhos de tanta beleza. 

ON
Com a expansão da Covid-19, a 

população passou a ficar ainda mais 
conectada por conta do isolamento 
social e home office. Diante de um 

maior tráfego de usuários na internet, 
as tentativas de crimes cibernéticos 
também cresceram. De acordo com 
a Minsait, essas ocorrências tiveram 

um aumento de 75%. A mudança 
adotada pela sociedade para exercer 
virtualmente atividades básicas como 

trabalhar, estudar e fazer compras 
também significou uma ampliação da 
superfície de ataque. Levantamentos 

de empresas revelam que práticas 
como phishing (tentativa de obter in-
formações confidenciais de usuários) 

aumentaram mais de 50%. Outras 
técnicas como spam (publicidade em 
massa), vishing (realizar compras ou 

sacar dinheiro das vítimas) e smishing 
(golpes via SMS) foram massificadas 
logo nos primeiros dias do isolamen-

to. Todo cuidado é pouco....
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ONIX 1.0
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    15/16         PRETO COMPLETO R$ 36.900,00

SPIN 1.8
LTZ AT.

     14/15           BRANCO COMPLETO, AUT. 7 LUGARES R$ 48.900,00

ONIX 1.0
LT

18/19          BRANCO       COMPLETO  R$ 44.900,00

ONIX 1.0
LT

      18/19           BRANCO       COMPLETO R$ 44.900,00
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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

Nos últimos meses o uso de 
máscara se tornou cada vez mais 
frequente, em virtude da pandemia 
da Covid-19. Um estudo feito pelo 
curso de Farmácia da Universidade 
Paranaense - Unipar, Unidade de 
Francisco Beltrão, comprovou a 
importância do uso das máscaras 
para evitar a contaminação pelo 
coronavírus e/ou outras doenças 
transmitidas por meio de secreções 
respiratórias.

A pesquisa, utilizando uma 
máscara cirúrgica descartável, foi 
feita em diferentes etapas, sempre 
em laboratório. No primeiro teste, 
a modelo tossiu várias vezes em 
direção à placa contendo um 
meio de cultura. Após 48 horas 
na estufa bacteriológica nenhum 
microrganismo cresceu. Na lâmina, 
observa-se somente algumas bolhas 
no meio de cultura, que já existiam 
antes do experimento. 

Na segunda parte do teste, a 
modelo não utilizou a máscara, ela 
tossiu em direção a uma outra placa 
com meio de cultura. Após 48 horas 
na estufa bacteriológica o resultado 
observado foi bem diferente 
do anterior [em que ela utilizou 
a máscara]: várias colônias de 
bactérias cresceram, mostrando que 
as secreções respiratórias atingiram 
o meio de cultura e carregaram com 
elas os microrganismos presentes.

Segundo a professora Patrícia 

O uso correto é capaz de dificultar a propagação de doenças 
transmitidas por secreções respiratórias, como o coronavírus

Prevenção: Experimento do curso de 
Farmácia mostra a importância do uso 
da máscara

Amaral Gurgel Velasquez, 
coordenadora do curso de Farmácia, 
caso a placa fosse uma pessoa, uma 
superfície ou o próprio ar ambiente, 
a máscara possibilitaria proteção 
de contaminação pelas secreções 
expelidas durante a tosse. 

“No teste não é possível 
demonstrar o crescimento de vírus, 
pois estes precisam de células 
humanas para crescer, mas o fato 
de bactérias presentes na saliva 
terem crescido, mostra que outros 
patógenos podem ser transmitidos 
desta forma”, comenta Patrícia. 

O objetivo do estudo é mostrar 
que a máscara quando utilizada, 
de maneira correta, pode evitar a 
propagação de doenças transmitidas 
por secreções respiratórias [mesmo 
que a pessoa esteja sem sintomas] 
como o sarampo, a tuberculose, a 
gripe comum e a Covid-19.

Experimento foi realizado em laboratório, 
pelo curso de Farmácia

Cestas de Natal
para imigrantes

A Cáritas Diocesana de Umua-
rama realizou campanha e enviou 
cestas de Natal para famílias de 
imigrantes. O trabalho aconteceu 
através de uma parceria da Cári-
tas com entidades internacionais. 
As cestas foram doadas para 60 
famílias de imigrantes de Cianorte, 
Maria Helena e Umuarama.

A Cáritas é conhecida ou refe-
rida como “amor em movimento”, 
é uma rede de solidariedade espa-
lhada pelo mundo, com ações 
práticas e concretas realizadas, 
em sua maioria, por voluntários 
em favor dos necessitados, sejam 
eles pobres, excluídos, marginali-
zados, imigrantes e tantos outros 
em situações emergenciais ou 
ainda àqueles grupos que desejam 
empreender num modelo de econo-
mia solidária.

A Cáritas Diocesana de Umua-
rama foi fundada em 2004 e filiada 
à Cáritas Brasileira como uma Enti-
dade Membro, passando a atuar 
conforme a Missão, diretrizes e 
prioridades da Cáritas Brasileira 
e respondendo às necessidades 
locais e territoriais da Diocese.
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Defesa de ex-esposa de Giba 
aguarda a prisão do ex-atleta

O ex-atleta Giba, um dos maio-
res ídolos do vôlei brasileiro, teve 
sua prisão decretada por uma 
dívida de cerca de R$ 300 mil por 
pensão alimentícia pelos seus dois 
filhos com sua ex-esposa Cristina 
Pir v. Agora, a defesa do caso 
aguarda o cumprimento da prisão, 
que pode não acontecer agora. Em 
recesso até o dia 20 de janeiro, 
a execução do mandado de prisão 
não tem prazo para acontecer por 
conta da “folga” do Poder Judiciá-
rio brasileiro. O advogado Rodrigo 
Reis Silva, que representa Cristina, 
explicou os valores da dívida e afir-
mou que espera que Giba cumpra 
com seus compromissos antes da 
execução da ordem.

“Esses R$ 300 mil são de 
valores não pagos, somados 
com juros, multas e honorários. 
Fica na dependência do Judiciá-
rio. Estamos em recesso, vamos 
aguardar essa definição. Vamos 
buscar o plantão, para que se 
cumpra o que foi determinado 
pela Justiça. Esperamos que não 
chegue a isso. Que ele (Giba) 
honre os compromissos e evite 
qualquer prisão”, afirmou.

O advogado de Giba, no entanto, 

nega qualquer tipo de dívida. José 
Silvério Santa Maria afirmou que 
o ex-atleta, aposentado desde 
2014, “paga o que pode” e que 
aguarda pela medida revisional 
para rever os valores acordados 
na justiça para a pensão alimen-
tícia de seus dois filhos.

“Não há nenhum tipo de 
atraso. Ele paga em torno de R$ 
6,5 mil todo mês. A gente espe-
rava que a decisão da ação revi-
sional fosse antes dessa decisão 
prisional. Só falta a Justiça jul-
gar se acata ou não o parecer do 
Ministério Público, se acha que 
é improcedente... Mas teria que 
julgar. O Giba paga o que pode. 
É preciso que haja igualdade na 
contribuição dos pais”, explicou.

GIBA ao lado da ex-esposa Cristina Pirv

DIVULGAÇÃO
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