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Dados do TSE mostram 
MDB com maior 
número de filiados 
partidários na cidade
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Polícia procura corpo de bebê 
que desapareceu do túmulo

A Polícia Civil de Cidade Gaúcha investiga o paradeiro do corpo de um bebê natimorto 
de sete meses de gestação que desapareceu do túmulo. A sepultura foi violada e o 

caixão foi encontrado aberto no dia seguinte ao sepultamento. A mãe, que sofreu com-
plicações no parto, permanecia internada na UTI em Cianorte. O delegado de polícia 

iniciou os interrogatórios ontem pela manhã. 

Procon encontra 
aumento de quase 7% 
no preço da gasolina 
em Umuarama 

Saúde registra a sétima 
morte por coronavírus 
e 26 novos casos 
da doença 

Novos leitos
O governador Ratinho Junior entregou ontem dez leitos de UTI 
para o Hospital Cemil, em Umuarama, que serão usados para 

tratamento de pacientes com covid-19. O Município conta, 
agora, com 20 leitos de UTI e 30 de enfermaria para adultos. 

A Macrorregião Noroeste tem 132 leitos de UTI e 264 de 
enfermaria para atender a 115 municípios.

l Pág. 10
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Defesa da Lava Jato
Sérgio Moro negou que a Operação Lava Jato tenha 
responsabilidade por danos provocados contra empresas de 
engenharia do país. Segundo o ex-juiz, os desvios promovidos 
por dirigentes, agentes e políticos na Petrobras e em órgãos 
públicos foi maior do que qualquer prejuízo provocado em 
empreiteiras. “No caso da Lava Jato, só quem foi atingido foi a 
pessoa física. O Ministério Público Federal (MPF) sempre deu às 
empresas a oportunidade de fazer acordos de leniência, que era 
para reconhecer a culpa, indeniza os cofres públicos e entrega 
provas de seus crimes”, aponta.

Audiência pública
Deputados que integram 
a Comissão Especial 
da PEC que trata da 
aposentadoria de policiais 
no Paraná se reuniram, em 
videoconferência, na manhã 
de ontem (13) para definir 
o cronograma de trabalho 
para análise do texto enviado 
à Alep pelo Executivo. E 
decidiram pela realização, na 
próxima quinta-feira (16) de 
uma audiência pública para 
apresentação das 16 emendas 
ao texto original. “Vamos 
contar com a presença 
(virtual), de representantes 
de sindicatos, e do Governo. 
Até para ouvirmos sugestões 
e discutir com profundidade 
antes da votação em 
plenário “, afirmou Delegado 
Francischini (PSL), que preside 
o grupo que analisa a PEC.

Emendas
Francischini pretende incluir a gratificação por exercício de 
atividades de caráter penoso, perigoso, insalubre, e com risco de 
vida do agente de segurança socioeducativo na aposentadoria e 
a inclusão na Constituição do Paraná das categorias dos agentes 
socioeducativos e polícia penal estadual, reconhecendo os 
direitos constitucionais aos profissionais dessas áreas. Professor 
Lemos (PT), propõe que a contribuição previdenciária dos 
aposentados deva seguir o valor do teto do regime da previdência 
social. Luciana Rafagnin (PT), sugeriu suprimir da PEC a opção 
pelo não recebimento do abono e também que os profissionais 
precisam estender por cinco anos o tempo de trabalho.

Vítima da covid-19
O ex-deputado federal paranaense Nelson Meurer (PP) morreu na 
manhã do domingo (12), aos 77 anos, em decorrência da covid-19. 
Meurer foi o primeiro parlamentar condenado pelo STF no âmbito 
da Lava Jato e estava preso desde outubro do ano passado em 
Francisco Beltrão. Semana passada, a defesa do ex-deputado 
entrou com novo pedido de prisão domiciliar. Ele estava internado 
desde a terça (7) num hospital particular no sudoeste paranaense.

Transição de 
carreiras
A proposta trata da regra de 
transição para as carreiras na 
segurança pública e prevê que 
policiais precisariam atuar por 
cinco anos adicionais e fazer 
a opção para a suspensão do 
recebimento do abono de 
permanência limitado aos 
servidores que ingressaram 
no serviço público entre 
2003 e 2019. Os servidores 
que não quiserem cumprir 
cinco anos a mais na carreira 
deverão, ao completarem 
25 ou 30 anos de serviço, 
dependendo do gênero, 
optar pela aposentadoria sem 
paridade e integralidade. O 
cálculo do benefício utiliza 
a média aritmética simples 
das remunerações. O relator, 
deputado Tiago Amaral (PSB), 
analisará as emendas.
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MDB encabeça as filiações 
partidárias em Umuarama
De acordo com dados estatísti-

cos disponíveis no por tal do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), o Bra-
sil tem hoje 16.499.493 pessoas 
filiadas a partidos políticos no país, 
sendo 9.015.650 do sexo mascu-
lino, 7.476.783 do sexo feminino e 
7.060 sem gênero informado. Das 33 
legendas registradas no TSE, o Movi-
mento Democrático Brasileiro (MDB) 
é o que tem mais filiados: 2.163.450 
pessoas. Já o recém-criado Unidade 
Popular (UP) é a agremiação política 
brasileira com menos filiados, totali-
zando 1.116 membros.

UMUARAMA
De acordo com o TSE, em Umua-

rama há 11.257 eleitores filiados a 
partidos políticos. Seguindo a estatís-
tica federal, o MDB é o partido com o 
maior número, representando 27,5 por 
cento do eleitorado filiado (3.105). Em 
segundo lugar está o PDT, com 1.333 
eleitores filiados, representando 11,84 
por cento, logo na frente do PP, com 
1.297 eleitores filiados, que represen-
tam 11.52 por cento. PCO e PSTU pos-
suem apenas um eleitor filiado cada, 
representando 0,009%.

MAIORES
De volta aos números no País, além 

do MDB, apenas outros seis partidos 
políticos registrados na Justiça Eleito-
ral contam com mais de 1 milhão de 
filiados: Partido dos Trabalhadores 
(PT), com 1.535.390; Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB), que tem 
1.379.564; Progressistas (PP), com 
1.342.038; Partido Democrático Traba-
lhista (PDT), que conta com 1.162.475 
filiados; Partido Trabalhista Brasileiro 
(PTB), com 1.092.195; e Democratas 
(DEM), com 1.025.415 filiados.

Fiocruz e dois hospitais devem criar protocolos para eleições
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 

anunciou ontem (13) um acordo para 
que a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
e os hospitais Sírio-Libanês e Albert 
Einstein participem da elaboração de um 
protocolo de segurança para a realização 
das eleições municipais de novembro, 
tendo em vista a pandemia de covid-19.

As instituições devem avaliar 

todos os riscos de contágio e à saúde 
pública durante a votação e desenvol-
ver em seguida os protocolos sanitá-
rios e ambientais para a realização da 
votação no cenário da pandemia.

Segundo o presidente do TSE, ministro 
Luís Roberto Barroso, não haverá custo 
aos cofres públicos pelo serviço, que 
será uma ajuda “patriótica”, prestada 

“graciosamente”, conforme escreveu ele 
em ofício dirigido às instituições.

Em virtude da pandemia, o Con-
gresso promulgou há duas semanas 
uma emenda à Constituição que adiou 
o primeiro turno das eleições municipais 
de 4 de outubro para 15 de novembro. 
O segundo turno foi alterado de 25 de 
outubro para 29 de novembro.

O Estado de São Paulo é o reduto 
da maior parte dos filiados brasileiros, 
com 3.092.214; seguido do estado de 
Minas Gerais, com 1.724.890; e do 
Rio Grande do Sul, com 1.343.540.

Os dados estatísticos estão disponí-
veis na seção de Filiação Partidária do 
TSE. O caminho é simples: basta clicar 
em Partidos > Filiação Partidária > Esta-
tísticas > Eleitores filiados > Eleitores 
filiados por sexo e faixa etária.

A filiação partidária é um vínculo 
estabelecido entre o filiado e o partido 
político. É o ato pelo qual um eleitor 
aceita, adota o programa e passa a 

integrar uma agremiação partidária. 
Esse vínculo que se estabelece entre 
o cidadão e a legenda é condição para 
elegibilidade, conforme disposto no 
artigo 14, parágrafo 3º, inciso V, da 
Constituição Federal.

É pré-requisito para o eleitor se 
candidatar a cargo eletivo. Legal-
mente, para concorrer a cargo eletivo, 
o eleitor, entre outros requisitos, deve 
estar filiado ao partido no mínimo seis 
meses antes da data fixada para as 
eleições, sendo facultado à agremia-
ção estabelecer, em seu estatuto, pra-
zos de filiação partidária superiores.

Números do Estado
O Estado do Paraná tem 1.003.455 filiados a partidos políticos. O partido com o 

maior número de filiados no Estado é o MDB, com 157.933. Depois, em segundo lugar, 
aparece o PR, com 99.530 filiados. A terceira posição é do PSDB, que apresenta 77.237 
pessoas filiadas. Em quarto lugar, surge o PT, que atualmente tem 73.552 filiados. Em 

quinto, está o DEM, com 64.988 filiações.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

JUSTIÇA Eleitoral registrou 11.257 eleitores filiados a partidos políticos no município
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Estudo do Deral é 
destaque nos EUA

O Depar tamento de 
Economia Rural (Deral), 
da Secretaria da Agricul-
tura e do Abastecimento, 
ganhou projeção ao longo 
dos anos. As análises de 
seus técnicos tornaram-
-se referência no setor 
agropecuário brasileiro. 
Agora, o trabalho pas-
sou a ser fonte de con-
sulta também para estu-
dos do Departamento de 
Agricultura dos Estados 
Unidos (USDA).

No documento Produ-
ção Agrícola Mundial, em 
que analisou as perspec-
tivas da produção bra-
sileira de trigo, o órgão 
do governo norte-ameri-
cano utilizou imagens de 
satélite do Paraná, iden-
tificadas com a legenda 
“vegetação esverdeada 
do início de junho ao 
final de junho, quando a 
colheita germina”.

A análise do USDA 
destaca no título Con-
dições do trigo no início 
da safra no Paraná. O 
texto informa: “O plan-
tio começou no Paraná 
e está quase completo, 
com um progresso um 
pouco acima do ano 
passado e da média de 
cinco anos, conforme 
relatado pela Secretaria 
de Estado da Agricultura 
e do Abastecimento - 
Depar tamento de Eco-
nomia Rural (Deral)”.

COMPROMETIMENTO
Os relatórios de pre-

visão de safra tanto 

norte-americana quanto 
mundial, feitos pelo 
Depar tamento de Agri-
cultura dos Estados 
Unidos, estão entre 
os documentos mais 
impor tantes do mundo 
para nor tear o mer-
cado. Eles antecipam 
o cenário de ofer ta e 
demanda, movimen-
tando toda a cadeia do 
agronegócio e influen-
ciando na formação dos 
índices de bolsas de 
mercadoria e futuros.

O secretário da Agri-
cultura, Norber to Or ti-
gara, destacou a satis-
fação de todo o setor 
agropecuário do Estado 
ao ver o trabalho que 
ser ve de balizamento 
para as atividades ser 
reconhecido interna-
cionalmente. “É uma 
demonstração de que o 
Paraná está no caminho 
certo”, afirmou.

Segundo ele, o com-
prometimento público 
em benefício da agrope-
cuária paranaense não 
se restringe ao Deral, 
mas envolve todos os 
servidores da secreta-
ria, da Adapar, do IDR-
-Paraná e da Ceasa. 
“É importante destacar 
também que a excelên-
cia de trabalho reali-
zado hoje foi construída 
durante muitos anos por 
centenas e centenas de 
ser vidores, que mere-
cem os agradecimen-
tos”, disse.

Na direção da Alep
O deputado Alexandre 
Amaro (Republicanos) 
assumiu a quinta secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
A mudança ocorre após o 
deputado Marcel Micheletto 
(PL) se licenciar para assumir 
a Secretaria Estadual da 
Administração e Previdência 
Social. “É um prazer colocar 
meu nome à disposição 
da Mesa Executiva para 
esse trabalho. Sabemos 
que é uma tarefa árdua 
e importante. O posto 
aumenta a responsabilidade 
de servir ao Paraná”.

Inovação tecnológica
Projeto de lei protocolado 
na Alep prevê a aceleração 
da implantação do BIM 
(Modelagem da Informação 
da Construção) no Paraná. A 
proposta apresentada pelos 
deputados Luiz Fernando 
Guerra (PSL), Mabel Canto 
(PSC) e Delegado Francischini 
(PSL) pretende garantir um 
novo padrão para construção 
de empreendimentos públicos, 
alterando que estabelece 
normas sobre licitações, 
contratos administrativos 
e convênio no âmbito dos 
poderes estaduais. “O projeto 
tem o objetivo de promover 
a inovação tecnológica para 
melhoria na qualidade de 
projetos e obras públicas”, 
afirma Guerra.

Cooperação
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), participa 
hoje do encontro virtual 
organizado pela Secretaria 
Estadual da Fazenda para 
debater a cooperação entre 
poderes contra a pandemia. 
“Essa união dos poderes 
e de entes públicos vai 
permitir que possamos ver a 
real situação econômica do 
Estado e, juntos, tomarmos 
decisões para enfrentar essa 

crise que o Estado e o País 
estão passando em razão 
do coronavírus e também 
encontrar mecanismos 
para amenizar os efeitos 
econômicos para toda a 
sociedade”, disse Traiano.

Ocupação total
Dois hospitais de Curitiba 
começaram a semana com 
100% de ocupação das UTIs 
destinadas aos pacientes com 
covid-19. Um é Hospital do 
Idoso e o outro é o Hospital 
Evangélico Mackenzie, 
considerado uma das 
unidades de saúde mais 
importantes da capital. Outros 
centros médicos como Erasto 
Gaertner, Trabalhador, Clínicas 
e Reabilitação também estão 
próximos de atingir a lotação 
completa.

Prisão em 2ª instância
Menos de um ano depois de o 
STF determinar que a execução 
da pena só deve acontecer 
após o trânsito em julgado do 
processo, uma PEC que propõe 
mudar esse entendimento 
deve ter prioridade na pauta 
do Congresso Nacional assim 
que as sessões presenciais 
forem retomadas. Nesta nova 
versão, além de processos 
criminais, a PEC quer incluir no 
bolo também os trabalhistas 
e tributários, o que pode fazer 
a proposta virar uma bomba 
capaz de provocar grandes 
estragos na economia. 

Fundeb
“O Fundeb é a principal fonte 
de recursos da educação 
fundamental. O fundo está 
previsto para acabar em 
dezembro, mas o Congresso 
Nacional pode aumentar seu 
prazo validade. A proposta 
tem que ser votada com 
urgência, sob o risco de a 
educação ficar sem esses 
recursos já para o ano que 
vem”, avalia o deputado 
Luciano Ducci (PSB).
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Procon encontra aumento de 
quase 7% no preço da gasolina

Numa pesquisa feita pelas equi-
pes do Procon de Umuarama entre 
os dias 1º de junho e 6 de julho, 
onde foram realizadas visitas em 
todos os postos de combustíveis 
do município, os fiscais encon-
traram um aumento que chegou 
a quase 7 por cento, no preço do 
litro da gasolina comum oferecida 
direto nas bombas.

A mudança nos valores foi 
encontrada na comparação refe-
rente à pesquisa feita há pouco 
mais de dois meses.

Primeiro os fiscais realizaram 
a coleta dos preços e depois 
analisaram os valores e desco-
briram a variação.

AUMENTOS EM JUNHO
No dia 19 do mês passado, o 

preço da gasolina vendida nas refi-
narias da Petrobras foi reajustado 
em 5% na média. Este havia sido 
o terceiro, e último aumento regis-
trado naquele mês. Dia 1º de junho 
foi o primeiro e o segundo no dia 9.

O Procon encontrou também 
um acréscimo no valor do litro 
de óleo diesel vendido às distri-
buidoras a par tir dessas refina-
rias, que foi de 8%.

Até o dia 6 deste mês, 
seguindo a pesquisa do Procon, 
a gasolina aditivada mais cara 
distribuída nas bombas em Umua-
rama custava R$ 4,34.

Na mesma pesquisa da varia-
ção de preços entre os postos da 
cidade, também foi verificado que 
posto de combustível que comer-
cializa a gasolina comum pelo 
menor preço, oferecia ao consumi-
dor na bomba, o litro a R$ 3,84.

A média do valor encontrado na 
pesquisa do preço da gasolina é 3 
reais e 98 centavos o litro.

Gás de cozinha
Os pesquisadores do Procon também visitaram as distribuidoras 

de gás da cidade e, entre o início do mês passado, até a começo da 
última semana, encontrou uma singela variação de apenas 1,01% 
nos preços do botijão de gás 13 quilos. Foi descoberto ainda que 
na cidade, os valores variam entre R$ 80 e R$ 85, dependendo da 

empresa que distribui o produto.

A variação dos preços entre a 
última pesquisa, que há cerca de 
dois meses, mostra que a gaso-
lina comum está sendo vendia na 
cidade a 6,9% mais cara.

O preço da gasolina aditivada 
aumentou em 6,6 %, já o valor do 
litro de etanol subiu 8,11% e o 
Diesel normal chegou a ficar 6,9 
% mais caro neste período.

AUMENTO também foi encontrado nos preços do etanol e do diesel

ALEX MIRANDA
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Fiscalização combate desrespeito às 
medidas de prevenção em Umuarama

Autoridades da área de Saúde em 
Umuarama reforçam o apelo à socie-
dade para que sejam cumpridas as 
medidas de prevenção ao contágio 
pelo coronavírus, conforme determi-
nam decretos municipais de situação de 
emergência, restrições e cuidados que 
devem ser observados pela população 
nas residências, locais públicos, comér-
cio e prestação de serviço. Com apoio 
da Guarda Municipal, fiscais da Vigilân-
cia em Saúde trabalham diariamente na 
fiscalização e orientação aos estabeleci-
mentos comerciais e moradias.

Entre a última quinta-feira (9) e 
o último domingo (12), dezenas de 
vistorias foram realizadas além do 
atendimento a denúncias de descum-
primento das normas. As ações estão 
sendo intensificadas em decorrência 
do aumento no número de casos 
positivos de covid-19 e do alto índice 
de ocupação dos leitos hospitalares 
destinados ao tratamento da doença 
– nesta segunda-feira, 13, nove dos 
10 leitos de UTI disponíveis estavam 
ocupados, bem como metade das 30 
vagas em enfermaria.

Na quinta-feira a equipe percorreu 
logradouros públicos, praças, ATIs, 
bosques, lagos, campos de futebol e 

Mais 26 
averiguações
No domingo foram mais 26 ações 
de natureza semelhante, realizando 
orientações e autuações. Um esta-
belecimento que comercializava 
carne assada sem alvará foi fechado 
pela fiscalização e um supermercado 
também foi notificado pela Vigilância 
Sanitária por atendimento ao público 
e fechado por orientação da Vigilância. 
No final da tarde, em conjunto com 
servidores da Secretaria de Esporte e 
Lazer e da Vigilância Sanitária, foram 
feitas orientações a frequentadores do 
Lago Aratimbó em relação à covid 19. 
Nas proximidades do aeroporto, foram 
notificados vendedores ambulantes 
e em igrejas fiscalizadas as normas 
de prevenção estavam sendo obser-
vadas – poucos fiéis, distanciamento 
adequado e álcool gel disponível.

similares, sinalizando-os com placas e fita 
zebrada para que as pessoas não ocupem 
os equipamentos nem formem aglomera-
ção, seguindo as recomendações decre-
tadas pelo município. Foram sinalizados 
o Lago Tucuruvi, Jd. Ouro Branco, Pq. 
Tarumã, Pq. Daniele, Jd. Porto Belo, Pq. 
Laranjeiras e Jd. São Cristóvão.

Houve denúncias e reclamações 
de desrespeito às medidas restritivas 
em bares, com pessoas aglomera-
das jugando sinuca sem uso da más-
cara; estabelecimentos atendendo 

de por tas fechadas, com mesas e 
clientes no interior; academia funcio-
nando com artes marciais, festas em 
residência com diversos convidados e 
vários locais foram notificados na sex-
ta-feira (bares na cidade e nos distritos 
de Serra dos Dourados e Santa Eliza, 
residências, postos de combustíveis, 
barbearias, uma conveniência e lan-
chonetes). Outros locais foram orien-
tados, inclusive em Lovat, totalizando 
41 ações de fiscalização e orientação 
em vários bairros da cidade e distritos.

HOUVE denúncias e reclamações de desrespeito às medidas restritivas em bares, com pessoas aglomeradas 
jugando sinuca sem uso da máscara

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % MAI JUN ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,38 0,26 0,10 2,13
IGP-M (FGV) 0,28 1,56 4,39 7,31
IGP-DI (FGV) 1,07 1,60 4,54 7,84

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
11/6 a 11/7 0,5000 0,1733 0,0000
12/6 a 12/7 0,5000 0,1733 0,0000
13/6 a 13/7 0,5000 0,1733 0,0000
14/6 a 14/7 0,5000 0,1733 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,55% 22,16 
Vale ON +1,19% 57,65 
ItauUnibanco PN -1,47% 26,80 
IRB Brasil ON +5,65% 9,72 
Ambev ON -5,72% 14,00 
Cyrela ON -5,32% 26,54

IBOVESPA: -1,33% 98.697 pontos

Índice MAI JUN JUL
IGP-M (FGV) 1,0668 1,0651 1,0731
IGP-DI (FGV) 1,0610 1,0681 1,0784
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,23
Libra est. 0,79
Euro 0,88
Peso arg. 71,24

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,2% 5,3870 5,3880 -1,0%
PTAX  (BC) +0,1% 5,3480 5,3486 -2,3%
PARALELO +1,4% 5,0300 5,6700 -1,2%
TURISMO +1,4% 5,0300 5,6500 -1,2%
EURO +0,5% 6,0775 6,0787 -1,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUN) 1.615,33 0,24 1,37 5,10
Oeste (JUN) 1.623,02 0,14 1,02 5,51

DÓLAR 13/07

Iene R$ 0,0499
Libra est. R$ 6,75
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.288,00 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 13/07

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,25%  | TJLP: 4,91%

Em 13/07 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 105,50 -2,3% 6,6%
SOJA Paranaguá 113,00 -0,9% 9,2%
MILHO Cascavel 44,00 -6,4% 2,3%

SOJA 876,50 -15,00 0,6%
FARELO 283,10 -7,70 -2,0%
MILHO 334,00 -6,50 1,2%
TRIGO 524,75 -11,00 4,5%

SOJA 98,78 -1,5% 11,0%
MILHO 41,69 0,1% 12,5%
TRIGO 58,18 0,3% 0,3%
BOI GORDO 208,71 0,2% 10,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 13/07 PR DIA 30d.

Em 13/07 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Sétima morte
A Prefeitura de Umua-

rama divulgou na tarde 
de ontem (13), o novo 
boletim de notificações 
do coronavírus na cidade. 
Entre o boletim de acom-
panhamento da pandemia 
de coronavírus divulgado 
na tarde do sábado (11) 
e o desta segunda-feira 
(13), foram confirmados 
26 novos casos de covid-
19 no município, além da 
mor te de uma pessoa 
morreu. Segundo a asses-
soria de Comunicação da 
Prefeitura, um homem de 
70 anos, que estava hos-
pitalizado, perdeu a vida 
em vir tude da infecção 
pelo novo coronavírus.

Estes números ele-
varam a quantidade de 
casos positivados da 
doença na cidade para 
410, além de sete mor-
tes. Os novos casos são 
de 17 mulheres, com ida-
des de 18, 20, 23, 28, 
30, 31, 32, 34, 35, 37, 
40, 41, 42, 45 (duas) e 
47 anos (duas), e de nove 
homens, de 16 (dois), 26 
(dois), 28, 31, 32, 37 e 
38 anos de idade.

Entre os 410 casos 
confirmados de coro-
navírus, 327 perma-
necem em isolamento 
domiciliar, uma pessoa 
está internada em UTI 
e 4 estão em enferma-
rias. Outras 71 pessoas 
foram consideradas 
recuperadas da doença.

O boletim relaciona 
também 382 casos de 
pessoas suspeitas de 
infecção pelo coronaví-
rus, com 371 delas em 

isolamento e 11 hospita-
lizadas, sendo que nove 
permanecem em enfer-
maria e duas em leitos 
de UTIs. Também foram 
descartados 951 casos 
suspeitos de um total de 
1.743 notificações regis-
tradas pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

OCUPAÇÃO 
DE LEITOS

Segundo a Secreta-
ria de Estado da Saúde 
(Sesa), a ocupação de 
UTIs do Sistema Único 
de Saúde (SUS) por 
pacientes com suspeita 
ou confirmação para 
Covid-19 dos municípios 
da 12ª Regional de Saúde 
chegou a nove dos 10 lei-
tos disponíveis em Umua-
rama, ontem perfazendo 
índice de 90% de ocupação. 
Já dos 30 leitos de enfer-
maria, 15 estão ocupados 
(índice de 50%) por pacien-
tes da cidade e região.

Fábrica de crises
A citação infeliz do ministro 
Gilmar Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal, associando 
o Exército Brasileiro a um 
governo genocida apareceu 
num momento em que há, nos 
bastidores, esforço tremendo 
do presidente da República 
de trégua de bolsonaristas 
- políticos e militantes - nas 
críticas públicas à Corte e ao 
Legislativo. A turma do “deixa 
disso” tentou agir rápido 
ontem, quando as declarações 
já tomavam rumos judiciais. 
O presidente Jair Bolsonaro 
segue em boa relação pessoal 
com o ministro presidente Dias 
Toffoli. Mendes jogou um galão 
de querosene num paiol onde 
há faísca constante, e acendeu 
a ira dos militares.   

Cidadão comum
Abraham Weintraub tem 
passeado pelas avenidas 
de Washington DC sozinho, 
às vezes de boné, para 
não ser reconhecido por 
brasileiros residentes.

Tentou
O ex-deputado Nelson 
Meurer, falecido aos 77 
vítima de covid-19, era 
hipertenso e diabético. 
Sua defesa pediu prisão 
domiciliar ao ministro Edson 
Fachin (STF), em vão.

Bode na sala
O senador Humberto Costa 
(PT-PE), da CPMI das Fake News, 
acusa o assessor especial da 
Presidência, Tércio Arnaud 
Thomas, de ser o coordenador 
do “Gabinete do Ódio” sobre 
contas nas redes sociais de 
defesa de Jair Bolsonaro e 
ataque a adversários.

(in)Defesa aérea
A base aérea de Apucarana (PR) 
tinha aviões Super Tucanos da 
FAB para interceptar aeronaves 
com drogas e contrabando. Mas 
foi no Governo de Fernando 
Henrique. Depois dele, os caças 
foram retirados da região. 
Ninguém entende até hoje por 
que a base foi desativada.  

MERCADO
Na pista
O Grupo Águia Branca, 
há décadas no setor de 
transporte de passageiros 
no Sudeste, lançou o app 
AguiaFlex, na carona da 
concorrente e pioneira Buser, 
vislumbrando boom no 
setor de compartilhamento 
de passageiros com 
passagens baratas.

Vegas 2021
A Reed Exhibitions e 
a American Gaming 
Association anunciaram o 
adiamento da maior feira do 
setor de cassinos do mundo, 
em Las Vegas, para 4 a 7 de 
outubro de 2021. A edição 
deste ano está cancelada.  

Telemedicina...
Alguns dos principais planos 
de saúde já realizam juntos 
uma média de 250 mil 
consultas por mês, utilizando 
a Telemedicina. O recurso 
foi aprovado pelo Congresso 
(PL 696/2020) e sancionado 
pelo presidente da república, 
enquanto durar a pandemia, 
mas é uma solução que deve 
permanecer no pós crise.

..em alta
O tema será debatido na 
próxima quinta, às 15h, 
no webinar “Telemedicina 
no Novo Normal”, com a 
presença dos especialistas 
no assunto. No link http://
www.youtube.com/c/
FenaSaúdeCanal.

Ponto final
Se o confinamento está 
sendo difícil para você, 
imagine para Ronaldinho 
Gaúcho, que não pode sair 
de um hotel em Assunção 
há meses nem pode fazer 
festas lá dentro.

Óbito suspeito 
Na tarde de ontem, a 
Secretaria de Saúde 
de Cruzeiro do Oeste 
divulgou 3 novos casos 
positivos de covid-19 e 1 
óbito suspeito. Não foram 
divulgados detalhes de 
idade da pessoa, apenas 
que havia sido internada 
no sábado (11) e faleceu 
no domingo (12). Com isso, 
a cidade chega a 46 casos 
positivos de coronavírus, 
sendo 39 recuperados e 7 
ativos. Destes, 6 estão em 
isolamento domiciliar e 1 
internado em UTI. Os novos 
casos positivos são dois 
homens e uma mulher.
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Noroeste recebe reforço na estrutura hospitalar para covid-19
O governador Ratinho Jr entre-

gou ontem (segunda-feira, 13) dez 
novos leitos de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI) para o Hospital 
Cemil, em Umuarama. Eles serão 
utilizados com exclusividade para 
tratamento dos casos mais graves 
de covid-19 neste momento e de-
pois incorporados à estrutura do 
hospital. Os leitos serão disponi-
bilizados já nesta terça-feira (14) 
para a comunidade.

O município conta, agora, com 
20 leitos de UTI e 30 de enferma-
ria para adultos, somando os es-
paços disponíveis também no Hos-
pital Uopeccan. A macrorregião 
Noroeste tem 132 leitos de UTI e 
264 de enfermaria para atender 
115 municípios. Os leitos estão lo-
calizados, além de Umuarama, em 
Campo Mourão, Goioerê, Parana-
vaí, Cianorte, Maringá e Sarandi.

“Esses novos leitos dão mais es-
trutura para o atendimento avança-
do contra o coronavíus. Umuarama 

Atendimento 
de ponta
O secretário de Estado da Saúde, 
Beto Preto explicou que os no-
vos leitos estão equipados com 
respiradores, ventiladores e todo 
o sistema de gases necessário 
para atendimento ao paciente. 
“A estrutura hospitalar do Paraná 
aumentou muito nos últimos meses 
e especialmente nas duas primeiras 
semanas de julho. Foram mais de 
100 novos leitos de UTI em todas as 
macrorregionais de Saúde para dar 
conta do aumento do número de 
casos”, destacou o secretário.

Cenário
Umuarama registrava ontem a mor-
te de mais um homem vítima do 
coronavírus. Com 70 anos de idade, 
ele estava hospitalizado. Além 
do óbito, haviam sido registrados 
410 casos da doença. Entre os 11 
hospitalizadas, nove estavam em 
enfermarias e duas em UTIs. Até o 
último domingo (12), a 12ª Regional 
de Saúde contabilizava 630 casos e 
oito óbitos em todos os 21 muni-
cípios desde março, mas as inci-
dências de casos (227) e de mortes 
(2,9) por 100 mil habitantes ainda 
está abaixo da média paranaense. 
A macrorregião Noroeste ocupação 
de leitos perto de 60%.

tem um corpo técnico muito eficien-
te e vai nos ajudar nessa batalha. 
Essa estruturação é fruto do traba-
lho do Estado junto com a prefeitura 
e os deputados”, afirmou Ratinho 

Jr. “Implementamos em pouco mais 
de 100 dias 913 leitos para adultos 
no Paraná, média de oito por dia. É 
praticamente o mesmo que o Esta-
do construiu nos últimos 30 anos”.

Parceria
O governador também disse que o 
Estado entrou em um período difícil 
no combate ao novo coronavírus e 
que é preciso trabalhar em parce-
ria com a sociedade para vencer o 
aumento dos casos.
“O inverno é um grande problema, 
apesar do Noroeste sofrer menos 
com o frio. O vírus chegou com 
mais força no Paraná. Não decre-
tamos quarentena, mas sem uma 
vacina temos que conviver tentan-
do equilibrar saúde e economia”, 
acrescentou Ratinho Jr.
Além dos leitos exclusivos para a 
covid-19, foram entregues mais sete 
leitos de UTI Neonatal e três leitos de 
UTI pediátrica para o Hospital Cemil. 
Ele foi criado em 1978 e atualmente 
é mantido pela Associação Benefi-
cente São Francisco de Assis.

GOVERNADOR, prefeito, secretário de saúde e demais autoridades inauguraram nova ala de UTI 
do Hospital Cemil

JUNTO ao superintendente do Cemil, João Jorge Hellu, o governador conheceu a nova estrutura que já está 
à disposição dos pacientes com covid-19

FOTOS: BRUNO ALEX/ASSESSORIA

Investimento
O investimento, de R$ 1,9 mi-

lhão, chega em boa hora e dá 
maior segurança à população no 
período em que a pandemia do 
novo coronavírus se espalha com 
maior intensidade, elevando a de-
manda pelo tratamento intensivo. 
A estrutura montada em Umuara-
ma conta com equipamentos de 
última geração e é uma das mais 
modernas do Sul do Brasil, tam-
bém por conta do corpo clínico 
altamente capacitado. Para o mé-
dico João Jorge Hellu, superinten-
dente da Associação Beneficente 
São Francisco de Assis, mantene-
dora do Hospital Cemil, a cidade 
e a região ganham um presente 
que ajudará a salvar muitas vidas.

O recurso para a ampliação 

COM o secretário Beto Preto e o prefeito Celso Pozzobom, governador conheceu a estrutura do hospital para 
o atendimento na ala de terapia intensiva

da UTI foi incluído no orçamento 
do Estado em 2018, por auto-
ria do então deputado estadual 
Fernando Scanavaca, e executa-
do agora, por Ratinho Jr. Embo-
ra seja um hospital par ticular, a 
totalidade dos leitos poderá ser 
utilizada pelo SUS por pacien-
tes de todos os municípios da 
12a Regional de Saúde.  

Também par ticiparam da 
inauguração o prefeito Celso 
Pozzobom, o secretário de Es-
tado da Saúde, Beto Preto; o 
secretário-chefe da Casa Civil, 
Guto Silva; e o secretário do 
Desenvolvimento Sustentável e 
do Turismo, Marcio Nunes. Pelo 
Legislativo estadual estava o 
deputado Soldado Adriano.

Frigorífico em 
Umuarama gera 
550 empregos 
O governador Ratinho Jr conheceu 
ontem (13) o frigorífico Levo Ali-
mentos, em Umuarama, inaugura-
do na semana passada, e destacou 
a geração de empregos no setor. O 
empreendimento é uma iniciativa 
da C.Vale (Palotina) e da Pluma 
Agroavícola (Cascavel), que inves-
tiram R$ 60 milhões na reforma e 
aquisição de novos equipamentos 
para a indústria (antiga Averama, 
desativada em 2016). Essa fusão 
deu origem à marca Plusval.
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Polícia procura corpo de bebê 
que desapareceu do túmulo

A Polícia Civil de Cidade Gaúcha 
(município situado a 70 quilômetros de 
Umuarama) deu início ontem (segunda-
-feira, 13) pela manhã às oitivas dos 
parentes de um casal de haitianos 
pais de um bebê natimorto que teve 
o corpo furtado do cemitério municipal 
na última sexta-feira (10). A mãe, que 
deu à luz aos sete meses de gesta-
ção, sofreu complicações no parto e 
permanecia internada na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de um hospital 
na cidade de Cianorte.

Segundo o delegado Lukas Magron, 
o primeiro a ser ouvido ontem foi o tio 
do bebê. As investigações ainda estão 
em andamento. “Instauramos um 
inquérito policial para apurar o fato e 
estamos tratando como um vilipên-
dio. Testemunhas e parentes serão 
ouvidos no decorrer da semana”, 
explica Magron.

O delegado ressalta que assim que 
houve a comunicação do desapareci-
mento do corpo do bebê, foram acio-
nados peritos do Instituto de Crimi-
nalística de Umuarama que fizeram 
um levantamento da cena, pois se 
depararam com um túmulo violado e 
uma urna (caixão) vazia.

Moradores de Cidade Gaúcha 
ficaram assustado com o desapare-
cimento do corpo, mas até ontem, 
nenhuma informação complementar 

que ajudasse nas investigações havia 
chegado à polícia.

“A criança que nasceu já sem vida 
foi enterrada na quinta-feira (9), e na 
sexta-feira (10) por volta das 14h30, 
foi descoberto que o túmulo sofreu 
violação e o cadáver havia sumido. 

Execução
Um jovem de 22 anos, foi assassinado 
por volta das 22h do sábado (11) na 
Rua Olavo Bilac, no bairro Sonho Meu 
em Umuarama. No local, a vítima foi 
identificada como Douglas Rodrigo 
Monteiro da Silva, 22 anos, conhecido 
como “Douglinha”. Testemunha disseram 
que a vítima foi perseguida por alguns 
quarteirões por um grupo de jovens e 
depois assassinado a tiros. A Polícia Civil 
verificou que ‘Douglinha’ havia saído 
da cadeia na última quinta-feira (9), e 
estava sendo monitorado por tornozeleira 
eletrônica. O crime pode ter sido motivado 
por disputa de ponto de venda de drogas.

Logo que a notícia se espalhou, a 
Polícia Militar e equipes da Secretaria 
de Saúde do Munícipio deram início 
as buscas pelo interior do cemitério, 
e até mesmo em terrenos baldios nas 
proximidades, porém as buscas não 
tiveram êxito”, finalizou o delegado.

DELEGADO Lukas Magron 
mostrando no inquérito, a foto 
do túmulo violado do bebê no 
cemitério de Cidade Gaúcha

ALEX MIRANDA

Com a par-
ticipação de 
representantes a 
Guarda Muni-
cipal e Polícia 
Militar, o Con-
seg (Conselho 
de Segurança 
de Umuarama), 
promoveu 
reunião com 
lideranças da 
região da praça 
Anchieta, com 

o objetivo de resolver problemas de segurança da localidade. Os moradores e 
comerciantes reclamaram da permanência de desocupados e eventuais dependentes 
de drogas na praça Anchieta. Eles estariam ameaçando transeuntes e comerciantes. 
A GM e PM iniciaram estudos para realizar ações no combate ao problema.

CONSEG
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Pode sentir uma leve e passageira indisposição por conta de 
Plutão. Aguarde por apoio na área profissional. Em entrevistas 
mostre seu bom humor e otimismo. Use a intuição em situações 
emocionais. Pode se interessar por atividades solidárias. 

Touro 21/04 a 20/05
Lua em Câncer vai abrir oportunidades para sua grana render. 
Chance de ter seus esforços reconhecidos no trabalho. Na procura 
por emprego ou entrevistas, seja perseverante. Procure cuidar da 
sua saúde  e dos hábitos alimentares. Facilidade para os estudos. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Tenha muita calma com os assuntos de viagens e justiça. 
Mercúrio pode deixar você mais falante do que o normal. Terá 
a chance de dar um passo importante na carreira. Mudanças 
podem acontecer nas suas emoções, aguarde por surpresas. 

Câncer 21/06 a 21/07
Mercúrio pode dar uma força nos seus argumentos, vai conse-
guir convencer as pessoas do seu ponto de vista. As parcerias 
estarão em ótimo momento. Atraso com assuntos de justiça 
podem desanimar. Tenha jogo de cintura para mudar e se dar 
bem em qualquer assunto. 

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
Dificuldade para se aproximar dos colegas de trabalho. Júpiter 
indica que será bom entrar em uma dieta. Terá paciência para 
esperar pelos resultados profissionais. Chance de receber noti-
cia de uma entrevista. 

Aquário 21/01 a 19/02
A Lua e Mercúrio trazem habilidade para fazer bons negócios. 
Terá bons lucros e pode receber uma grana extra. Se trabalhar 
com a família, vocês se darão muito bem. Lidará bem com buro-
cracia e assuntos formais se focar nos objetivos. 

Peixes 20/02 a 20/03
Terá uma postura mais séria e focada com os assuntos de traba-
lho. Mercúrio irá favorecer você nos resultados de entrevistas de 
emprego. Irá aprender com facilidade se tiver foco e interesse. 
Terá destaque com os assuntos profissionais. 

Pode ser que faça uma mudança profissional. A tensão com 
Júpiter indica para tomar cuidado em viagens e juízes. Sentir 
o carinho dos colegas fará muita diferença. Saberá como fazer 
seu dinheiro render. Vai tirar os imprevistos de letra. 

Pode não ter o destaque que idealizou, mantenha-se firme 
mesmo assim. Procure se abrir ao aprendizado. Tire o foco 
dos aborrecimentos, tem coisas boas acontecendo também. 
Os assuntos de mudanças podem favorecer mesmo que você 
não entende de pronto.

Energias de Mercúrio vão deixar seu astral animado. Entrevistas 
de emprego podem dar mais frutos do que imagina. Se tiver 
contratos em aberto, só tome cuidado com os exageros e muitas 
promessas. Relaxar em caminhadas e passeio ao ar livre pode 
melhorar seu bem estar. 

Seus contatos com gente de outra cidade pode não ter boa 
finalização. Receberá muitos convites para sair e se divertir. 
Conseguirá expor sua opinião no trabalho. Mudanças serão bem 
vindas. Em entrevistas de emprego, pode precisar improvisar. 

Precisará controlar seu impulso de falar demais. Evite sair 
defendendo quem nem conhecer. Mercúrio ativa seu ar sério e 
pode ter novas responsabilidades. Poderá se envolver em um 
romance complicado por conta de Netuno. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BeijiNhosBeijiNhos
Gi

DA

/editorapixel

@editorapixel

O livrão sobre os 
personagens interpretados 

pela Gi no Luccas Toon.

BANCO 22

FOAA
BARATEIRA

FAGUNDES
RTIMEAI

PODAMOS
DOGRIM

MICROFONE
SISOSD

TILDAIS
AAGAGA
CARRETEL

COLOUON
CLUNAR

VENENOSO

Exame 
do MEC
(sigla)

São de-
marcadas
pela Funai

Assim, em
espanhol

A loja que
vende a
preços

módicos
Antônio (?),
o Alberto 
de "Bom 
Sucesso"

Bom, em
inglês

Equipa-
mento de
rádio e

CDs

Raul Seixas,
o Maluco
Beleza da

MPB

O "filtro"
do sangue

(Anat.)

Compo-
nente da
água do

mar

Que não é
tônico

(Gram.)

Cervídeo
típico do
Canadá

Pequeno
cilindro

para fios
de linha

Sílaba de
"ungir"

Parte mais
dura da
madeira

Juntou
através de
substância
aderente 

5, em
algarismos
romanos

O eclipse
de maior

ocorrência

O produto
tóxico ao

organismo

Gemido;
lamento
Açude do

Ceará

Peixe de
patês

Sacode 
(o frasco)

Bota-(?): festa de
despedida

O efeito atribuído ao
ovo de codorna

Equipe
esportiva
Meigo;
manso

Corte das
plantas

Pena; com-
paixão

Aparelho
do orador
O dente 
do juízo

O sinal 
"~"

A primeira
vogal

Salvador 
Dalí, pintor

Atua;
pratica 

Caduco
(pop.)

Tipo de
gola dupla

Concede 
Forma

do bam-
bolê

3/así. 4/fora — good — orós. 8/venenoso. 9/microfone.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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E
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I 1
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drops diário
Você pode ter se viciado em ver os defeitos dos outros ou 
criticar aquilo de que não gosta. Ouse treinar olhar para as 
virtudes dos outros e ao invés de criticar o que não gosta 
exercite oferecer soluções criativas. Fazendo isso o seu 

mundo nunca mais será o mesmo. (Wallace Lima) 

Cereja
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 

da coluna 
-, Augusto 

Tormena Neto, 
Geraldo Alber-
ti, Rita Medeiro 
Batista, Clóvis 
Michelin Biafuz 

e Isabela 
Hasse. 

Da coluna: 
felicidades.

Inovador!
A Imobiliária Morena presenteia Umu-
arama com um novo estilo para morar, 
especialmente para pessoas conectadas 
e com uma nova forma de se relacionar 

com o mundo. É o Top Life que ofe-
rece modernidade e comodidade para 
morar ou  Investir.  Os apartamentos 

são studios práticos e funcionais, com 
plantas inteligentes, no formato de sua 
necessidades. Um investimento que irá 
além de suas expectativas. A vista é 

privilegiada e fica no alto da Paraná.Um 
novo conceito de vida.

É dia de Rock, bebê! 
 Eliana Maganha no zoom da lente exclusiva de Luci lemes para ilustrar o Dia do 
Rock, comemorado ontem (13) no mundo todo. A coluna faz um revival da expo  

que ganhou holofotes no Old Rock Bar, em 2019. 

LUCI LEMES
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 n A produção de máscaras 
foi uma das diversas medidas e 
foi também mais uma forma de 
contribuirmos com a prevenção 
à disseminação do novo corona-
vírus. Por isso,  a GM doou um 
lote inicial de 100 mil unidades 

para famílias em situação de 
vulnerabilidade social através 

do Instituto GM”,
 

n Mais de 6.500 cestas de 
alimentos, higiene e limpeza 
foram  doadas a famílias em 
situação de vulnerabilidade 

social . “Nós exploramos  to-
das as possibilidades de ajuda 
e nos mobilizamos rapidamen-
te para efetivarmos as ações 
em diversas frentes. destacou 
Luiz Carlos Peres, vice-presi-
dente de Manufatura da GM 

América do Sul.

Instituto GM em SOLIDARIEDADE!

A General Motors buscou  várias maneiras de contri-
buir no combate à Covid-19 no Brasil e no mundo. 
A empresa  investiu 11 milhões de reais para aju-

dar  no combate ao Covid19. Comprou equipamentos 
e  investiu na produção de máscaras de proteção  e 
doou cerca de 151  mil máscaras para sindicatos, 
fornecedores e famílias em vulnerabilidade social 

através do Instituto GM.  “Fabricar as máscaras com 
tecnologia 100% nacional é uma maneira de também 
fomentar a economia brasileira, sem concorrer com o 
setor de saúde na aquisição deste importante item”, 
explica Luiz Carlos Peres, vice-presidente de Manufa-
tura da GM América do Sul.  Engenheiros da GM tam-
bém atuaram no  conserto de  respiradores que não 
estavam funcionando no Brasil consertando mais de  
500 respirados e fazendo manutenção.  O objetivo 
foi  consertar 100% dos aparelhos fazendo a logís-
tica de buscar nos hospitais, levar até uma fábrica 
mais próxima, consertar com a mão de obra técnica 
voluntária treinada pelo SENAI . O Instituto General 
Motors fez ainda  a doação de cestas de alimentos, 
higiene e limpeza, onde a empresa está presente.
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COBALT 1.4 LTZ ................................. 13/14 ............. PRATA ....................COMPLETO .........................................R$ 37.900,00

CRUZE SPORT6 LT ............................ 14/14 ............. PRATA ....................COMPLETO, AUT, COURO,  ...........R$ 48.900,00

CRUZE SEDAN LT TURBO .............. 17/18 ............. BRANCO ...............COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 74.900,00 

CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ........ 16/17 ............. PRATA ....................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 79.900,00

CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ......... 17/18 ............. BRANCO ...............COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 83.900,00

ONIX 1.0 LT  ........................................ 18/18 ............. PRATA ....................COMPLETO .........................................R$ 39.900,00

ONIX 1.4 LT ......................................... 13/13 ............. BRANCO ...............COMPLETO .........................................R$ 33.900,00

ONIX 1.4 LT AT ................................... 15/15 ............. BRANCO ...............COMPLETO, AUT ..............................R$ 38.900,00

ONIX 1.4 LTZ....................................... 16/16 ............. PRETO ...................COMPLETO .........................................R$ 43.900,00

ONIX 1.4 LTZ....................................... 16/17 ............. CINZA ....................COMPLETO .........................................R$ 46.900,00

SPIN 1.8 ACT AT ................................ 17/18 ............. PRATA ....................COMPLETO, AUT ..............................R$ 56.900,00

TRACKER 1.4 LTZ TURBO ............... 17/17 ............. PRATA ....................COMPLETO, AUT, COURO, TS ......R$ 74.900,00



15EDITAISUMUARAMA, 14 DE JULHO DE 2020

NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Estudantes de Engenharia 
Agronômica da Unipar de 
Umuarama comemoram os bons 
resultados da horta hidropônica, 
projeto que tem objetivos 
pedagógicos, respaldados na 
pesquisa e em atividades de 
extensão. Implantado no Câmpus 
III da Unipar, a horta ocupa uma 
área de 600m2. Boa parte deste 
espaço foi direcionada para o 
cultivo de alface. O plantio foi 
feito em fevereiro [antes do 
início do isolamento social por 
causa da pandemia da covid-19] 
e a colheita, na semana passada. 
Seguindo processos da produção 
hidropônica e semi-hidropônica 
a safra rendeu 864 pés de 
alface. Tudo foi doado para os 
colaboradores da Unipar e para 
o hospital Uopeccan. O RP do 
curso de Engenharia Agronômica, 
Estêvão Melhorança, lembra 
que a técnica de hidroponia, 
na qual as raízes das plantas 
ficam submersas em água com 
nutrientes, que fará com que se 
desenvolvam sem precisar de 

terra, está em ascensão no Brasil. 
“Estamos com uma série de 
experimentos nesta área, obtendo 
de todos excelentes resultados; 
queremos que a Unipar se torne 
referência em repasse dessa 
tecnologia para produtores da 
região”, conta, acrescentando 
que outras espécies, como rúcula, 
morango, tomate e temperos, 
fazem parte do projeto que une 
conhecimentos e esforços de 
professores e estudantes do curso 
de Engenharia Agronômica.

Toda a safra, que rendeu mais de 800 pés da hortaliça, foi doada

Projeto de distribui alface para a 
Uopeccan e a Família Unipar 

ENGENHARIA AGRONÔMICA

Entrega de alfaces para 
colaborador da Unipar, ao todo 

foram distribuídos 500 pés

VENDE-SE
 Casa alvenaria e laje 

localizada na Rua São Pedro, 
2660 Jardim São Cristóvão. 

Valor R$ 55.000,00. Contato 
(44) 99923-7324 falar com 

Senhor Jair.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
ANDERSON VIEIRA DOS SANTOS 
03939038938, inscrita sob nº 
CNPJ 15.743.619/0001-63, esta-
belecido na Rua Santa Luzia, 2890, 
Jardim São Cristóvão, CEP 87507-
310, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 30.775. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
EDITORA ETERNA LTDA - 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
12.273.968/0001-70, estabele-
cido na Rua Ceará, 5504, Zona II, 
CEP 87502-050, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 26.886. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
AGÊNCIA EME DE COMUNICA-
ÇÃO LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
07.809.299/0001-29, estabele-
cido na Rua São Mateus, 4841 Par-
que Vitória Régia, CEP 87500-000, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 29.094. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
G. DO N. SALTON - ME, inscrita 
sob nº CNPJ 13.035.504/0001-
99, estabelecido na Avenida Bra-
sil, 615, Distrito Santa Eliza, CEP 
87521-000, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de 
seu Alvará de Licença Municipal 
nº 29.396. Com esta publicação 
o mesmo torna-se sem valor legal 
e comercial.      
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Atleta de Handebol de Iporã 
assina contrato com o Barça

O brasileiro Haniel Langaro 
foi anunciado no último sábado 
(11) como mais novo reforço do 
handebol do Barcelona. Segundo 
o clube catalão, eles fecharam 
contrato por três anos e, assim, 
vai disputar posição com o com-
patriota Thiago Petrus, que atua 
na mesma posição.

De Iporã, Langaro passa pelo 
terceiro time na Europa, já que 
ele chegou no Velho Continente 
pelo espanhol Logroño La Rioja 
em 2016 e, no ano seguinte, assi-
nou com o Dunkerque, da França, 
onde jogou três temporadas até 
fechar agora com os catalães. 
No Brasil, defendeu o Pinheiros 
antes de sair do país. “É o melhor 
clube do mundo”, disse o brasi-
leiro de 25 anos e 1,98m para a 
Barça TV, logo após a assinatura 
do contrato ter sido anunciada. 
“Jogar no Barça é um sonho de 
criança, assim como para minha 
família e amigos”, acrescentou. 
Ele comentou também sobre jogar 
ao lado de Petrus no handebol 
do Barça. “Falei com ele sobre 
o time e ele me disse que aqui 
todos os jogadores têm uma forte 
mentalidade de vitória”.

Uma das grandes características 
de Haniel Langaro é a capacidade 
de vencer disputas um para um. E 
fazer gols. Na França, marcou 253 
vezes em 67 jogos pela Starligue, a 
principal divisão do nacional daquele 
país. Na primeira balançou as redes 
106 vezes em 26 jogos, depois 76 
em 24 partidas e na terceira e últi-
mas anotou 70 gols em 17 duelos, 
o artilheiro de sua equipe.

Mas não é só isso. “Ele ataca 

e defende, portanto, nos permite 
acelerar o contra-ataque”, analisou 
David Barrufet, gerente de espor-
tes do time. O brasileiro será o 
terceiro estreante do Barcelona, já 
que o time contratou os eslovenos 
Blaz Janc e Domen Makuc. Outro 
nome cogitado para chegar nos pró-
ximos dias é o do pivô português 
Luis Frade. Além das contratações, 
o time anunciou a renovação com 
o galês Aitor Ariño.

HANIEL Langaro passa pelo terceiro time na Europa. Já jogou no espanhol Logroño La Rioja em 2016 e no 
Dunkerque da França, antes de fechar agora com os catalães

DIVULGAÇÃO
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