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UMUARAMA

Boca 
de fumo 
Cães farejadores da Polícia Militar 
ajudaram na busca às drogas que 
foram apreendidas ontem à tarde 
em uma residência no Parque 
Dom Pedro II. Foi apreendido um 
adolescente que seria responsável 
pelo tráfico na casa e no Lago 
Tucuruvi. Maconha, cocaína, 
dinheiro e um simulacro de arma de 
fogo foram entregues na delegacia. 

l Pág. 9

 
Equipes da Vigilância Sanitária da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, da Diretoria de 
Arrecadação e Fiscalização da Secretaria da Fazenda e da Guarda Municipal continuam 
nas ruas garantindo o cumprimento dos decretos que orientam o combate à pandemia 
de covid-19. Somente no último fim de semana, cerca de 60 visitas e autuações foram 

realizadas, além do atendimento às várias reclamações. l Pág. 5

Fiscalizações da covid-19 seguem 
flagrando desrespeito às normas

Sobe o número de 
pacientes que se 
recuperam do coronavírus 
em Umuarama
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Aciu oferece respaldo 
aos empresários 
interessados em 
reabrir aos domingos

Prefeito estuda plano 
de contingência 
para combater novo 
coronavírus em Altônia
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Ampliação do Ficha Limpa
Em requerimento assinado pelos deputados Léo Moraes (RO) e 
José Medeiros (MT), a bancada do Podemos na Câmara cobra a 
votação do projeto que amplia o alcance da Lei da Ficha Limpa. 
Pronta para ser deliberada pelo plenário desde que foi aprovada 
pela CCJ, em outubro do ano passado, a proposta estabelece 
que a concessão de indulto ou graça não afasta a inelegibilidade 
decorrente de condenação criminal. “A Lei da Ficha Limpa é 
um patrimônio da população brasileira. Nós precisamos fechar 
todo e qualquer caminho que possa driblá-la ou ameaçar seus 
efeitos”, defende Medeiros, autor do PLC.

Sem compartilhamento
O ministro do STF Edson Fachin revogou ontem (3) a 
decisão liminar do presidente Dias Toffoli e suspendeu a 
ordem concedida à Procuradoria-Geral da República (PGR) 
para obter cópias dos bancos de dados das forças-tarefas 
da Lava-Jato. A PGR havia apresentado ação durante o 
plantão judicial argumentando que a Lava-Jato se recusava a 
fornecer os dados. Toffoli concedeu a liminar e determinou o 
fornecimento de todo o material à equipe do procurador-geral 
Augusto Aras. Por sua vez, Fachin afirma que para o tipo de 
ação utilizada pela PGR, uma reclamação, não era cabível para 
tratar do compartilhamento de dados.

 Sétimo ministro contaminado
O ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, foi 
diagnosticado na manhã de ontem (3) com a covid-19. Segundo 
comunicado da Secretaria de Comunicação da Presidência, o 
ministro está bem e assintomático. “O ministro-chefe da Casa 
Civil da Presidência da República, Braga Netto, recebeu nesta 
segunda, a confirmação do teste positivo para a covid-19. Ficará 
em isolamento até novo teste e avaliação médica e continuará 
cumprindo a sua agenda de forma remota”. Walter Braga Netto 
é o sétimo ministro do governo Bolsonaro diagnosticado com a 
doença. Ele fez o teste para covid-19 depois de a primeira-dama 
Michelle Bolsonaro ter testado positivo.

Sem meia-entrada
A Ancine abriu consulta pública 
sobre a obrigatoriedade 
legal da meia-entrada e seus 
impactos no mercado exibidor. 
A discussão está aberta para 
contribuições até 13 de agosto. 
O Ministério da Economia, por 
seu lado, já se manifestou em 
defesa da extinção de todas 
as regras que garantem o 
benefício. Segundo a Ancine, 
a participação do ingresso na 
categoria inteira nas receitas 
das redes cai há três anos. 
Quase 80% dos os ingressos 
de cinema vendidos no Brasil 
em 2019 tiveram preço 
de meia-entrada.

UNE se manifesta
O presidente da União 
Nacional dos Estudantes, Iago 
Montalvão, considera a análise 
“tendenciosa”, e ressalta que 
as informações deixam claro 
que a legislação não cumprida 
abre espaço para fraudes 
que desvirtuam o direito dos 
estudantes. “A solução para 
problemas que impactam nas 
receitas dos cinemas não é 
atacar o direito conquistado, 
mas sim, de criar formas 
que garantam a verificação 
da validade das carteiras 
conforme padrão certificado 
pelo ITI (Instituto Nacional de 
Tecnologia da Informação)”.
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Devolução do auxílio por servidores 
do Paraná atinge R$ 6,6 milhões

Balanço concluído pelo Minis-
tério da Cidadania apontou que 
5.736 servidores públicos para-
naenses devolveram um total 
de R$ 6.615.600,00 do auxílio 
emergencial que receberam inde-
vidamente do governo federal. Os 
números foram repassados pelo 
superintendente regional da Contro-
ladoria-Geral da União no Paraná, 
José William Gomes da Silva.

Levantamento realizado entre 
os meses de maio e junho, numa 
parceria entre a CGU, o Tribunal 
de Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) e a Controladoria-Geral 
do Estado (CGE-PR) apontou que 
15.522 servidores públicos ou pen-
sionistas constavam como bene-
ficiários do auxílio emergencial 
no Paraná. Desse total, 10.835 
trabalham em prefeituras e 4.687 

em órgãos da administração esta-
dual. O montante total recebido 
era de R$ 10.707.600,00.

Os números consolidados em 
23 de julho representam 62% do 
valor e 37% do total de supostos 
beneficiados irregularmente pelo 
programa apenas na administra-
ção pública do Paraná. O auxílio 
emergencial deveria ser pago 
somente aos cidadãos que fica-
ram sem renda devido à neces-
sidade de isolamento social 
durante a pandemia da Covid-19, 
como desempregados, trabalha-
dores informais, autônomos e 
microempreendedores.

PEDIDO ESPONTÂNEO
Desde a primeira divulgação 

do levantamento, os três órgãos 
envolvidos no trabalho deixaram 
claro que nem todos os supostos 

beneficiários agiram de má-fé, soli-
citando espontaneamente o auxílio 
emergencial a que não teriam direito.

OUTROS PROGRAMAS
Também pode ter ocorrido o 

depósito automático em contas 
de beneficiários de outros progra-
mas de transferência de renda 
do governo federal, como o Bolsa 
Família; e ainda o uso indevido, por 
criminosos, de documentos dos 
servidores paranaenses.

Essas situações estão sendo 
investigadas pelo governo federal. 
Já os servidores que agiram de 
má-fé para receber dinheiro público 
indevidamente e não devolverem 
espontaneamente os valores 
podem responder a processo admi-
nistrativo e também a processo cri-
minal, pelos crimes de falsidade 
ideológica e estelionato.

Na última semana, o presidente da Associação dos Municípios Entre Rios (Amerios) e prefeito de Brasilândia do Sul, Marcio Marco-
lino, se reuniu com a ministra da agricultura Tereza Cristina, em Brasília. Também participou do encontro o deputado federal Sérgio Souza. 
Discutiram sobre o futuro do agronegócio, um dos pilares econômicos do noroeste do PR. O encontro também serviu para tratar sobre a 
regularização fundiária, o Código Florestal e o Bioma da Mata Atlântica. O Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural dos trabalhadores 
rurais (Funrural), que regulamenta a aposentadoria, também foi assunto discutido na reunião.

ASSESSORIA
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Em defesa
do Centrão

O líder do PSL na 
Câmara dos Deputados, o 
paranaense Felipe Francis-
chini, defende uma aliança 
do partido com setores do 
Centrão, bloco informal 
de centro e direita. Disse 
que estão avançadas as 
conversas com PTB, Pros 
e PSC, que devem formar 
com o PSL um bloco par-
tidário. “Temos uma afini-
dade próxima com esses 
três partidos, claro com as 
divergências pontuais em 
determinados assuntos, 
mas no geral a gente 
tem uma ideia muito 
parecida de for taleci-
mento de nosso grupo 
dentro da Câmara para 
que a gente possa ter 
mais força para discutir 
os projetos, ter acesso 
às relatorias”, afirmou.

O parlamentar disse 
que ainda não está defi-
nido um nome para apoiar 
na eleição para presidente 
da Câmara, mas defendeu 

que seja um deputado que 
paute reformas econômi-
cas e a flexibilização do 
acesso a armamento. 
“Temos pauta que car-
regamos na campanha e 
não abrimos mão, sem-
pre mantivemos a nossa 
coerência”.

O deputado, que nega 
negociar cargos com o 
presidente Jair Bolsonaro 
informou que há uma rea-
proximação do partido com 
o presidente, mas afirmou 
que o PSL não é base do 
governo. “Votamos quase 
tudo com o governo, mas 
não abrimos mão dessa 
posição de dialogar e 
construir posições quando 
vemos problemas nos pro-
jetos do governo”.

Francischini  disse 
que o partido tem como 
prioridade de votação na 
Câmara projetos que alte-
ram marcos regulatórios 
para abrir setores ao inves-
timento privado.

André Brandão, 
atual presidente do 
HSBC, aceitou con-
vite do governo para 
presidir o Banco do 
Brasil e vai substituir 
Rubem Novaes, 
que deixou o cargo 
semana passada. 
Um dos pontos que 
pesaram a favor da 

escolha é o fato de ele ter um perfil considerado como semelhante 
ao do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. “Um 
banqueiro jovem, mas bastante experiente, técnico, discreto e apolí-
tico”, explicou o integrante da equipe econômica do governo.

DIVULGAÇÃO

Vacina
O presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), formalizou o 
repasse de R$ 100 milhões 
ao Estado comprar as vacinas 
para imunizar gratuitamente 
a população do Paraná contra 
o coronavírus. “É mais uma 
contribuição na luta de todos 
contra a pandemia”, disse 
Traiano. Ele lembrou que, em 
março, o Legislativo transferiu 
R$ 37,7 milhões em recursos 
próprios para bancar UTIs 
para vítimas da covid-19.

Eficaz e gratuita
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) defendeu a 
distribuição de uma vacina 
contra o coronavírus eficaz e 
gratuita, preferencialmente 
ainda este ano, para todos 
os paranaenses. Romanelli 
participou da live com o 
governador Ratinho Junior em 
que a Assembleia Legislativa 
formalizou o repasse de R$ 
100 milhões para a compra do 
imunizante assim que estiver 
disponível no mercado.  

CPMF
O presidente Jair Bolsonaro 
autorizou o ministro Paulo 
Guedes (Economia) a discutir 
a criação de um novo imposto 
nos moldes da antiga CPMF. O 
presidente disse ter cobrado 
clareza de Guedes para que 
não haja aumento, mas sim 
substituição, da carga tributária. 
“Pode ser o imposto que 
você quiser, tem que ver por 
outro lado o que vai deixar 
de existir. Se vai diminuir a 
tabela do Imposto de Renda 
ou desonerar a folha de 
pagamentos, se vai também 
acabar com o IPI”, afirmou.

Vice-liderança
O deputado Ricardo Barros 
(PP) deve assumir o lugar 
da deputada Bia Kicis, que 
perdeu a vice-liderança na 
Câmara dos Deputados após 
ter votado contra o Fundeb. O 

líder do Governo na Câmara, 
deputado Major Vitor Hugo 
(PSL-GO), também entrou na 
rota de substituição. Ambas 
as vagas devem ser entregues 
aos partidos de centro.

Por quê?
O senador Alvaro Dias 
(Pode) voltou a questionar 
o motivo do projeto de 
sua autoria sobre o foro 
privilegiado estar travado 
na Câmara dos Deputados. 
O senador condena os 
seguidos confrontos contra 
a operação Lava Jato. “O fim 
do foro privilegiado, que é de 
minha autoria de 2013, está 
na Câmara dos Deputados 
desde 2017, e está na gaveta. 
Mais de 90% da população 
deseja o fim do privilégio das 
autoridades. Qual é a razão de 
não se votar esse projeto?”

Saúde
O deputado Aroldo Martins 
(Republicanos) confirmou 
o repasse da emenda 
parlamentar de R$ 500 mil 
para Corbélia. O recurso 
será utilizado para melhorias 
na área da saúde, como 
compra de insumos para o 
enfrentamento ao combate 
do coronavírus. “Uma cidade 
com tradição agrícola e que 
na área da saúde também 
precisa de auxílio para atender 
com eficiência sua população”, 
disse Martins.

Reabertura da ponte
O Brasil e o Paraguai vão 
iniciar as tratativas em 
relação a reabertura da Ponte 
da Amizade, na fronteira 
entre os dois países. Sobre 
essa questão, o prefeito 
de Foz do Iguaçu, Chico 
Brasileiro (PSD), vai participar 
de uma videoconferência 
nos próximos dias - ainda em 
data a ser definida - com os 
governadores Ratinho Junior 
(Paraná) e Roberto Gonzáles 
(Alto Paraná) e o prefeito de 
Cidade do Leste, Miguel Pietro.  
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Ainda há desrespeito aos decretos 
de enfrentamento à pandemia

Equipes da Vigilância Sanitária 
da Coordenadoria de Vigilância 
em Saúde (Covisa), da Diretoria 
de Arrecadação e Fiscalização da 
Secretaria da Fazenda e da Guarda 
Municipal de Umuarama (GMU) 
continuam nas ruas garantindo 
o cumprimento dos decretos que 
orientam o combate à pandemia 
de Covid-19. Permanece a situa-
ção de emergência no município e 
para reduzir o contágio da doença 
as medidas preventivas e de 
enfrentamento devem ser seguidas 
pela população, estabelecimentos 
comerciais e prestadores de ser-
viço – as principais são evitar aglo-
meração, usar máscara, manter o 
distanciamento social e a higiene 
constante das mãos.

Cerca de 60 visitas e autuações 
foram realizadas entre a sexta-
-feira, 31/07, e o último domingo, 
3, além de várias reclamações 
atendidas. As denúncias podem 
ser encaminhadas pela comuni-
dade para a Guarda Municipal 
(fone 153) ou a Vigilância Sani-
tária (44 – 3906-1145). Na sex-
ta-feira houve denúncia de aglo-
meração em campo de futebol do 
Conjunto Ouro Branco, festa em 
residência no Parque 1º de Maio 
e em Serra dos Dourados, bares 
e lanches abertos foram do horá-
rio ou com aglomeração, festa em 
chácara na Estrada Jurupoca com 
cerca de 40 pessoas.

Alguns bares, mercadinho e 
estabelecimentos do ramo de ali-
mentos foram orientados, uma 
empresa da rodovia PR-323 foi 
notificada, bem como uma conve-
niência e uma empresa de estofa-
dos. No sábado a Guarda recebeu 
mais denúncias de aglomeração 

Domingo de festa
No domingo, mais 20 situações exigiram a atenção da Guarda Municipal e 

da equipe de fiscalização, com orientações, autos de infração e notificações, 
envolvendo mercearia, cinco bares e lanchonetes, um mercadinho, sete postos 
de combustíveis e conveniências, na cidade e também no distrito de Serra dos 

Dourados (panificadora, lanchonete, posto e mercadinho), além de uma tabacaria 
de Umuarama e algumas denúncias improcedentes.

em chácara, outra fábrica de esto-
fados, um lavacar e residências, 
cujos responsáveis foram orien-
tados, além de fiscalização com 
orientações em bares da Av. Celso 
Garcia Cid e Av. Maringá, notifica-
ções de distribuidora de bebidas, 
cinco bares, posto de combustí-
veis, pastelaria, pizzaria e uma loja 
de conveniência infracionada.

Clientes que estavam do lado 
de fora de um bar da Rua Arapon-
gas tiveram atrito com a equipe 
da Vigilância Sanitária e a Guarda 
Municipal durante a fiscalização, 
mas a situação foi resolvida no 
local. Também houve reclamação 
de som alto e aglomeração no Con-
junto Guarani, dispersada pelos 
guardas municipais.

BARES foram orientados, uma empresa da rodovia PR-323 foi notificada, bem como uma conveniência 
e uma empresa de estofados

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0000189-30.2017.8.16.0173

Classe Processual: Execução de Título Extrajudicial
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$ 20.280,00
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): Thaisa Munike Costa de Oliveira

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) executado(a)  inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 073.075.769-29,Thaisa Munike Costa de Oliveira,
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autos de  sob nº , ondeExecução de Título Extrajudicial 0000189-30.2017.8.16.0173 - Projudi
é exequente  e executado(a) Associação Paranaense de Ensino e Cultura Thaisa Munike Costa de

, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente:Oliveira
 
RESUMO DA INICIAL: “Por força do Título Executivo (notas promissórias), o executado é devedor do
exequente do valor total de R$ 20.280,00, datado de 02/01/2017. No entanto, até a presente data, o
executado não procurou cumprir com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos os esforços da

”.exequente em receber o seu crédito amigavelmente. Requerimentos de praxe
 
Fica o executado  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que,CITADO
no prazo de 03 (três) dias, pague o principal com seus acréscimos legais ou no prazo de 15 (quinze) dias
embargue a presente ação, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para garantia do
débito. No prazo para oposição de embargos, reconhecendo o crédito e comprovado o depósito de 30%
(trinta por cento) do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá parcelar o
restante em até seis vezes. Para o caso de pronto pagamento os honorários ficam fixados em 10%. Em caso
de revelia, será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

 
Umuarama, 30 de junho de 2020

 
Marcelo Pimentel Bertasso
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

TONIATTO & MOURA LTDA inscr i ta  no CNPJ: 
27.477.628/0001-39 torna público que irá requerer ao IAP, 
a Renovação da Licença de Operação para COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS instalada avenida Guaíra, 563 distrito de 
São João município de Altônia - paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

TONIATTO & MOURA LTDA inscr i ta  no CNPJ: 
27.477.628/0001-39, torna público que recebeu em 
22/12/2017 a Licença de Operação do IAP, para COMÉR-
CIO DE COMBUSTIVEIS nº 135673, com validade até 
20/12/2018 instalada avenida Guaíra, 563 Distrito de São 
João município de Altônia – paraná.

Umuarama tem 11ª morte por 
coronavírus e 15 novos casos

A Secretaria Munici-
pal de Saúde anunciou a 
11ª morte por Covid-19 
em Umuarama, ontem 
(segunda-feira, 3). A 
vítima trata-se de um 
homem de 76 anos de 
idade, que estava hospi-
talizado em estado grave. 
O número de casos posi-
tivados aumentou para 
655 com o acréscimo 
de 15 novos pacientes 
acometidos pela doença. 
Até ontem haviam nove 
mulheres com idades de 
15, 19, 20, 29, 34, 46, 
56, 61 e 73 anos, cinco 
homens de 39, 42, 46, 

47 e 67 anos e uma 
criança do sexo mascu-
lino, de dois anos, con-
taminados pelo novo 
coronavírus.

RECUPERADOS
Por outro lado, um 

número que eleva espe-
ranças das equipes 
envolvidas no acom-
panhamento e trata-
mento de covid-19 em 
Umuarama, também se 
eleva constantemente é 
o referente aos casos 
recuperados da doença.

Até ontem eram 485, 
dos 655 casos regis-
trados de pacientes 

contaminados desde o 
início da pandemia.

Ainda de acordo com 
o boletim informativo da 
Secretaria Municipal de 
Saúde, havia até ontem 
à tarde 153 pessoas 
mantidas em isolamento 
domiciliar e seis interna-
das, sendo que quatro 
delas permaneciam em 
leitos de UTIs e duas em 
leitos de enfermarias.

O registro de casos 
suspeitos era de 801, com 
795 isolados e seis inter-
nados, sendo três em UTIs 
e três em enfermarias, 
além de 2.411 suspeitas 
que foram descartadas, de 
um total de 3.867 notifica-
ções. Dos 20 leitos de UTI, 
18 estão ocupados (90%) 
e 15 das 40 enfermarias 
estavam ocupadas nesta 
segunda (37,5%).



07LOCAL\ESPLANADAUMUARAMA, 4 DE AGOSTO DE 2020

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

Respaldo aos
comerciantes

A Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) referenciou o 
anseio de proprietários 
de estabelecimentos 
comerc ia is  in te res -
sados em reabrir aos 
domingos, protocolando 
a solicitação junto ao 
Poder Executivo.

Na tarde da última 
quar ta-feira (29), deze-
nas de empresários par-
ticiparam de uma car-
reata, em manifestação 
pela reaber tura de seus 
respectivos estabeleci-
mentos comerciais aos 
domingos.

O problema é que 
devido ao efeito do decreto 
municipal 165/2020, 
empresas como merca-
dos, restaurantes, açou-
gues, padarias e outros 
estabelecimentos ficaram 

PACTO pelo rigoroso cumprimento de medidas preventivas embasa reivindicação 
motivada pelo expressivo prejuízo ao longo dos meses

impedidos de funcionar 
aos domingos.

Os empresários dos 
segmentos que foram 
duramente afetados 
pela pandemia argumen-
tam que, mediante rigo-
roso cumprimento das 
medidas preventivas, 
principalmente uso de 
máscaras, álcool gel e 
distanciamento, a reto-
mada não representaria 
um fator de dissemina-
ção do vírus.

A Aciu está acom-
panhando de per to a 
atuação do Centro de 
Operações de Enfrenta-
mento à Covid-19 (COE) 
e respalda a requisição 
do empresariado. No 
último sábado (1), em 
cumprimento ao decreto 
municipal, as lojas fica-
ram abertas até às 13h.

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO

Correção de rumo
Em meio à polêmica com os 
funcionários sobre a privatização 
da estatal, a Eletrobras aprovou 
na sexta-feira o Plano Estratégico 
2020-2035 - uma correção de 
rumos após o fiasco da Medida 
Provisória 579, do Governo de 
Dilma Rousseff, que originou a 
Lei 12.783/13, pela renovação 
antecipada das concessões das 
hidrelétricas. A MP, visando 
baratear as contas de luz do 
cidadão, teve efeito reverso em 
2015, quando a tarifa subiu, 
e muito. Resultado é que a lei 
gerou um aumento de despesas 
de R$ 199 bilhões à Eletrobras. 
Em anúncio de Fato Relevante 
no sábado, a direção da estatal 
avisou que “os impactos trazidos 
pela MP 579 comprometeram 
a saúde financeira da empresa 
nos anos seguintes, tendo sido 
necessário adotar uma série de 
medidas de ajustes”.

Vertedouro...
Ainda de acordo com o 
texto, as medidas foram 
“fundamentadas nos três 
pilares estratégicos que 
permitiram a recuperação 
do equilíbrio da empresa: (i) 
Excelência Operacional; (ii) 
Disciplina Financeira e (iii) 
Governança e Compliance”.

... fechado
Em suma, a MP 579, tida 
por muitos como eleitoreira, 
arrasou o caixa das empresas 
da Eletrobras que já contavam 
com repasses programados 
de valores acordados. Com 
barateamento da energia (por 
dois anos, apenas), a estatal 
ficou com o rombo bilionário. 

Choque no bolso
O povo paga a conta desse rombo 
até hoje. Foi dedo na tomada, 
do Governo Dilma, e choque na 
mão do consumidor final. 

MERCADO
Sobre água$
Enquanto o Brasil afunda 
no turismo e os cruzeiros 
somem, a Acqua Expeditions, 

dona de belos navios-hotéis, 
retoma este mês suas rotas 
nos Rios Mekong (Camboja e 
Vietnã) e Amazonas (no Peru). 
Há também quatro cruzeiros 
em rios da Indonésia. O preço 
é de água salgada, por baixo 
US$ 7,5 mil por passageiro. 
De olho no turista brasileiro 
que procura um tour de 
luxo, o site tem versão em 
português. 

Bingos e cassinos
A Associação dos 
Empregados em Hotéis e 
Similares do Rio vai entrar 
na luta pela abertura de 
cassinos e bingos - em todo o 
Brasil. A dica é do presidente da 
instituição, Calixto Souza, que 
destaca a geração de milhares 
de empregos no setor e aposta 
em crescimento de 50% no 
turismo nacional. A entidade 
vai reforçar o lobby no 
Congresso.  

Seria pior
A dívida total da Petrobras 
encerrou julho em US$ 
91,2 bilhões - ou seja, 
US$ 4 bilhões acima de 31 
de dezembro de 2019. O 
impacto é pequeno, perto 
do que se podia esperar com 
a derrocada do preço do 
barril diante da pandemia. 

Ponto final
O Brasil ligou o “f-se” para 
a pandemia. Prefeitos e 
governadores de todas 
as capitais e do interior 
estão reabrindo comércio 
e serviços por pressão do 
patronato. Povo na praia 
e nos bares - muitos sem 
máscara. É aquela história: 
ou se morre de fome, ou 
se arrisca no contágio para 
pagar as contas. Agora, só a 
vacina salva.
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Prefeito estuda plano de contingência 
para combater à covid-19 em Altônia
Uma reunião na manhã de ontem 

com o prefeito de Altônia, Claude-
mir Gervasone e comandantes da 
Polícia Militar, Guarda Municipal e 
equipes responsáveis pelo acompa-
nhamento dos avanços da covid-19 
no município, foi realizada depois de 
uma intervenção policial durante um 
‘baile à céu aberto’ no centro cidade.

A algazarra na avenida 7 de 
Setembro foi descoberta na noite 
do domingo (2) e frequentadores, 
em sua maioria pessoas jovens, 
não usava máscaras. Eles se 
divertiam ao som alto automotivo 
e muita bebida, além da aglome-
ração sem seguir as normas de 
distanciamento orientadas pela 
Organização Mundial de Saúde. A 
Polícia Militar da cidade foi acio-
nada e pediu apoio de Guardas 
Municipais e de equipes do 25º 
Batalhão de Umuarama.

Com a chegada dos policiais, 
a multidão foi dispersada e algu-
mas notificações de trânsito foram 
lavradas pelos PMs.

Devido à tal tipo de ação dos 
populares, preocupado com a falta 
de conscientização, resolveu se 
reunir com autoridades de segu-
rança e de saúde, a fim de elaborar 
normas que atinjam diretamente 
esta camada da sociedade.

Existe a possibilidade da baixa 
de um decreto onde estarão defi-
nidas tais normas. Segundo o 
chefe de gabinete de comunica-
ção da prefeitura de Altônia, Clau-
demir Caetano, as reuniões a res-
peito do assunto, que seguiram 
praticamente durante todo o dia 
de ontem, servirão para definir, 
ainda esta semana, os detalhes 
de como serão tomadas as deci-
sões referentes no combate ao 
avanço da doença e acabar com 

as aglomerações enquanto durar o 
período de pandemia. “O prefeito 
Gervasone passou o dia em reu-
niões e pretende elaborar antes 
do final de semana, um plano de 
contingência a fim de sanar o pro-
blema. Os detalhes serão apresenta-
dos assim que houver uma definição 

oficial”, conta, lembrando que os 
decretos do Governo do Estado, que 
definem a obrigatoriedade do uso de 
máscaras constantemente, além da 
higienização com álcool, principal-
mente em estabelecimentos comer-
ciais, estão sendo seguido pela 
Administração Municipal.

Um funcionário de uma empresa prestadora de serviços de Umuarama caiu de uma 
altura de quase 7 metros no início da tarde de ontem, quando instalava um letreiro 
num mercado situado na avenida Londrina, centro da cidade. O homem de 21 anos 
foi atendido pelo Samu e levado ao Hospital Uopeccan com traumatismo craniano 
leve e sentindo dores pelo corpo.

ALEX MIRANDA
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PM derruba ‘boca de fumo’ 
no Parque Dom Pedro II

Denúncia anônimas levaram 
a Polícia Militar de Umuarama a 
descobrir a existência de uma 
‘boca de fumo’ situada no Parque 
dom Pedro II. Cocaína, maconha, 
balança de precisão, dinheiro e um 
simulacro de arma de fogo foram 
encontrados no imóvel vistoriado.

As denúncias davam conta de 
que uma casa situada na rua 
Patriarca Abraaão, servia como 
ponto de distribuição de drogas, 
na tarde de ontem (segunda-feira, 
3). Equipes dos grupos Rotam, 
Canil e RPA fizeram um levan-
tamento do local descobrindo 
também que o responsável pelo 
tráfico seria um adolescente. O 
jovem, que já havia sido apreen-
dido em outras ocasiões, e cum-
priu medida socioeducativa no 
Cense, praticava o crime tanto 
em casa, quanto no lago Tucuruvi.

Durante as buscas, os policiais 
encontraram na casa um tablete 
de maconha e uma quantidade em 
cocaína. Também foi apreendida a 
quantia de R$ 1.750 em dinheiro 
trocado. O garoto confessou ser 
oriundo do tráfico de drogas.

Ainda de acordo com o tenente 
Mikael Torres, um homem de 21 anos, 
que também estava na residência, foi 

Salvo do fogo
Um homem de 40 anos de idade foi salvo 
por policiais militares na noite do domingo. 
Ele dormia enquanto sua casa, no distrito 
de Vila Rica do Ivaí, se incendiava. O fogo 
começou no fogão. Os PMs acreditam 
que o homem devia ter chegado em casa, 
colocado uma panela no fogo e a esqueceu, 
adormecendo no quarto. Ainda conforme 
os policiais, havia muita fumaça. O fogo foi 
controlado rapidamente e o morador foi 
levado ao hospital de Icaraíma.

encaminhado para a delegacia como 
usuário. “Na tarde desta segunda-
-feira, constatamos que o indivíduo 
estaria fazendo a comercialização 
tanto de cocaína quanto de maco-
nha. Uma parte já embalada e pronta 
para ser comercializada”, destacou o 

comandante da Rotam.
Foram retiradas de circulação 380 

gramas de maconha, vários pinos 
cheios de cocaína, vários outros 
vazios e o dinheiro. O adolescente 
também foi encaminhado e subme-
tidos aos procedimentos cabíveis.

No domingo (02), durante 
fiscalização no Posto da 
Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) de Iporã, na rodovia 
PR-323, patrulheiros abor-
daram um veículo carregado 
com eletrônicos. Foram 
apreendidos, de acordo 
com a PRE, vários brinque-
dos, caixas de som, video-
game e acessórios, fones de 
ouvidos e celulares, todos 
importados do Paraguai, 
sem notas fiscais. O condu-

tor relatou que adquiriu a carga em Guaíra pelo valor de R$ 45 mil e que a levaria 
até sua cidade, onde seria comercializada. Como a carga não possuía os comprovantes 
de recolhimento de tributos fiscais, foi apreendida e encaminhada juntamente com o 
veículo para a Delegacia da Receita Federal, em Guaíra.

MACONHA, pinos cheios de cocaína, dinheiro e um simulacro de arma de fogo foram encontrados pelos policiais

RICARDO TRINDADE/OBEMDITO
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Campanha “Não Passe Sufoco” 
mantem foco nas redes sociais

Orientações simples que podem 
salvar vidas, e têm salvo, são leva-
das à comunidade por meio da cam-
panha “Não Passe Sufoco”, reali-
zada anualmente em Umuarama no 
mês de agosto. A ação conta com 
a participação da Prefeitura, Secre-
taria Municipal de Saúde, Corpo 
de Bombeiros e Samu (Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência), 
com apoio da Rádio Inconfidência 
FM 99,7 e outros parceiros.

Diferente de períodos anterio-
res, por conta da pandemia de 
coronavírus não haverá eventos 
públicos da campanha neste ano. 
As ações serão divulgadas por 
meio da mídia e redes sociais. A 
secretária municipal de Saúde, 
Cecília Cividini, explica que o foco 
central é divulgar as técnicas de 
socorro para desengasgo das crian-
ças. Essas orientações são repas-
sadas o ano todo, durante as con-
sultas de pré-natal com as futuras 

mamães e nos primeiros meses de 
vida das ciranças. Agosto é o mês 
de referência para uma divulgação 
mais maciça.

Nos primeiros anos da cam-
panha, foram realizados diversos 
treinamentos com profissionais da 
área de saúde, dos bombeiros e do 
Samu, disseminando as manobras 
entre lideranças da população para 
que o conhecimento seja replicado.

Neste ano não haverá treina-
mentos presenciais.

COMO AGIR
Em caso de engasgo, a primeira 

orientação é manter a calma para 
realizar as manobras da forma 
correta e com segurança. Ligue ou 
peça para alguém ligar imediata-
mente para o Samu (fone 192) e 
informe seu endereço (rua, número 
da casa, bairro e cidade).

Não tente retirar o objeto da gar-
ganta do bebê, pois você poderá 
empurrá-lo ainda mais fundo. Com 

os dedos indicador e médio segure 
a boca da criança aberta. Coloque-a 
deitada de barriga para baixo sobre 
o seu antebraço, apoiado sobre a 
coxa, com a cabeça mais baixa 
que o corpo. Dê cinco tapas com a 
base da mão entre os ombros, no 
meio das costas do bebê, com um 
pouco de força, mas sem machu-
cá-lo, para desalojar o objeto preso 
na via respiratória.

Em seguida vire o bebê de 
costas sobre o outro antebraço, 
apoiado na coxa, e faça cinco com-
pressões com dois dedos no meio 
do peito, entre os mamilos. Cada 
compreensão deve ter dois a três 
dedos de profundidade.

Em seguida olhe para o bebê 
e caso ele continue engasgado, 
repita os passos. Se ele chorar, 
vomitar ou tossir, é sinal de que 
desengasgou e sua cor voltará ao 
normal. Mesmo assim, aguarde a 
chegada do Samu.

Dentro das propostas do Plano 
de Mobilidade Urbana de 
Umuarama, a Umutrans está 
implantando mais um lote de 
placas indicativas de destinos em 
diversos pontos da cidade. A 
sinalização orienta os visitantes 
sobre a localização e melhores 
rotas para chegar aos bairros, 
logradouros públicos, hospitais, 
outras instituições e saídas da 
cidade, evitando a região mais 
central a fim de distribuir melhor 
o fluxo e evitar congestionamen-
tos. Passo a passo, o Plano de 
Mobilidade Urbana está sendo 
implantado com adequações, 
instalação de semáforos e obras 
civis em canteiros centrais e 
cruzamentos.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Bater de frente será ruim para você, então, inspira, respira e 
não pira. O início da noite será perfeito sem defeitos colocar 
o papo em dia com os amigos. Sinal verde para paquerar e 
conhecer gente nova, mesmo que seja pelas redes sociais por 
conta da pandemia. 

Touro 21/04 a 20/05
Explore seus talentos, pois seu empenho pode até render uma 
grana extra. À tarde, você pode ficar mais distraído e ter alguma 
dificuldade para se concentrar, sobretudo em tarefas que exijam 
leitura, estudos e pesquisa.

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua e Marte trocam vão impulsionar seus planos, mas aconse-
lham você a fazer cursos ou buscar a orientação de especialistas 
antes de colocar em prática aquele projeto que tem em mente. 

Câncer 21/06 a 21/07
Confie na sua intuição para aprofundar suas relações mais 
importantes e romper os laços com gente falsa que não merece 
a sua confiança. Além disso, fique atento às oportunidades de 
ganhar dinheiro, pois o Sol brilha forte na sua Casa das Finanças 
e a sensata Lua sugere que a grana virá de onde menos espera.

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
Se você permanecer fiel a si mesmo e fiel as suas ideias, você 
ficará de bom humor. Não ouça ninguém que te falar coisas ruins. 
O equilíbrio está ao seu alcance e se você levar algum tempo antes 
de reagir, as coisas vão funcionar. Sua moral é a razão.

Aquário 21/01 a 19/02
Você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês passado. 
Isso é algo para se comemorar! Um sentimento interno de bem-
-estar vai permitir que você coloque um grande número de ideias 
em ordem. A serenidade vai te fazer mais forte.

Peixes 20/02 a 20/03
Cuidado com o que vai dizer para não cair nas garras de gente 
trapaceira e falsa. Mantenha a discrição e não comente seus 
planos com ninguém se não quiser fazer papel de trouxa. 

Com o Sol na sua Casa do Conhecimento, cursos e concur-
sos estão favorecidos: estude e aprenda com quem sabe 
para melhorar seu currículo e progredir na vida. Também 
vale dar aquela atualizada marota no Linkedin ou criar um, 
caso você ainda não tenha. 

Explore o brilho do Sol em Leão para mostrar a grandiosidade 
do seu signo: use a sua determinação para dar exemplo, 
estimular a cooperação e motivar os colegas. O céu pede 
atenção à saúde: respeite seus limites e não leve trabalho 
ou preocupações para casa.

Mas uma quadratura entre a Lua e Urano indica que pode ser 
difícil aprender uma nova tarefa: priorize o que já sabe fazer e 
aproveite o pique para organizar melhor as tarefas de rotina. O 
Sol inferniza seu astral e aconselha a não assumir mais respon-
sabilidades do que pode aguentar.

Os astros também mandam avisar que você deve contar com 
a sorte, por isso, não deixe de fazer uma fezinha, mas evite 
apostar alto demais e fuja de negócios arriscados. Sorteios no 
Instagram são uma ótima pedida pra resolver esse impasse. 

Mire em suas metas mais ambiciosas e você que lute pelo 
que quer. No trabalho, pode pintar uma promoção ou boa 
oportunidade e a sua experiência fará toda a diferença: 
mostre o que sabe fazer. 

Solução
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moradia

Escuridão total (fig.)
Letra que
simboliza
a vitória

Ingrediente
básico 

do caviar

Material dos
antigos LPs
Armadilha 
para roedor

1.900, em
romanos
Centro
estético

Sílaba de
"camurça"
Caloura;
iniciante

Imagina
(durante
o sono)

Passa por
cima; salta
Tecnologia

(abrev.)

Cuidadora 
de crianças

Filha de 
Zeus (Mit.)

Formação
essencial
para que

chova (pl.)

Aceitar
como filho

Mocinhas;
garotas

Praça do 
sambó-
dromo
carioca

Marcha
que faz o

automóvel
recuar

A mulher
que sofre

de
nanismo

3/spa. 5/alpes — atena — vinil. 8/voltagem.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 4 DE AGOSTO DE 2020

(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 -,  Junior Pereira, 
Bruna Pelarigo, Márcio Silvio Rocco, 

Marcos Prado e Márcio Garcia.    
Da coluna: felicidades.

PORTRAIT
O final de semana foi de parabéns para a jornalista Rosi Rodrigues -, assessora de 
imprensa na área da saúde. Ela divide seu tempo entre  o Cisa- Amerios, Hospital 
Nossa Senhora, Hospital Norospar e  Associação Médica de Umuarama. Além de 
clínicas e outros serviços de saúde. Da coluna felicidades e que seus objetivos 

seja sempre conquistados.

Live 
Anote na agenda: 
no domingo  (9), 
Dia dos Pais, às 

19h30, uma super 
live solidária, com 
apoio da Aciu, vai 
reunir Anderson 
Santos, Michelle 

Carolina, padre Ma-
chado e a dupla Ál-
varo & Daniel. Fique 
em casa, curta com 
a gente e turbine 
a solidariedade. 
A arrecadação de 
alimentos, um dos 
principais propósi-

tos da iniciativa, já 
ocorre e os donativos podem ser 
entregues na Aciu (praça Hênio 

Romagnolli), livraria Santa 
Terezinha (avenida Flórida) e 
na paróquia São José Operá-
rio. Também é possível fazer 
doações em dinheiro através 
da conta 170.887-2 (agência 

Sicoob 4340-0).

Cada ser humano funciona como um lindo oásis 
habitado por milhões de seres inteligentes que 

cooperam entre si para proporcionar vida e saúde 
ao corpo. Está na hora de você entender o papel 

desses seres na sua vida, se quer que ela seja lon-
ga e saudável. Acorde para você!  (Wallace Lima) 

ARQUIVO PESSOAL
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apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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30 anos de Unipar

Na segunda-feira, 3, Clóvis Uliana comple-
tou três décadas dedicadas ao trabalho na 
Universidade Paranaense; começou como 

professor, mas três anos depois já foi con-
vidado para coordenar o curso de Ciências 

Contábeis, cargo que ocupa até hoje. Ele diz 
se orgulhar desta trajetória bem-sucedida 

em sala de aula e em gestão da gradua-
ção, uma das mais dinâmicas e concorridas 
da Unipar. Na foto, o professor posa com 
a esposa Juliana e a filha Lais, e com elas 

divide toda a sua alegria deste aniversário 
de grandes realizações, pautadas em muita 

paixão. Da coluna, parabéns!

ARQUIVO PESSOAL

New Conception 
 A oportunidade de ganhar até 
7 vezes mais que a poupança 
investindo em imóveis já é 

realidade. O novo lançamento 
da construtora Morena pretende 

atrair jovens investidores ao 
mercado imobiliário com op-

ções a partir de R$998 mensais. 
Afinal, ter um lugar seu para 
morar é prioridade.  Desde o 
tempo dos nossos avós ouvi-
mos o conselho que “investir 
em imóveis é mais seguro”. 
De fato, esses ensinamentos 
se mostram ainda mais sábios 
agora. E por conta disso vale 

a pena conhecer o novo lança-
mento da Construtora Morena: 
o TOP LIFE. Um empreendimen-
to com apartamentos do tipo 

studio com 210 unidades e  11 
salas comerciais. O lançamento 
mais esperado dos últimos tem-
pos, o Top Life New Concept. 

Da MORENA, é claro!



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 4 DE AGOSTO DE 2020

ONIX 1.4 LTZ

EQUINOX PREMIER TURBO

..........6/16 ...................... PRETO ..............COMPLETO .................................... R$ 41.900,00

..........18/19 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO, TS .. R$ 132.900,00

..........17/18 ....................  BRANCO .........COMPLETO, AUT .......................... R$ 53.900,00

..........18/19 .................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT, COURO ........... R$ 56.900,00

COBALT 1.8 LTZ AT

ONIX 1.4 LTZ AT
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fabiobarbosaleiloes.com.br 
(44) 99700-6030

LEILÃO DE IMÓVEIS EM 
ENGENHEIRO BELTRÃO/PR - DIA: 17/08

SÍTIO 38HA, Secção Patrimônio, Gleba  
Rio Mourão, confront. córrego Jumirim. 

Inicial R$ 1.022.450,00 (Parcelável)

CHÁCARA 1,21HA (PARTE IDEAL), 
St. Noroeste, Secção Patrimônio.

Inicial R$ 265.905,00 

CHÁCARA 1,21HA (PARTE IDEAL), 
St. Acácia, Secção Patrimônio. 

Inicial R$ 186.134,00

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

O Núcleo de Inovações 
Tecnológicas (NIT) da Unipar 
de Umuarama realizou webinar 
para discutir o tema ‘Redação 
de Patentes: como proteger sua 
pesquisa’ (em 20 e 21/07). O 
evento contou com parceria do 
Governo do Paraná e da Fundação 
Araucária.

Durante as lives os palestrantes 
abordaram conceitos e os 
requisitos que o pesquisador deve 
conhecer para patentear seus 
trabalhos, utilizando aspectos 
formais da solicitação de patente 
ou a transformação do artigo 
científico em pedido de patente, 
visando à proteção da pesquisa.

O webinar aconteceu por 
meio da plataforma YouTube, 
tendo a participação de dois 
nomes de peso, os professores 
da Unipar Liberato Brum Junior 
e Nathielle Miranda, ambos 
doutores na área farmacêutica 
e pesquisadores conceituados 
do Paraná. E atraiu cerca de 
160 espectadores (durante as 

lives) e, depois, obteve mais de 650 
visualizações.

Os números alcançaram as 
metas, segundo a diretora da 
DEGPP (Diretoria Executiva de 
Gestão de Pesquisa e Pós-
graduação), professora Evellyn 
Wietzikoski. Ela diz que o evento 
teve ótimos resultados. “Foi 
surpreendente! Tivemos muita 
adesão de alunos, professores, 
profissionais, egressos e 
pesquisadores”, comemora.

As duas palestras continuam 
disponíveis no canal ‘WebinarLive’, 
do YouTube, para quem tem 
interesse em assistir. O NIT é um 
projeto da Unipar ligado à DEGPP.

Ao vivo e on-line, evento reuniu 160 espectadores; depois, 
recebeu mais de 650 visualizações

Webinar da Unipar chama a 
atenção de pesquisadores

CAPACITAÇÃO

Webinar: Evento discutiu proteção de 
pesquisas por meio de patentes 

Covid-19 na região
O boletim de acompanhamento de 
casos de coronavírus em Altônia, 
atualizado ontem (3), traz mais um 
paciente confirmado com a doença. 
Com isso, a cidade já registrou 49 
casos positivos. A Prefeitura não 
informa se o novo paciente é homem 
ou mulher, nem a idade ou estado 
de saúde. Deste total, 30 pessoas 
já são consideradas recuperadas. 
Outras 18 estão em isolamento 
domiciliar e houve 1 óbito.

Cruzeiro do Oeste
A Secretaria de Saúde atualizou os 
números do coronavirus, apontando 
ontem (3) 3 casos foram da doença. 
São 2 mulheres e 1 homem. Com os 
novos casos, a cidade chega a 75 pes-
soas positivadas para o coronavírus. 
Deste total, 58 estão recuperadas, 14 
em isolamento domiciliar e 3 interna-
das – 1 em UTI e 2 em enfermaria.

Pérola
A cidade registrou ontem (03) 23 
pessoas recuperadas da covid-19. 
Desde a sexta-feira (31), foram regis-
trados dois novos casos positivos na 
cidade. Uma mulher, que era consi-
derada suspeita e que está internada 
na UTI do Hospital Uopeccan de 
Umuarama, testou positivo para o 
vírus. A mulher segue internada na 
UTI. O outro caso é de pessoa que 
apresentava sintomas mais leves e 
está em isolamento domiciliar rece-
bendo acompanhamento da equipe 
de saúde. Sete novos casos suspeitos 
foram notificados nos últimos três 
dias no município.
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Atleta paranaense é candidato 
para Colégio Eleitoral da CBHb

Com o intuito de ampliar o 
número de representantes das 
categorias atletas e clubes em 
seu colégio eleitoral, a Confe-
deração Brasileira de Handebol 
(CBHb) realiza, em agosto, a 
eleição para definir 20 titulares 
que terão direito a voz e voto em 
assembleias da entidade.

Do Paraná, concorre o atleta 
em atividade na modalidade indoor 
Marcelo Rizzotto, o ‘Cebola’, do 
clube ACH/Lanalli/O2 Saúde/Cas-
cavel. Há quatro anos ele compõe 
a Comissão de Atletas da Liga de 
Handebol do Paraná (LHPr), sendo 
um dos membros mais atuantes.

Iniciou sua carreira como atleta 
na década de 90, pelo Cascavel, 
equipe que joga até os dias atuais 
e pela qual conquistou importan-
tes títulos, como o atual bicampeo-
nato dos Jogos Abertos do Paraná, 
diversas medalhas de campeona-
tos estaduais, duas vezes cam-
peão regional dos Jogos Abertos 
de São Paulo e a prata do Campeo-
nato Brasileiro de Clubes em 2019. 
Também teve passagens pelos clu-
bes de Presidente Prudente (SP) e 
São Miguel do Iguaçu (PR).

O Paraná é uma das forças 
do handebol a nível nacional, no 
entanto, ainda não conta com 
nenhum representante atleta do 
Estado no colégio eleitoral da CBHb. 
“O Paraná é exemplo de organiza-
ção, tudo que fazemos aqui vira 
referência para outras federações, 
por isso acredito que o Estado pre-
cisa ter um representante dentro da 
CBHb para agregar valor, para que 
possamos divulgar e implantar o que 

fazemos aqui em outros lugares do 
país”, ressaltou Cebola.

O paranaense concorre a quatro 
vagas para atletas em atividade na 
modalidade indoor masculino com 
outros 18 jogadores. A eleição 
acontece dia 16 de agosto, das 09 
às 17 horas, pelo site www.cbhb.
org.br/eleicoes. Estão credencia-
dos para votar 1195 atletas e 34 
clubes. Para votar em Marcelo Riz-
zotto utilize a cédula Cebola 04.

CEBOLA é o único candidato paranaense para a eleição de atletas no Colégio Eleitoral da CBHb

DIVULGAÇÃO


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

