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Uso de plasma convalescente 
apresenta resultados positivos
Médicos divulgaram ontem resultados positivos do Protocolo de Plasma Convalescente 
no tratamento de pacientes graves de covid-19 em hospitais de Umuarama e Goioerê. 

O tratamento foi iniciado na última quinta-feira e, até agora, dez pacientes recebe-
ram o tratamento com plasma, sendo que quatro apresentaram respostas positivas e 
nenhum precisou ser intubado. O estudo indica melhores resultados quando o plasma 

é ministrado após até três dias de diagnóstico da doença. l Pág. 7

Elucidado 
A Polícia Civil elucidou o 
assassinato praticado no Conjunto 
Sonho Meu. A investigação 
descobriu que uma provável 
guerra pelo ponto de tráfico 
culminou na morte de um rapaz 
de 22 anos. A mulher acusada de 
ser a mentora do crime foi presa 
na última sexta, e o namorado 
dela, que seria o responsável 
pela execução, foi preso ontem 
pela manhã. l Pág. 9
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Porteira Adentro
Em sessão ordinária realizada na noite da segunda-
feira (10), os vereadores de Umuarama apreciaram o 
Projeto de Lei que institui o “Programa Porteira Adentro”, 
de atendimento aos produtores rurais do Município 
de Umuarama. Na ocasião o texto foi aprovado por 
unanimidade, mas ainda em primeiro turno de discussão 
e votação. O projeto foi encaminhado para pauta da 
Ordem do Dia da sessão de ontem (segunda-feira, 24) e 
novamente submetido a analise em plenário.

 Fomento ao agronegócio
O texto foi assinado pelos vereadores Junior Ceranto e 
Newton Soares e a proposta está voltada às ações de 
execução de obras de infraestrutura, destinadas a fomentar 
a atividade rural, atendendo as necessidades básicas nas 
propriedades rurais localizadas no Município. Tais incentivos 
têm o propósito de subsidiar a produção agropecuária, 
agrícola e/ou agroindustrial, bem como organizando o 
abastecimento alimentar, promovendo o desenvolvimento 
econômico e social de Umuarama.

Plano de Inovação
Vereadores de Umuarama discutiram definitivamente na 
noite de ontem (segunda-feira, 24) em sessão ordinária, a 
criação do Plano Local de Inovação na Educação. Há uma 
semana foram iniciadas as discussões e no primeiro turno 
de votação, o projeto de Lei foi aprovado com unanimidade. 
O Plano Local de Inovação tem o objetivo de apoiar a 
universalização do acesso à internet em alta velocidade 
e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na 
educação básica em Umuarama.

Diretrizes
De autoria do Poder 
Executivo, a intenção do 
projeto, é fazer cumprir 
o Plano Nacional de 
Educação, aprovado por 
Lei Federal em 2014 e 
seguir as diretrizes de 
um decreto federal para 
definição de prioridades 
e ações de inclusão da 
tecnologia e auxílio na 
execução do Programa 
de Inovação Educação 
Conectada, instituído pelo 
mesmo decreto. O programa 
se baseia no diagnóstico do 
grau de maturidade da rede 
municipal quanto à utilização 
pedagógica das tecnologias, 
além de outros critérios 
definidos pelo MEC.

Avaliação
O Plano terá participação 
da sociedade civil e será 
coordenado por Comissão 
de Formulação e Validação 
formado por Conselheiros 
de Educação da Secretaria 
Municipal. Deverá ser 
avaliado periodicamente 
e revisado no máximo, a 
cada 5 anos. A cada dois 
anos passará pelo crivo 
de educadores dentro de 
um Fórum organizado pela 
Secretaria Municipal de 
Educação. Nesta ocasião será 
feito acompanhamento, 
seguido da avaliação 
da execução do plano, 
com vistas a corrigir 
deficiências e distorções 
apuradas na execução.
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Mesa diretora analisa
reabertura da Câmara
Com expediente alterado desde 

março deste ano por conta do novo 
coronavírus, a Câmara Municipal de 
Umuarama possivelmente reabrirá suas 
portas ao público a partir da próxima 
semana. Ao final da tarde da última 
sexta-feira (21) os vereadores que com-
põem a Mesa Diretora do Poder Legisla-
tivo receberam documento emitido pelo 
Presidente da Câmara, vereador Noel 
do Pão, solicitando a elaboração de 
um parecer por parte dos parlamenta-
res acerca da questão.

A iniciativa deve ser tomada em 
comum acordo entre os membros da 
Mesa Diretora, composta pelos verea-
dores Noel do Pão – Presidente, Ana 
Novais – Vice-Presidente, Mateus Bar-
reto – Primeiro Secretário e Jones Vivi 
– Segundo Secretário.

De acordo com a Assessoria de 
Comunicação do Poder Legislativo, 
neste sentido, ainda nesta semana, 
as por tas do Legislativo poderão 
estar abertas e o acesso ao público 
deverá ser retomado.

Republicanos lança ‘Marcão do Kaskata’
pré-candidato a vice de Sandro Gregório

Para garantir a prevenção do contá-
gio, além de rígidos protocolos de saniti-
zação, como higienização das mãos com 
álcool em gel e uso de máscaras, tam-
bém será instalado tapete sanitizante 
na entrada do prédio. Além disso, para 
acessar o prédio, o visitante terá que ser 
submetido à medição da temperatura 

por termômetro digital.
Já a par ticipação popular nas 

sessões parlamentares e demais 
atos legislativos, só será permitida 
mediante recomendação do COE (Cen-
tro de Operações de Emergência), que 
foi oficiado com solicitação de estudo 
de viabilidade do acesso público.

O partido Republicanos, se aliou com 
o Progressistas em Umuarama e lançou 
pré-candidato a vice-prefeito. Marcos Pel-
larigo, o ‘Marcão do Kaskata’ se anuncia 
como o vice candidato de Sandro Gregó-
rio (Progressistas) em sua pré-candida-
tura a prefeito de Umuarama. 

A ideia de lançar o empresário do ramo 
gastronômico e de eventos como vice, par-
tiu de um convite feito pela coligação de 
Gregório, entre o Progressistas, Podemos 
e PSL. De acordo com Marcão, são os 
três mais fortes partidos na atual política 
nacional. “Apesar de o Republicanos não 
apresentar tanta força no âmbito munici-
pal, quanto no cenário nacional, fomos 
convidados a seguir junto com o Sandro 
nesse novo desafio”. 

Marcão do Kaskata é empresário 

em Umuarama há cerca de 30 anos, 
mas está ciente de que tudo pode 
mudar até a convenção partidária. “A 
ideia surgiu há cerca de 30 dias. Sou 
empresário no comércio que mais foi 
prejudicado neste período de pande-
mia e principalmente que menos foi 
representado. Consultei com a minha 
(entre este Maria Pellarigo, militante 
política de décadas e ex secretária 
municipal de educação por duas ges-
tões), para tomar a decisão e decidi, 
que seria sim, mas vice”, salienta.

Marcão ressalta também que o 
Republicanos faz parte da base aliada 
do Governo Federal ao lado do PSL, 
base do Governo, com representantes 
de Bolsonaro na cidade, entre eles o 
Deputado Estadual Delegado Fernando, 

além de o Progressistas vir com o apoio 
do Ricardo Barros e do deputado fede-
ral José Carlos Schiavinato (Toledo). O 
Podemos também conta com o apoio 
dos senadores Oriovisto e Alvaro Dias.

DECISÃO sobre a reabertura não havia sido tomada até a noite de ontem e dependia de um ato da Mesa Diretoraa

ALEX MIRANDA

MARCÃO do Kaskata aguarda convenções para 
definição oficial

DIVULGAÇÃO
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Eleitor
Os prefeitos que vão para 
reeleição ou candidatos que 
querem apoio do governador 
Ratinho Junior afirmam que a 
indicação do candidato a vice 
passa pelo governador que 
está muito bem avaliado nas 
pesquisas. A aprovação de 
Ratinho Junior é bem maior 
da média dos governadores 
brasileiros.

Fórmula perfeita
Um candidato a prefeito no 
Paraná disse à coluna que 
a eleição, na maioria das 
cidades, tem uma fórmula 
perfeita e inclui os apoios do 
governador Ratinho Junior, 
do presidente Jair Bolsonaro 
e do setor produtivo. A 
retomada dos empregos deve 
ser a principal bandeira da 
campanha.

Livro do ex-ministro
Chegará às livrarias no dia 
25 de setembro o livro “Um 
paciente chamado Brasil - Os 
bastidores da luta contra 
o coronavírus”, de autoria 
do ex-ministro da Saúde Luiz 
Henrique Mandetta. No livro, 
Mandetta narra em detalhes 
a luta para conter a covid-19 
durante sua gestão como 
ministro da Saúde. As questões 
envolvendo a cloroquina 
e o isolamento social, e 
demais assuntos que foram 
destaque naquela fase estarão 
contemplados no relato.

Futebol de Salão
O secretário Beto Preto 
(Saúde) não validou o 
retorno dos jogos de futebol 
de salão sem o devido 
cumprimento dos protocolos 
de segurança. A testagem 
pelo padrão RT-PCR faz parte 
das exigências para que 
atletas, comissão técnica, 
arbitragem e colaboradores 
possam realizar as 
partidas. É necessário que 
as condições efetivas de 
segurança para o retorno 
das partidas, cumprindo 

os protocolos e exigências 
sanitárias, sejam atendidas.

Fora da casinha
O líder do Governo na 
Câmara, Ricardo Barros (PP), 
afirmou que o Judiciário e 
o MP “estão muito fora da 
casinha” e que dedica seu 
mandato como deputado 
a “enquadrá-los”. Barros 
afirmou que “a força-tarefa 
da Operação Lava Jato 
desesperadamente quer 
esconder do procurador-
geral da República, Augusto 
Aras, os seus métodos”.

Em recuperação
As vendas no comércio varejista 
paranaense cresceram na 
primeira quinzena de agosto 
na maior parte dos segmentos, 
recuperando parte das 
perdas registradas no ano. 
Venderam mais: áudio, vídeo 
e eletrodomésticos (49%); 
informática e telefonia (26%), 
material de construção e 
ferragens (22%), hipermercados 
e supermercados (12%), 
farmácias (10%), cama, mesa 
e banho (8%), cosméticos, 
perfumes e higiene pessoal 
(5%) e veículos novos (1%) - 
este último, aliás, registrou o 
primeiro respiro de vendas 
desde janeiro.

Empregos
O governador Ratinho Júnior 
manteve os investimentos 
em áreas essenciais, 
principalmente na geração de 
empregos, já que a pandemia 
tirou muitas pessoas do 
mercado de trabalho e levou 
vários pequenos e médios 
empresários a amargar 
enormes prejuízos. Segundo o 
governador, o desempenho é 
o quarto melhor do País, atrás 
apenas de São Paulo (22.967), 
Minas Gerais (15.843) e Santa 
Catarina (10.044). O Paraná 
criou 8.833 empregos com 
carteira assinada em julho, 
um incremento de 214% 
em relação a junho, quando 
foram abertas 2.829 vagas.

Judiciário e MP 
‘fora da casinha’

O deputado fede-
ral Ricardo Barros (PP-
PR), líder do governo na 
Câmara dos Deputados, 
disse em entrevista 
ontem (segunda-feira, 
24) que o Poder Judiciá-
rio e o Ministério Público 
“estão muito fora da casi-
nha” e que dedica o seu 
mandato como deputado 
a “enquadrá-los”. Ele 
também afirmou que “a 
força-tarefa da Operação 
Lava Jato desesperada-
mente quer esconder 
do procurador-geral da 
República Augusto Aras 
os seus métodos”.

Aras deve decidir 
até setembro o futuro 
da força-tarefa da Lava 
Jato, mas já apontou 
que pretende impor uma 
“correção de rumos” 
com a adoção de um 
novo modelo de inves-
tigação, sem métodos 

“personalistas” nem 
“caixas-pretas”.

“Foi excelente o resul-
tado da Lava Jato no 
combate à corrupção. 
Não tenho dúvida disso. 
Mas o combate ao crime 
foi feito cometendo cri-
mes? É essa a pergunta 
a qual a sociedade quer 
resposta”, disse Barros.

O parlamentar res-
saltou ainda na entre-
vista, que a aproxima-
ção do presidente Jair 
Bolsonaro com parla-
mentares do Congresso 
Nacional, em especial 
os que fazem par te do 
‘Centrão’, não é um 
“toma lá dá cá”, uma 
das práticas que Bolso-
naro prometeu, durante 
a campanha de 2018, 
acabar. Segundo Bar-
ros, o presidencialismo 
de coalizão está pre-
visto na Constituição.

DEPUTADO aponta que Poder Judiciário e o Ministério Público “estão muito 
fora da casinha” e dedica o seu mandato a “enquadrá-los”

DIVULGAÇÃO
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Sicredi realiza reunião
de prestação de contas

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd 
PR/SP realizou a reunião de 
prestação de contas sobre o 
exercício do primeiro semestre 
de 2020. O evento do último dia 
20 aconteceu de forma vir tual 
e contou com a participação de 
delegados de núcleos e de inte-
grantes dos comitês Jovem e 
Mulher. Para a instituição finan-
ceira, esse é um dos momentos 
mais impor tantes do ano, pois 
é quando são apresentados 
os resultados alcançados e as 
ações concretizadas no período.

A cooperativa, que atua em 43 
cidades no estado do Paraná e 
em 8 cidades no estado de São 
Paulo, incluindo a capital paulista 
e cidades vizinhas do grande 
ABCD, teve como foco principal 
no período os seus mais de 1150 
colaboradores e 158 mil associa-
dos. O cuidado com as pessoas 
foi redobrado, por meio de ações 
que seguiram todos os protocolos 
para que os associados pudes-
sem sem atendidos. Com o isola-
mento social, todas as reuniões, 
treinamentos e eventos foram 
realizados de forma online, entre 
eles a Assembleia Geral, que 
consolidou o processo assem-
blear e elegeu os Conselhos de 
Administração, Fiscal e a Dire-
toria Executiva, eleições essas 
homologadas pelo BACEN.

Mesmo durante esse período, 
a cooperativa continuou em 
expansão, abriu três novas agên-
cias, aumentou em 8,5% a base 
de associados e captou ainda 
mais recursos para liberação de 
crédito emergenciais que aten-
dessem o que as pessoas mais 

Tecnologia
Recentemente, a cooperativa deu início a liberação do WhatsApp Enterprise, 

onde o associado tem atendimento rápido e próximo com a agência em alguns 
cliques. Até o fim do ano, mais essa ferramenta de apoio aos associados será 

liberada para todas as agências. “Para nós, esse momento de prestação de contas 
é de extrema importância, pois é mais uma oportunidade que temos de deixar 

os nossos associados informados sobre tudo o que acontece. Esse é um princípio 
de transparência, que gera confiança e promove o crescimento da cooperativa 
e de toda a comunidade”, destacou o presidente da Sicredi Vale do Piquiri Abcd 

PR/SP, Jaime Basso. Além de apresentar números e as ações, a programação 
deste ano contou também com a live “Supercooperação e Prosperidade”, com as 
participações de Jaime Basso e do jornalista José Luiz Tejon Megido. O evento foi 

realizado ontem (segunda-feira, 24).

precisavam para conduzirem as 
suas atividades. Entre esses pro-
dutos, os destaques são a linha de 
crédito para folha de pagamento, 
o Pronampe e linha emergencial 
própria da cooperativa.

INCENTIVOS
Os associados foram incenti-

vados a utilizar a tecnologia por 
meio de facilidades disponibili-
zadas pelo Sicredi. O Conecta, 
marketplace que aproxima os 

associados para compra e venda 
de produtos, é um deles.  Em 
campanhas institucionais, a coo-
perativa vem premiando associa-
dos que poupam e que investem 
em capital social, além de valori-
zar cada vez mais o crescimento 
da economia local e das boas 
práticas. Tudo isso reflete no 
impacto que a instituição finan-
ceira tem nas comunidades em 
que está presente.

ASSESSORIA

INSTITUIÇÃO reuniu delegados de núcleos e integrantes dos comitês Jovem e Mulher para apresentar os 
números e as ações do primeiro semestre do ano
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EDITAL DE INTIMAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA MAR-
CELO PIMENTEL BERTASSO CÍVEL DA COMARCA 
DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA 
DA LEI, ETC...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem que, através dos 
autos nº 0005545-45.2013.8.16.0173 de Cum-
primento de Sentença onde é exequente Banco 
Mercantil do Brasil S/A executado(a) Luis Eduardo 
Souza, vem tornar público e de conhecimento geral 
de que por este ato procede a INTIMAÇÃO do(a) 
executado(a) Luis Eduardo Souza, inscrito(a) no 
CPF/CNPJ nº 700.403.871-86, atualmente em lugar 
incer to e não sabido, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, efetue o pagamento da quantia de 
R$ 117.590,94 (cento e dezessete mil quinhentos 
e noventa reais e noventa e quatro centavos), sob 
pena de ser acrescida ao montante da condenação 
multa prevista no ar tigo 523, §1º, do CPC, no per-
centual de 10% (dez por cento).
E, para que chegue ao conhecimento de todos os inte-
ressados, para que no futuro não aleguem ignorância 
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publi-
cado e afixado na forma da Lei.
Umuarama, 29 de julho de 2020.
Marcelo Pimentel Bertasso Juiz de Direito

Centro de Psicologia da Unipar abre 
inscrições para atendimento público

O CPA – Centro de Psicolo-
gia Aplicada, criado em 1993 
pelo curso de graduação em 
Psicologia, dando suporte a 
estágio e outras ações de 
cunho científico e social, 
realiza, anualmente, cerca 
de dois mil atendimentos. 
Neste ano, a pandemia atra-
sou o reinício dos trabalhos. 
Só agora, com a autorização 
da Prefeitura as atividades 
presenciais serão retomadas.

Tudo começa pela tria-
gem: os interessados devem 
agendar horário para a entre-
vista por telefone. “Todos que 
se inscreverem terão agen-
damento para vir ao CPA con-
versar com uma psicóloga, 
que irá ouvir suas queixas 
e, dependendo da gravidade, 
será inserida na lista de 
espera”, avisa a coordena-
dora do curso de Psicologia, 
professora Clarice Catelan.

Novo endereço
Com estrutura mais moderna e mais aconchegante, 

a nova sede do CPA (Centro de Psicologia Aplicada) da 
Universidade Paranaense está Avenida Rolândia, 4397 

[mas continua fazendo parte do complexo de prédios do 
Câmpus-Sede]. Em seus 450m2, além dos consultórios, 
conta com várias salas, entre elas as de orientação de 
estágio e a de apoio a estudos com copa. Todos estão 
decorados com muito capricho, o que deu aos espaços 

também beleza e leveza.

ASSESSORIA

AS vagas são para pessoas de todas as idades e a lista é para evitar aglomeração 
na sala de espera. Neste ano, não será cobrada taxa de atendimento

As vagas são para pes-
soas de todas as idades e 
a lista é para evitar aglome-
ração na sala de espera. 
Neste ano, não será cobrada 
taxa de atendimento.

Os estagiários foram trei-
nados no início do ano com a 
supervisão da professora Cla-
rice e das psicólogas Mônica 
Maniezo e Silvileny Poncette 
e foram aler tados em rela-
ção às recomendações dos 
órgãos de saúde para evitar 
contágio pelo coronavírus. 
“Estamos tomando todos os 
devidos cuidados sanitários, 
que vão da higienização das 
mãos e adoção de equipa-
mentos de proteção indivi-
dual à aferição da tempe-
ratura de todos, antes de 
entrarem no CPA”, garante 
a coordenadora.

O curso de Psicologia 
da Unipar tem cerca de 

300 alunos. E todos podem 
usar o CPA, já que o local 
dá supor te a outros proje-
tos de extensão do curso 

de Psicologia, extramuros, 
que atendem UBS’s, esco-
las, hospitais, delegacia da 
mulher, CAP’s e ONG’s.

Índice em % JUN JUL ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,26 0,36 0,46 2,31
IGP-M (FGV) 1,56 2,23 6,71 9,27
IGP-DI (FGV) 1,60 2,34 6,98 10,37

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
25/7 a 19/8 0,5000 0,1303 0,0000
26/7 a 20/8 0,5000 0,1303 0,0000
27/7 a 21/8 0,5000 0,1303 0,0000
28/7 a 22/8 0,5000 0,1303 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,82% 22,97 
Vale ON +1,22% 62,96 
ItauUnibanco PN +1,66% 24,48 
Eletrobrás ON +9,74% 37,39 
Embraer ON +5,52% 7,64 
Yduqs ON -6,10% 30,34

IBOVESPA: +0,77% 102.297 pontos

Índice JUN JUL AGO
IGP-M (FGV) 1,0651 1,0731 1,0927
IGP-DI (FGV) 1,0681 1,0784 1,1037
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,94
Libra est. 0,76
Euro 0,85
Peso arg. 73,73

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,2% 5,5930 5,5940 +7,2%
PTAX  (BC) -0,2% 5,5948 5,5954 +7,5%
PARALELO -0,5% 5,2200 5,8400 +6,4%
TURISMO -0,5% 5,2200 5,8200 +6,4%
EURO 0,0% 6,6024 6,6048 +7,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (JUL) 1.620,01 0,29 1,66 2,80
Oeste (JUL) 1.627,27 0,26 1,28 2,95

DÓLAR 24/08

Iene R$ 0,0528
Libra est. R$ 7,32
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.243,32 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/08

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: 2,0%  | TJLP: 4,91%

Em 24/08 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 125,00 1,6% 15,7%
SOJA Paranaguá 132,00 3,1% 14,8%
MILHO Cascavel 54,00 1,9% 16,1%

SOJA 899,75 -1,00 0,1%
FARELO 289,10 -1,10 -1,5%
MILHO 331,75 4,75 1,7%
TRIGO 520,75 -6,50 -3,5%

SOJA 113,53 0,8% 12,5%
MILHO 47,70 1,1% 13,7%
TRIGO 58,26 0,0% 0,1%
BOI GORDO 219,50 0,2% 3,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 24/08 PR DIA 30d.

Em 24/08 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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Plasma
convalescente

A equipe médica do 
SAMUTI – Ser viço de 
Ações em Medicina de 
Urgência e Terapia Inten-
siva divulgou ontem 
(segunda-feira, 24), dados 
sobre o uso do Protocolo 
de Plasma Convalescente 
no tratamento de pacien-
tes graves de Covid-19 
nos hospitais Santa 
Casa Maria Antonieta de 
Goioerê e Hospital Cemil 
de Umuarama, iniciado na 
última quinta-feira (19).

Dez pacientes rece-
beram o tratamento com 
plasma até agora, sendo 
seis em Goioerê e quatro 
em Umuarama.

“Os quatro pacientes 
de Goioerê que foram 
tratados logo no início 
dos sintomas, apresen-
taram respostas positi-
vas e nenhum precisou 
ser entubado. Os outros 
dois, ambos internados 
há mais de 20 dias antes 
do início do tratamento, 
estavam fora da melhor 
janela terapêutica. Os 
dados que estamos 
obtendo são semelhantes 
aos demonstrados em 
estudos clínicos, onde os 

melhores resultados são 
aqueles em que o uso 
do Plasma ocorre após 
até três dias de diagnós-
tico da doença”, explica 
o médico intensivista, 
Jackson Erasmo.

Um dos pacientes de 
Umuarama recebeu alta 
da UTI ontem mesmo. Os 
outros três apresentaram 
melhoras consideráveis 
no quadro de saúde e 
permanecem sob cuida-
dos intensivos. Um quinto 
paciente, também de 
Umuarama, já iniciou o 
tratamento com plasma.

Segundo os especia-
listas, o mecanismo da 
doença é complexo e afeta 
diversos órgãos como rins, 
cérebro, fígado, coração e 
não só no pulmão. 

“O uso do plasma nos 
pacientes mais graves 
tem o objetivo de matar o 
vírus, que pode continuar 
se multiplicando durante 
a evolução da doença e 
agravar o quadro. Os 
anticorpos presentes no 
plasma matam então o 
vírus ativo, barrando 
essa evolução”, explica 
o médico.

APLICAÇÃO de Plasma em paciente internado na UTI rende resultados positivos

ASSESSORIA

Gôndolas cheias
O setor supermercadista 
também tem lucrado mais 
nessa pandemia, a exemplo 
das farmácias. Dados da 
Abras (Associação Brasileira 
de Supermercados) passados 
à Coluna registram leve 
alta em comparação com 
2019. O primeiro semestre 
foi positivo para o setor, 
que registrou crescimento 
real (deflacionado pelo 
IPCA/IBGE) de 3,47%, de 
janeiro a junho, de acordo 
com o Índice Nacional de 
Vendas da Abras. No mês 
de junho, os supermercados 
apresentaram alta de 2,78% 
em relação ao mesmo 
período do ano passado. 
De janeiro a maio o setor 
supermercadista acumulou 
alta real de 5,63% na 
comparação com o mesmo 
período de 2019.

Cadê?
Lembram da estante com a 
grife de Sérgio Rodrigues, 
do patrimônio da Câmara 
dos Deputados, em leilão 
em site Empório Brasil que 
registramos ontem? Sumiu 
da página. E a Câmara não 
faz ideia de como a peça, 
com lance mínimo de R$ 23 
mil, foi parar lá. 

Dançou 
O Vaticano já estava de 
olho nas operações do Pe. 
Robson, da Santuário Pai 
Eterno, em Trindade (GO). 
Ontem, a Arquidiocese 
de Goiânia o afastou das 
funções eclesiásticas.

Aliás...
... não há no mundo, na 
História da Igreja, um padre 
que tenha arrecadado e 
movimentado mais de R$ 2 
bilhões em dez anos. Só o 
Banco do Vaticano, e mais 
que isso.

Gastrô 
O conhecido advogado 
Kakay, de Brasília, manteve 

os investimentos em três 
frentes mesmo com a 
pandemia. Vai reabrir o 
Piantas, reabriu o A Mano, 
italiano novo point de 
políticos e de togados de 
Brasília, e em breve abre 
uma casa de carnes.

Tabelinha
Após lucro recorde este 
ano, o Banco de Brasília, 
sob comando de Paulo 
Henrique Costa, espera 
bons resultados no 
marketing com o patrocínio 
do Flamengo até o fim 
do ano. As receitas das 
parcerias e estimativas são 
animadoras.

(Sa)botagem
As médias e grandes 
empresas de navegação 
brasileiras desancam o PL 
elaborado pelo Governo 
que liberou a cabotagem 
na costa do País de navios 
sem tripulação brasileira. 
O projeto atende a cinco 
grandes multinacionais. 

Contramão 
O PL do Palácio sobre a 
cabotagem vai contra a 
praxe de leis similares 
de países como Estados 
Unidos e Inglaterra, que 
protegem seu mercado. 
Mas aqui é Brasil, uma 
mãe para estrangeiros...

Papo de Executivos 
O CEO da TIM, Pietro 
Labriola, e o CFO da 
operadora, Adrian Calaza, 
participam hoje de uma 
conversa sobre mercado 
financeiro, investimentos 
e gestão no Stock Pieckers, 
maior podcast do Brasil 
sobre mercado financeiro. 
Será às 11h no YouTube.
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PRF ‘fecha’ divisa e realiza 
grandes apreensões de cigarros

450 mil maços
Na última sexta-feira, (20) os patrulheiros apreenderam 450 mil cartei-

ras de cigarros contrabandeados naquele mesmo posto de fiscalização, em 
Alto Paraíso. O motorista, 32 anos de idade, foi preso e afirmou que trans-

portava milho a granel, porém, quando os agentes solicitaram que apre-
sentasse a nota fiscal da carga, confessou que, na verdade, transportava 

cigarros contrabandeados, e que teria adquirido a carga em Itaquiraí/MS e 
seguiria para Maringá. O valor estimado das mercadorias gira em torno de 
R$ 2,250 milhões. O motorista foi preso e levado, juntamente com o cami-

nhão e a mercadoria à Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Homem procurado é preso depois de sofrer acidente
Um homem identificado 

apenas pelas iniciais L.M.O., 
de 36 anos, foi preso no 
domingo (23), em São Jorge 
do Patrocínio. Ele era pro-
curado pela Justiça e foi 
encaminhado para a delega-
cia de Polícia Civil. Em nota 
o 25º Batalhão de Polícia 

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu na manhã 
de ontem (segunda-feira, 24), 
uma carreta carregada com 
cigarros paraguaios. A ação 
aconteceu na rodovia federal 
BR-487, dentro dos limites do 
município de Alto Paraíso.

A carreta trazia uma grande 
carga de cigarros contrabandea-
dos do Paraguai.

Segundo assessor ia de 
comunicação da PRF, a ação 
aconteceu durante uma fiscali-
zação de rotina, que aconteceu 
em frente a Unidade Operacio-
nal de Por to Camargo.

A equipe policial deu ordem 
de parada ao veículo de carga, 
o condutor desobedeceu e 
empreendeu fuga até alcan-
çar  uma reg ião de mata, 
onde abandonou o veículo e 
se escondeu no mato.

Ao verificar a carroceria do 
veículo, os policiais constata-
ram que estava carregado com 
os produtos trazidos ilegal-
mente para o Brasil. Foram rea-
lizadas buscas na região para 
localizar o motorista, porém, 
ele não foi mais avistado.

O veículo ostentava placas 

Militar informou que por volta 
as 17h30 foi atender a um 
acidente de trânsito na área 
rural, na estrada São Henri-
que. No local havia um Fusca 
cujo condutor perdeu o con-
trole e colidiu contra um bar-
ranco. Com o impacto o pas-
sageiro sofreu uma lesão e 

ficou desacordado. Ele foi 
socorrido por uma ambulância 
até o Pronto-Atendimento e 
durante a consulta à sua iden-
tidade, foi contatado que ele 
era procurado pela Justiça. 
Após receber alta médica o 
passageiro foi levado para a 
delegacia em Altônia.

falsas e as verdadeiras foram 
encontradas pelos patrulhei-
ros no interior da cabine. O 

carregamento e o veículo foram 
levados à delegacia da Receita 
Federal de Guaíra.

PRODUTO contrabandeado foi apreendido em ação da PRF na divisa estadual entre Paraná e 
Mato Grosso do Sul

DIVULGAÇÃO
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Casal envolvido em homicídio no 
Sonho Meu é preso pelo GDE

Um casal que vinha sendo 
investigado pela Polícia Civil 
desde o início de julho deste ano, 
foi preso em duas ações distintas 
realizadas na sexta-feira (20) e na 
manhã de ontem (segunda-feira, 
24). Eles estão sendo acusa-
dos do assassinato de Douglas 
Rodrigo Monteiro da Silva, 22. O 
crime foi praticado no Conjunto 
Habitacional Sonho Meu.

Na manhã de ontem os investi-
gadores que integram 0o Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) cumpri-
ram mandado de prisão temporá-
ria em desfavor de M.A.N.L., 24 
anos, acusado de ser o executor 
de Douglas. O homem foi preso 
quando chegava em uma residên-
cia no Parque Irani.

A namorada, investigada pela 
polícia e suspeita de ser a men-
tora do assassinato, foi capturada 
pelos policiais na sexta-feira.

O ASSASSINATO
O homicídio ocorreu em 11 

de julho, por volta das 22h30, 
na Rua Olavo Bilac, esquina com 
Rua Laurindo Rabelo, Conjunto 
Sonho Meu. Na ocasião, Dou-
glas Rodrigo foi alvejado em via 
pública com diversos disparos de 
pistola de calibre 9 milímetros.

O autor dos disparos teria 
fugido em um veículo Toyota 
Corolla, de cor prata, que era con-
duzido pela namorada.

GUERRA DO TRÁFICO
De acordo com as investiga-

ções, o crime foi praticado em 
razão de uma disputa por pon-
tos de distribuição de drogas no 
bairro Sonho Meu. O suspeito 
dos disparos e a vítima já tinham 
passagens pelo sistema peniten-
ciário e ambos eram monitorados 

por tornozeleira eletrônica.
O delegado Gabriel Menezes, 

presidente do inquérito policial, 

relatou que foram expedidas pri-
sões temporárias, válidas pelo 
prazo de 30 dias.

ACUSADO de executar vítima à tiros no Conjunto Sonho Meu foi capturado no Parque Irani

ALEX MIRANDA

PMs do 7º Bata-
lhão apreenderam, 
no domingo (23), 
410 quilos de 
maconha e pren-
deram um homem 
de 35 anos em 
Tapejara. A ação 
aconteceu por volta 
das 18h10 durante 
patrulhamento pelo 
centro da cidade, 
até que um Ônix 
foi abordado. O 
condutor fugiu em 
alta velocidade até 

a rodovia PR-323, onde abandonou o veículo e tentou fugir a pé, mas foi capturado. 
Dentro do carro estava a droga, que seria entregue em Maringá. Ainda, durante 
uma consulta ao sistema integrado da polícia, foi descoberto que o Ônix havia sido 
roubado no último dia 18, em Arapongas.

DIVULGAÇÃO
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Novo portal de cursos
Para que uma informação chegue até o seu 

público-alvo, é preciso organizá-la de maneira que 
possa ser encontrada facilmente. Como dizia o 
pensador italiano Umberto Eco, informação excessiva 
e pouco organizada é igual ao silêncio.

Pensando nisso, o SENAR-PR decidiu dar um novo 
formato para o seu catálogo de cursos, para que os 
produtores e trabalhadores rurais do Paraná disponham 
com mais facilidade do conhecimento que a entidade 
oferece gratuitamente em suas formações. Com mais 
de 300 títulos diferentes de cursos, muitas vezes o 
aluno não sabe em qual deles encontrará a informação 
que necessita na sua atividade. Por isso, o novo portal 
do SENAR-PR conta com mecanismos de busca que 
procuram as formações de acordo com as áreas de 
interesses do usuário, como agricultura, pecuária, etc.

Ao clicar em um curso, ele encontrará todas 
as informações importantes, como conteúdo, pré-
requisitos, materiais necessários e carga-horária, além 
da um breve vídeo explicativo.

Vale lembrar que por enquanto os cursos presenciais 
do SENAR-PR estão suspensos por conta da pandemia 
do novo coronavírus. Mas as formações na categoria 
Ensino a Distância (EaD) continuam a plano vapor. O 
novo portal também permitirá que o aluno marque uma 
formação do seu interesse para ser avisado quando 
houver novas turmas. Outra facilidade é um contato 
direto via Whatsapp para ajudar os interessados que 
encontrarem dificuldades neste processo.

Acesse o portal de cursos do SENAR-PR:    
https://cursos.sistemafaep.org.br

sistemafaep.org.br

Desfile em trajes íntimos 
e aglomeração em Mariluz

No ú l t imo 
final de semana 
foram registra-
das aglomera-
ções no centro 
de Mariluz (38 
km de Umua-
rama), que cau-
saram revolta 
na população. 
A maioria dos 
questionamen-
tos é relativa ao fato de 
que em tempos de pan-
demia, uma das princi-
pais recomendações é 
para que as pessoas 
fiquem em casa.

Porém, o que se pode 
ver nos vídeos divulga-
dos em redes sociais, 
são dezenas de pessoas 
em postos de combus-
tíveis e, inclusive, uma 
mulher trajando roupas 
íntimas, se exibindo em 
um veículo conversível – 
desrespeitando também 
as leis de trânsito.

A assessoria do 7º 
Batalhão da PM, através 
de nota, relatou que foram 
realizados patrulhamen-
tos e visualizada a VW/
Brasília conversível transi-
tando pela avenida Marília. 
Após checado no sistema 
SESP/Intranet, o veículo 
foi apreendido e encami-
nhado ao pátio do Detran, 
pelo artigo 230 inciso 7 do 
ctb (conduzir veículo com 
característica alterada)”.

O secretário de Saúde 
de Mariluz, José Aparecido 

Ferreira informou que já 
forma iniciadas as reu-
niões com a equipe da 
Saúde e do Depar ta-
mento Jurídico da Prefei-
tura para verificar ações 
que serão tomadas.

José Aparecido res-
salta que a Prefeitura 
possui uma equipe de 
monitoramento e acom-
panhamento de casos 
da Covid na cidade e que 
o município possui ambu-
latório para atendimento 
dos pacientes com sus-
peita da doença.

Esclareceu que esta 
equipe é responsável 
por fazer orientações em 
comércio, como restri-
ções de aglomerações. E 
que a equipe esteve no 
local onde ocorreram as 
aglomerações do final de 
semana e fez as orienta-
ções ao proprietário. Apa-
recido apontou também 
que um boletim de ocor-
rências foi lavrado pela 
PM e normas através de 
um novo decreto pode-
rão ser estabelecidas no 
decorrer da semana.

FLAGRANTE de mulher seminua em carro conversível e 
aglomeração gerou revolta aos moradores de Mariluz
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Algumas mudanças que você deseja para a sua carreira terão mais 
chance de se concretizar hoje. Você vai mostrar mais interesse e 
vontade de progredir no trabalho e isso pode abrir novas portas para 
você no emprego e ainda garantir uma grana extra para o bolso.

Touro 21/04 a 20/05
Trabalhar em equipe e trocar ideias deve garantir resultados 
positivos para todos e você ainda pode aprender com a expe-
riência dos outros. Hoje também alguns astros podem despertar 
saudade ou preocupação com alguém que mora longe. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você terá sorte em todas as parcerias que fizer, só precisa ter 
jogo de cintura se firmar sociedade com parentes: saiba negociar 
e fazer acordos. No amor, o romance está no ar e a Lua na Casa 
7 indica um bom dia para iniciar um namoro.

Câncer 21/06 a 21/07
Você pode surpreender os chefes e colegas com ideias e pro-
postas inovadoras. Há risco de enfrentar atrasos ou mal-enten-
didos no emprego à tarde. Aposte em papos descontraídos para 
se aproximar de alguém especial.

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
Respeite o desejo de se isolar e busque um lugar tranquilo para 
cumprir as suas tarefas. Assim, será mais fácil se concentrar e 
dar conta do recado. Pode conhecer um crush magia e sentir 
uma atração irresistível. 

Aquário 21/01 a 19/02
A Lua na Casa 11 vai facilitar as parcerias e avisa que você 
poderá contar com o apoio dos amigos para o que precisar. 
No amor, quem está na pista pode querer continuar assim por 
um tempo, mas terá muita facilidade para fazer amizades e se 
aproximar das pessoas na paquera. 

Peixes 20/02 a 20/03
Troque ideias com os colegas, pois isso será bem positivo para 
os seus projetos. Só precisa ter cuidado com uma sociedade à 
tarde: o clima pode ficar tenso e vai exigir doses extras de jogo 
de cintura. No amor, Vênus segue o baile firme e forte no seu 
paraíso astral e envia ótimas vibrações.

A Lua em Sagitário renova seu otimismo e dá forças para correr 
atrás dos seus objetivos. Terá clareza para seus objetivos e 
muita habilidade para defender seus projetos.  Terá ajuda para 
agilizar as tarefas. Nas paqueras, seu jeito alegre e alto-astral 
vai chamar atenção e pode atrair muitos admiradores. 

Use seu carisma para agradar os colegas, os chefes e clientes. 
Você também pode faturar uma grana extra em jogos e sorteios: 
faça sua fezinha. Na paquera, seu charme será irresistível e os 
matches vão surpreender.

Com Mercúrio em Virgem, você terá muita facilidade para dialo-
gar e convencer as pessoas. A Lua na Casa 4 também incentiva 
você a explorar a sua experiência para brilhar no trabalho. Bom 
dia para tirar um velho projeto da gaveta e colocar em prática. 

Você pode ter boas ideias no trabalho e saberá direitinho o que 
dizer para convencer as pessoas. Você só precisa ter cuidado 
com o que fala à tarde, pois há grande risco de deixar escapar 
um segredo e enfrentar transtornos por isso. Encontros e papos 
descontraídos vão facilitar as paqueras.

A Lua entra na Casa 2 e traz sorte com grana.Agora, o astro 
forma uma quadratura com o Sol à tarde e isso indica que pode 
ter problemas com amigos por causa de grana.Vênus indica que 
pode conhecer um crush bem parecido com você. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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engenheiro
Capital da

Itália

Camarão
(bras.)
Tubos

de água

Tipo de
vinho

Quadro
de avisos

Primeira
consoante

Dois
talheres

Ser 
proprie-

tário

3/bag. 4/alma. 6/fabril — on-line — seriar.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Quando tudo parecer sem resposta, liste todas as possí-
veis soluções que você possa imaginar naquele momen-
to. Sente-se consigo e diga a você mesmo que não há 

nada impossível de  ser resolvido. Jamais se deixe entrar 
no ciclo do desespero e parta para a ação”  Ok? 

(Wallace LIma)

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 

da coluna -, 
Luiza Lima, 
Guilherme 

Prando,  Er-
nesto Alessan-
dro Tavares e 

Hitoshi Furuya.  
Da coluna: 
felicidades

Palestra
Em destaque na agenda do Sebrae a 

palestra online ‘Tecnologia, Or-
ganizações e Inovação - Colocan-
do Ideias para Trabalhar’, com o 

especialista em cultura digital Gil 
Giardelli. Anote na agenda: amanhã 
dia 25, às 19h30. Tendo como públi-
co-alvo universitários, comerciantes 
e lideranças, marcará o lançamento 
do projeto Arenito Trade Academy - 
Empreendendo na Jornada Acadêmi-
ca.  Garanta sua inscrição acessando 

https://bit.ly/3l1GW39. 

Bem-sucedido!
O destaque desta edição vai para Luiz Fernando Guarnieri, que comandou o 

Encontro de Corais da Unipar on-line, na sexta, e comemora o sucesso do evento. 
Segundo ele, houve bastante interação dos cantores com o público. Participaram 
os grupos de Guaíra, Toledo, Francisco Beltrão, além do de Umuarama. Luiz Fer-
nando é professor, ator e diretor do Pitoresco Grupo de Teatro Unipar. A live está 

disponível no canal da Unipar no  YouTube para quem quiser conferir.

ARQUIVO UNIPAR

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!

C
R

E
C

I 1
76

5-
J

TOP LIFE 
Imagine você ter  todas estas opções para desfrutar no seu dia-a-dia:  área de lazer, salão 
de festas, espaço kids, espaço gourmet, academia, piscina adulto com borda infinita (a 

única de Umuarama), piscina infantil, café e conveniência, coworking, lavanderia compar-
tilhada, bicicletário, tool sharing, car wash e pet care. Este é o novo estilo de vida que a 
Imobiliária Morena dispõe pra você em studios práticos, compactos e funcionais. O Top 

Life se antecipa ao futuro e te coloca ao lado do conforto e da praticidade. 

DIA D, no SESC! 
No próximo sábado (29), o 
Sesc Umuarama em parceria 
com o Tiro de Guerra reali-
za o Dia D da Campanha do 
Agasalho. A ação acontecerá 
das 9h às 17h na Unidade do 

Sesc, e você poderá doar itens 
de vestuário, cama, mesa, 

banho, cobertores e calçados. 
Sua doação será recebida com 

toda a segurança em sistema de 
Drive Thru.E para facilitar ainda 

mais, nas ruas do entorno do 
Sesc, o Tiro de Guerra irá passar 
nas residências recolhendo as 
doações.Destacamos que para 

esta ação a equipe Sesc tomará 
todas as medidas de segurança 
e higiene. Separe a sua doação 
e faça a diferença na vida de 
quem tanto precisa pois onde 
há calor, há mais vida! O Sesc 
Umuarama fica na  Rua Domin-

gos G. de Paula, 2700.

Novidades em 2021!
O advogado Jesuíno Pereira de Oliveira Junior (foto)  lança em 2021 um livro de 

Direito intitulado “A Gravidade do Direito: A importância da norma jurídica para so-
brevivência do homo sapiens” -, a obra traça um diálogo entre biologia evolutiva e Teoria 
do Direito. Formado pela Universidade Paranaense, em 2010, é atuante na área do Direito 

médico e empresarial. E também especialista em Direito Aplicado. Enquanto aguarda a 
publicação da obra  para o ano que vem e o respectivo lançamento , o advogado Júnior 

Oliveira se concentra  nas suas atividades profissionais e no seu hobby: a leitura. 

LUCI LEMES
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TRAILBLAZER LTZ DIESEL

..........17/18 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO ............ R$ 83.900,00

..........18/19 .................... BRANCO  .........COMPLETO, AUT, COURO, 7L .... R$ 184.900,00

..........13/14 .................... PRATA ...............COMPLETO ..................................... R$ 37.900,00

..........18/18 .................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT, COURO .......... R$ 109.900,00

COBALT 1.4 LTZ

EQUINOX LT TURBO

CRUZE SEDAN LTX I TURBO
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NOTÍCIAS DA

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

Na sequência dos debates 
sobre modernas 

metodologias e tecnologias na 
educação, a Unipar promoveu 
um webinar com o head do 
Google for Education no Brasil, 
Alexandre Campos. De São 
Paulo, via YouTube, o executivo 
focou seu discurso na evolução 
e popularização do ensino em 
ambiente digital. A pandemia da 
covid-19 acelerou esta revolução e 
as novas ferramentas disponíveis 
para professores e estudantes 
nunca foram tão disputadas. 
“Momento triste este que 
estamos vivendo, desafiador, 
mas ao mesmo tempo cheio de 
oportunidades”, disse, buscando 
alertar os espectadores sobre as 
mudanças culturais globais que 
estão ocorrendo e a necessidade 
de as escolas acompanhá-las. 

“A resistência às mudanças 
diminuíram e com isso tivemos 
ganho de produtividade”, 
destacou, acrescentando que o 
Google for Education construiu 
soluções simplificadas para atender 
as demandas dos processos de 
ensino/aprendizagem. “Fico feliz 
em saber que, diante desta parada 
brutal, a nossa plataforma ajudou 

a reduzir o distanciamento social 
entre aluno e professor e aluno e 
colegas”.

Ele também elogiou a Unipar 
por ter se antecipado na adoção 
das novas tecnologias e nos 
investimentos em capacitação de 
seus professores, para garantir 
eficiência na transição do ensino 
em ambiente físico para o virtual. 
“Temos uma parceria de longa data 
[desde 2015], por isso é sempre 
um grande prazer conversar com 
vocês”, exclamou.

Professores e alunos das sete 
Unidades da Unipar Participaram. 
A palestra está disponível no canal 
da Unipar no YouTube. 

Webinar com head do Google no Brasil 
discute novos rumos da educação

Alexandre Campos, em live: 
elogios aos investimentos da 

Unipar em metodologias ativas 
e capacitação dos professores EXTRAVIO DE ALVARÁ 

LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA 
SANTOS, inscrita sob nº CPF 
147.164.619-98, estabelecido 
na Rua Bandeirantes, 3882, 
Zona VI, CEP 87504-170, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará munici-
pal nº 23.398. Com esta publica-
ção o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

Mais 13 casos de covid-19 
foram registrados na segunda-feira 
(24), pela Secretaria Municipal de 
Saúde, elevando para 867 o total 
de pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus em Umuarama, desde 
o início da pandemia.

Desse universo, 726 umua-
ramenses se recuperaram e 13 
foram a óbito.

Hoje a cidade tem 119 pessoas 
em isolamento domiciliar monito-
rado e nove internadas, quatro 
delas em UTI e cinco em enfer-
marias. Os novos casos são três 
mulheres de 29, 35 e 46 anos, e 
dez homens – de 13, 19, 22, 26, 
32, 33, 40, 68, 72 e 79 anos.

A saúde municipal investiga 
ainda 317 suspeitas de infecção 
pela Covid-19, dos quais três 
pacientes estão hospitalizados 
(dois em UTI e um em enferma-
ria) e os 314 demais permane-
cem isolados. Já foram descar-
tadas 3.756 suspeitas do total 
de 4.940 notificações registra-
das até o momento.

Nesta segunda, havia 14 
pacientes ocupando leitos de 
UTI Covid do SUS (do total de 
20 disponíveis) e 13 pacientes 
em enfermarias – pouco mais de 
30% dos 40 leitos disponibiliza-
dos para Covid-19 para a região 
de Umuarama.

Números
da covid-19



16  ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE AGOSTO DE 2020

Covid positivo em adversário 
leva indefinição à Afsu na LFN

O jogo do Umuarama Futsal 
contra o Joaçaba pela Liga Nacio-
nal de Futsal (LNF) previsto para 
este domingo (23) e que havia ido 
adiado para ontem (segunda-feira, 
24), não aconteceu ontem.

Ainda não há previsão para a 
nova data, mas segundo a diretoria 
do Afsu, aguarda-se uma definição 
ainda hoje (terça-feira, 25) para que 
possa ser divulgada a nova data e o 
adversário, que pode mudar. “Pode 
ser o Toledo, ou o Joaçaba, ainda 
não temos definição e aguardamos 
a confirmação da data”, explica Edi-
vanilson Lopes Romeiro, dirigente.

O adiamento se deu por conta 
de testes para covid-19 do time 
adversário, que não foram efetua-
dos em tempo hábil. Do lado do 
Afsu todos os atletas bem como 
comissão técnica fizeram o teste 
de covid-19 e todos deram resul-
tado negativo. O jogo aconteceria 
em Umuarama, no ginásio Amário 
Vieira da Costa.

A 25ª edição do torneio come-
çou no sábado (22), em Campo 
Mourão, com o duelo para-
naense entre o time da casa e 
o Pato Futsal, atual bicampeão, 
às 19h horário de Brasília). Já no 
domingo (23), às 11h, o Atlântico 

Erechim recebe o Marreco Futsal. 
Os demais jogos da rodada de 

abertura não foram divulgados na 
tabela, pelos estados de Santa 
Catarina e Minas Gerais ainda não 
terem sido liberados pelos órgãos 
de saúde, devido à pandemia do 
novo coronavírus. Já a liberação para 
jogos no estado de São Paulo só foi 
dada na sexta-feira (21), sendo res-
trita às cidades que estejam, pelo 
menos, na Fase Amarela, a terceira 
(entre cinco) do plano de flexibiliza-
ção da quarentena paulista.

Os duelos não terão presença 
de público. O protocolo elaborado 
pela LNF recomenda que atletas 
e membros de comissão técnica 
permaneçam isolados em centros 
de treinamento ou hotéis. O docu-
mento prevê, também, adequação 
do ambiente para garantir o distan-
ciamento social, uso de máscaras 
por todos os envolvidos (exceto 
quem estiver atuando), realização 
de testes da covid-19 “conforme 
necessidade”, aferição de tempera-
tura e monitoramento de sintomas.

TIME aguarda definição para saber qual será o adversário e a data do primeiro jogo na LFN

ALEX MIRANDA
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