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Saúde registra 881
novos casos de covid19 e 91 pacientes
em isolamento
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Padre de Umuarama
que se envolveu em
violento acidente
continua na UTI

Carbonizado
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Um Vectra incendiado foi encontrado na tarde de ontem em
um canavial na PR-468, perto de Mariluz. Dentro dele foram
encontrados vestígios de cigarros contrabandeados. Uma
perfuração, provavelmente proveniente de um disparo de
arma de fogo, marca o capô, o que levanta a suspeita de que o
condutor pode ter sido atacado por piratas do asfalto, ou até
contrabandistas rivais. PMs recolheram o carro até a delegacia
para ser periciado e depois o levaram a Guaíra, onde foi
entregue na Receita Federal.

Comitê vai elaborar plano de
desenvolvimento econômico

A Aciu (Associação Comercial, Industrial e Agrícola) idealizou um comitê para elaboração do
Plano de Desenvolvimento Econômico de Umuarama, iniciativa voltada ao enfrentamento dos
impactos negativos da crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus. A constatação da dura realidade enfrentada por diversos setores levou à criação do projeto. l Pág. 7
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Lotofácil
Megasena concurso: 2293

Fundeb

Com 79 votos favoráveis, o Senado Federal aprovou a PEC que torna
permanente o Fundeb e aumenta seu alcance. Não houve votos
contrários ao texto que entrará na Constituição como a Emenda 108.
Ao iniciar a sessão remota, o presidente, Davi Alcolumbre, afirmou
que a reunião era histórica para o país. A PEC foi promulgada ontem
(26). Ao concluir a apresentação do seu relatório, o senador Flávio Arns
(Rede-PR) fez uma homenagem à médica e educadora Zilda Arns, sua
tia, que faria 85 anos na última terça-feira (25). Ela morreu em 2010,
durante um terremoto no Haiti, enquanto fazia trabalhos sociais.

Renda Brasil
suspensa

O presidente Jair Bolsonaro
suspendeu a atual proposta
Renda Brasil. O programa é tido
como uma aposta do governo
para aumentar a popularidade
do presidente, mas enfrenta
resistências da equipe econômica.
O ministro Paulo Guedes sugeriu
pagamento mensal de até R$ 250,
mas Bolsonaro quer valor maior
(R$ 300,00). “Ontem discutimos a
possível proposta do Renda Brasil,
falei que está suspenso. A proposta
como apareceu para mim não
será enviada ao parlamento. Não
posso tirar de pobre para dar a
paupérrimos”, disse.

Na frigideira

Ao desautorizar a proposta
de Guedes, de criação do
Renda Brasil, o presidente
Jair Bolsonaro colocou
o “posto Ipiranga” na
frigideira e jogou para a
plateia. A avaliação é de
interlocutores do chefe da
equipe econômica. Bolsonaro
reafirmou ainda que vai
manter o auxílio emergencial
até dezembro, mas destacou
que o país precisa voltar a
produzir. “Ou o Brasil começa
a produzir, fazer o plano que
interessa a todos nós, que é o
emprego, o melhor plano social
que existe, ou estamos fadados
ao insucesso”, afirmou.
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Passou do tempo

O Conselho Nacional do Ministério Público arquivou, por
prescrição, o pedido do ex-presidente Lula para instauração de
procedimento administrativo disciplinar contra o procurador
Deltan Dallagnol e outros integrantes da força-tarefa da Lava
Jato em Curitiba. O pedido da defesa de Lula questionava o
PowerPoint apresentado em entrevista coletiva concedida
pela força-tarefa em setembro de 2016. No entanto, por 6 a
4, o CNMP acolheu parcialmente outra solicitação do petista
e determinou que o chefe da Lava Jato em Curitiba e os
procuradores Julio Carlos Motta Noronha e Roberto Pozzobon
deverão se abster de usar equipamentos, instalações e recursos
do órgão para atividades políticas e político-partidárias.

concurso: 2103

02 13 21 32 35 38 39
49 63 65 71 73 77 78
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1º sorteio

Dia da Sorteconcurso: 347

Sentença anulada

Com um empate, a Segunda Turma do STF anulou a condenação
do doleiro Paulo Krug, sentenciada pelo então juiz federal Sergio
Moro em 2008, no caso Banestado. Os ministros Gilmar Mendes
e Ricardo Lewandowski acolheram a defesa que alegou quebra de
imparcialidade e que ele estava impedido de julgar o caso. Já os
ministros Edson Fachin e Cármen Lúcia votaram contra, mas com
o empate a decisão beneficiou o réu. De licença médica, Celso de
Mello não participou do julgamento. A defesa de Krug alegou que
Moro atuou como investigador, ao tomar depoimentos do doleiro
Alberto Youssef sobre o esquema, no ato de homologação da
delação, em 2004.
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Câmara aguarda parecer do COE e
pode reabrir as portas na segunda
ALEX MIRANDA

POSSIBILIDADE é de que público possa ter acesso ao prédio do Legislativo e acompanhar sessão parlamentar na noite da segunda-feira
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Umuarama está apenas
aguardando um parecer do COE (Centro de Operações e Enfrentamento
à Covid-19) da Saúde do Município,
para decidir a respeito da reabertura das por tas ao público no expediente e para sessões ordinárias
(nas noites das segundas-feiras) e
eventuais extraordinárias.
Com expediente alterado desde
março deste ano por conta da pandemia do novo coronavírus, o prédio
do Poder Legislativo do Município,
há possibilidade de que as portas sejam reabertas já na próxima
segunda-feira (31). Assim a comunidade poderá acompanhar a sessão
ordinária, na noite da segunda.
Ao final da tarde da sexta-feira
(21), os vereadores que compõem a Mesa Diretora receberam
documento emitido pelo Presidente, vereador Noel do Pão, que

solicitava a elaboração de um parecer técnico pelos parlamentares
acerca da questão.
A iniciativa deverá ser tomada
somente em comum acordo entre
os membros da Mesa Diretora, que
é composta pelos vereadores Noel
do Pão – Presidente, Ana Novais
– Vice-Presidente, Mateus Barreto
– Primeiro Secretário e Jones Vivi –
Segundo Secretário.
A assessoria da presidência relatou à reportagem do Jornal Tribuna
Hoje News, que aguarda agora apenas uma liberação, também através
de parecer técnico, dos membros do
COE, para que as portas possam ser
reabertas e o prédio volte a ser acessado pelo público.
NORMAS
Ainda de acordo com a assessoria, todos os cuidados já estão
sendo tomados, entre eles aquisição
de álcool gel suficiente para atender

à demanda, exigência da utilização
de máscara e acompanhamento com
a contagem de pessoas que acessem o prédio, além de orientações
e medidas que mantenham o distanciamento pessoal.
“Para garantir a prevenção do
contágio, além de rígidos protocolos
de sanitização, como higienização
das mãos com álcool em gel e uso
de máscaras, também 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”, informou
a assessoria, ressaltando que, “a
par ticipação popular nas sessões
parlamentares e demais atos legislativos, só será permitida mediante
a recomendação do COE (Centro de
Operações de Emergência), que foi
oficiado com solicitação de estudo
de viabilidade do acesso público”.
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Sem congelamento

O Estado vai retirar do
texto da Lei de Diretrizes
Orçamentárias de 2021 a
proposta de congelamento
dos salários dos servidores
públicos. “O congelamento
de salários dos servidores será
objeto de avaliação do governo
dessa possível concessão de
reajuste ou não”, explicou
o deputado Hussein Bakri
(PSD), líder do Governo na
Assembleia Legislativa.

Volta às aulas

O secretário Beto Preto
(Saúde) adiantou que, apesar
de os órgãos do governo
trabalharem com o retorno
das aulas em setembro, isso
só acontecerá se a curva de
casos de covid-19 cair de
forma considerável. “Não
se pode ampliar os riscos
abrindo as escolas neste
momento”, reiterou.

Platô alto

Beto Preto afirmou que a
situação de estabilidade dos
registros de casos e mortes
causadas pela covid-19 está
em um patamar alto. O
Estado ultrapassou a marca
de 3 mil mortes pela doença.
Segundo o secretário, é
preciso manter as medidas de
distanciamento social, pois a
vida não voltou ao normal.

Política

O grupo de empresários
Instituto Brasil 200 lançou
uma plataforma de cursos
on-line sobre política liberal e
conservadora. O conteúdo é
voltado para interessados no
assunto e futuros candidatos.
O projeto terá aulas sobre
jornalismo, legislação
eleitoral, de oratória e de
marketing político.

Capacitação

A Confederação Nacional
dos Municípios fará o
“seminário técnico: final

TRIBUNA HOJE NEWS, 27 DE AGOSTO DE 2020

de mandato e vedações
do período eleitoral” para
prefeitos e prefeitas do Sul
do Brasil. Serão seis horas
de capacitação para orientar
sobre os principais desafios
dos gestores municipais
nesta reta final de mandato.

Apreendidos
pela Receita
ASSESSORIA

Funsaúde

As medidas adotadas pelo
Estado e a contribuição dos
poderes tem sido constante
na luta do combate ao
coronavírus. Mais uma vez
de forma ágil, os deputados
aprovaram dois projetos
que permitem o repasse
de R$ 127 milhões para o
Fundo Estadual da Saúde
para auxiliar as políticas
públicas e a manutenção do
atendimento regionalizado
durante a pandemia.

Permanente

O Congresso Nacional
promulgou a emenda
constitucional que tornou
permanente e ampliou o
Fundeb - principal fundo
financeira da educação
básica no País que atende
os interesses de estados e
municípios brasileiros. O novo
fundo foi aprovado na terçafeira (25) no Senado, por 79
votos, em dois turnos, com o
apoio de todos os partidos e da
mesma forma como enviada
pela Câmara dos Deputados.
Sua validade começa em 1º
de janeiro de 2021.

Rodovias

Durante live com o deputado
Pedro Lupion (DEM), o
ministro Tarcísio Gomes
de Freitas (Infraestrutura)
disse que há expectativa
de investimentos de R$
75 bilhões nas rodovias
paranaenses nos próximos
anos. “Vamos ter concessões
modernas, eficientes, vamos
trazer o que há de melhor
e mais moderno nessa
estruturação”, disse.

ENTRE as apreensões, estão 140 pneus de caminhão, além de vários outros
produtos que foram doados ao IAT
Equipamentos doados
pela Receita Federal ao
Instituto Água e Terra (IAT),
vinculado à Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, estão
à disposição dos 21
escritórios regionais do
órgão. Os equipamentos
são usados no trabalho
de fiscalização e administrativo em todo o Estado.
Neste ano, o órgão federal fez oito repasses de
equipamentos apreendidos
em operações de rotina.
As doações foram feitas
até o mês de abril e distribuídas a todo o Estado.
São 140 pneus de
caminhão, 25 embarcações de fibras e alumínios,
20 motores de popa, seis
notebooks, quatro computadores completos, dois
aparelhos de telefone sem
fio, 600 rolos de arames
lisos e farpados, cinco aparelhos de ar condicionado,
“São materiais e equipamentos de uso diário
do IAT, de boa qualidade,

fruto da parceria com a
Receita Federal”, disse
o chefe regional do IAT
em Foz do Iguaçu, Carlos
Antônio Pittom. De acordo
com ele, as doações
representam uma economia de R$ 1,35 milhão
por parte do Estado.
Os rolos de arames,
por exemplo, estão sendo
utilizados para cercar os
viveiros do IAT. O Estado
possui 19 viveiros, locais
que fazem o cultivo e a
distribuição gratuita de
mudas de mais de 100
espécies nativas.
Já as embarcações
serão utilizadas para a
fiscalização. “Elas foram
apreendidas em atividades
de rotina e eram usadas
como meio de transporte
nas travessias ilegais no
Lago de Itaipu e no Rio
Paraná”, disse o chefe
da equipe de Mercadorias apreendidas da Unidade da Receita Federal
em Foz do Iguaçu, Jorge
Domingos Dalmagro.
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Proposta de Ratinho Junior cria
Lei da Liberdade Econômica

Durante a comemoração, ontem
(26), do primeiro ano do programa
Descomplica, o governador do
Paraná, Ratinho Jr encaminhou à
Assembleia Legislativa do Estado
(Alep) projeto que cria a Lei da
Liberdade Econômica. O texto
busca dar mais flexibilidade para
que as empresas possam exercer
suas atividades econômicas, com
a presunção de boa-fé do empreendedor; inter ferência mínima do
Estado; e concessão de licenças
provisórias, para exercício da atividade empresarial, com vistorias e
fiscalizações posteriores.
“O que estamos fazendo é
modernizar o Estado. No Brasil,
historicamente, prazo é sinônimo
de rigidez quando deveria ser de
incompetência. Quando você permite a abertura de uma empresa
em apenas duas horas, isso não
quer dizer que você não está sendo
rígido. Está, sim, sendo competente. E é isso que buscamos aqui
no Paraná”, afirmou o governador.
HOMENAGEM
Como forma de homenagear os
ex-servidores do Estado que faleceram em junho após um acidente

GERALDO BUBNIAK/AEN

A proposta da flexibilidade para as empresas
exercerem suas atividades, com a presunção de
boa-fé do empreendedor
automobilístico na BR-277, a Lei
da Liberdade Econômica recebeu
o nome de Phelipe Abib Mansur,
que ocupava a Superintendência de
Governança Social da Casa Civil, e
de João Ricardo Schneider, assessor também da Casa Civil. Ambos
tiveram grande participação na elaboração do texto.

Suspensão do
aumento da água
O Governo do Paraná informou
ontem (quarta-feira, 26) à tarde, em
nota, que vai pedir a suspensão da
revisão das tarifas de água e esgoto
autorizadas pela Agência Reguladora
do Paraná (Agepar), e que passariam
a vigorar a partir de novembro. O
requerimento será encaminhado ao
órgão regulador pela Procuradoria-Geral do Estado e sustentará que
o reajuste compromete ainda mais
o orçamento doméstico de grande
parte da população, que já convive
com a queda de renda em razão dos
efeitos adversos da pandemia do
novo coronavírus sobre o mercado
de trabalho e também por causa
da calamidade hídrica.
A Agepar autorizou, na tarde da
terça-feira (25) a aplicação de reajuste na tarifa de água e esgoto
praticada pela Sanepar, que anunciou um aumento de 9,62% a partir
de 31 de outubro.
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Umuarama registra 881 casos
positivos do novo coronavírus
A Secretaria de Saúde
de Umuarama divulgou
ontem à tarde, em seu
boletim epidemiológico
diário, que 91 pessoas
na cidade, permanecem
em isolamento domiciliar
devido a infecção pelo
novo coronavírus. Além
destes, oito pacientes
permanecem internados
nos hospitais de referência
para covid-19 do Sistema
Único de Saúde (SUS),
sendo que três deles ocupam leitos de Unidades de
Terapias Intensiva (UTI) e
cinco estão em leitos de
enfermarias. No total, a
cidade conta com 881
pacientes positivados, dos
quais 769 já se recuperaram e 13 morreram.
Ontem (quar ta-feira,
26), mais quatro casos
novos foram confirmados. São duas mulheres
de 20 e 23 anos, um
homem de 59 anos e
uma criança de 11 anos.
De acordo com a
Secretaria de Saúde,

existem ainda 292 pessoas com suspeita de
contaminação pelo novo
coronavírus e oito delas
estão hospitalizadas (três
em UTI e cinco em enfermaria) e as demais permanecem em isolamento.
Já foram descartadas
até agora 3.877 suspeitas dentre as 5.050 notificações já registradas.
Dos 20 leitos disponibilizados para Covid-19
pelo SUS, 15 estavam
ocupados nesta quarta-feira. Das 40 vagas em
enfermarias, 13 contavam com pacientes de
Umuarama e região.
NÚMEROS
NO PARANÁ
A Secretaria de Estado
da Saúde confir mou
ontem (26) 1.680 novos
casos e 40 mortes pela
infecção causada pelo
novo coronavírus.
O Estado soma agora
120.920 casos e 3.064
mor tos em decorrência
da doença. Há ajustes nos

SUMULA DE CONCESSÃO
A EMPRESA NIPPON IRON & STEEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ
24.473.871/0001-90, ESTABELECIDA NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2775, ZONA VI, UMUARAMA – PR CEP
87503-200, TORNA PUBLICO QUE RECEBEU DO IAP, A LICENÇA
PREVIA PARA A ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE ARMAÇÕES
METALICAS PARA CONSTRUÇÃO, A SER EXERCIDA NO SEU
REFERIDO ENDEREÇO.
SUMULA DE REQUERIMENTO
A EMPRESA NIPPON IRON & STEEL LTDA, INSCRITA NO CNPJ
24.473.871/0001-90, ESTABELECIDA NA AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 2775, ZONA VI, UMUARAMA – PR
CEP 87503-200, TORNA PUBLICO QUE IRÁ REQUERER AO IAP, A
LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA A ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE
ARMAÇÕES METALICAS PARA CONSTRUÇÃO, A SER EXERCIDA
NO SEU REFERIDO ENDEREÇO.

casos confirmados detalhados ao final do texto.
INTERNADOS
Segundo o boletim,
1.129 pacientes com diagnóstico confirmado estão
internados, sendo que
901 pacientes estão em
leitos SUS (422 em UTI
e 479 em leitos clínicos/
enfermaria) e 228 em leitos da rede particular (80
em UTI e 148 em leitos
clínicos/enfermaria).
Há outros 1.025
pacientes internados,
491 em leitos UTI e
534 em enfermaria, que
aguardam resultados de
exames. Eles estão em
leitos das redes pública
e particular e são considerados casos suspeitos.
ÓBITOS
A secretaria informa
ainda a mor te de mais
40 pacientes residentes
no Estado. Todos estavam internados. São 21

mulheres e 19 homens,
com idades que variam
de 31 a 97 anos. As mortes ocorreram entre os
dias 11 a 26 de agosto.
Os pacientes que
faleceram residiam em
Maringá (7), Curitiba (6),
Ponta Grossa (3), Arapongas (2). E um caso nos
municípios de Almirante
Tamandaré, Bandeirantes,
Cambira, Castro, Colombo,
Dois Vizinhos, Fazenda Rio
Grande, Foz do Iguaçu,
Francisco Beltrão, Ibiporã, Jataizinho, Jesuítas,
Pitangueiras, Ribeirão do
Pinhal, Rolândia, São José
dos Pinhais, Saudade do
Iguaçu, Ser tanópolis,
Telêmaco Borba, Tibagi,
Toledo e Umuarama.
FORA DO PARANÁ
O monitoramento
da Secretaria registra
1.321 casos de residentes de fora, 38 pessoas
foram a óbito.

INDICADORES ECONÔMICOS
DÓLAR
% dia
COMERCIAL+1,5%
PTAX (BC) -0,6%
PARALELO +1,4%
TURISMO +1,4%
EURO
-0,6%
US$ 1 É IGUAL A:
Iene
106,15
Libra est.
0,76
Euro
0,85
Peso arg. 73,86

26/08
comp.
5,6100
5,5674
5,2000
5,2000
6,5757

venda
5,6110
5,5680
5,8500
5,8300
6,5786

% mês
+7,5%
+7,0%
+6,6%
+6,6%
+6,9%

MOEDAS X REAL
Iene
R$ 0,0525
Libra est. R$ 7,34
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1.251,09 guaranis

POUPANÇA - TR
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

CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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

BOVESPA

MERC. RURAL
26/08

IBOVESPA: -1,46%
Ações
Petrobras PN
Vale ON
ItauUnibanco PN
Viavarejo ON
Eletrobras ON
Cielo ON

100.627 pontos
%
R$
-2,84% 22,22
+0,21% 61,75
-2,10% 23,79
-1,98% 20,29
-4,71% 36,40
-2,47%
4,74

ÍNDICES DE INFLAÇÃO
Índice em %
IPCA (IBGE)
IGP-M (FGV)
IGP-DI (FGV)

JUN
0,26
1,56
1,60

JUL ano 12m
0,36 0,46 2,31
2,23 6,71 9,27
2,34 6,98 10,37

REAJUSTE DE ALUGUÉIS
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

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)
II
R$ 1383,80
III
R$ 1487,20
II
R$ 1436,60
IV
R$ 1599,40
*Faixa II: empregados domésticos.

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 26/08
PR
SOJA
114,24
MILHO
49,40
TRIGO
59,29
BOI GORDO 221,53
FRANGO
2,80

DIA
30d.
0,1% 13,2%
1,7% 17,7%
0,4% 1,9%
0,6% 4,5%
0,0% 0,0%

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gordo @; frango kg

BOLSA DE CHICAGO
Em 26/08 FECH.
SOJA
919,50
FARELO
291,50
MILHO
340,50
TRIGO
532,00

DIA
5,75
-0,10
-0,25
4,75

30d.
2,3%
-0,7%
4,4%
-1,4%

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

LOTES/ATACADO
Em 26/08
R$/sc SEM 30d.
SOJA Cascavel 125,00 1,2% 15,7%
SOJA Paranaguá 132,00 1,5% 14,8%
MILHO Cascavel 55,00 1,9% 18,3%

SELIC ANUAL: 2,0% | TJLP: 4,91%
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Desenvolvimento
Econômico

ASSESSORIA

IDEALIZADO pela Aciu, projeto pretende diálogo plural e representatividade
efetiva dos segmentos organizados
A Associação Comercial, Industrial e Agrícola
(Aciu) idealizou um comitê
para elaboração do Plano
de Desenvolvimento Econômico de Umuarama, iniciativa voltada ao enfrentamento dos impactos
negativos da crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus.
“A par tir da constatação
da dura realidade enfrentada por diversos setores
achamos por bem encabeçar um projeto que seja
plural e que faça o elo com
os entes governamentais,
principalmente o Executivo
Municipal”, explica o presidente Orlando Luiz Santos.
A primeira reunião
ocorreu na manhã da
última terça-feira (25),
no auditório da entidade.
“Convidamos alguns diretores para explanar sobre
a proposta, e sentimos
em todos a motivação
necessária para evoluir”,
ressalta a coordenadora,
Carla Regina Moreira Frasquette, que preside o Conselho da Mulher Empresária e Executiva.

A próxima etapa consistirá em buscar a adesão de
diversos segmentos para
a composição do comitê.
“Pretendemos, no espaço
de tempo mais curto possível, delinear uma representatividade efetiva”,
complementa Carla.
CONJUNTURA
O efeito prolongado da
pandemia impõe muitos
desafios para a sociedade
organizada. Duramente
atingidos, diversos setores são impelidos a agir
e buscar alguma forma de
respaldo governamental.
Um dos principais
empecilhos, principalmente para micro e pequenas empresas, é superar a
burocracia para ter acesso
a linhas de crédito. Com
atuação em diversas frentes, o Sebrae é uma das
instituições mais prestativas na atual conjuntura.
A criação de um selo, valorizando a indústria e o setor
de serviços locais, e fomentar o Conselho de Desenvolvimento de Umuarama
(CDU) são alguns conceitos
embrionários do projeto.
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Missão dada,
missão cumprida

O presidente dos Correios,
general Floriano Peixoto,
cresceu em cotação no
Palácio - de onde saiu para
estruturar os Correios
para a privatização. Pela
primeira vez na história
da estatal, numa greve
nacional, conseguiu
fazer uma força-tarefa
de servidores para não
paralisar entregas postadas
antes do fechamento das
agências. Só no último
fim de semana, foram
entregues, segundo a
estatal, mais de 1,2 milhão
de cartas e encomendas
em todo o Brasil. Com mão
de obra e carros extras.
Nos centros de distribuição,
houve triagem de 4,7
milhões de encomendas.

Cadê?

Há quatro dias a assessoria
do Palácio dos Leões enrola
a Coluna sobre a lista de
veículos da imprensa nas
quais o Estado anuncia, e seus
respectivos valores. A conferir.

Detalhes decidem

Um erro formal da PF na
Operação Zelotes levou
o STJ a arquivar, na terca,
25, a denúncia contra o
advogado e ex-conselheiro
do Carf Leonardo Manzan.
Confundido com um
homônimo que aparece
citado pelo apelido “Leo”
nos grampos legais da PF,
Manzan foi incluído pelo
MP na denúncia.

Sentença final

Agora, o STJ reconheceu,
em decisão unânime, o
descabimento da denúncia
contra Leonardo Manzan por
não ocorrência de qualquer
ilicitude que lhe seja atribuível.

Agora, vai...

O deputado subtenente

Gonzaga (PDT-MG)
apresentou um PL (3624)
curioso. Não quer que
os bombeiros civis sejam
chamados de bombeiros, e
sim de brigadistas.

Pluralidade.adv

A banca de Gabriela
Rollemberg, filha do
ex-governador Rodrigo, do
DF, aposta na diversidade
para a equipe. Anunciou
vagas para advogadas trans,
negras ou deficientes. Falta
a indígena.

Urna direcionada

Cada vez mais evidente
no debate nacional,
a polaridade direita
conservadora x esquerda
progressista já ganhou
atenção de consultores.
O professor Orley José da
Silva inicia dia 15 curso
direcionado para candidatos
cristãos conservadores que
defendem a vida e a família.

Alerta geral

O milionário Joel Malucelli,
cercado pelo MP ano
passado, suplente do
senador Alvaro Dias e
compadre de metade dos
políticos sulistas, fechou
delação.

Triciclo elétrico

Deve desembarcar em
breve no Brasil um triciclo
elétrico feito em alumínio
com design do alemão
Konstantin Grcic para a
multinacional Hydro. A
novidade será apresentada
no salão do Automóvel
de Milão ano que vem,
e visa ser opção para
pequenas cargas de vans
ou caminhões a diesel.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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Tatuador de Umuarama preso
com mala repleta de maconha
Um tatuador, morador em
Umuarama foi preso ontem (quarta-feira, 26) em Dourados/MS,
transpor tando 21,6 quilos de
maconha na bagagem. O homem
de 32 anos era um dos passageiros de um ônibus de linha e
tentava chegar a Campo Grande/
MS, onde venderia a droga.
O tatuador foi preso por policiais
militares que chegaram até ele através de uma denúncia anônima. O
denunciante relatou que no bagageiro do ônibus havia uma mala
cheia de maconha. Os policiais abordaram o veículo e fizeram a varredura
no compartimento de bagagens. Foi
encontrada a mala, de cor azul, que
estava muito pesada e exalando o
forte cheiro da droga.
Através do tíquete de embarque, os policiais chegaram ao proprietário do entorpecente. Ele confessou ter comprado a maconha
por R$ 2 mil em Paranhos/MS,

CAMPOGRANDENEWS

O morador de Umuarama foi preso no estado
do Mato Grosso do Sul transportando drogas
na região de fronteira entre Brasil e Paraguai e tinha a intenção
de revender a droga em Campo
Grande por R$ 600 o quilo.
O tatuador, que não teve a identidade revelada, foi levado para a
Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário).
ALEX MIRANDA

Na manhã de
ontem (26) Bombeiros e investigadores de Umuarama
realizaram novas
buscas ao senhor
Manoel Cassemiro
da Cruz, 71,
desaparecido em
Umuarama desde
20 de janeiro. Os
trabalhos aconteceram numa mata nos
fundos do Parque
Dom Bosco, onde
o idoso foi visto pela última vez. Até o final da tarde de ontem nenhum vestígio do
paradeiro do idoso havia sido encontrado. Nos primeiros dias do desaparecimento
houve grande movimentação em busca ao idoso, porém, a medida em que o tempo
foi passando, a falta de pistas prejudicou o trabalho das autoridades.

Condenado por
latrocínio é preso
se deslocando
para Umuarama
Durante ação de fiscalização
conjunta com o exército brasileiro na
BR 163 na Ponte Ayrton Senna, em
Guaíra, agentes da PRF abordaram
um ônibus que vinha de Rondônia.
Ao conversar com os passageiros
desconfiaram de um homem que
apresentou nervosismo ao ser questionado sobre os motivos da viagem.
Após averiguações os agentes descobriram que havia um
mandado de prisão contra ele
por latrocínio (roubo seguido de
morte). Após ser preso ele afirmou
que usava tornozeleira eletrônica,
mas a tinha cor tado há 2 anos.
Disse ainda que estava indo para
Umuarama. Depois de lavrado do
Boletim de Ocorrência, o detido foi
encaminhado para o Depen (Departamento Penitenciário) de Guaíra.
A PRF informou que o crime foi
cometido na cidade de Ariquemes,
em Rondônia, cerca de 200 km da
capital Porto Velho.

GERAL
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Padre da Diocese de Umuarama
sofre acidente grave em Cianorte
O Padre César Augusto dos Santos, Pároco da Paróquia São Lourenço, de São Lourenço, região de
Cianorte, sofreu um grave acidente
por volta das 22h, da última terça-feira (25). Ele conduzia seu carro
pela Avenida Santos Dumont, em
Cianorte, quando colidiu contra a
traseira de um caminhão.
A Polícia Militar de Cianor te
foi acionada e, de acordo com a
Assessoria de Comunicação da
PM, quando a equipe de plantão chegou ao local, o Corpo de
Bombeiros já havia prestado os
primeiros socorros ao padre que
também foi retirado das ferragens
distorcidas do carro.
“As equipes estavam no processo de retirada de um dos envolvidos, pois o mesmo estava enclausurado no veículo Toyota/Yaris por
motivo de colisão na traseira no
caminhão Mercedes Benz/L113. O
condutor do automóvel, que estava
em estado grave, foi retirado pelos
bombeiros e, encaminhado até o
Hospital Santa Casa. Já o condutor e a passageira do caminhão,
estavam bem e não precisaram de
atendimento médico”, conclui, em
nota a Assessoria da Polícia Militar.
Gilmar Célio, Diretor Geral da
Fundhospar de Cianorte, unidade
de saúde para onde o Padre César
Augusto foi levado após o acidente,
disse que no momento a situação
dele é grave, porém estável. “O
Padre teve uma fratura exposta na
perna direita a qual foi submetido a
uma cirurgia naquela mesma noite.
Durante a operação ele esteve bem
e estável, logo após foi levado para
a UTI e teve que ser entubado.
Além disso ele fraturou o nariz,
teve uma dilaceração no braço

DIVULGAÇÃO

VEÍCULO conduzido pelo padre ficou prensado sob a traseira da carroceria do caminhão
direito, porém não quebrou e fraturou a coluna cervical. O Sacerdote
foi transferido na manhã de ontem

(25) para Umuarama, no Hospital
Norospar, para cirurgia na coluna
cervical”, contou.

Internado

Em nota, a Assessoria de Comunicação do Norospar informou que o
Padre César Augusto chegou em Umuarama em estado grave, primeiramente foi examinado e avaliado pela equipe médica e de enfermagem da
UTI do hospital. O caso cínico do paciente foi considerado muito grave
pelos especialistas, tendo em vista que o paciente sofreu traumatismo
craniano e politraumas com fratura exposta e seguia, até o final da tarde
de ontem, inconsciente, sedado e entubado.
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Umuarama entre as cidades com
mais mortes em confrontos
As mortes em confrontos com policiais (militares e civis) e guardas
municipais no Paraná,
no primeiro semestre de
2020, chegaram a 184,
sendo 183 em confrontos
com policiais militares e
uma com guarda municipal – não houve mortes em confrontos com
policiais civis. O número
representa aumento de
13,58% em relação ao
mesmo período do ano
passado, quando ocorreram 162 mortes.
Na tabela elaborada
pelo MP, Umuarama está
em oitavo lugar, com
quatro mor tes, ao lado
de Fazenda Rio Grande,
Ponta Grossa e Toledo.
Piraquara está em sétimo
lugar com 5 mortes, Foz
do Iguaçu aparece em
sexto com 6 mor tes,
Prudentópolis e Colombo
apresentaram 7 mortes.
São José dos Pinhais teve
14 mortes, e está atrás de
Londrina, com 29 que por
sua vez, ficou em segundo
lugar. Em primeiro está
Curitiba, com 48 mortos
em confronto com agentes
de segurança.
Os dados foram divulgados pelo Grupo de
Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), do Ministério
Público do Paraná, que
tem entre suas funções o
controle externo da atividade policial. Umuarama

está entre as cidades
com mais casos de mortes em confrontos registradas no estado.
ESTRATÉGIA
NACIONAL
O controle estatístico
das mortes em confrontos policiais pelo Gaeco
faz par te de estratégia
institucional de atuação
do MPPR com o objetivo
de contribuir para diminuir a letalidade das abordagens conduzidas pela
polícia. As iniciativas do
Ministério Público com
esse intuito são constantemente discutidas com
representantes da Secretaria de Estado da Segurança Pública, da Polícia
Civil e da Polícia Militar.
O Ministério Público
do Paraná, a exemplo
dos demais MPs do Brasil, aderiu ao programa
nacional “O MP no
enfrentamento à mor te
decorrente de inter venção policial”, instituído
pelo Conselho Nacional
do Ministério Público, por
meio da Comissão do Sistema Prisional, Controle
Externo da Atividade Policial e Segurança. A iniciativa do CNMP tem como
objetivo assegurar a correta apuração das mortes
de civis em confrontos
com policiais e guardas
municipais, garantindo
que toda ação do Estado
que resulte em mor te
seja investigada.

L I O N S em açao
Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br

LIONS CLUBE DE UMUARAMA
Distrito LD-6
Data fundação: 21/04/1964

Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas
Rua José Dias Lopes. 4994
Umuarama—Paraná

Mostrando a nossa bondade
O Lions Clubs International está trabalhando ativamente com os clubes em todo o mundo e monitorando
a pandemia do coronavírus (COVID-19) em andamento,
que está mudando a maneira como vivemos, trabalhamos e servimos.
O Banco Ortopédico do Lions Clube de Umuarama funciona de forma regular neste período em que o mundo
enfrenta este desafio. Precisando se utilizar deste serviço entre em contato com os telefones 44-9-9967-0082
Mauro ou 44-9-9976-0081 Bellini.

Esta crise global mostrou que, embora o coronavírus (COVID-19) tenha mudado a maneira como
vivemos, não mudou quem somos como Leões.
Somos esperança. Somos bondade. E estamos
todos juntos nisso.
Os Leões servem há mais de um século. Enfrentamos desafios inacreditáveis há mais de 100 anos.
E sempre estivemos lá, servindo, restaurando a
esperança e unindo nossas comunidades. Vamos
superar esse imenso desafio, como sempre fizemos. Vamos continuar mostrando a nossa bondade ao colocar a saúde e a segurança em primeiro
lugar. Vamos continuar sendo o que nossas comunidades precisam que sejamos - Leões.

VARIEDADES
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Aposte na sua determinação ariana e na força extra de Marte
no seu signo para arregaçar as mangas e correr atrás do que
quer. Vênus na Casa 4 enche seu lar de harmonia. No amor,
o desejo de se aventurar será maior, mas você também pode
sossegar se encontrar alguém que valha a pena.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br

© Revistas COQUETEL

Boa
reputação
Nome da
letra "D"

O casal protagonista
de "Os Objeto do
Flintsto- esporte
nes" (TV) de Guga

Elegante Área de Recurso
para
atuação
grandes
Devagar;
dos
estilistas cirurgias
lenta

Substitui
a luz
elétrica

Touro 21/04 a 20/05

Pode ter novidades sobre um concurso ou assunto de justiça. O
fim de tarde será perfeito sem defeitos para um bom papo com
os amigos, mesmo que seja pelas redes sociais, por telefone
ou pelo zap, por conta da pandemia. Pode até aproveitar para
esclarecer um mal-entendido.

Gêmeos 21/05 a 20/06

Gás de
letreiros
Fotografar
a modelo

Passa-(?),
jogo
infantil
Som
harmônico
(Mús.)

Faz uso
do tabaco

A união faz a força e você vai comprovar isso se somar fechar
na parceria com os colegas com o objetivo de cumprir as tarefas
e as metas em comum. Vigie as oportunidades e mostre o seu
potencial. Seu coração quer segurança e você pode encontrar
isso em alguém da turma.

De + as
(Gram.)

Abecedário
Hiato de
"beata"

Possuir
(?) de
cavalo,
penteado

Câncer 21/06 a 21/07

Com ambição e determinação, se tiver um objetivo em mente,
nada será capaz de deter você. Pode, inclusive, assumir
novos desafios no emprego e até conquistar uma boa promoção. No amor, você não vai sossegar enquanto não conquistar quem deseja.

Leão 22/07 a 22/08

Pense na sua saúde e zele pelo seu bem-estar. Nem pense em
levar serviço para casa: respeite seu tempo de descanso. No
amor, pode conhecer alguém e descobrir tantas afinidades que
será capaz de se apaixonar à primeira vista.

Novamente
escolhida
por meio
de voto

Acusada
Tique
nervoso
(Psiq.)

Rosto;
semblante
A mulher
gulosa
Tipo de
baú (pl.)
Extensão
de arquivos

Cidade
islâmica
Multiplicar
por dois

Associação
da Imprensa
Resultado
de 0 x 0
Repercurte
o som
Grito
de dor

Virgem 23/08 a 22/09
No trabalho, é um bom dia para arrumar armários, arquivos
e separar tudo que não usa mais. Descartar o que não tem
serventia vai abrir mais espaço para organizar as coisas e ainda
deve melhorar muito a energia ao seu redor. No amor, o céu
envia ótimas vibes.

Sucede
ao "F"
Armazém
do porto

Gosto
muito
Fragmento
de vidro

Murmurar
Título
(abrev.)

Libra 23/09 a 22/10
Libra, nesta quinta, tudo indica que os humilhados serão exaltados! Você terá muita habilidade para argumentar e convencer
as pessoas e pode fazer ótimos acordos. No amor pode se
envolver com um colega ou com um crush bem-sucedido e
muito cobiçado.

Triciclo
infantil
Coleção de
quadros

Antonio
Calmon,
novelista

Membro
do elenco
Sílaba de
"paiol"

Escorpião 23/10 a 21/11

Solução
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Peixes 20/02 a 20/03

O desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida continua intenso e
será o maior incentivo para você investir mais na carreira. Confie
no seu taco e lute com determinação para conseguir o que deseja.

TAMBÉM EM E-BOOK
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Aquário 21/01 a 19/02

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer
derrubá-la.
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Capricórnio 22/12 a 20/01

Vai usar toda sua energia e disposição para conquistar o que
deseja. Vênus e Netuno trocam likes, formam um belo trígono e
facilitam o trabalho. Na conquista, converse mais para descobrir
as verdadeiras intenções do crush antes de se envolver.
De olho no futuro e nos seus projetos de vida, você deve buscar
aliados para transformar projetos em realidade. Seu empenho
será notado e pode render mais para o bolso. Boa sintonia com
alguém da turma pode despertar paixão.
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Alumínio
(símbolo)
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Sagitário 22/11 a 22/12

Vigie as oportunidades, pois pode descobrir novas formas de
ganhar dinheiro. O fim da tarde será ótimo para dar uma geral
nas suas coisas e descartar o que não usa mais. Sucesso garantido na conquista e no romance, é só aproveitar!

Picolé
vendido
em saco
plástico

4/meca — néon. 6/clicar — renome. 7/cacoete.

Não deixe de investir nos estudos, que continuam favorecidos e
podem levar você ainda mais longe na carreira. Na paquera, você
vai usar todo seu carisma e bom papo para envolver quem deseja.
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Zélia Casoni
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Celebrar

“Somos feitos da mesma matéria prima que as estrelas, por isso também somos feitos para BRILHAR.
Quando estiver para baixo, lembre-se disso e expanda
o clarão de luz dentro de você para dissolver a névoa
dos dias ruins. Acenda o farol dentro de si, brilhe.”
(Wallace Lima)

LUCI LEMES
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Neste mês de
agosto a 1ª
turma de Psicologia da Unipar
comemora 26
anos de formatura. A turma
da qual faço
parte, receba
os parabéns e
que comemore
a cada ano
esta grande
etapa das
nossas vidas.
Abraços!

Cereja no Bolo

Hoje é dia de cumprimentos aos Psicólogos
pelo seu dia e para os
leitores da coluna que
fazem aniversário -, a
psicóloga Cleide Coelho, Valéria Paiva, Neli
Teixeira, Leonardo Welter
Junior, Lucas Gabriel.
Da coluna: felicidades.

ZOOM

Adriana Halabi, ganha reprise aqui na coluna sob a batuta de Luci Lemes na exposição
realizada no ano passado -, e toda produzida com ares de Rock and Roll.
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Todos pela Saúde!
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ARQUIVO INSA

Seminário

CRECI 1765-J

O Instituto Nossa Senhora Aparecida foi contemplado com a doação de 63.000 máscaras
cirúrgicas descartáveis, através da Campanha ‘Todos Pela Saúde’ - um projeto nacional,
patrocinado por grandes empresas, gerido por especialistas, que arrecada e destina contribuições para combater a pandemia de Covid-19. O estoque é suficiente para o consumo
de um ano na unidade hospitalar mantida pelo Instituto em Umuarama - são consumidas
na entidade 160 máscaras descartáveis por dia, cerca de 5.000 mensalmente. As máscaras
foram repassadas ao Nossa Senhora pela FEMIPA – Federação das Santas Casas de Misericórdia e Entidades Beneficentes do Estado do
Paraná, que fez a seleção de entidades paranaenses beneficiadas pela Campanha ‘Todos pela
LANÇAMENTO !
Saúde’. “As máscaras são de suma importância
nas atividades hospitalares, ainda mais neste
momento de Pandemia. Na foto: A a gerente
assistencial, Adriana Risato Campiolo Caetano e a farmacêutica hospitalar Luciely Biaca
Campanholi Galharino. A Campanha ‘Todos pela
Saúde’ é uma iniciativa com o objetivo de colaborar no combate a Pandemia de Covid-19 no
Brasil. Através de um grupo de especialistas
a iniciativa reúne doações de grandes empreapartamentos studio
sas e reverte para entidades que atuam no
combate e prevenção da doença e todos os
44 3621-4500
estados brasileiros. O médico Drauzio Varella
é o garoto propaganda da campanha.
a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Referência internacional em telemedicina, o doutor em Informática
Médica Chao Lung Wen, ministra
nesta quinta-feira (27), a partir das
19h, o evento online “Telemedicina:
saúde conectada 5.0”, para gestores,
profissionais e acadêmicos da área
da saúde de Umuarama e região. A
participação é gratuita, basta se
inscrever no link/ Sebrae. Wen é
professor associado da Faculdade
de Medicina da Universidade de São
Paulo (USP) e chefe da disciplina de
Telemedicina na mesma instituição.
Também líder do Grupo de Pesquisa
da USP em Telemedicina, Tecnologias
Educacionais e Heatlh no CNPq/MCTI,
ele falará sobre os usos e tendências
da modalidade.
***
O seminário é uma iniciativa do
Sebrae/PR em parceria com a Unipar,
Associação Médica de Umuarama, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Umuarama (Aciu) e Sicredi.
Tem como objetivo, segundo a consultora do Sebrae/PR, Jane Queiroz,
proporcionar conhecimento sobre as
tendências impulsionadas por conta
da pandemia ao setor da saúde do
Arenito Caiuá, a fim de fortalecer as
empresas e a atuação de profissionais
nas cidades do território. O diretor
da Associação Médica de Umuarama,
o médico Fábio Carvalho, ressalta que
a telemedicina é uma ferramenta que
permite democratizar o atendimento, levando prestação de serviços a
pessoas que vivem fora de grandes
centros urbanos, por meio de teleorientação, teleconsulta, telerradiologia, entre outras possibilidades.
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.......... 17/18..................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT, COURO............. R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTX I TURBO

.......... 17/17..................... BRANCO ..........COMPLETO, AUT............................ R$ 65.900,00
TRACKER LT

.......... 13/14..................... PRATA................COMPLETO...................................... R$ 37.900,00
COBALT 1.4 LTZ

.......... 18/19..................... LARANJA..........COMPLETO, AUT............................ R$ 59.900,00
ONIX 1.4 ACTIV AT
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Fim do Agosto
Dourado
As ações do Hospital e Maternidade Norospar de incentivo a
amamentação ganham destaque
em agosto – reforçando a campanha mundial Agosto Dourado, que
este ano tem como tema “Aleitamento Materno: por um planeta
mais saudável”.
O mês de agosto está chegando
ao fim. Esta é a última semana e as
atividades se intensificaram, mas o
trabalho não acaba por aí. O incentivo à amamentação é permanente
e continua depois da campanha em
todas as unidades da Norospar.
Gestantes e puérperas com
consultas e procedimentos agendados no Centro Mãe Paranaense da
Norospar participam de palestras,
dinâmicas e cursos sobre amamentação. Enfermeiras, psicóloga,
assistente social, nutricionista e
médicos tiram dúvidas e respondem perguntas das participantes.
“Mesmo com distanciamento
social, uso de máscaras e demais
medidas de segurança, promovemos encontros interativos, com
a utilização de recursos lúdicos e
uma linguagem bem simples para
que todas pudessem compreender
as informações”, avaliou a assistente social do Centro Mãe Paranaense Aline Marise Hex.
Com foco no tema da campanha
deste ano – Por Um Planeta Mais Saudável – as palestras também abordaram os efeitos da amamentação em
diversas áreas, como a economia e a
sustentabilidade do planeta.
De acordo com as profissionais,
o trabalho de incentivo a amamentação é permanente no Centro Mãe
Paranaense, que é um serviço realizado pelo Hospital e Maternidade
Norospar em parceria com a Prefeitura de Umuarama, através da
Secretaria de Saúde, 12ª Regional
de Saúde e Unipar.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
Engenharia Civil e Arquitetura: Série de
lives reforça conhecimentos dos alunos
Evento promoveu interação com profissionais de três estados
brasileiros, um deles do Nordeste
As tecnologias de comunicação
necessidade de uma boa formação
têm sido exploradas de
nesta área, citando problemas
uma forma muito positiva
comuns, mas graves, em edifícios.
na Unipar. Se a pandemia
Outro convidado é do Rio de
provocou distanciamento
Janeiro, capital. O engenheiro
físico, as ferramentas digitais
de produção Fabrício Nogueira
aproximam, promovendo
abordou segurança contra
importantes benefícios no ensino/
incêndio – projetos pós-ocupação
aprendizagem.
e treinamentos - e também falou
Estudantes dos cursos de
sobre oportunidades de trabalho
Engenharia Civil e Arquitetura
nessa área.
e Urbanismo da Unipar de
Soluções de combate a
Umuarama tiveram oportunidade
incêndio também foi o assunto da
de viver esta experiência,
engenheira civil Renata Dalmolin,
participando de palestras com
convidada de Cascavel. Fazendo
profissionais de diferentes regiões
alertas importantes, sua exposição
do Brasil, promovidas pelo
foi centrada na fase de elaboração
professor Igo Nunes.
do projeto de uma edificação.
Da capital do
Maranhão, São
Luiz, o engenheiro
civil Yuri Abas
Frazão falou
sobre materiais
de construção,
focando no
revestimento.
O perito em
patologia
Professor Igo, em selfie: estratégia busca
construtiva
aproximar estudantes e profissionais para
discutir, inclusive, mercado de trabalho
alertou sobre a
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Umuarama enfrenta o Marechal
fora de casa na próxima sexta
O Umuarama futsal enfrenta,
na próxima sexta-feira (28), o time
de futebol de salão do Marechal
Cândido Rondon pela Chave Ouro
do Campeonato Paranaense. A
par tida acontece fora de casa,
às 17h30 e os torcedores poderão acompanhar o jogo ao vivo
pelas redes sociais.
Seguindo as orientações de
combate à proliferação da covid19 o jogo não terá presença do
público. A disputa acontece no
ginásio de esportes Governador
Ney Braga. A transmissão será
feita pelo per fil oficial no Facebook. Inicialmente a partida de
estreia deveria ser realizada
ontem (quarta-feira, 26) contra o
Toledo, mas segundo o site da
Federação Paranaense de Futebol
de Salão o jogo foi suspenso.

DIVULGAÇÃO

JOGO aconteceria ontem, mas acabou por ser transferido para a próxima sexta-feira
DIVULGAÇÃO

O GP da Bélgica do ano passado foi num final de semana trágico e será sempre lembrado pelo acidente fatal durante a corrida principal
da Fórmula 2. Anthoine Hubert morreu após ser atingido no topo da Eua Rouge, também conhecida como Raidillon, pelo carro de Juan
Manuel Correa, que sofreu graves lesões na perna como um resultado. O acidente ocorreu quando Giuliano Alesi rodou na Eau Rouge
e Hubert teve que fazer uma manobra evasiva, que não deu certo e ele bateu nas barreiras de pneus em alta velocidade e foi jogado para
a pista. Lá ele permaneceu na trilha de Correa que se aproximava e não conseguiu evitar.

