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Paciente curado do
coronavírus com
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será doador
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Bombeiros encontram
corpo carbonizado
em casa na área
rural de Altônia

Pista interditada

UMUARAMA,3/09/2020
ALEX MIRANDA

Edição 2605 - Ano VIII

A rodovia entre Umuarama e Ivaté ficou interditada entre
a madrugada e a tarde de ontem devido à colisão de duas
carretas. Os veículos seguiam no mesmo sentido, quando um
deles, carregado com farelo de milho, começou a tombar em
uma curva. A carreta que seguia atrás conseguiu desviar da
carroceria tombada, mas também virou. As cargas ficaram
espalhadas pelo asfalto. Um dos motoristas ficou preso nas
ferragens e foi levado a um hospital em Umuarama.

Old Car prende suspeitos de
“esquentar” veículos furtados
Ação da Polícia Civil de Umuarama cumpriu mandados de prisão e de busca em Campo
Mourão, onde ficava a sede de uma quadrilha responsável por “esquentar” veículos
furtados. As investigações começaram em julho, a partir da prisão de um dos envolvidos,
que seria responsável pelos furtos. A Polícia Civil passou então a seguir as pistas que
levaram ao paradeiro dos demais suspeitos. A operação envolveu investigadores de
Umuarama, Campo Mourão e Cianorte.
l Pág. 8
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Lotofácil
Megasena concurso: 2295

Sortudos fichas sujas

Candidatos enquadrados na Lei da Ficha Limpa impedidos de
concorrer às eleições municipais de 4 de outubro podem disputar
o pleito em 15 de novembro. É que, com o adiamento das
eleições de outubro para novembro, o período de inelegibilidade
esgotou-se, segundo decisão tomada na terça-feira (1) pelo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE). “Eu diria que sorte é sorte. No
caso aqui, de alguns possíveis candidatos que seriam inelegíveis,
não dependeu deles a ocorrência da alteração da data da eleição”,
disse o ministro Alexandre de Moraes. A Lei estabelece que
condenados por um tribunal de segunda instância ficam inelegíveis
por oito anos a partir do crime cometido. Portanto, condenados
por ilegalidades nas eleições de 2012 estariam barrados das urnas
até outubro desde ano.

Assessores de
magistrado

A Alep aprovou projeto de lei
que transforma 15 cargos de
desembargador e respectivas
assessorias em cargos de 1º
grau no TJPR. Ao todo, serão 752
novos cargos de assessores de
magistrado de 1ª instância e 169
técnicos judiciários. A matéria foi
aprovada por 37 votos. O TJ-PR
também extinguiu cargos de
profissionais de nível superior,
como médicos, bibliotecários
e jornalistas, transformandoas em funções para
atendimento ao 1º grau.

Proporcionalidade

Elaborado a partir de
cobrança do CNJ, o texto
questiona proporção de
cargos entre 1º grau (porta
de acesso à Justiça) e 2º grau
(que analisa recursos contra
decisões de 1º grau). Para o
CNJ, o TJ precisa fortalecer a
força de trabalho no 1º grau.
“É algo inédito no Brasil,
pois nunca tínhamos visto
um tribunal extinguir cargos
de desembargador para
transformá-los em funções
de 1º grau”, destacou o
presidente da OAB-Paraná,
Cássio Telles.

Férias de dois meses

O deputado federal paranaense Rubens Bueno, vice-presidente
nacional do Cidadania, condenou as férias de 60 dias dos juízes
e membros do Ministério Público. Uma Proposta de Emenda
Constitucional (PEC), de sua autoria, que acaba com esse
privilégio, está parada na Câmara dos Deputados. O parlamentar
denuncia a pressão das corporações e dos tribunais superiores
contra a PEC. “Essa pressão vem das corporações, que têm muita
força. Dos tribunais superiores. É impressionante como eles
trabalham. Até um ministro do STJ me dizer: ‘Mas e a dignidade
da magistratura?’ E eu perguntei a ele: E a dignidade do povo
brasileiro? Infelizmente, é assim que eles trabalham”.

Plantio de maconha medicinal

O relator do projeto que autoriza o plantio de maconha no País
para fins medicinais, deputado federal Luciano Ducci (PSB-PR),
apresentou parecer favorável à regulamentação. O tema foi tratado
pela comissão especial da Câmara dos Deputados que analisa projeto
de lei sobre medicamentos formulados com cannabis, que ouviu
mães de pacientes que já fazem uso desse tipo de medicamento e
representantes de entidades que tratam do assunto. O plantio será
feito por empresas farmacêuticas e de pesquisa. O comércio só poderá
ocorrer com comprovação da eficácia terapêutica atestada em laudo
médico com autorização da Anvisa.
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Lista de inelegíveis do Tribunal de
Contas do Estado tem 1.496 nomes

DIVULGAÇÃO

O Tribunal de Contas do Paraná
(TCE-PR), cumprindo determinação legal e entregou ontem (2) à
tarde ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PR) a relação de agentes
públicos que tiveram suas contas
desaprovadas nos últimos oito
anos, que vai ser vir de base para
análise da justiça eleitoral para
validação ou não de candidaturas
às próximas eleições.
No total são 1.496 agentes
públicos listados, sendo 492
prefeitos ou ex-prefeitos, quatro
vices ou ex-vice prefeitos e 289
vereadores ou ex-vereadores,
sendo destes 169 presidentes
ou ex-presidentes de Câmaras.
A entrega formal foi feita pelo
presidente do Tribunal, conselheiro Nestor Baptista, ao presidente do TRE, desembargador
Tito Campos de Paula, durante
a aber tura da sessão vir tual do
Pleno. Na ocasião, o conselheiro
disse que o TCE age para reconhecer os homens de bem e vê
o ato como uma contribuição “ao
aper feiçoamento dos quadros
políticos de nossos municípios”.
O desembargador destacou
a impor tância do compar tilhamento de informações e disse
que o ato é um “episódio marcante”, pois a listagem vai auxiliar em muito os juízos eleitorais
na aplicação da legislação.
A lista está disponível, em detalhes, na aba Controle Externo do
site oficial do TCE-PR. A lista é
feita com base no nome de agentes, que não são necessariamente
servidores ou gestores públicos,
mas pessoas que tenham feito,
de algum modo, o uso de dinheiro
público nos últimos oito anos.

AO TCE cabe apresentar a relação das pessoas que se enquadram nos requisitos legais de a decisão sobre a
validade do registro de candidaturas é da Justiça Eleitoral
EXIGÊNCIAS LEGAIS
A entrega da relação à Justiça
Eleitoral atende as leis da Inelegibilidade (Lei Complementar nº
64/1990) e da Ficha Limpa (Lei
Complementar nº 135/2010), a
Lei Eleitoral (9.504/1997) e a Lei
Estadual nº 10.959/1994. A medida

contribuirá para a análise, pela Justiça Eleitoral, dos pedidos de registro
de candidatos à eleição municipal. A
decisão sobre a validade ou não do
registro de candidaturas é da Justiça
Eleitoral. Ao TCE cabe apresentar a
relação das pessoas que se enquadram nos requisitos legais.

As listas

Foram entregues ao TRE três listas distintas. A primeira com agentes com
contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas nos termos do art. 71, II da
Constituição Federal de 1988, art. 75, II da Constituição do Estado do Paraná e
art. 1°, II e III da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. A segunda contém nomes
de chefes do Poder Executivo que tiveram contas anuais apreciadas com Parecer Prévio do Tribunal de Contas pela irregularidade, seja nos casos em que o
julgamento da Câmara Municipal confirmou a irregularidade ou nos casos em
que o TCE não foi informado do julgamento pelo Legislativo. Já a última traz
chefes do Poder Executivo que tiveram contas anuais apreciadas com Parecer
Prévio do Tribunal de Contas pela regularidade ou regularidade com ressalvas,
mas com julgamento da Câmara Municipal pela irregularidade, segundo informações encaminhadas pelo Legislativo.
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Pedágio

Os deputados Luiz
Claudio Romanelli (PSB) e
Evandro Araújo (PSC) e o
governador Ratinho Junior
participam hoje, às 14h,
de videoconferência com
líderes do Norte Pioneiro
sobre os novos contratos
de pedágio na região. As
atuais concessões terminam
em novembro de 2021. O
Paraná terá o maior pacote
de concessões de rodovias do
País. O governo federal prevê
investimentos de R$ 100
bilhões com o leilão do novo
Anel de Integração rodoviário
com 4,1 mil quilômetros.

Turismo

A Câmara dos Deputados
aprovou a MP que libera R$
5 bilhões para minimizar os
impactos do coronavírus no
setor de turismo. O dinheiro
servirá para capital de giro de
micros, pequenas, médias e
grandes empresas. “O setor de
turismo foi muito prejudicado,
talvez o último setor a se
recuperar diante da pandemia.
E nós, deputados e deputadas,
temos a responsabilidade de
apoiar esse segmento com os R$
5 bilhões”, defendeu o deputado
estadual Vermelho (PSD).

Adiado

A Band TV decidiu transferir
para 1º de outubro o primeiro
debate entre os candidatos
a prefeito de Curitiba,
inicialmente marcado para
17 de setembro. A mudança
obedece às disposições do
calendário eleitoral definido
pelo TSE, que só permite a
realização de debates após o
registro das candidaturas.

Candidato

O PRTB lançou major Arsênio
Rodrigues Filho como
candidato à Prefeitura de
Cascavel. Rodrigues Filho
trabalhou durante 35 anos
na Polícia Militar do Paraná
e entrou na reserva em julho
do ano passado. “Vamos
trazer a modernização,
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a industrialização para
Cascavel”, disse.

Verba

Lobo-guará
em circulação

DIVULGAÇÃO

A Câmara dos Deputados
aprovou a MP que destina
crédito extraordinário de
R$ 418,8 milhões para
os Ministérios da Ciência
e Tecnologia. O dinheiro
contempla ações relacionadas
à pandemia causada pelo
coronavírus. A maior parte
da verba foi destinada ao
Itamaraty (R$ 292,5 milhões)
para apoio a brasileiros
retidos no exterior em razão
de cancelamento de voos
para o Brasil e o fechamento
de fronteiras.

Opas

O Paraná está articulando com
a Opas (Organização PanAmericana de Saúde) uma ação
que avalia e analisa os eixos
da assistência e de vigilância
epidemiológica. O objetivo
do trabalho é consolidar
ações consideradas positivas
em todos os municípios e
implementar novas condutas
e atividades. “Esse trabalho
com a Opas poderá refletir
em ampliação da melhoria do
atendimento também pelos
municípios”, disse o secretário
Beto Preto (Saúde).

Distribuição

Forte na disputa em cidades
pequenas e médias, o
MDB aprovou os critérios
para distribuição entre os
candidatos. O dinheiro terá
como prioridade prefeitos
que buscam a reeleição.
Também será levado em
conta o potencial dos
candidatos, a partir de
pesquisas. O presidente
estadual, João Arruda,
reclamou do montante
recebido nos últimos anos. O
presidente nacional, deputado
Baleia Rossi (SP), disse que
avaliaria o caso do Paraná quando
houver a distribuição da “reserva
estratégica”, fatia do fundo
que ficará disponível ao
MDB nacional.

CERCA de 20 milhões de notas de R$ 200 vão começar a rodar já nesta semana
Aguardada há pouco mais
de um mês, a cédula de R$
200,00 entrou em circulação
ontem (2). Estampada pelo
lobo-guará, a nota foi apresentada pelo Banco Central (BC)
no início da tarde, em evento
transmitido pelo YouTube. “A
nova cédula passa a ter valor
legal a partir de hoje, e vai
entrar em circulação à medida
em que houver demanda”,
afirmou o presidente do BC,
Roberto Campos Neto.
A cédula tem as cores
cinza e sépia e dimensões
de 142mm por 65mm, exatamente o mesmo tamanho
da nota de R$ 20.
O sigilo foi necessário,
segundo o BC, para evitar
fraudes. Porém, acabou
estimulando a criação de
diversos memes relacionados à nota nas últimas
semanas. Uma versão falsa
da nota também chegou a

circular no Rio de Janeiro.
Agora que o mistério foi
desvendado, contudo, muitas cédulas devem chegar
às mãos dos brasileiros.
Segundo o BC, cerca de 20
milhões de notas de R$ 200
vão começar a rodar já nesta
semana. Porém, até o fim do
ano, a expectativa é que 450
milhões de unidades da nota
estejam em circulação.
A criação da nova nota
vai custar cerca de R$ 113
milhões. Porém, segundo o
BC, era necessária porque a
pandemia do novo coronavírus
aumentou o entesouramento
e a demanda da população
por papel moeda. Em ofício
enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) na semana
passada, a autoridade monetária alegou que, sem isso,
poderia até faltar dinheiro
em papel para os saques do
auxílio emergencial.

Maior nota

A nota de R$ 200 representa a sétima cédula do Real e
também a nota de maior valor nominal do Brasil. Ainda é a
primeira mudança na família do Real em 18 anos. A última
novidade havia sido a cédula de R$ 20, lançada em 2002.
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Paciente curado do coronavírus
com plasma diz que será doador
ASSESSORIA

MORADOR em Pérola, curado com plasma convalescente disse que será doador
Depois superar momentos difíceis internado em estado grave
na UTI, com diagnóstico de covid19, o morador em Pérola, Marcos Roberto Gomes, de 55 anos,
enviou um vídeo à equipe médica
do Samuti (Serviço de Ações em
Medicina de Urgência e Terapia
Intensiva), que o tratou com o protocolo de Plasma Convalescente
na UTI covid-19 SUS do Hospital
Cemil. Marcos Rober to diz que
será o próximo doador de plasma.
Completamente recuperado,
voltou ao trabalho na manhã de
ontem (quar ta-feira, 2), em sua
empresa, em Pérola. Ele atribui o
rápido restabelecimento e cura ao
tratamento com plasma que recebeu no hospital. “Fiquei muito feliz
com esse novo tratamento. Queria
agradecer e dizer que sou o próximo doador de sangue para que

eu possa salvar vidas”, disse.
Teoricamente, Marcos Rober to
não fazia par te do grupo de risco
para covid-19. Aos 55 anos, não
tinha histórico de pressão alta ou
diabetes ou outras comorbidades
comuns nesses casos, como doença
cardiovascular ou pulmonar. Porém,
ele ficou em estado grave.
O empresário começou a sentir
os primeiros sintomas no dia 13
de agosto. Com o quadro agravado,
procurou a Unidade de Saúde do
seu município. No dia 19 foi transferido para a UTI do Hospital Cemil
em Umuarama em estado grave.
No dia 20 ele começou a receber
o tratamento com o Plasma Convalescente. A melhora veio rápido.
Dois dias depois recebeu alta
da UTI e ficou em recuperação por
mais três dias na enfermaria. Ao
todo foram nove dias internado.

O que é um período cur to considerado curto pelos especialistas,
para casos críticos de covid-19.
“É uma doença em que períodos
de longa internação são comuns.
O uso do plasma ajuda a evitar o
agravamento e assim a diminuir
o tempo de internação. É menos
sofrimento para o paciente e muito
menos oneroso para o Estado. Por
tudo isso, a doação de plasma
pelos recuperados de covid-19 é
tão importante”, disse o médico
pneumologista-intensivista Dr.
Ronaldo de Souza, coordenador do
Samuti, responsável técnico pela
UTI Covid-19 do Hospital Cemil.
Marcos Rober to termina seu
vídeo convidando outros pacientes que também tiveram a doença
e se curaram, a doarem também.
“Estenda a sua mão nessa hora
tão difícil” – pede.
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Ocupação de UTI Covid-19
volta a 90% em Umuarama
A Secretaria Municipal de
Saúde de Umuarama divulgou
ontem (quarta-feira, 2) à tarde
o mais recente boletim com os
números atualizados do novo
coronavírus. Além dos números locais, foi verificado também que nos dois hospitais
da cidade que são referência
para tratamento de pacientes
positivos ou com suspeita de
covid-19, oriundos dos 21
municípios da região, a taxa de
ocupação das UTI atingiu 90%
na quarta, com a utilização de
18 dos 20 leitos ofertados
pelo Sistema Único de Saúde
(SUS). Já as enfermarias
Covid contavam com a ocupação de 13 das 40 vagas
disponíveis (índice de 32,5%).
Segundo os registros da

Saúde do município, a cidade
tinha ontem 95 casos de pessoas em isolamento domiciliar
e cinco hospitalizadas com sintomas mais graves da covid19, sendo que 3 ocupavam
Unidades de Terapia Intensiva
(UIT) e duas estavam em leitos
de enfermarias.
A Secretaria também anunciou novos 11 casos positivos
de coronavírus terça-feira, (2),
sendo sete mulheres de 24,
30, 36, 39, 42, 46 e 52 anos
e quatro homens de 40, 51,
60 e 78 anos, elevando para
931 a soma de positivados.
Desse total 818 já estão
recuperados, enquanto 13 não
resistiram ao agravamento da
doença e morreram.
Existem ainda 204

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:
87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Autor(s):
Réu(s):

0008616-16.2017.8.16.0173
Monitória
Prestação de Serviços
R$ 10.746,37
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
Lucas Henrique da Silva Rocha
EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 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 pelo presente CITA
o(a) requerido(a) Lucas Henrique da Silva Rocha, inscrito(a) no CPF nº 049.954.139-10, atualmente em
lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos
de Ação Monitória sob nº 0008616-16.2017.8.16.0173 - Projudi, onde é requerente Associação
Paranaense de Ensino e Cultura e requerido(a) Lucas Henrique da Silva Rocha, nos termos da inicial a
seguir transcrita resumidamente:
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 10.746,37, em data de
05/05/2017, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.
Fica o réu CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
Umuarama, 15 de agosto de 2020.
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJTQ3 4MGTE TZQCQ YUL63

PROJUDI - Processo: 0008616-16.2017.8.16.0173 - Ref. mov. 193.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
17/08/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

umuaramenses com suspeita
de infecção pelo coronavírus,
dos quais 197 estão isolados
em suas residências e sete
permanecem internados –
cinco em leitos de UTIs e dois

em enfermarias. Outras 4.051
suspeitas foram descartadas,
do total de 5.186 notificações
registradas pela Secretaria
Municipal de Saúde desde o
início da pandemia.
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Carbonizada
em casa

DIVULGAÇÃO

Bronca geral

Choveram ligações de
industriais e do alto
patronato para a mesa do
presidente Jair Bolsonaro,
ontem, quando a turma do
andar de cima confirmou
que o Ministério da Saúde
classificara o coronavírus
como doença ocupacional.
Os jurídicos das empresas
entraram em desespero,
tamanha seria a enxurrada de
ações trabalhistas País adentro.
Bolsonaro telefonou para o
ministro Pazuello e mandou
revogar. A bronca foi geral.

Caneta política
CORPO foi encontrado entre os escombros pelo Corpo de Bombeiros e recolhido
para exames no IML
Uma mulher de 42 anos
morreu carbonizada na
manhã de ontem (quarta,
2) em Altônia. A residência onde ela estava pegou
fogo. Segundo os bombeiros do município, somente
a mulher estava no interior
do imóvel quando o incêndio começou. A residência
fica situada na zona rural.
Ainda de acordo com
os brigadistas do Corpo
de Bombeiros de Altônia,
a unidade foi acionada
para apagar o incêndio por volta das 7h50,
depois que moradores
de outras propriedades
rurais situadas nas imediações viram a fumaça
de longe e correram até lá
para verificar o que estaria acontecendo, se deparando com o incêndio de
grandes proporções.
Devido à distância da
área urbana, a equipe
levou cerca de 25 minutos para chegar até a
casa, que fica localizada
na estrada Viana.
Quando os bombeiros
chegaram, as chamas já

haviam consumido o imóvel por completo, além
de destruir tudo o que
estava dentro da casa
em madeira. Apenas restou o banheiro, que era
construído em alvenaria.
Depois fizeram o
rescaldo – que levou
cerca de uma hora, foi
descober to o corpo da
moradora.
De acordo com o
Sargento dos Santos,
do Corpo de Bombeiros
de Altônia, outro morador disse à equipe que,
quando saiu, deixou a
esposa estava na casa.
Somente depois que bombeiros fizeram uma busca
nos escombros, localizaram o corpo carbonizado.
Foram acionados o Instituto Médico Legal (IML) e
a perícia de Umuarama.
O corpo foi recolhido para
Exames de necropsia e
reconhecimento e não
foi possível verificar, inicialmente, as causas do
incêndio. Apenas um laudo
da perícia é que deverá trazer tal informação.
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A Coluna cantou dia 27 de
julho que o presidente não
avalizaria a renovação do
ajuste fiscal do Estado do Rio
com Wilson Witzel no cargo.
A papelada será assinada.

Corte acima

Pelo menos quatro
ministros do Superior
Tribunal de Justiça bajulam,
no juridiquês, o presidente
Bolsonaro.

Sentiu

Piada pronta no DF:
secretário de Saúde preso
por suspeita de fraudes em
testes rápidos, Francisco
Araújo pediu transferência
do presídio da Papuda por
medo de covid-19.

Boleto...

Agora que a posse do Palácio
Guanabara não está sub
judice mais, com a decisão
do STF após mais de um
século de impasse, será que
a União, a dona de fato, vai
cobrar aluguel do governo
do Estado do Rio de Janeiro?
A Secretaria de Patrimônio
da União, responsável pelo
imóvel, analisava ontem
o caso, questionada pela
reportagem.

...histórico

O processo judicial,
que tinha como parte

a Princesa Isabel, pedia
reconhecimento e
indenização para a família
real, pela perda do Palácio
Guanabara em 1889,
devido à Proclamação da
República. Malhete batido,
é do governo federal.

Perderam

Quatro herdeiros diretos
da Princesa Isabel eram
partes no processo - um
deles como advogado para requerer a herança. O
Palácio vale, hoje, centenas
de milhões de reais.

Esperança no ar

Ainda há esperança, e a
dica ficou com a resposta
do Ministério da Defesa
à Coluna: apesar de
cancelada na Esplanada,
o Palácio avalia como será
a festa do 7 de Setembro,
para não passar batida.
Brasilienses querem ver a
Esquadrilha da Fumaça.

Ano perdido

Um empresário do setor
de concursos e TI ofereceu
ao governo do DF em 2015
um software inovador para
aulas on-line na rede pública.
Ninguém deu atenção. Hoje,
com evasão escolar, vê-se o
esforço dos professores e das
autoridades para salvar o ano.

Não é bem assim

Opositores do prefeito
Cláudio Chumbinho, de
São Pedro da Aldeia (RJ),
espalharam que ele cortou
salário de comissionados
pré-candidatos a
vereadores, de outros
partidos, em retaliação.
Balela. Pela lei, todos foram
exonerados para disputar a
vaga na eleição.

reportagem@colunaesplanada.com.br
Whatsapp/celular (61) 99855-3339
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‘Old Car’ prende envolvidos em ‘esquentamento’ de veículos
DIVULGAÇÃO

ALEX MIRANDA

Documentos
e placa
Nas buscas domiciliares
houve a apreensão de dois veículos, cinco telefones celulares e diversos documentos de
veículos, além de uma placa
de carro que foi averiguada.
Os homens presos foram conduzidos à cadeia pública de
Umuarama, onde permanecem
à disposição da Justiça.
PLACA de veículo, documentos e telefones celulares foram apreendidos na ação
INVESTIGAÇÕES levou a Polícia Civil de Umuarama até dois endereços em Campo Mourão
A operação desencadeada pela
Polícia Civil de Umuarama denominada Old Car, cumpriu ontem
(quarta-feira, 2) pela manhã mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão em Campo Mourão. Naquele município, situado a
106 quilômetros de Umuarama,
estava localizada a sede de uma
quadrilha responsável por ‘esquentar’ veículos furtados.
As investigações começaram
em julho deste ano e seguiram
uma linha de levou os policiais a
descobrir o esquema a par tir de

Prisões

uma prisão que aconteceu em
8 de julho, com a prisão de um
homem de 34 anos. Este teria
praticado o fur to de um veículo
Volkswagen Gol. O carro estava
estacionado per to da Prefeitura
de Umuarama quando foi fur tado. O sistema de videomonitoramento gerido pela Secretaria de
Defesa Social do município ajudou na localização do carro e na
consequente prisão do ladrão.
Foi justamente com esta prisão
que a Polícia Civil passou a seguir
as pistas que levaram à quadrilha.

O fur to daquele Gol também
havia chamado a atenção dos
investigadores, pois o crime
apresentava as mesmas características de outros anteriores
que já estavam sendo apurados pelo Grupo de Diligências
Especiais (GDE) da 7ª Subdivisão Policial (SDP).
Outros mandados de busca
haviam sido cumpridos naquela
cidade, com o apoio de investigadores de Cianor te e de Campo
Mourão, que levaram ao paradeiro de dois homens.

Bando preferia carros antigos
As investigações deste caso
tiveram início após uma série de
furtos de veículos em Umuarama.
Os policiais apuraram que todos os
automóveis eram subtraídos em situações semelhantes, com o mesmo modus operandi. Além disso, os
criminosos tinham uma preferência

por modelos de veículos mais antigos, o que indicava a atuação de um
grupo organizado. Depois do furto,
os integrantes da organização criminosa levavam os veículos até Campo Mourão, onde eram adulterados
e “esquentados” com a documentação de outros veículos.
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

D.A.D.S.R., de 51 anos e D.M.D.S.,
de 34, foram localizados na manhã de ontem em Campo Mourão,
durante a operação que também
cumpriu mandados judiciais de
busca, com o objetivo de desbaratar uma organização criminosa
envolvida com furtos de veículos
em Umuarama.

DUPLA foi presa por envolvimento num esquema
de ‘esquentamento’ de veículos furtados

POLICIAIS de Umuarama, Cianorte e Campo Mourão participaram da ação que desbaratou quadrilha que
agia em todo o noroeste do Paraná
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Documentos
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Nas buscas domiciliares
houve a apreensão de dois veículos, cinco telefones celulares e diversos documentos de
veículos, além de uma placa
de carro que foi averiguada.
Os homens presos foram conduzidos à cadeia pública de
Umuarama, onde permanecem
à disposição da Justiça.
PLACA de veículo, documentos e telefones celulares foram apreendidos na ação
INVESTIGAÇÕES levou a Polícia Civil de Umuarama até dois endereços em Campo Mourão
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Polícia Civil de Umuarama denominada Old Car, cumpriu ontem
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8 de julho, com a prisão de um
homem de 34 anos. Este teria
praticado o fur to de um veículo
Volkswagen Gol. O carro estava
estacionado per to da Prefeitura
de Umuarama quando foi fur tado. O sistema de videomonitoramento gerido pela Secretaria de
Defesa Social do município ajudou na localização do carro e na
consequente prisão do ladrão.
Foi justamente com esta prisão
que a Polícia Civil passou a seguir
as pistas que levaram à quadrilha.

O fur to daquele Gol também
havia chamado a atenção dos
investigadores, pois o crime
apresentava as mesmas características de outros anteriores
que já estavam sendo apurados pelo Grupo de Diligências
Especiais (GDE) da 7ª Subdivisão Policial (SDP).
Outros mandados de busca
haviam sido cumpridos naquela
cidade, com o apoio de investigadores de Cianor te e de Campo
Mourão, que levaram ao paradeiro de dois homens.

Bando preferia carros antigos
As investigações deste caso
tiveram início após uma série de
furtos de veículos em Umuarama.
Os policiais apuraram que todos os
automóveis eram subtraídos em situações semelhantes, com o mesmo modus operandi. Além disso, os
criminosos tinham uma preferência

por modelos de veículos mais antigos, o que indicava a atuação de um
grupo organizado. Depois do furto,
os integrantes da organização criminosa levavam os veículos até Campo Mourão, onde eram adulterados
e “esquentados” com a documentação de outros veículos.
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

D.A.D.S.R., de 51 anos e D.M.D.S.,
de 34, foram localizados na manhã de ontem em Campo Mourão,
durante a operação que também
cumpriu mandados judiciais de
busca, com o objetivo de desbaratar uma organização criminosa
envolvida com furtos de veículos
em Umuarama.

DUPLA foi presa por envolvimento num esquema
de ‘esquentamento’ de veículos furtados

POLICIAIS de Umuarama, Cianorte e Campo Mourão participaram da ação que desbaratou quadrilha que
agia em todo o noroeste do Paraná
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:
87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Autor(s):
Réu(s):

0012262-97.2018.8.16.0173
Monitória
Prestação de Serviços
R$ 38.420,83
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
ELAINE DE SANTANA HEINS
EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 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 pelo presente CITA
o(a) requerido(a) Elaine de Santana Heins, inscrito(a) no CPF nº 046.000.609-62, atualmente em lugar
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de
Ação Monitória sob nº 0012262-97.2018.8.16.0173 - Projudi, onde é requerente Associação Paranaense
de Ensino e Cultura e requerido(a) Elaine de Santana Heins, nos termos da inicial a seguir transcrita
resumidamente:
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 38.420,83, em data de
11/10/2017, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJLP4 QHT5F RKXG7 5QA4B

PROJUDI - Processo: 0012262-97.2018.8.16.0173 - Ref. mov. 116.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
17/08/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

Fica o réu CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Réu(s):

0008564-20.2017.8.16.0173
Monitória
Prestação de Serviços
R$ 12.314,11
ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
Paula Taisa de Andrade
EDITAL DE CITAÇÃO
PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

O DR. MARCELO PIMENTEL BERTASSO, MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA 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 pelo presente CITA
o(a) requerido(a) Paula Taisa de Andrade, inscrito(a) no CPF nº 072.049.859-74, atualmente em lugar
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de
Ação Monitória sob nº 0008564-20.2017.8.16.0173 - Projudi, onde é requerente Associação Paranaense
de Ensino e Cultura e requerido(a) Paula Taisa de Andrade, nos termos da inicial a seguir transcrita
resumidamente:
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 12.314,11, em data de
05/06/2017, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.
Fica o réu CITADO de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
Umuarama, 15 de agosto de 2020.
Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJL3T 2WM2W G4GJ5 LQBNY

PROJUDI - Processo: 0008564-20.2017.8.16.0173 - Ref. mov. 151.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
17/08/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

Processo:
Classe Processual:
Assunto Principal:
Valor da Causa:
Autor(s):

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.

Umuarama, 15 de agosto de 2020.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA
2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:
87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br

L I O N S em açao

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.
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horóscopo
Estados
que fazem
fronteira
com o
Amazonas
Concluem;
acabam

© Revistas COQUETEL

Santo (?),
cidade de
Maria
Bethânia

Peça que
faz o sino
soar
A "mesa"
do jogo de
xadrez

Membros
das aves
(?) zero:
início

"Eu te (?)!",
frase dos
apaixonados
"(?)-maria",
oração
Osso da
coxa (Anat.)

Pessoa
muito
parecida
com outra

Genética
(abrev.)

Fundo
Monetário
Internacional (sigla)
A pele sujeita à acne
Ar, em
inglês

Zé Colmeia
e Catatau
(TV)
Orlando Teruz, pintor
Roupa feminina (pl.)

Tony
Tornado,
ator

Registrar
(documento
autêntico)

BANCO

Aquário 21/01 a 19/02
Peixes 20/02 a 20/03

2

Solução

Capricórnio 22/12 a 20/01

Vale a pena se concentrar nos seus objetivos e cuidar de assuntos
que dependem do seu empenho pessoal para dar certo. A Lua segue
o rolê em Peixes e reforça os pontos positivos do seu signo.

Consoantes
de "tofu"
Som da
risada

Demora;
adiamento

A Lua continua estimulando a comunicação e você pode se
beneficiar dessas boas energias para manter contato com
colegas, vizinhos ou irmãos. Seu interesse em assuntos
novos ou em culturas diferentes tende a crescer.
A Lua está de rolê em sua Casa das Finanças e você poderá
aproveitar as boas energias para organizar as contas. Se precisar
cortar gastos, será mais fácil organizar isso na parte da manhã.

O penteado como
o black
power

TAMBÉM EM E-BOOK

/editorapetra

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

O

Sagitário 22/11 a 22/12

Para se entender melhor com alguém de casa, seja mais
flexível e não exija que tudo seja feito do seu jeito. Na vida
profissional terá um empurrão e tanto para você se destacar no serviço. É um bom momento para resolver qualquer
impasse na vida a dois.

Chega;
regressa

A
R
A
D
A

Escorpião 23/10 a 21/11

Sua habilidade para se comunicar e expressar ideias e pensamentos pode ser fundamental para cativar clientes. Aproveite
para gastar energia praticando exercícios físicos. Os momentos a dois prometem romantismo, embora o astral possa se
tornar mais sério à noite.

Avistei

M
A
R
I
A
M
O
L
E

Libra 23/09 a 22/10
Boa parte da sua atenção continua concentrada no trabalho
e você poderá conquistar o reconhecimento que merece. Na
família, o trígono entre Mercúrio e Saturno promete movimentar segredos antigos.

Concede

A
F
R
O

Você estará mais confiante e saberá se expressar de maneira
diplomática, o que facilita a aproximação com clientes ou
colegas de trabalho. A paixão física tem tudo para crescer, e
a intimidade pode fortalecer os laços com o par.

Grêmio
(red.)
Espécie
de leque

B
A
N
C
A
D
E
R
E
V
I
S
T
A
S

Virgem 23/08 a 22/09

Inimigo
do vilão
A índole
da vilã

É infiel ao
cônjuge
Fazer girar
a bola

D
L E T
U C E
Z O
T R
R E
O
V
L E I
A S
R
A
F M
L E O
M
T U R
T R A

Leão 22/07 a 22/08

Já as finanças serão impactadas pelo trígono entre Mercúrio e
Saturno, que espalha boas vibrações e você pode ter algumas
ideias lucrativas. No amor, seu jeito descontraído e animado
pode ser um grande trunfo na paquera.

Cromo
(símbolo)

A
M P
A Ç
R
O I
G
A L
B U
A S
N
O S
O
IA S
R I
A

Seu lado curioso e disposto a aprender ganha destaque nesta
quinta-feira. Escolha as palavras com cuidado, maneire no
ódio diesel e, no final, tudo deve correr bem. No amor, Mercúrio, em trígono com Saturno, favorece tanto o diálogo com
a pessoa amada como uma nova conquista.

Abrigo do
esquimó
(pl.)

Doce
macio de
coco e
gelatina

3/air. 5/fêmur — ursos. 7/açucena. 9/completam.

Câncer 21/06 a 21/07

Local de
trabalho do
jornaleiro

Copo-deleite; lírio
A terra
cultivada

Cair
orvalho
gelado

Gêmeos 21/05 a 20/06

No trabalho, pode ser um bom momento para negociar
uma comissão, fechar um acordo lucrativo ou dar um passo
mais ambicioso na carreira. Será mais fácil realizar algumas
mudanças em casa hoje.

Claridade;
luminosi- Abertura
na blusa
dade

E
S
T
A
C
A

Touro 21/04 a 20/05

O trabalho pode render mais se apostar em reuniões ou
conversas com os colegas e procurar ouvir planos diferentes também. No amor, o astral é comandado por Mercúrio e
Saturno reforçando o seu charme e avisando que você tem
tudo para arrasar na paquera!

www.coquetel.com.br

A
C
R
G E
H E
M
B A
T
O
G
U R
O
S
E S
O

Áries 21/03 a 20/04

Durante o dia, a Lua favorece as atividades que podem ser
feitas discretamente, seja em casa ou na vida profissional. No
amor, seu charme ariano também ganha destaque e ajuda a ter
sucesso na conquista ou a derreter o coração de quem ama.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Zélia Casoni

“Observando a natureza vemos que uma árvore só está
saudável se suas raízes estiverem bem. Assim acontece
conosco seres humanos, somos saudáveis quando nosso
mundo interior está bem. Cuide-se bem, de dentro para
(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.comfora, pois o nosso mundo exterior revela o que nosso
mundo interior. (Wallace Lima)
CLAUDINEI MORANDO

Cereja
no Bolo

Hoje é dia de
cumprimentos
para os leitores
da coluna que
fazem aniversário
-, Eneida Oliveira,
Jaqueleine Asse,
Claudecir Aparecido de Oliveira,
Simone Aparecida
de Freitas, Louise
Victorino, Yuri
Marcos dos Santos
Silva, Clévis José
de Souza, Carlos
Augusto do Carmo e Denerval
Noguli. Da coluna: felicidades.

HIGH TEA

Em tempos de boas recordações, na
edição de 2017, a matriarca Elizabeth Porto com as filhas & neta -,
em tarde de palavras, luz e bênçãos
no Metropolitan.

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
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EXEMPLO
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LANÇAMENTO !
ARQUIVO COLUNA

44 3621-4500

CRECI 1765-J

apartamentos studio

Você já conhece?

Depois superar momentos difíceis internado em estado grave na UTI, com diagnóstico
de Covid-19, o morador de Pérola, Marcos Roberto Gomes, de 55 anos, enviou um vídeo à equipe médica do Serviço de Ações em Medicina de Urgência e Terapia Intensiva,
e disse que será o próximo doador de plasma. Completamente recuperado, Marcos
Roberto voltou ao trabalho na manhã de ontem e -, atribui o rápido restabelecimento
e cura ao tratamento com Plasma que recebeu no hospital. “Fiquei muito feliz com
esse novo tratamento. Queria agradecer e dizer que sou o próximo doador de sangue
para que eu possa salvar vidas”, disse à coluna. Mais na pagina 5.

A Imobiliária Morena presenteia Umuarama com um novo estilo para morar,
especialmente para pessoas conectadas
e com uma nova forma de se relacionar
com o mundo. É o Top Life que oferece
modernidade e comodidade para morar
ou Investir. Os apartamentos são
studios práticos e funcionais, com
plantas inteligentes, no formato de
sua necessidades. Um investimento
que irá além de suas expectativas.
A vista é privilegiada e fica no alto
da Paraná. Um novo conceito de vida
que acena para um futuro com muito
mais tempo pra você”

ANTEPASTO DE BERINJELA
Ingredientes
l750 gramas de berinjela sem casca
cortada em cubos;
lUma colher de sopa de sal;
luas colheres de sopa de azeite;
lUma colher de sopa de alho picado;
lUma xícara de chá de pimentão amarelo
cortado em cubos pequenos;
lUma xícara de chá de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos;
lUma xícara de chá de cebola cortada
em cubos pequenos;
lUma xícara de chá de azeitona verde
sem caroço picada;
lDuas colheres de sopa de vinagre
branco;
lDuas colheres de sopa de molho inglês;
Meia xícara de chá de azeite;
lDuas colheres de chá de sal;
lUma colher de sopa de orégano;
pimenta calabresa a gosto;
lUm quarto xícara de chá de uva passa preta;

REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Esta receita de antepasto de berinjela de micro-ondas fica pronta em 20 minutos, e logo essa entrada está pronta para ser servida. Super fácil e simples,
confira e faça para aquele delicioso happy hour.....

Modo de preparo no micro-ondas
lColoque numa tigela 750 gramas de berinjela sem casca cortada em cubos, uma colher
de sopa de sal, cubra com água e deixe por
1 hora. Escorra, esprema bem os cubos de
berinjela e reserve;
lEscorra, esprema bem os cubos de berinjela e reserve;
lNuma tigela que possa ir ao micro-ondas,
coloque duas colheres de sopa de azeite,
uma colher de sopa de alho picado e leve
ao micro-ondas em potência alta por 3
minutos;
lRetire a tigela do micro-ondas junte uma

xícara de chá de pimentão amarelo, de
pimentão vermelho e de cebola cortados
em cubos pequenos e leve ao micro-ondas
em potência alta por 3 minutos;
lNovamente retire a tigela do micro-ondas adicione a berinjela escorrida e
espremida, uma xícara de chá de azeitona
verde sem caroço picada, cubra com filme
plástico, faça alguns furos no plástico
com uma faca e volte ao micro-ondas em
potência alta por 14 minutos, mexendo
com uma colher na metade do tempo;
lRetire o filme plástico com cuidado e
adicione duas colheres de sopa de vinagre
branco, duas colheres de sopa de molho
inglês, meia xícara de chá de azeite,
duas colheres de chá de sal, uma colher
de sopa de orégano, pimenta calabresa
a gosto, um quarto de xícara de chá de
uva-passa pretas, misture bem e leve à
geladeira por no mínimo 24 horas.
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CLASSIFICADOS

CRUZE SEDAN LTX I TURBO

17/18, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

HYUNDAI HB20 1.0 COMF.

17/18, BRANCO, COMPLETO

R$ 42.900,00

TRIBUNA HOJE NEWS, 3 DE SETEMBRO DE 2020

CRUZE SPORT6 1.8 LT

14/15, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

COBALT 1.4 LTX

13/14, PRATA, COMPLETO

R$ 37.900,00

LOCAL
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Eletrocutado
Enquanto fazia a manutenção
no telhado de sua casa, Lauro
Lucio Car valho, 71 anos, sofreu
uma violenta descarga elétrica
no final da manhã de ontem (2).
Ele foi socorrido por bombeiros e
equipes do Samu, sendo levado
com ferimentos graves no abdômen ao Hospital Cemil.
O imóvel onde aconteceu o
acidente fica situado na avenida
Governador Parigot de Souza
e, segundo moradores, a descarga elétrica derrubou a energia em um raio de pelo menos
100 metros. Quando foi levado
ao hospital, Lauro estava consciente. Ele também sofreu queimaduras no abdome.
EXTRAVIO DE ALVARÁ
CLARA GABRIELA OLIVEIRA DOS
SANTOS, inscrita sob nº CPF
098.103.799-27, estabelecido na
Avenida Presidente Getúlio Vargas,
5225, Zona II, CEP 87502-020,
cidade de Umuarama Estado do
Paraná, comunica para os devidos fins o extravio de seu alvará
municipal nº 34.399. Com esta
publicação o mesmo torna-se sem
valor legal e comercial.

ALUGA-SE
SALAS COMERCIAIS: 05(cinco)
salas comerciais localizadas no
EDIFÍCIO VERDES MARES. Rua
Dr. Rui Ferraz de Carvalho, 4212,
próximo a Prefeitura Municipal
de Umuarama.
Mais informações tratar pelos
telefones (44) 98837-6027 ou
(44) 99957-0013.
CASAS: 02 (duas) casas,
sendo uma com piscina e
uma sem piscina.
Mais informações tratar pelos
telefones (44) 98837-6027 ou
(44) 99957-0013.
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
CAPACITAÇÃO 360º

Evento aprimora conhecimento
dos colaboradores da Unipar
Com o objetivo de promover
desenvolvimento pessoal e
profissional dos colaboradores, a
Diretoria Executiva de Gestão das
Relações Trabalhistas da Unipar,
em parceria com a Reitoria e a
Comissão de Saúde Mental da
Instituição, está promovendo o
programa ‘Capacitação 360º’,
de forma remota. Todos os
funcionários da Universidade – da
docência e do administrativo das
sete Unidades – participam.
Na programação constam quatro
palestras, toda quarta-feira, pelo
YouTube. A primeira foi sobre
Gestão de Mudança, ministrada
pela professora da Unipar,
Rosemari Pedroso. Na semana
passada, o segundo encontro foi
com o master coach da Trianon
Consultoria, de Maringá, Rodolfo
Grou, convidado para falar
sobre ‘Gestão do tempo no novo
normal’. Nesta quarta-feira, 2,
a convidada foi a professora da
Unipar Lauriê Fernanda da Silva,
que falou sobre ‘Elaboração
de documentos oficiais’; ela é
especialista em Língua Portuguesa

e Linguística.
A quarta e última palestra será
no dia 9 de setembro, com a
professora Tatiane Machado. Ela,
que é doutoranda em Letras pela
Universidade Estadual de Maringá,
abordará ‘Comunicação assertiva’.
“Com um programa que abrange
temas multidisciplinares, nosso
intuito com este investimento
é o de atualizar e aprimorar o
conhecimento e as habilidades
dos funcionários da Unipar, para
que sejam bem-sucedidos em
suas tarefas”, afirma o diretor do
DEGRT, Jânio Paganini.

Professora Rosemari na palestra
de abertura do ciclo
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