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UMUARAMA

Prefeitura de Porto 
Rico decide sexta se 
fecha acesso à prainha 
por 100 dias 
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Deputados querem ação do Procon 
contra alta abusiva da cesta básica

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor na Assembleia Legislativa, deputado 
Marcio Pacheco, enviou ofício à diretora-geral do Procon, Claudia Silvano, solicitando provi-

dências em relação à elevação de preços dos produtos da cesta básica, praticada por super-
mercados e estabelecimentos similares em praticamente todo o Paraná. Em Umuarama, por 

exemplo, a variação dos preços entre os meses agosto e setembro foi de 7,55%. l Pág. 3

Umuarama é destaque 
entre os municípios 
que mais empregaram 
na pandemia 

Polícia Civil possui 
novas pistas sobre 
o desaparecimento 
de casal

Novo terminal
 O projeto que tinha cara e jeito de interminável, deverá ser 
entregue à população de Umuarama em dezembro deste ano. 
A conquista colocará fim ao entra-e-sai de ônibus no grande 
“sol laranja”, que há mais de 40 anos serve como entreposto 
da viação intermunicipal no centro da Capital da Amizade. A 
nova rodoviária tem jeitão de terminal de aeroporto, jardim 
interno, boxes comerciais e uma estrutura física que lembra 

um shopping center.  l Pág. 8e9
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Fora do jogo
Pelas redes sociais o vereador de Umuarama Deybson 
Bitencourt (PP) divulgou uma carta aos umuaramenses 
informando que não será candidato à reeleição. Ele explica 
que a decisão foi tomada após ampla reflexão e em conjunto 
com sua família. O advogado chegou a ser cogitado a compor 
chapa à Prefeitura de Umuarama e surpreende com a decisão 
de não tentar a reeleição na Câmara. Na carta, Bitencourt fez 
agradecimentos e relembra do trabalho desenvolvido como 
parlamentar. Seu mandato segue até 31 de dezembro de 2020. 
Bitencourt não descarta futuras candidaturas, afirmando que 
vai continuar nos bastidores da política por enquanto.

Suspeita da oposição
O Instituto Nacional de 
Advocacia (Inad), principal 
associação de oposição ao 
presidente nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz, 
dentro da classe, pediu ao 
Conselho Federal da entidade o 
afastamento imediato dele do 
cargo. O motivo é a suspeita de 
que Santa Cruz teria recebido R$ 
120 mil do empresário Orlando 
Diniz por meio de contrato 
fictício. Em sua delação, o ex-
presidente da Fecomércio do 
Rio de Janeiro afirmou que 
Santa Cruz pediu o dinheiro 
para concorrer à reeleição a 
presidente da seccional da 
OAB no RJ.

Voto sem covid
O eleitor está obrigado a chegar no local de votação com 
máscara, cobrindo nariz e boca. Caso contrário, não vota. É o 
que determina o plano sanitário elaborado pelo TSE.
Se o eleitor se recusar a higienizar as mãos com álcool em 
gel disponibilizado em cada seção eleitoral, ele também será 
impedido de votar. As urnas não serão higienizadas após cada 
votação, por isso os eleitores deverão cuidar da higiene das 
mãos antes e depois de realizar o voto. Não haverá biometria. 
A identificação será feita pelos documentos de identificação 
levados pelo eleitor.

Mirados
Os advogados Frederick Wassef (que representou a família Bolsonaro), 
Ana Tereza Basílio (Wilson Witzel), Cristiano Zanin e Roberto Teixeira 
(Lula) são alvos ontem (9) de nova fase da Operação Lava Jato. 
Bolsonaro, Lula e Witzel não são investigados nesta operação. A 
Operação ‘E$quema S’ investiga desvios de pelo menos R$ 150 
milhões do Sistema S do RJ por escritórios de advocacia no Rio e 
em São Paulo. Segundo o Ministério Público Federal (MPF), alguns 
dos pagamentos foram “sob contratos de prestação de serviços 
advocatícios ideologicamente falsos”, sem contratação formal e sem 
critérios técnicos, como concorrência ou licitação.

Conduta agravada
“Os crimes pelos quais o 
presidente da OAB está sendo 
investigado foram praticados 
contra a própria classe dos 
Advogados, o que agrava ainda 
mais a sua conduta e justifica 
o seu afastamento imediato 
do cargo”, afirmou o Inad em 
ofício, endereçado ao vice-
presidente do Conselho Federal, 
Luiz Viana, que pode pautar 
o pedido de afastamento. O 
Estatuto da Advocacia permite 
que o Tribunal de Ética da OAB 
suspenda  reventivamente 
um dirigente acusado em caso 
de repercussão prejudicial 
à dignidade da advocacia. 
A decisão cabe aos 81 
conselheiros federais.
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O deputado Marcio Pacheco (PDT) 
enviou ontem (09) um ofício à dire-
tora-geral do Procon-Paraná, Claudia 
Silvano, solicitando providências em 
relação a elevação de preços que vem 
sendo verificada em supermercados e 
estabelecimentos similares no Paraná.

Em Umuarama, pesquisas do Pro-
con Municipal, apontaram variação 
no valor de cesta básica para 4 pes-
soas, que superou os 7,5%.

“Nós temos recebido inúmeras 
denúncias de paranaenses preocupa-
dos com os aumentos incompreen-
síveis e injustificáveis de produtos 
alimentícios. Por isso, estamos enca-
minhando esse pedido de providên-
cias junto ao Procon estadual, inclu-
sive para acionar também os órgãos 
municipais”, afirma Pacheco, que é 
o presidente da Comissão de Defesa 
do Consumidor na Assembleia Legis-
lativa do Paraná.

A maior preocupação, segundo o 
deputado, é com a elevação de pre-
ços dos itens que compõem a cesta 
básica, como arroz, feijão, leite, fari-
nha de trigo, café, açúcar e óleo. Em 
Curitiba, por exemplo, a cesta básica 
em agosto teve um aumento de 8%.

Entre os produtos que sofreram os 
maiores aumentos no período estão 
o feijão (53%), o arroz (20%), o pão e 
o leite (15% cada). “A população não 
pode sofrer com essa contínua eleva-
ção, devendo ser investigada se real-
mente a majoração se justifica, uma 
vez que pode estar havendo especula-
ção no mercado, onde muitos podem 
estar se aproveitando desse momento 
provocado pela pandemia do coronaví-
rus”, ressalta o deputado.

PREÇO DA CIDADE
Em Umuarama, o Procon encon-

trou uma variação também de 8% 
nas marcas líderes de mercado. O 
arroz foi o vilão da alta de preços. 
Na compra de 3 sacos, numa cesta 
considerada para quatro pessoas, a 

Alep quer fiscalização do Procon 
contra práticas de preços abusivas

Direito à alimentação
Reichembach ressalta o direito básico à alimentação, garantido pela Constituição. 

“Durante a pandemia a renda média das famílias foi muito afetada, por isso é importante 
que o Governo Federal encontre formas de controlar a alta, como fortalecer o estoque 

regulador, a desoneração da cesta básica e diminuir tarifas de importação de algum item”, 
destaca. O deputado ainda sugere que o Governo do Estado faça estudos para contribuir 

com a diminuição dos preços, e assim evitar o prejuízo das famílias paranaenses, em 
especial as menos favorecidas. A Escola Superior de Agricultura da USP (Esalq) realizou uma 
pesquisa sobre os preços dos alimentos básicos no Brasil nos últimos doze meses. O arroz 

teve alta de 37%, a carne 25%, e o açúcar 22% nas prateleiras.

variação do produto foi de 28% entre 
os meses de agosto e setembro.

Nas marcas mais baratas, a varia-
ção do preço do arroz tipo 1 superou 
as marcas líderes, chegando a 34%, 
seguido do óleo de soja que apresen-
tou variação de 30%.

Uma cesta básica com produtos 
de marcas mais baratas, custou em 
agosto, segundo o Procon de Umua-
rama, R$ 527,47. Na em setembro, 
o preço subiu para R$ 615, 69, apre-
sentando uma alta de 7,55%.

JUSTIFICATIVA
O deputado Reichembach (PSC) 

utilizou o horário da liderança do 
partido na sessão plenária da Alep 

para falar sobre a alta dos preços 
dos alimentos. O parlamentar ressal-
tou que um dos fatores que justifica 
a subida, é a alta do dólar e a lei 
da oferta e procura. “O Brasil é um 
dos maiores produtores de alimen-
tos do mundo, um grande exporta-
dor, campeão em vários itens, mas 
não podemos viver a contradição de 
não olhar de forma consistente e 
carinhosa para o mercado interno”, 
afirma o deputado, que é formado 
em Ciências Econômicas pela Faci-
bel (atual Unioeste). Ele, que é líder 
Bloco Agropecuário na Assembleia 
Legislativa, defende também que a 
agricultura e os agricultores tenham 
bons preços no campo.

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

EM Umuarama fiscais encontraram altas nos preços dos produtos da cesta básica tanto nas marcas líderes, 
quanto nas mais baratas
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Prainha 
proibida

A reunião na prefeitura 
de Porto Rico, que estava 
marcada para ontem, 
quando seria discutido o 
provável fechamento dos 
acessos às prainhas do 
rio Paraná, foi transferida 
para a sexta-feira (11).

Somente depois desta 
reunião é que a Prefei-
tura decidirá quais ações 
serão tomadas para evi-
tar aglomerações nos 
próximos dias na Praia 
de Santa Rosa.

De acordo com a asses-
soria de imprensa do muni-
cípio, O conselho municipal 
da Covid-19 de Porto Rico 
é quem irá tomar a deci-
são final e decidir quais 
serão as medidas.

Uma delas, talvez, 
fechar todos os acessos 
para o rio nos próximos 
100 dias.

AGLOMERAÇÃO
No últ imo fim de 

semana prolongado pelo 

feriado de 7 de Setem-
bro, pelo menos 18 mil 
turistas estiveram na 
cidade e isso gerou muita 
aglomeração nas praias 
do Rio Paraná, segundo 
a prefeitura. O mesmo 
aconteceu nos Por tos 
Camargo e Figueira, 
região de Icaraíma.

O Ministério Público 
chegou a recomendar o 
fechamento dos aces-
sos ao rio. A Prefeitura 
de Porto Rico fechou os 
acessos do domingo, 
6, mas por medidas de 
segurança para evitar 
confusões optou por libe-
rar os pontos.

A Praia de Santa 
Rosa, mais procurada 
pelos turistas, pertence à 
União, segundo a prefei-
tura e, por isso, o Municí-
pio está verificando quais 
as maneiras de intervir 
para que possa evitar 
o acesso à praia pela 
cidade de Porto Rico.

PRAINHA de Porto Rico lotada durante o feriado prolongado levou a prefeitura 
a discutir fechamento dos acessos

DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS

Retirado da pauta
A Assembleia Legislativa 
retirou por dez sessões o 
projeto de lei do Tribunal de 
Justiça que trata das custas 
cobradas nos cartórios. Será 
formada uma comissão de 
deputados e representantes 
da OAB e da Associação dos 
Notários e Registradores 
para dirimir divergências em 
torno da proposta e buscar 
um consenso em relação ao 
texto. “O momento que o 
Brasil enfrenta hoje é duro 
sob vários aspectos, inclusive 
do ponto de vista econômico. 
Todas as famílias - em maior 
ou menor intensidade - 
tiveram as finanças afetadas, 
num cenário que ainda 
vai levar um tempo para 
se normalizar”, disse o 
deputado Hussein Bakri (PSD) 
sobre a retirada do projeto 
da pauta de votações. 

Responsabilidade
“Por isso, com muita 
responsabilidade, a 
Assembleia retirou de pauta 
o projeto das custas dos 
cartórios. Faremos uma 
discussão ampla com OAB 
e Anoreg, sempre com 
transparência e na busca de 
consenso em prol dos mais de 
11 milhões de paranaenses. 
Esse é o nosso papel enquanto 
representantes legitimamente 
eleitos pela população”, 
completou o líder do Governo 
no Legislativo.

Vítima
O vereador de Campo 
Mourão, Edson Battilani 
(CDN), é mais uma vítima 
fatal da covid-19. Batilani 
positivou para o coronavírus 
em 19 de agosto e estava 
internado no Hospital do 
Paraná, em Maringá. Ele 
vinha se recuperando bem 
em casa, mas voltou a 
sentir febre, e foi internado 

no dia 25, transferido 
posteriormente à UTI. Devido 
ao agravamento da doença, 
não sobreviveu.

Sedex Social
Projeto de lei do deputado 
Aroldo Martins (Republicanos) 
estabelece tarifas e preços 
reduzidos para o envio de 
objetos postais a pessoas 
presas em qualquer parte do 
território nacional. Segundo 
ele, devido aos altos valores 
para enviar um sedex, as 
pessoas se deslocam até 
a unidade penitenciária. 
“Sugerimos a criação de 
um ‘Sedex Social’, com 
características assistenciais 
e de atendimento a público 
específico”. 

Apoio ao turismo
Projeto de lei do deputado 
Vermelho (PSD) cria 
o programa de apoio 
emergencial ao turismo, que 
pretende pode dispor ainda 
este ano R$ 2,5 bilhões aos 
municípios turísticos, empresas 
e pessoas físicas que atuam no 
setor. O texto tramita na Câmara 
dos Deputados. 

Validade
Seguiu para sanção do 
governador Ratinho Junior o 
projeto de lei dos deputados 
Luiz Claudio Romanelli 
(PSB), Hussein Bakri 
(PSD) e Alexandre Amaro 
(Republicanos) que suspende 
os prazos de validade 
dos concursos públicos 
já homologados durante 
o período de vigência de 
calamidade pública, em 
decorrência da pandemia 
do coronavírus. “Esse prazo 
de validade voltará a ser 
contado apenas a partir 
do término do período de 
calamidade pública, prevista 
para 31 de dezembro deste 
ano”, esclarece Romanelli.  
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Feriadão teve mais acidentes e 
mortos nas estradas estaduais

O Paraná registrou 94 acidentes, 
com 106 feridos e 14 mortos nas rodo-
vias estaduais durante o feriado da 
Independência, segundo balanço divul-
gado pelo Batalhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv) ontem (quarta-feira, 9).

O feriado foi mais longo em 2020 e 
o balanço mostra aumento no número 
de acidentes, feridos e mortos em 
relação ao mesmo período do ano 
passado. “Percebemos movimento 
fora do normal desde o fim de semana 
anterior ao feriado e reforçamos o poli-
ciamento em todas as rodovias”, disse 
o subcomandante do BPRv, capitão 
Anderson Martins de Oliveira.

A operação Independência teve 
início às 14 horas de sexta-feira (4) 
e seguiu até às 23h59 de terça-feira 
(8). Segundo o batalhão, o aumento no 
número de acidentes em comparação 
com o mesmo feriado de 2019 foi de 
62,07% (de 58 foi para 94) - ou seja, 
36 a mais neste ano.

Os números de feridos e de 
mortes também subiram. Em 2019 
foram registradas 55 pessoas feri-
das e neste ano aumentou para 106 
- 92,73% a mais. O número de óbitos 
aumentou de quatro foi para 14, um 
acréscimo de 250%.

AÇÕES
Segundo o capitão Anderson, 

houve a aplicação de policiais mili-
tares de setores administrativos para 
reforçar as equipes operacionais. As 
fiscalizações sobre concentração de 
álcool no sangue (alcoolemia) resul-
taram em 225 testes etilométricos 
(uma média de 45 testes por dia), 
além de sete multas por embriaguez 
ao volante e sete prisões de motoris-
tas. Já no feriado de Independência 
do ano passado, houve 982 testes, 
com 11 multas aplicadas e nove 
encaminhamentos à delegacia.

Equipes policiais atuaram com 
radares móveis em pontos estraté-
gicos e flagraram 5.128 motoristas 

em excesso de velocidade - aumento 
de 397,38% em comparação com 
o mesmo feriado de 2019, quando 
foram 1.031.

As autuações por infração de trân-
sito mais do que dobraram, segundo 
o comparativo do BPRv. Neste feriado 
foram 2.474 autuações, 1.439 a mais 
do que o mesmo feriado do ano ante-
rior (com 1.035).

Nas abordagens feitas nas rodo-
vias, os policiais militares rodoviá-
rios flagraram veículos em situa-
ção irregular. Ao todo, 71 veículos 
acabaram retidos, um aumento 
de 108,82% se comparado com o 
mesmo feriado de 2019, quando 
foram 34 veículos retidos.

O presidente da Assembleia Legis-
lativa do Paraná (Alep), Ademar Traiano 
(PSDB), retirou de pauta ontem (9), por 
dez sessões, os cinco projetos que tra-
tam do aumento custas de taxas e emo-
lumentos de cartórios extrajudiciais. Ao 
mesmo tempo, ele anunciou que será 
formada uma comissão para avaliar as 
emendas aos projetos. As duas medidas 
foram tomadas diante da repercussão 
negativa da apresentação de emendas 
aos projetos originais encaminhados 
no ano passado à Alep pelo Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJ-PR). A comissão 
será formada pela Alep, OAB-PR e Asso-
ciação dos Cartorários para discutir o 
que Traiano chamou de “controvérsias”.

Na prática, as entidades que com-
põe o grupo chamado G7, solicitam 

Traiano tira da pauta texto que aumenta custas nos cartórios

INFRAÇÃO mais do que dobraram, segundo o comparativo. Neste feriado foram 2.474 autuações, 1.439 a 
mais do que o mesmo feriado de 2019, com 1.035

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

que os Projetos de Lei sejam retirados 
para análise conjunta entre Assem-
bleia, governo e setor produtivo. O 

documento lembra ainda que uma 
análise técnica aponta que os projetos 
sugerem aumentos acima da inflação.
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Umuarama entre as cidades que 
mais empregaram na pandemia
Desde o início do isolamento 

social, as Agências do Trabalha-
dor do Paraná vêm apresentando 
crescimento no número de pes-
soas colocadas no mercado de 
trabalho. Somente em agosto, 
6.500 pessoas tiveram a car-
teira assinada, representando um 
índice 20% maior que no mês de 
julho, quando foram empregadas 
5.695, considerado também um 
índice positivo.

“Os números refletem a disposi-
ção do empresariado em manter as 
vagas de trabalho e também pelo 
conjunto de ações anunciado pelo 
governador Ratinho Jr, que destinou 
R$ 1 bilhão para estimular a ativi-
dade econômica do Paraná, com o 
objetivo de preservar o emprego e 
a renda dos paranaenses”, disse 
ontem (quarta-feira. 9) o secretá-
rio da Justiça, Família e Trabalho, 
Mauro Rockenbach,

Enquanto Curitiba empregou, 
pela Agência do Trabalhador, 545 
pessoas, o município de Rolândia 
chegou a 434 pessoas emprega-
das. Também foram destaque em 
agosto os municípios de Umuarama 

Presidente da Amerios se cura da covid-19
O prefeito de Brasilândia do 

Sul e presidente da Associação 
dos Municípios Entre-Rios (Ame-
rios), Márcio Marcolino, deixou 
o hospital Uopeccan, em Umua-
rama, onde estava internado 
desde 31 de agosto, acometido 
por covid-19.

Ele chegou a ficar internado na 
Unidade de Terapia-Intensiva (UTI) 
por apresentar dificuldades de res-
pirar e felizmente foi melhorando 
de forma gradativa até receber alta 
na segunda-feira (7).

Márcio foi para casa 
onde ainda se recu-
pera da doença com 
apoio da família. Ele 
despacha da residên-
cia e não há data ainda 
para que retorne para 
a Prefeitura, conforme 
informou a assessoria 
de imprensa.

(274), Foz do Iguaçu (251) e Pato 
Branco, com 186 contratações.

As áreas com maior ofer ta 
de vagas foram para auxiliar de 
produção (2033), auxiliar de lim-
peza (62), abatedor de aves (49), 
carpinteiro (49) e alimentador de 
linha de produção (43).

O coordenador da gestão 

da rede Sine, Walmir dos San-
tos, informou que em agosto 
as Agências do Trabalhador 
tinham disponíveis mais de 10 
mil vagas de trabalho no banco 
de empregos. “É impor tante que 
o trabalhador busque sempre o 
site do Sine para a procura de 
uma vaga”, disse.

CAPITAL da Amizade foi um dos destaques e está entre os municípios que mais geraram empregos na 
pandemia. Em agosto, foram 274 contratações

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

MARCIO Marcolino despa-
cha de casa até se recuperar 

totalmente da doença

DIVULGAÇÃO
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É muita paixão
O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE), que é 
milionário e empresário de 
ramos variados antes de 
estrear na política, decidiu 
doar ao Fortaleza Esporte 
Clube boa parte dos mais de 
R$ 6 milhões que vai receber 
pela venda do jogador Everton 
Cebolinha do Grêmio para o 
Benfica, de Portugal. Girão 
tem 9,4% do passe do atleta, 
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O senador, antes presidente 
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Não adianta maganos 
enfraquecerem e matarem a 
canetadas a Operação Lava Jato. 
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Wassef, Youssef, Rousseff. 
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Institutos Federais) pediu e 
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Fernando Peregrino, analisa o 
impacto da MP e calcula que ela 
tende a desmontar toda área 
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MERCADO
Em casa
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que 49% dos entrevistados 
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forçado pela pandemia. E 27% 
pretendem continuar em casa 
mesmo com normalização. 
Outros 17% esperam voltar 
para os escritórios. A Zoho 
ouviu 850 brasileiros, entre 
eles 450 empresários.
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pesado e conhecido extintor. 
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País adentro - é recomendado 
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É uma lata de spray de 600ml 
com produto químico (fórmula 
não divulgada) para combate 
a princípio de incêndio. Atinge 
as cinco classes de fogo.

...na mão
De acordo com o empresário 
Leandro Giovannetti, o 
inventor do produto, o Fogo 
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e melhor manuseabilidade. 
É biodegradável e mais 
barato. Clientes compram 
para prevenção em casa, no 
carro, em barco e aeronaves. 
“Tive uma relutância no início 
[no mercado]”, mas avançou, 
comemora Giovannetti, 
que aponta demanda com 
indicativo para uso caseiro: 
“Com a pandemia e o 
confinamento, o número 
de incêndios residenciais 
aumentou 60% no Brasil”.

‘Mão na roda’

A Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu), 
em parceria com o Sebrae, 
está oferecendo às empre-
sas associadas consulto-
rias gratuitas sobre proces-
sos de licitação.

“As consultorias são 
ministradas por especialis-
tas do Sebrae, com foco 
na participação de licita-
ções de órgãos públicos. 
Sem dúvida uma grande 
oportunidade. Vale salien-
tar, entretanto, que as 
vagas são limitadas. Daí 
a orientação para que os 
interessados entrem em 
contato o quanto antes”, 
pondera o presidente 
Orlando Luiz Santos.

O QUE É LICITAÇÃO? 
Licitação é o pro-

cesso administrativo res-
ponsável pela escolha 
da empresa apta a ser 
contratada pela admi-
nistração pública para 
o fornecimento de seus 
produtos e/ou serviços. 

Tais processos são 
complexos e exigem 
muita atenção. Para 
estar apto é preciso aten-
tar para uma série de 

fatores, como as minú-
cias contidas nos editais.

“Para as pequenas 
empresas, participar de 
licitações pode ser um 
grande negócio, haja vista 
que as empresas públicas 
consomem diversos produ-
tos e insumos para realizar 
as atividades do dia a dia 
e que a legislação brasi-
leira favorece a participa-
ção das micro e pequenas 
empresas nas licitações. 
Em outras palavras, as 
micro e pequenas empre-
sas têm garantidos por lei 
benefícios para participar 
dos processos, bastando 
o devido conhecimento e 
a preparação adequada”, 
explica o consultor Adriano 
Pereira da Silva, do Sebrae.

“Na Aciu, o associado 
recebe os editais do setor 
público em primeira mão 
e tem a oportunidade de 
entrar rapidamente nos 
processos”, destaca a 
responsável pelo Escritó-
rio de Licitações da enti-
dade, Fernanda Coleta.

Os empresários inte-
ressados devem entrar 
em contato pelo telefone 
(44) 3621-6700.

ACIU e Sebrae oferecem às empresas associadas consultorias gratuitas sobre 
processos de licitação
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Nova rodoviária de Umuarama deve ser entregue em dezembro

Os sete gatos e o cachorro que 
vivem nas obras do novo terminal 
rodoviário de Umuarama são os bi-
nóculos da cidade no projeto que 
tem cara e jeito de interminável, 
mas que em dezembro deste ano 
será liberado em definitivo para 
uso da população. A conquista co-
locará fim ao entra e sai de ônibus 
no grande sol laranja que há mais 
de 40 anos serve como entreposto 
da viação intermunicipal no centro 
da Capital da Amizade.

A nova rodoviária e a velha es-
tão separadas por uma linha reta 
(Avenida Paraná) de 5,7 quilôme-
tros, mas a distância parece secu-
lar diante das transformações da 
engenharia. A nova tem jeitão de 
terminal de aeroporto, jardim in-
terno, boxes comerciais e uma es-
trutura física que lembra um sho-
pping center; a antiga, na Praça da 
Bíblia, ao lado do camelódromo, 
é ponto de encontro do comércio 
improvisado, de espaços vazados 

A previsão de término da obra 
é em dezembro, 78 meses de-
pois da primeira licitação, em 
13 de junho de 2014. O primeiro 
certame não teve interessados e 
uma segunda rodada, em 04 de 
setembro de 2014, resultou em 
uma construtora vencedora. O va-
lor do contrato, assinado em ou-
tubro, era de R$ 16.675.881,16.

Esse primeiro contrato foi res-
cindido após a realização da 30ª 
medição, em 18 de dezembro de 
2017, por diversos problemas de 
execução. Segundo a Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e 
Obras Públicas, 39,16% da obra 

A nova rodoviária tem 7,8 mil 
metros quadrados e fica na Estrada 
Bonfim, perto das conexões com a 
PR-482 (ligação com Loanda), PR-
487 (em direção a Ivaté ou Campo 
Mourão) e PR-323 (corredor comer-
cial e turístico entre o município e 
Cianorte e Maringá). A apenas uma 
quadra de distância está sendo 
construído o shopping Palladium 
Umuarama, com previsão de entre-
ga ainda neste semestre.

Ela tem dois pisos. O térreo é a 
área de acesso das pessoas e dos 
veículos. O primeiro diferencial é o 
cartão de visitas da entrada: duas 
escadas rolantes. Do lado direito 
serão 13 boxes comerciais e a ala 
administrativa; e do lado esquer-
do oito guichês para as empresas, 
guarda-volumes, posto da Polícia 
Militar, do Juizado de Menores, da 
Assistência Social da Prefeitura, 
sala de som e almoxarifado.

O térreo ainda conta com ba-
nheiros em mármore, banheiro para 
deficientes e dois jardins internos 
vazados com o piso superior, dividi-
dos por mais dois boxes comerciais 
onde provavelmente serão instala-
das uma farmácia e um posto médi-
co. Os fundos do primeiro piso con-

Em Imbróglios
tinha sido realizada até então. A 
segunda licitação foi aberta em 
22 de agosto de 2018 e a obra 
foi reiniciada em outubro daquele 
ano. Além da conclusão, o desa-
fio envolveu revisão de drenagem, 
de algumas estruturas já monta-
das e as pavimentações.

Já houve execução de 67,02%, 
restando ainda o acabamento. As 
obras seguem num ritmo de dez 
funcionários e dos terceirizados. 
Eles trabalham na pintura (cinza e 
amarelo), arborização, aplicação 
do esmalte antiferrugem nas es-
truturas metálicas e instalação de 
elevadores, vidros, forro e piso.

Terminal terá ‘cara de shopping’

tam com amplo espaço de depósito, 
quadro geral, área de manutenção e 
vestiário para os funcionários.

O acesso ao piso superior também 
pode ser feito com elevadores ou por 
escadas normais ao lado das rolan-

tes. Do lado direito do segundo piso 
estão os oito portões de embarque e 
do lado esquerdo os oito de desem-
barque. Aos fundos há novos banhei-
ros, fraldário, uma área de alimenta-
ção e um gerador de energia.

Fim do fluxo 
no centro
O fluxo de entrada e saída dos 
ônibus vai acontecer pela rua 
diretamente paralela à Estrada 
Bonfim. Os veículos não passarão 
mais pelo centro da cidade. O pátio 
de manobras foi pavimentado, 
restando apenas o acabamento dos 
muros que cercarão esse acesso. 
Toda a estrutura da nova rodoviária 
de Umuarama é metálica, incluindo 
as telhas, e as portas dos portões 
serão automatizadas.

O cartão de visitas serão duas escadas rolantes que serão instaladas ao lado da escadaria. Na direita, ficam 
boxes comerciais e na esquerda os guichês

que permitem a ocupação de mo-
radores de rua e parece deslocada 
diante da pujança do município.

INVESTIMENTO
A transformação é fruto de um 

investimento de R$ 9,7 milhões 
do Governo do Estado, por meio 
da Secretaria de Estado do De-
senvolvimento Urbano e Obras 
Públicas. “Estamos revitalizando 
diversos espaços municipais e 
essa rodoviária é uma das obras 
que deixaremos como legado 
para a população. Esse projeto 
tramita há muitos anos e parece 
distante no imaginário municipal, 
mas está saindo do papel”, afir-
ma o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior. “Umuarama cres-
ce em ritmo acelerado, é um polo 
estudantil, e esse novo terminal 
é um marco do nascimento de 
um novo bairro”.

João Carlos Ortega, secretá-
rio de Desenvolvimento Urbano 

e Obras Públicas, explica que a 
construção é uma soma de diver-
sos fatores positivos, como o de-
senvolvimento sustentável do mu-
nicípio, fim dos gargalos urbanos 
e possibilidade de incrementar o 
turismo. A nova rodoviária e o novo 
aeroporto Orlando de Carvalho 
serão entregues praticamente na 
mesma época para a cidade.

“Estamos tirando o trânsito 
pesado de ônibus do Centro e 
desenvolvendo ainda mais uma 
região que já conta com um 
shopping, um novo atacadão, o 
Hospital Uopeccan e um câmpus 
(Hospital Veterinário) da Unipar”, 
afirma Ortega. “Além disso, a 
nova rodoviária é uma possibi-
lidade de ampliar as conexões 
turísticas, as ligações com as 
praias de água doce do Noroeste 
e facilita o acesso diário de mi-
lhares de estudantes e profissio-
nais que são atraídos pelas con-
dições de estudo de Umuarama”.

A transformação é fruto de um investimento de R$ 9,7 milhões do Governo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

Onde há uma NECESSIDADE, há um LEÃO 
 

C o n s t r u a  s u a  c o m u n i d a d e  
 

Acreditamos que o mundo se torna um lugar 
melhor e os problemas diminuem quando as 
pessoas se unem para servir em suas comuni-
dades locais e globais. Os Leões ajudam onde 
há necessidade, nas suas comunidades e em 
todo o mundo, com integridade e energia 
inigualáveis. Desde 1917, os Leões fortalece-
ram comunidades por meio de projetos hu-
manitárias e serviço prático. Servimos tanto 
os nossos vizinhos que vivem na porta ao la-
do, quanto pessoas do outro lado do mundo 
que talvez nunca venhamos a conhecer. 
                                                   

                                                         

 

Os Leões representam amigos, familiares e vizinhos 
que compartilham o mesmo ideal.  

Seja um Leão.                                                                                                                                
Junte-se a nós para fazer a diferença! 

 
Para obter mais informações sobre Lions Clubs International, visite lionsclubs.org/ 

  

WE SERVE 

NÓS SERVIMOS 

Polícia tem novas pistas sobre 
o desaparecimento de casal

Desaparecidos há 38 
dias, o casal Kawane Cleve, 
23 e Rubens Biguetti, 29, 
ainda não foi encontrado. A 
Polícia Civil de Goioerê (muni-
cípio situado a 67 quilôme-
tros de Umuarama), contudo, 
considera remota a possibili-
dade de estarem vivos e trata 
o caso como duplo homicídio.

Com uma mulher de 23 
anos já presa e suspeita de 
envolvimento no sumiço, os 
investigadores devem obter 
mais pistas para entender o 
que aconteceu com Kawane 
e Rubens. Eles foram vistos 
pela última vez no dia 3 de 

agosto, em casa.
Na mesma noite o bebê 

filho do casal foi deixado 
abandonado na frente de 
uma residência em Goioerê 
e no dia seguinte o carro 
da família foi encontrado 
incendiado em Moreira 
Sales. Desde então houve 
uma grande mobilização 
para que eles fossem 
encontrados, porém o para-
deiro é ainda um mistério.

Buscas foram realizadas 
por vários dias e houve até a 
troca de delegados respon-
sáveis pelo inquérito que 
apura o caso.

Um homem ficou ferido 
após tombar a carreta 
que conduzia na rodovia 
MS-276 (rodovia 
federalizada BR-376). A 
carreta bitrem com placas 
de Umuarama, estava 
carregada com milho. O 
acidente aconteceu na 
manhã de ontem (9) no 

distrito de Amandina, em Ivinhema. Perto do rio Ivinhema o condutor teria sido 
fechado por outra carreta, perdeu o controle e tombou. A carga ficou espalhada 
pela pista. O homem (que não teve seu nome divulgado) sofreu ferimentos leves 
e foi conduzido ao hospital municipal de Ivinhema. A Polícia Militar Rodoviária 
esteve no local para orientar o trânsito e registrar a ocorrência. O tráfego não 
chegou a ficar interrompido.

JORNAL DA NOVA

COM a prisão de uma mulher de 23 anos os investigadores pretendem conseguir 
pistas que levem à localização de Kawane e Rubens

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se falar mal dos outros, pode provar do seu próprio veneno 
mais cedo ou mais tarde. Todo cuidado será pouco: fique na 
sua e tente passar despercebido hoje. No amor, há chance de 
se interessar por uma nova conquista, mas as estrelas avisam 
que seus planos correm o risco de não dar certo.

Touro 21/04 a 20/05
Boa parte da sua atenção continua concentrada em assuntos 
financeiros, mas as notícias talvez não sejam muito anima-
doras hoje. Com a Lua brigando com Sol e Netuno, vai ser 
preciso muito cuidado para fugir de prejuízos. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
O Sol se desentende com a Lua e isso pode causar atritos 
em casa, especialmente se você agir de maneira inflexível e 
exigir que tudo seja feito do seu jeito. O ciúme pode azedar 
a relação com a pessoa amada, ainda mais se você já vinha 
desconfiando de algumas atitudes do par. 

Câncer 21/06 a 21/07
No trabalho, fique na sua e não confie tanto nos outros porque 
alguém pode puxar seu tapete. Planos para um passeio ou 
programa em boa companhia também pode dar errado, por 
isso, nada de sonhar alto demais. 

Leão 22/07 a 22/08

Virgem 23/08 a 22/09

Libra 23/09 a 22/10

Escorpião 23/10 a 21/11

Sagitário 22/11 a 22/12

Capricórnio 22/12 a 20/01
A dificuldade para se concentrar nas tarefas pode atrapalhar 
seu rendimento logo cedo, assim como os problemas de comu-
nicação ou mal-entendidos com colegas e clientes.  Se estiver 
sonhando com um novo amor ou já tem alguém em vista, saiba 
que a rotina pode atrapalhar as coisas na conquista. 

Aquário 21/01 a 19/02
As finanças pedem mais atenção especialmente porque há risco 
de compras ou gastos decididos por impulso. Os assuntos do 
coração pedem um pouco mais de cuidado da sua parte. 

Peixes 20/02 a 20/03
Seu humor pode azedar na hora de lidar com problemas domés-
ticos ou resolver as diferenças com os familiares. De qualquer 
maneira, faça a sua parte e procure manter o foco no trabalho, 
sem deixar que outros assuntos perturbem a sua produtividade.  

Com a Lua brigando com Sol e Netuno logo cedo se prepare 
para enfrentar alguns percalços no meio do caminho inclusive 
no trabalho. A vida a dois ganhará destaque, mas infelizmente 
não significa que vai se entender melhor com quem ama.

Controle os gastos, especialmente se estiver contando com 
uma grana que vai receber lá na frente! As amizades conti-
nuam ocupando boa parte da sua atenção, mas talvez não 
seja de maneira positiva. Pode cortar os laços de maneira 
permanente com amigos.

Apesar de o seu foco estar direcionado para o trabalho, 
talvez tenha que encarar alguns altos e baixos ao longo do 
dia. Isso porque a Lua vai se estranhar com Sol e Netuno 
logo cedo, provocando problemas na hora de lidar com os 
colegas ou com a chefia. 

Se depender das estrelas, você vai precisar de um pouco mais de 
calma para dar conta das atividades de rotina. No amor, se está 
a fim de uma pessoa que mora longe, essa paquera pode nau-
fragar hoje ou, na melhor das hipóteses, continuar apenas virtual.

Com a briga entre Lua e Netuno e Lua e Sol, o melhor que 
você pode fazer é confiar em seus instintos e ficar bem longe de 
qualquer confusão. Quanto mais você se policiar, melhor será a 
chance de atravessar esse momento tenso sem grandes revezes.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

CRB
RASTAFARI

BERÇARIO
PRAIAQT

AZSUOR
DASAIA

BALBUCIAR
PTGANSO
ECASIS

CUSTARMB
TERVIES

LENTAGRÃ
SUBSOLO

TRAMARMIS

O pen-
teado de
Carlinhos

Brown

Grande 
determina-
ção (fig.)

Seção
hospitalar

para recém-
nascidos

Escassos;
incomuns

(?)+F4, 
atalho para

fechar
(Inform.)

Chupar a
bebida pelo

canudo 

Primeiro
verbete do
dicionário

(?)-mail,
correio da
internet

Valer
determi-

nado
preço

Capital da
Alemanha

Tira de
pano

cortada na
diagonal

Sadios;
saudáveis

Parte
flexível

do chapéu

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Por um (?):
por pouco

Mar, em
inglês

Homem digno de
admiração, no Nordeste

Cerimônia
religiosa

O Coringa,
em relação
ao Batman

Significa "vida", em
"biologia"

Consoantes
de "quieto"
Bolsas de
compras

Produto 
da transpi-

ração
Afasta-se 

Pronunciar
mal 

Local da
prática do
frescobol

Dudu
Azevedo,

ator

Ave da famí-
lia do pato
Desenho

caricatural
Quase, em
espanhol
Agitada;
nervosa

(?)-fina:
milionária

Sérgio Reis,
cantor

Possuir;
adquirir

Vagarosa;
demorada

Armar 
uma cons-

piração 
Raio

(abrev.)

Pavimento abaixo do
térreo

3/alt — sea. 4/casi — triz. 6/custar. 9/balbuciar — rastafári.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

apartamentos  studio

44 3621-4500

LANÇAMENTO!
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“ O Universo inteiro é energia codificada em forma de vibração e 
informação, logo, tudo o que você intenciona, ele se encarrega de 
materializar em sintonia com a sua vibração, manifestando na sua 
vida real. Por isso é necessário você sempre se conectar a coisas 

boas e vibrações positivas para que o universo possa conspirar a seu 
favor te trazendo muita luz, saúde e paz.  (Wallace Lima)

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 

fazem aniversário 
-, André Forte Car-
nelós, Edna Yoshie 
Miamoto, Emerson 
Aparecido Cazarin, 

Rodrigo Zorati 
Coelho e Luiz 

Fernando Alva-
renga. Da coluna: 

felicidades.

Maratona
A  Maratona Solidária do SESC vem como 
desafio para os atletas ( em setembro) 

atraindo  5.100 corredores e arrecadarmos 
50.000 quilos de alimentos ao final do 
evento e distribuir entre as instituições 
beneficiadas pelo Programa Mesa Brasil, 

das quais em Umuarama estão a APAE, As 
inscrições já estão abertas e podem ser 

feitas pelo site do SESC.  Maiores informa-
ções entrar em contato com a Unidade do 

Sesc escolhida na inscrição.

Cheio de orgulho
Giordano de Oliveira Marson foi convidado pelos estudantes para ser o orientador 
da Liga Acadêmica de Cirurgia, do curso de Odontologia, que tem por objetivo fo-
mentar a exposição de trabalhos em congressos e outros eventos científicos Brasil 
afora, promover palestras e discussão de casos clínicos e difundir informações so-
bre a rotina do cirurgião-dentista, tudo para o aprofundamento de conhecimentos 
dos participantes. A presidente é Sabrina Rodrigues. Com ela estão no comando da 
Liga os acadêmicos João Carlos Rafael Junior e Andressa Andrade Novaes. Giorda-
no está no cargo de diretor geral. Ele, que é mestre em cirurgia e traumatologia 

bucomaxilofacial e em implantodontia, acompanha de perto o trabalho dos alunos, 
incentivando e cooperando para que o projeto alcance o êxito merecido.
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Chevrolet Tracker para quem busca o
 máximo em performance e sofisticação!

“Fundada em 1911, em Detroit, 
a Chevrolet é uma das maiores 
marcas de veículos do mundo, 
com negócios em mais de 100 

países e vendas anuais de mais de 
4.0 milhões de veículos. A Che-

vrolet oferece aos clientes veícu-
los com consumo eficiente, com 
um desempenho envolvente, um 
design inovador, características 
de segurança passivas e ativas e 
tecnologia de fácil utilização. “

O Chevrolet Tracker é o SUV que mais cresce em vendas no país. 
De março até agosto, primeiros seis meses desde a chegada da 
nova geração do produto, foram registradas 20,9 mil unidades, 
alta de 145% ante o mesmo período do ano passado. Nenhum 

outro sequer se aproximou deste índice, considerando os modelos 
mais emplacados.  Isto porque o Tracker lidera uma verdadeira 

transformação no segmento. Inova por entregar tudo aquilo que o 
consumidor realmente valoriza, sem precisar fazer renúncias. Traz 
porte de SUV de verdade e oferece tecnologias que tornam o dia 

a dia bem mais prático e seguro, como o Wi-Fi nativo. “O Tracker 
1.0 Turbo surpreendeu em performance e eficiência energética, 

superando inclusive concorrentes equipados com motores maio-
res. Além disso, estamos observando grande interesse do mercado 
por configurações mais equipadas”, diz Rodrigo Fioco, diretor de 
Marketing de Produto da GM América do Sul. Multimídia MyLink 

com Wi-Fi e câmera de ré, sistema de telemática OnStar com 
serviços conectados de segurança e proteção, além do aplicativo 
myChevrolet app para comandar funções do veículo à distância 

são tecnologias já disponíveis para o modelo.

UVEL, O MELHOR LUGAR PARA COMPRAR O SEU CARRO! 

FOTOS: ARQUIVO GM
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CRUZE SEDAN LTX I TURBO 
 17/18, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 83.900,00

CRUZE SPORT6 1.8 LT
14/15, BRANCO, COMPLETO, AUT, COURO

R$ 54.900,00

HYUNDAI HB20 1.0 COMF.
 17/18, BRANCO, COMPLETO 

R$ 42.900,00

COBALT 1.4 LTX
13/14, PRATA, COMPLETO

R$ 37.900,00
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NOTÍCIAS DA

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

A acne é comum em adolescentes 
e normalmente está associada a 
uma série de fatores que podem ser 
tratados para amenizar o problema. 
Ela acomete principalmente a face, 
mas também pode surgir em regiões 
como o pescoço, tórax e braços. O 
que muita gente não sabe, é que há 
tratamento e formas de prevenir.

A acne está interligada a maus 
hábitos alimentares e com a pele, 
fatores ambientais, histórico 
familiar, hormônios (fator 
determinante em adolescentes) e 
estresse. 

Segundo a tecnóloga em estética 
e responsável técnica do Centro 
de Estética da Unipar de Francisco 
Beltrão, Kelli Kuhnen, o tratamento 

é selecionado de acordo com o 
grau das lesões e condições da pele, 
e a intervenção precoce impede 
o avanço do quadro, bem como 
previne o aparecimento de manchas 
(hipercromias) e cicatrizes.

Ela alerta que a limpeza de pele 
é um procedimento crucial, que 
deve ser realizado somente por 
profissional. A nutricionista Ediane 
Pissaia, responsável técnica da 
Clínica de Nutrição Unipar, diz que 
estudos realizados em adolescentes 
e adultos mostraram que o 
perfil alimentar e nutricional em 
pacientes com acne tem relação, 
principalmente, com o consumo 
excessivo de alimentos de alto 
índice glicêmico, leite e derivados.

Kelli Kuhnen e Ediane Pissaia explicam que maus hábitos 
alimentares estão entre as causas do problema 

Profissionais de saúde dão 
dicas de tratamento

PREVENÇÃO DA ACNE

Nutricionista Ediane 
e a tecnóloga 
em estética Kelli: 
orientações e 
dicas para evitar 
transtornos com a 
acne

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.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
R. DE OLIVEIRA BASTIANI 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
09.144.811/0001-30, estabele-
cido na Rua Alfredo Bernardo, 3615, 
Conjunto Residencial 28 de Outubro, 
CEP 87509-190, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio de 
seu alvará municipal nº 30.893. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

Números da covid
Com mais 12 casos confirmados 
ontem (quarta-feira, 9), Umuarama 
passa a ter 972 pessoas positivas para 
covid-19. A boa notícia é que desse 
total, 852 pacientes já se recupe-
raram. Outros 14 infelizmente não 
resistiram à doença e morreram.
A cidade tem hoje 101 positivados 
em isolamento domiciliar e cinco 
hospitalizados – quatro em UTI e um 
em enfermaria. Os novos casos são 
cinco mulheres de 26, 27, 55, 64 e 
77 anos e sete homens de 27, 43, 49, 
50, 54, 55 e 81 anos. Além dos casos 
positivos, a Secretaria Municipal de 
Saúde investiga 148 pessoas com sus-
peita de infecção pelo coronavírus, 
entre os quais dois estão internados 
em leitos de UTI, sete em enfermaria 
e 139 isolados do convívio social. As 
notificações somam 5.375 registros, 
dos quais 4.255 suspeitas já foram 
descartadas. Nesta quarta havia 11 
leitos de UTI ocupados, dos 20 dispo-
nibilizados pelo SUS para a área da 
12ª Regional de Saúde, bem como 24 
dos 40 leitos de enfermaria.
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Sesc vai realizar maratona solidária

A Sesc Maratona Solidária sur-
giu da necessidade de oferecer à 
população uma proposta de ati-
vidade física, que pode ser reali-
zada individualmente, de forma 
democrática, uma vez que cada 
participante poderá escolher onde 
e como praticar. Um dos esportes 
que mais nos oferece esta possi-
bilidade é a corrida de rua.

Considerando o cancelamento 
da Maratona Internacional de Foz do 
Iguaçu, a organização resolveu lançar 
um desafio às cidades de percorrer 
a extensão de todo o território para-
naense, o que equivale a 199.315 
km², em 13 dias. Para atingir esta 
distância, cada atleta inscrito no pro-
jeto terá o referido período para correr 
uma maratona, ou seja, 42,195 km.

50 TONELADAS
A fim de estimular a solidariedade 

dos participantes e auxiliar às insti-
tuições cadastradas no Mesa Brasil 
(Programa de arrecadação e doação 
de alimentos), os inscritos no pro-
jeto receberão um kit para a prova, 
mediante a doação de alimentos 
para o programa. A estimativa é a 

de serem atraídos 5.100 corredores 
e a arrecadação de 50 toneladas 
de alimentos ao final do evento. Os 
donativos serão distribuídos entre as 
instituições beneficiadas pelo Pro-
grama Mesa Brasil, das quais em 
Umuarama estão a APAE, Secretaria 
de Assistência Social do município 
e demais instituições filantrópicas.

A partir do dia 27 de setembro, 
os inscritos terão 13 dias para con-
cluir o percurso de 40 km. Os mes-
mos deverão utilizar o aplicativo do 
Sesc e registrar a quilometragem 
percorrida por dia ao término de 
cada percurso. No encerramento 

do evento, dia 9 de outubro, será 
promovida uma transmissão ao 
vivo pelas redes sociais onde serão 
apresentados os resultados finais e 
ainda será realizada a corrida esta-
cionária de 2.195 metros, quando 
será completada a distância oficial 
de uma maratona: 42.195 metros.

O aplicativo do Sesc está dispo-
nível para download nas plataformas 
Apple Store e Google Play. Os atle-
tas encontrarão no app sugestões 
de atrativos turísticos onde poderão 
fazer registros fotográficos a serem 
compar tilhados. As inscrições 
podem ser feitas pelo site do Sesc.

REUNIÕES em unidades do Paraná traçaram detalhes de como será a maratona

DIVULGAÇÃO
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