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Umuarama terá 4 candidatos 
na disputa pela prefeitura

Lava Jato denuncia 
Lula, Palocci e 
Okamotto por 
lavagem de dinheiro 

Afsu goleia o Pato e 
se segura na liderança 
do grupo pela 
Liga Nacional 

Até o fim da tarde de ontem, a maioria dos diretórios partidários municipais interessados 
em lançar candidatos à Prefeitura de Umuarama já havia realizado suas convenções e defi-

nido seus candidatos. Contudo, até ontem, apenas três coligações já tinham apresentado os 
registros ao Cartório Eleitoral. O prazo oficial para as convenções se encerra amanhã (16) e 
as coligações têm até o dia 26 de setembro para o registro oficial dos candidatos.  l Pág. 3

1.001 casos
A semana começou com 
o registro de mais oito 
novos casos positivos de 
covid-19 em Umuarama. 
O acréscimo fez com que 
a cidade superasse a 
marca dos mil pacientes 
infectados com a doença 
desde o início da pande-
mia. Agora, são 1.001 
positivos descobertos 
pelos agentes de saúde 
que atuam diretamente no 
combate à disseminação 
e no tratamento do coro-
navírus no Município. 
l Pág. 6

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



02  POLÍTICA TRIBUNA HOJE NEWS, 15 DE SETEMBRO DE 2020

UMUARAMA

Uma publicação de Jornal Oparana S/A - CNPJ: 21.819.026/0003-06

Centro Empresarial Piemont II - Sala 07
Rua Des. Lauro Lopes, 3663 - CEP 87.501-210 - Umuarama - PR

Fone/Fax: (44) 3056-6050
Direção Geral 
Clarice Roman

Redação
Alex Mirranda

FALE CONOSCO
Jornalismo: editoria@tribunahoje.jor.br I Comercial: comercial@tribunahoje.jor.br
Circulação: assinaturas@tribunahoje.jor.br I Direção: diretor@tribunahoje.jor.br 

www.tribunahoje.jor.br

Crescente
23/09 - 22h56

Fases da lua

Minguante
10/09 - 06h28

Nova
17/09- 08h00

Cheia
01/10 - 18h06

Nublado

PREVISÃO DO TEMPO
Umuarama Curitiba

Terça

34 21

Terça

19 8 27 12

QuartaQuarta

NubladoCéu claro Nublado

h
h

h
h

h
h

21
h

33h

Megasena

Dupla sena
1º sorteio

2º sorteio

Lotofácil

Quina

Timemania

TIME DO

Lotomania

Federal
1º prêmio

2º prêmio

3º prêmio

4º prêmio

5º prêmio

Dia da Sorte

MÊS DA SORTE:

NOSSOS RESULTADOS SÃO
INFORMATIVOS E NÃO SUBSTITUEM

OS RESULTADOS OFICIAIS.

04 12 13 16 19 22 31
concurso: 355

08 12 15 16 26 48

concurso: 2130

concurso: 1536

GOIÁS/GO

concurso: 2108

01 04 07 09 14 17 18 
22 25 30 42 48 50 52 

57 59 65 70 71 96

04 13 25 30 40 44

08 09 25 32 46 70 77

JULHO

13 17 21 31 41 49
concurso: 2298

concurso: 5365

05 14 33 52 59

concurso: 5488

27.286
62.772
74.540
04.250
32.844

01 02 03 07 08 09 10 12 
13 15 18 20 23 24 25

concurso: 2031

Aprendiz remunerado
Projeto de lei que prevê benefícios às empresas que 
mantiverem contratos com menores aprendizes, foi votado 
ontem (14), em segundo turno na Alep. O Programa Cartão 
Futuro Emergencial libera às empresas, ajuda financeira 
para a manutenção e renovação do contrato de trabalho de 
adolescentes durante o estado de calamidade. O empregador 
que tiver contrato ativo com menores de 18 anos terá acesso à 
subvenção econômica de R$ 300,00 por aprendiz, pelo prazo de 
90 dias da solicitação, entre outros benefícios.

Combate às 
fake news
Combate às fake news e 
manipulação das redes 
sociais, virou tema uma 
audiência pública on-line, 
hoje (15) na Alep, no encontro 
proposto por Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) e Professor 
Lemos (PT). Começa às 
11h com transmissão ao 
vivo pela TV Assembleia, 
site e redes sociais do 
Legislativo.  O objetivo é 
abordar a disseminação de 
notícias falsas, com ênfase 
no impacto negativo no 
processo eleitoral, bem como 
na vida dos cidadãos.

Visão monocular
Um projeto de lei que cria, no Município, o reconhecimento 
dos portadores de visão monocular como pessoas com 
deficiência, foi levado ontem (14) à segunda votação na 
Câmara. A proposta garante direitos previstos na Constituição, 
que protege as pessoas com deficiência física, visual, auditiva 
ou mental. Instituído na Alep, o Projeto já é disseminado em 
Maringá, Francisco Beltrão, Chopinzinho e Coronel Vividas. 
Aprovado em primeiro turno há duas semanas, novamente foi 
colocado em pauta para decisão final dos parlamentares.

Sem perdão
O presidente Jair Bolsonaro confirmou no domingo (13) o veto 
ao perdão de dívidas de igrejas que havia sido aprovado pelo 
Congresso. O Palácio do Planalto disse que Bolsonaro é favorável 
ao perdão, mas não poderia aprová-lo para não cometer crime 
de responsabilidade. Apesar do veto, o governo vai propor 
“instrumentos normativos a fim de atender a justa demanda 
das entidades religiosas”. A anistia enfrentava resistência da 
equipe econômica e foi desaconselhada pelos assessores, que 
alertaram para o risco de crime de responsabilidade, passível de 
impeachment. Em nota o Palácio do Planalto ressalta que: “Embora 
se reconheça a boa intenção do legislador, alguns dispositivos não 
atenderam as normas orçamentário-financeiras e o regramento 
constitucional do regime de precatório, razão pela qual houve a 
necessidade da aplicação de vetos”.

Se for fake 
não transmita
Participa do debate o 
presidente do TRE-PR, 
desembargador Tito Campos 
de Paula, que falará das 
ações para o combate às fake 
news e sobre a campanha do 
Tribunal Regional Eleitoral 
no combate à desinformação 
com a mensagem “Se for 
fake news, não transmita”. 
Também participarão, o 
pesquisador de redes sociais 
e regulação das fake news, 
Jonas Valente, e o diretor 
do documentário “Pulsão: 
das ruas às fake News”, 
Diego Florentino.
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Umuarama terá 4 candidatos 
na disputa pela prefeitura

Até o final da tarde de ontem (14), 
a maioria dos diretórios partidários 
municipais, interessados em lançar 
candidatos à prefeitura, já haviam 
realizado suas convenções e definido 
quais serão os nomes dos pretenden-
tes à assumir a cadeira de Chefe do 
Executivo. Apesar de apenas três coli-
gações terem apresentado os regis-
tros, o PT, que fez sua convenção no 
domingo (13), não havia entregue, 
ainda, a ata da reunião ao Cartório 
Eleitoral em Umuarama. O prazo 
oficial para a entrega se encerra 
amanhã (16) e as coligações tem 
até o dia 26 de setembro para o 
registro oficial dos candidatos.

O PRTB (Partido Renovador Tra-
balhista Brasileiro) vem sozinho 
e lançando o advogado Giuliano 
Turetta como candidato a prefeito 
e Carlos Dota, como vice, na chapa 
denominada “Mudança de Verdade 
Umuarama”. O partido também lan-
çou 15 nomes que disputarão as 
10 cadeiras na Câmara Municipal.

O PSC (Partido Social Cristão) 
vai para a majoritária (prefeito e 
vice), na coligação composta pelo 
Partido Social Cristão (PSC), Par-
tido Republicano da Ordem Social 
(PROS), Partido Socialista Brasi-
leiro (PSB), Partido Social Demo-
crático (PSD), Democracia Cristã 
(DC), CIDADANIA, Partido Traba-
lhista Brasileiro (PTB), denomi-
nada “Umuarama no rumo Certo” 
e trouxe o prefeito Celso Pozzobom 
como candidato à reeleição e atual 
vice, Hermes Pimentel a seu lado.

A coligação “Umuarama da 
Gente”, formada pelo Progres-
sistas (PP), Par tido Social Libe-
ral (PSL), Podemos (PODE), 
Par tido Republicanos e Par tido 

De fora, por enquanto
Os partidos que ainda não haviam registrado as candidaturas no Cartório elei-

toral de Umuarama até a tarde de ontem, além do PT e PL que se prontificaram 
em lavrar o registro em tempo, são o PDT (Partido Democrático Trabalhista); MDB 

(Movimento Democrático Brasileiro); PSDB (Partido da Social Democracia Brasi-
leira) e Avante. De acordo com o chefe do Cartório Eleitoral do Município, Carlos 
Sergio Furlan, até a tarde de ontem, três candidatos a prefeito haviam lavrado os 

registrados, além de 110 candidatos a vereador.

Democrata (DEM), lançou como 
candidato a prefeito o advogado 
Sandro Gregório (PP) que vem 
acompanhado de seu candidato 
a vice, Marcão do Kaskata, for-
mando da aliança par tidária, a 
principal coligação de oposição à 
atual administração do município.

O PT, aliado ao PSL, que ainda 

não registrou a ata da convenção 
no Cartório eleitoral de Umuarama, 
informou, através de seu diretório, 
que a convenção aconteceu no 
domingo (13), quando houve o lan-
çamento da Professora Beth como 
prefeita, e o indicado do PL (Partido 
Liberal), único aliado do PT, o advo-
gado Emanoel Bueno como vice.

CARTÓRIO eleitoral registrou até ontem, 3 candidatos e aguardando apenas a ata da convenção de uma 
coligação que lança o quarto pretendente

ALEX MIRANDA
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Alteração de cargos

O governador Ratinho 
Jr sancionou projeto de 
lei que prevê a transfor-
mação de 15 cargos de 
desembargador e das 
respectivas assessorias 
e funções comissionadas 
em 752 cargos voltados 
ao assessoramento de 
todos os magistrados que 
atuam na primeira instân-
cia e de outros 169 postos 
de técnicos judiciários.

A proposta, encaminhada 
pelo TJ-PR, já havia sido apro-
vada pela Assembleia Legis-
lativa. A assinatura da san-
ção ocorreu ontem (14) no 
Palácio Iguaçu. “Há entre os 
Poderes uma compreensão 
e contribuição institucional, 
tanto por parte do Tribunal de 
Justiça, Ministério Público e 
Alep quanto pelo Executivo. 
Essa assinatura consolida 
essa relação transparente e 
de muita colaboração”, afir-
mou o governador.

Presidente do TJ-PR, o 
desembargador Adalberto 
Xisto Pereira explicou que 
a medida pretende reforçar 
o atendimento de primeiro 
grau da Justiça, seguindo a 
política nacional do Poder 
Judiciário. De acordo com 
ele, a mudança possibilita a 
equalização da força de traba-
lho entre as duas instâncias, 

sem onerar o orçamento.
“É algo que agrada 

as duas instâncias e a 
magistratura como um 
todo. Uma situação inédita 
do País, um avanço para 
reforçar quem mais neces-
sita da Justiça”, comentou 
o desembargador.

A alteração de cargos 
recebeu apoio integral dos 
demais órgãos e Poderes. 
Para o presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil – 
Seção Paraná (OAB-PR), 
Cássio Telles, a medida 
atende uma antiga reivin-
dicação da OAB Paraná, 
que há anos tem alertado 
para a falta servidores nas 
comarcas do Estado.

“É um momento signifi-
cativo, emblemático e exem-
plar: a transformação de car-
gos de desembargador em 
uma melhor estrutura para o 
primeiro grau. O cidadão pre-
cisa de juiz e da celeridade 
do juiz. A Justiça tardia é uma 
injustiça”, destacou Telles. 
“Aparelhando o primeiro grau 
quem ganha é quem precisa 
do nosso trabalho no dia a 
dia, ou seja, a população 
paranaense”, completou o 
presidente da Associação 
dos Magistrados do Paraná 
(Amapar), Geraldo Dutra de 
Andrade Neto.

A proposta assinada pelo governador, foi encaminhada pelo TJ-PR e já havia sido 
aprovada pela Alep
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Reta final
O fim de semana de 
convenções terminou com 
13 candidatos a prefeito de 
Curitiba confirmados em 
convenções pelos partidos. 
Até amanhã (quarta-feira, 16), 
quando termina o prazo, PT, 
MDB e PP devem lançar outros 
nomes, fechando o quadro 
de concorrentes às eleições 
majoritárias na capital.

Curitiba
O PSL lançou o deputado 
delegado Francischini como 
candidato à Prefeitura de 
Curitiba. “É preciso olhar 
para a frente e superar essa 
velha política, que tenta 
comprar votos com ilusões, 
piadinhas de mau gosto, 
risadinhas que escondem um 
coração de pedras para os 
mais pobres”.

Total apoio
O deputado Pedro Lupion 
(DEM) vai apoiar a reeleição 
do prefeito Neto Haggi (MDB) 
em Cambará e para vice João 
Luiz Del Col (MDB). “Venho 
demonstrar meu total apoio 
para essa dupla. Pessoas de 
respeito e que tem vários 
projetos para continuar as 
melhorias de Cambará”.

Tensão...
A semana pode ser 
determinante para o 
senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos). Hoje, o STJ 
deve julgar o pedido para 
interromper as investigações 
do MP que apuram as 
rachadinhas em seu gabinete 
na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro. O caso 
será levado à sessão pelo 
ministro Felix Fischer, relator 
das ações apresentadas pela 
defesa do senador. Fischer 
já negou o pedido em outras 
duas ocasiões. }

Ainda não!
Sergio Moro é o principal 
nome nas pesquisas a 
ameaçar a cadeira do 
presidente em 2022. A 

bancada defensora da Lava 
Jato na política segue ativa 
e terá candidatos a prefeito 
e a vereador em diferentes 
municípios país afora, mas 
nada disso anima Moro a 
entrar na campanha. Moro 
decidiu que não irá pedir 
votos nem apoiar candidato 
nestas eleições.

Queimadas
Segundo a Metsul, imagens 
de satélite mostram que 
um denso corredor de 
fumaça que avança sobre o 
Pantanal alcançou o Paraná. 
Os dados do Inpe revelam 
que, de 1º de janeiro a 31 
de agosto, foram registrados 
pelos satélites um total de 
10.153 focos de incêndio 
no Pantanal, bioma que 
soma 150 mil quilômetros 
quadrados, localizados nos 
estados do Mato Grosso e do 
Mato Grosso do Sul.

Renda Brasil
O governo federal negocia 
a inclusão no texto da 
Constituição dos principais 
conceitos do Renda Brasil, 
programa social que vai 
substituir o Bolsa Família. O 
líder do Governo no Senado, 
Fernando Bezerra (MDB-PE), 
informou que o objetivo 
é garantir o direito a uma 
renda mínima a todo cidadão 
brasileiro. Dentre os conceitos 
que serão incluídos, ficará 
definido que o Renda Brasil 
vai cuidar dos brasileiros 
desde a primeira infância até o 
primeiro emprego.

Más experiências
O senador Oriovisto 
Guimarães|(Podemos) criticou 
a posição do governo federal 
frente ao aumento dos preços 
dos alimentos: “Não dá 
para voltarmos ao passado, 
como no Governo Sarney, 
que penalizava os donos de 
supermercados. Experiências 
malsucedidas nunca mais. 
Sabemos que o congelamento 
de preços em supermercados 
não funciona”, disse.
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Adapar publica relatório sobre 
brucelose e tuberculose bovinas

A Adapar (Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná) publicou 
relatório do inquérito soro-epide-
miológico de brucelose e de tuber-
culose bovinas que aponta preva-
lências de brucelose no Paraná 
de 4,87% em propriedades, e 
2,24% em animais. De tubercu-
lose foram de 2,5% em proprieda-
des, e 0,35% em animais.

Também foram analisados os 
resultados por regiões, conforme 
similaridade de estrutura e tama-
nho dos rebanhos de bovinos, 
seu sistema de criação, inserção 
no mercado e características da 
produção pecuária.

O inquérito foi feito em 2018 
e envolveu 1.757 propriedades 
e cerca de 17 mil animais no 
estudo. Os últimos inquéritos 
tinham sido realizados nos anos 
de 2002 para brucelose, e 2005 
para tuberculose.

Para realização dos inquéritos, 
os fiscais de Defesa Agropecuária 
e Assistentes de Fiscalização da 
Adapar receberam treinamento 
relacionado à amostragem, 
colheita de material e envio das 
amostras ao laboratório Centro 
de Diagnóstico Marcos Enrietti 
(CDME), que integra a Agência.

Contou com a colaboração da 
Universidade de São Paulo, Uni-
versidade Estadual de Londrina e 
Ministério da Agricultura Pecuária e 
Abastecimento no delineamento e 
análise estatística do inquérito, o 
que demonstra a interinstituciona-
lidade e relevância do estudo.

O gerente de Saúde Animal da 
Adapar, Rafael Gonçalves Dias, diz 
que novas diretrizes do Programa 
Estadual de Controle e Erradicação 
de Brucelose e Tuberculose foram 

Enfermidades
A brucelose e a tuberculose bovinas são doenças bacterianas de caráter 

crônico causadoras de perdas econômicas para a exploração pecuária de leite e 
carnes, e que podem ser transmitidas para o homem. Tanto a brucelose (Brucella 
abortus) quanto a tuberculose (Mycobacterium bovis) são consideradas endêmi-

cas em todo território nacional.

tomadas a partir dos resultados 
encontrados. Segundo ele, foi um 
trabalho grande, com envolvimento 
e comprometimento dos servido-
res da Adapar, desde a área admi-
nistrativa, supervisores regionais, 
fiscais e assistentes que trabalha-
ram diretamente nas propriedades, 
técnicos do CDME e vários outros 
entes que auxiliaram nos dois 
inquéritos. “Estamos felizes por 
entregar à sociedade os resulta-
dos que nos auxiliam na tomada de 
decisões e evolução na legislação 
que normatiza o controle e erradi-
cação dessas doenças”, afirma.

NOVAS MEDIDAS
Com base no comparativo com o 

inquérito de 2018, foram adotadas 

novas medidas acerca do sanea-
mento das propriedades, a fim de 
diminuir a ocorrência das duas 
enfermidades, como a Resolução 
Nº 055, de 26 de junho de 2020, 
que dispõe sobre a indenização de 
proprietários de animais diagnos-
ticados como reagentes positivos 
para tuberculose; a Por taria nº 
154, de 17 de julho de 2020, que 
estabelece as normas para indeni-
zação de proprietários de bovinos 
e bubalinos diagnosticados como 
reagentes positivos para tubercu-
lose, e a Portaria nº 157, de 17 
de julho de 2020, que estabelece 
as normas para o saneamento de 
propriedade com bovino ou búfalo 
diagnosticado positivo para bruce-
lose ou tuberculose.

NOVAS diretrizes do Programa de Controle e Erradicação de Brucelose e Tuberculose foram tomadas a partir 
dos resultados encontrados

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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PJ/PR - Comarca de Umuarama - 2ª Vara Cível - PROJUDI
EDITAL DE CITAÇÃO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

Processo: 0008995-54.2017.8.16.0173. Classe Processual: Procedimento Comum Cível. Assunto Principal:
Contratos Bancários. Valor da Causa: R$ 32.900,26. Autor(s): BANCO BRADESCO S/A. Réu(s): NAVITEX
TEXTIL LTDA-ME. 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)
Navitex Textil Ltda-ME, inscrita no CNPJ nº 05.753.554/0001-83, atualmente em lugar incerto e não sabido,
pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de Procedimento Comum
sob nº 0008995-54.2017.8.16.0173 - Projudi, onde é requerente Banco Bradesco S/A e requerido(a) Navitex
Textil Ltda-ME, nos termos da inicial a seguir transcrita resumidamente: RESUMO DA INICIAL: A parte ré
contraiu dívida, referente à utilização do limite de conta corrente. Insta salientar que a parte ré, apesar de ter
sido contatada para fins de acordo extrajudicialmente, deixou de adimplir com o pagamento do débito, infor-
mado que totaliza o montante de R$ 32.900,26 (trinta e dois mil, novecentos reais e vinte e seis centavos),
em 07/07/2017. Requerimentos de praxe. Fica o(a) requerido(a) CITADO(A) de que por este Juízo de cartório
tramitam os autos supramencionados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, conteste a presente ação,
sob pena de revelia, 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, 14 de julho de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso - Juiz de Direito
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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.

 

 Descrição do imóvel: Lote nº 09, da Quadra nº 03, da Zona 6, Umuarama/PR, anteriormente pertencente a
esta Comarca, com área de 694,80 m2.
Ficam os eventuais interessados, ausentes, incertos e desconhecidos  de que porCITADOS E INTIMADOS
este r. Juízo e Cartório tramitam os autos supra mencionados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis,
contestem a presente ação, sob pena de considerar-se aceitos como verdadeiros os fatos contra si
articulados se não o fizer.

 

Resumo da Inicial: Consoante incluso “contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel” os
requerentes são proprietários do imóvel abaixo descrito e caracterizado, como senhores e possuidores, de
forma “mansa” e “pacífica”, sem interrupção ou oposição, desde 23/11/2009. Referido imóvel, foi adquirido da
requerida inicialmente pelo Sr. Jonas José de Souza em 05/07/1966, o qual transferiu seus direitos para Zeli
Marta de Mirada, que por sua vez transmitiu seus direitos para José Domingos da Cruz e Waldemar
Domigues da Cruz, tudo consoante comprova a inclusa certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
do 1º Ofício da Comarca de Foz do Iguaçu, visto que referido imóvel ainda não possui matrícula nesta
Comarca de Umuarama/PR. No imóvel há duas casas antigas, contendo 100 metros quadrados cada uma,
tudo consoante comprovam os documentos anexos, sendo que, desde a aquisição, todas as despesas
inerentes ao imóvel são pagas pelos Requerentes. Consoante comprovam os documentos inclusos, a
requerida transferiu os direitos pelo imóvel há aproximadamente 54 anos, sendo os últimos proprietários os

 requerentes, os quais há 10 anos são reconhecidos e respeitados como donos do imóvel objeto da presente.
O imóvel usucapiendo encontra-se atualmente sem registro de matrícula individual no Registro de Imóveis da
Comarca de Umuarama, todavia, está inscrito sob o nº 07 do livro 8 de Loteamentos, do 1º Ofício de Imóveis
da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, em que é proprietária COMPANHIA MELHORAMENTOS NORTE DO
PARANÁ. Requerimentos de praxe.

 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, pelo presente CITA
 os  pelo prazo deE INTIMA EVENTUAIS INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS,

30 (trinta) dias, de que por este r. Juízo e Cartório, tramitam os autos de  sob nº Usucapião
, onde são requerentes:  0008164-98.2020.8.16.0173 - Projudi Fatima Jose de Oliveira Vitorelli e Jose

 e requerido:  nos termos da inicial aCarlos Vitorelli Companhia Melhoramentos Norte do Parana S/A,
seguir transcrita resumidamente:

 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DE EVENTUAIS INTERESSADOS
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS

 

Companhia Melhoramentos Norte do Parana S/A 

JOSE CARLOS VITORELLI

Réu(s):

FATIMA JOSE DE OLIVEIRA VITORELLI 
 

Autor(s):

Assunto Principal: Usucapião Extraordinária
Valor da Causa: R$ 80.000,00

Processo: 0008164-98.2020.8.16.0173
Classe Processual: Usucapião

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

Umuarama, 25 de agosto de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito

Saúde registra mais de 1000 
casos de covid-19 na cidade
A semana começou 

com o registro de mais 
8 casos positivos de 
covid-19 em Umuarama. 
O acréscimo fez com 
que a cidade superasse 
a marca dos mil casos 
registrados da doença. 
Agora são 1.001 positi-
vos descobertos pelos 
agentes de saúde que 
atuam diretamente no 
combate à disseminação 
e tratamento o coronavírus 
no município. Entre estes 

pacientes, que foram con-
siderados infectados pelo 
vírus, 869 conseguiram 
se recuperar e 14 infeliz-
mente não resistiram. De 
acordo com a Secretaria 
Municipal de Saúde, até 
ontem á tarde – quando 
foi divulgado o boletim 
epidemiológico diário – 
há 107 pessoas sendo 
mantidas em isolamento 
domiciliar e 11 pacientes 
continuam hospitalizados 
com diagnóstico positivo 

para coronavírus, sendo 
que oito deles ocupam lei-
tos de Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e três estão 
em leitos de enfermarias.

Os casos mais recen-
tes são de duas mulhe-
res, de 47 e 56 anos, e 
de seis homens de 25, 
32, 33, 37, 61 e 95 anos. 
Umuarama tem ainda 126 
pessoas com suspeita de 
infecção pelo vírus, das 
quais 122 estão isoladas 
e quatro internadas em 
enfermarias hospitalares.

O número de notifi-
cações chega a 5.471, 

enquanto o total de 
suspeitas descar tadas 
é de 4.344.

A taxa de ocupação 
de leitos de UTI Covid do 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) está em 65%, com 
13 pacientes internados 
nos 20 leitos ofertados, 
e nas enfermarias 19 
pessoas positivas ou com 
suspeita da doença, prove-
nientes de 21 municípios 
da região, ocupavam nesta 
segunda feira 47,5% dos 
40 leitos disponibilizados 
pela saúde pública para 
tratamento da doença.
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Lava Jato
denuncia Lula

A força-tarefa da opera-
ção Lava Jato no Paraná 
denunciou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva, o 
ex-ministro da Fazenda Anto-
nio Palocci e o presidente 
do Instituto Lula, Paulo Oka-
motto, por crime de lavagem 
de dinheiro, ontem (14), de 
acordo com o Ministério 
Público Federal (MPF).

De acordo com os procu-
radores, os três cometeram 
os crimes em ações envol-
vendo doações da Ode-
brecht ao Instituto Lula para 
disfarçar repasses de R$ 4 
milhões, entre dezembro de 
2013 e março de 2014.

A defesa do de Lula afir-
mou que doações estão 
“devidamente documenta-
das por meio recibos emi-
tidos pelo Instituto Lula – 
que não se confunde com 
a pessoa do ex-presidente 
– e foram devidamente 
contabilizadas”.

Os advogados de Antô-
nio Palocci informaram que 
a denúncia está baseada 
na colaboração dele e que 
“comprova a efetividade do 
acordo do ex-ministro”.

A defesa de Okamotto 
informou que o cliente 
jamais tratou de propina 
ou de ilegalidades com 
ninguém, e “muito menos 
com Palocci, com Marcelo 
Odebrecht”.

Segundo o MPF, a 
denúncia trata de quatro 
doações feitas pela Ode-
brecht ao Instituto Lula, no 
valor de R$ 1 milhão cada. 
A força-tarefa afirma que 
os repasses tiveram como 
origem crimes praticados 
contra a Petrobras.

Embora os repasses 
apontados pelos procura-
dores foram feitos formal-
mente por meio de doações 
legais, de acordo com a 
denúncia, os valores foram 
debitados do crédito de pro-
pinas pagos pela Odebrecht 
por conta dos contratos 
fraudados da estatal.

Ainda conforme os pro-
curadores, Marcelo Ode-
brecht determinou dire-
tamente que o dinheiro 
fosse repassado por 
meio de doação ao insti-
tuto, segundo pedido de 
Lula e de Okamotto, com 
o objetivo de disfarçar a 
ação ilegal.

Os valores repassados 
ao instituto constam na 
planilha “italiano” e na 
subconta “amigo”, con-
troladas por Marcelo Ode-
brecht e que, segundo os 
procuradores, se referiam 
a Palocci e a Lula.

A denúncia, de acordo 
com a força-tarefa, tem 
como base provas colhi-
das em cumprimento 
de ações de busca e 
apreensão e também 
em trechos da delação 
premiada de Palocci.

No documento, a Lava 
Jato pede que a Justiça 
determine o perdimento 
de, pelo menos, R$ 4 
milhões dos investiga-
dos, incluindo valores 
bloqueados em contas e 
investimentos bancários 
e dinheiro em espécie, 
além da condenação de 
Lula e Okamotto a devol-
ver o valor correspon-
dente às doações, para 
reparação de danos.

Governo Milionário
Enquanto agoniza no 
Congresso Nacional, 
novamente e após anos de 
tentativa, a legalização de 
bingos e cassinos no Brasil, a 
Caixa segue monopolizando 
o mercado, sem concorrentes 
na praça, e lança mais um 
jogo de loteria. Vem aí a 
Milionária. Uma modalidade 
mais difícil, mas com prêmios 
de dezenas ou centenas de 
milhões todo mês, a exemplo 
dos concursos especiais. O 
lançamento será no primeiro 
semestre de 2021.

Proa
O ministro de Minas e 
Energia, Almirante Bento 
Albuquerque, tem tido peso, 
voz e caneta na nova Lei do 
Gás. O setor de energia é 
questão de soberania para o 
Palácio do Planalto.

Vá entender
Uma pequeníssima amostra 
de que aquela verticalização 
de coligações proposta pelo 
TSE anos atrás nunca daria 
certo. Em Palmeira dos Índios 
(AL), o candidato do PSB - 
rival do governo federal - é o 
bolsonarista Júlio Cezar. Não 
bastasse, ele tem o apoio do 
PT, inimaginável num cenário 
em Brasília.

Começaram os jogos
Em Campo Grande (MS), o 
vereador Vinicius Siqueira, 
que trabalhou meses para sua  
pré-candidatura com apoio 
do deputado Loester Trutis, 
ficou no sonho. O deputado 
oficializou sua própria 
candidatura no sábado, 
surpreendendo o aliado edil.

Tropa do paletó
Um grupo de advogados 
cobra o afastamento do 
presidente nacional da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Felipe Santa Cruz. A 

revelação da CNN Brasil de 
que ele teria ganhado R$ 120 
mil em caixa 2 de Orlando 
Diniz, delator ex-presidente 
da Fecomércio, jogou uma 
água fria no seu discurso 
contra a operação da PF que 
cercou advogados suspeitos 
de tráfico de influência. 

Script judicial
Santa Cruz rechaça “com 
veemência as ilações 
mentirosas dessa delação 
fantasiosa”, conforme nota. 
Aponta vendeta e retaliação 
de Diniz pelo fato de a OAB 
cobrar no TCU o reembolso 
de R$ 58 milhões aos cofres 
do Sesc e do Senac.

Aliás...
... O semblante pálido de 
Santa Cruz ao discursar na 
posse do ministro Luiz Fux, 
no STF, no dia seguinte às 
revelações, mostra a tensão 
do cenário.

Mourão-Levy
O PTB vai ter um vice 
do PRTB, partido do 
vice-presidente General 
Mourão, em Florianópolis. 
Em contrapartida, o PRTB 
encabeçará chapa com 
PTB na vice em Natal (RN). 
As articulações do partido 
comandado por Levy Fidélix 
Brasil adentro podem fazer 
a legenda nanica crescer 
consideravelmente em 
tamanho para 2021.

Na foto
O General Mourão gravou 
vídeos de apoio e tirou 
fotos com dezenas de 
candidatos do PRTB semana 
passada em Brasília.
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Dupla invade empresa e
deixa prejuízo de R$ 40 mil

Dois homens invadiram na noite 
do domingo (13), uma empresa de 
comunicação visual, toldos e estru-
turas metálicas, levaram um veículo 
e equipamentos. Policiais militares e 
civis foram ao local, coletaram infor-
mações e detalhes que podem levar 
ao paradeiro dos bandidos.

As investigações foram iniciadas 
logo pela manhã da segunda-feira, 
(14), assim que os proprietários 
chegaram para abrir a empresa e 
descobriram a invasão. Imagens de 
câmeras de monitoramento instala-
das nas imediações foram colhidas 
pelos investigadores.

Aparentemente, a dupla possuía 
uma cópia da chave da por ta de 
grade que dá acesso ao interior do 
estabelecimento. No galpão, estava 
estacionada uma caminhonete D-20 
de cor branca, plotada com a logotipo 
da empresa Artneon.

Os criminosos utilizaram o veículo 
para carregar dois computadores ava-
liados em R$ 12 mil; uma impressora 
cortadeira de adesivo avaliada em R$ 
8 mil e uma caixa de ferramentas.

Segundo os proprietários, o intuito 
da dupla era levar uma impressora 

Acidente com 
caminhonete que
levava 11 pessoas 

deixa uma morta
Uma pessoa morreu no capotamento 

de uma caminhonete Hilux ocupada por 
11 pessoas, na avenida Perimetral de 
Ivaté (48 quilômetros de Umuarama). O 
motorista foi preso, depois que foi verifi-
cado que ele estaria embriagado.

Segundo averiguações realizadas 
pela Polícia Militar, foi descober to 
que o condutor de uma Toyota Hilux 
teria perdido o controle da direção ao 
fazer uma curva, tombando o veículo e 
caindo em uma pequena ribanceira. A 
caminhonete era ocupada por 11 pes-
soas, sendo que duas delas estavam 
na carroceria. Uma dessas pessoas foi 
levada por uma ambulância do Samu 
ao Hospital Uopeccan Umuarama, mas 
não resistiu aos ferimentos.

Os policiais ressaltaram ainda que 
o condutor, de 37 anos, teria se recu-
sado a fazer o texto do bafômetro, 
apesar de apresentar sintomas apa-
rentando que estaria embriagado. O 
homem foi conduzido à Delegacia de 
Polícia de Icaraíma e autuado em fla-
grante por homicídio simples. O corpo 
de Luan Vieira Rodrigues Pinto, de 21 
anos, foi trasladado ao IML de Umua-
rama, necropsiado e posteriormente 
liberado para os atos fúnebres.

3D, que chegou a ser retirada da 
sala onde havia sido instalada e foi 
arrastada. Provavelmente, devido ao 
peso, não foi possível colocá-la na 
carroceria da caminhonete.

Em seguida os criminosos fugiram 
pela avenida Aracaju e não foram 
mais vistos.

Segundo os proprietários além do 
prejuízo financeiro, o bando levou junto 
com os computadores, todo o arquivo 
dos projetos criados para clientes e 
que ainda seriam confeccionados.

Bombeiros forma acionados 
na madrugada do domino 
(13) para atender a um 
capotamento na avenida 
Londrina em frente ao 
Campus III da Unipar, na 
região central de Umua-
rama. Quando chegaram 
ao local verificaram que o 
condutor não apresentava 
ferimentos e permanecia 
nas imediações. Ele disse 
que perdeu o controle do 
veículo quando trafegava 

pelo trecho, colidiu contra um poste e capotou. Mesmo sem ferimentos aparentes, foi levado 
por uma ambulância para averiguação médica em um hospital.

TV CAIUÁ

IMAGENS de câmeras de monitora-
mento coletadas pela polícia mostram 
que a dupla possuía uma cópia da 
chave da empresa

DIVULGAÇÃO
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Expo Umuarama fica para 2021
“Considerando o momento 

que estamos vivendo no enfren-
tamento da pandemia de covid-19 
e em respeito aos decretos do 
Estado do Paraná e da Prefeitura 
de Umuarama, anunciamos que a 
Expo Umuarama será mais uma 
vez transferida, para o período de 
11 a 21 de março de 2021”. Com 
essa frase, foi iniciada a nota à 
imprensa enviada pela assessoria 
da Expo Umuarama 2020.

O comunicado ressalta detalhes 
a respeito dos ingressos comprados. 
“Em relação aos ingressos adquiri-
dos, vale salientar que cumprire-
mos o TAC (Termo de Ajustamento 
de Conduta) firmado entre a Abrape 
(Associação Brasileira de Produtores 
de Eventos) e o Ministério Público 
Federal, bem como a Lei n. 14.046, 
de 24 de agosto de 2020.

Ambos desobrigam as empre-
sas realizadoras de reembolsar 
o valor dos ingressos, desde que 
remarquem seus eventos em um 
prazo de até um ano após o tér-
mino do estado de calamidade”.

Por tando, as pessoas que 
adquiriram ingressos devem guar-
dá-los em local seco e limpo, para 
serem utilizados na nova data. Os 
organizadores recomendam que 
seja feita uma cópia, preservando, 
assim, o código de barras.

Os shows com Marília Men-
donça, Gusttavo Lima e Lauana 
Prado acontecerão nos dias 12, 
19 e 20 de março de 2021, 
respectivamente.

“A Sociedade Rural de Umua-
rama e a A6 Produções reafirmam 
o seu compromisso com o público, 
colocando sempre em primeiro 
lugar a saúde e a vida de todos.

Juntos, com a consciência cole-
tiva de prevenção, vamos superar 
esse momento difícil e retomar a 
alegria que é marca registrada da 
Expo Umuarama”.

NOVA data foi remarcada pela organização da Expo Umuarama, que foi transferida para março de 2021

A
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Vocação para o sucesso
Muitas vezes o amor pela terra e a vocação pelo 

trabalho no campo já existem dentro de nós, mas ainda 
precisam ser despertados. Não são raros casos em que as 
pessoas descobrem essa aptidão após fazerem um curso e 
tomar contato com esta realidade de forma mais próxima.

Foi o que aconteceu com o casal César e Lucicleia da 
Conceição, moradores de Faxinal, que trocaram a vida na 
cidade pelo desafio de tocar a propriedade rural da família. 
Nessa jornada de trabalho e descoberta, eles contaram 
com o apoio do SENAR-PR.

Sem conhecimento prévio para tocar as atividades do 
sítio, onde existe criação de aves e suínos, o casal ingressou 
numa turma do Programa Empreendedor Rural (PER), 
iniciativa do SENAR-PR que tem como objetivo preparar 
a família do campo para empreender com segurança, 
analisando todos os aspectos do seu negócio, de modo que 
a propriedade rural seja tratada como uma empresa.

Com o curso, eles encontraram o que faltava para 
tocar seu negócio rural. Planejamento, controle de custos, 
análise de mercado; tudo isso permitiu que os novos 
empreendedores rurais conseguissem sucesso na sua 
empreitada. O pai de César, vendo o empenho do filho, 
passou a escritura da propriedade para o seu nome, 
reconhecendo a dedicação do novo produtor rural que 
nascia naquele momento. Hoje o casal e os dois filhos 
vivem na propriedade e já tem planos para participar de 
mais uma turma do PER ano que vem.

sistemafaep.org.br

Programa do Norospar  
premia funcionários

A diretoria do Noros-
par premiou ontem (14) 
os funcionários que par-
ticipam de um programa 
de notificações, que 
visa melhorar o atendi-
mento em geral.

Depois que passaram 
por treinamento, onde 
receberam as instruções 
para o preenchimento dos 
relatórios, os funcioná-
rios passaram a ‘olhar o 
atendimento’ com outros 
olhos, em cada um dos 
setores do hospital.

Segundo os adminis-
tradores, a intenção da 
unidade é receber um 
tipo de ‘feedback’ admi-
nistrativo, e conhecer de 
uma maneira mais pro-
funda, os eventuais pro-
blemas que podem ser 
resolvidos de maneira 
rápida e simples.

“A atitude tem colabo-
rado principalmente para 
zerar os acidentes de tra-
balhos”, lembra o diretor 
clínico do Norospar, Dr. 
Luiz França.

Ainda de acordo com 
o diretor, o procedimento 
foi criado principalmente 
pelo fato de que os admi-
nistradores não conse-
guem estar o tempo todo 
em todos os cantos do 
hospital, acompanhando 
todos os procedimentos.

“O programa denomi-
nado ‘Eu Notifico’, facilita 
um tipo de revelação à 
administração da unidade, 
quais os recursos que 
devem ser aplicados nas 
áreas onde há maior inci-
dência de problemas, ou 
seja, de onde saiu a maioria 
das notificações relatadas 
pelos funcionários”, finaliza.

DEPOIS de um tutorial, os funcionários que mais colaboraram com o hospital 
no ‘feedback’ administrativo, receberam prêmios 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Como a Lua segue em seu paraíso astral, você continua 
recebendo uma dose extra de sorte das estrelas nesta terça 
e pode se dar bem em jogos ou aposta. Você terá facilidade 
no convívio com os colegas de trabalho e no romance. 

Touro 21/04 a 20/05
Se puder trabalhar em casa, seja em home office ou de outra 
maneira, pode melhorar o seu rendimento. Mas, pra isso, 
encontre um lugar quieto, onde consiga ficar em paz e bem 
longe da algazarra da família. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
No trabalho vale a pena ter cautela para não dizer mais do 
que deve, especialmente se andava se precisa terminar uma 
tarefa que estava arrastando. Cuidado para não se distrair no 
meio do caminho nem perder informação importante.

Câncer 21/06 a 21/07
Há chance de conquistar uma promoção ou aumento nesta 
terça-feira, mas terá que mostrar empenho e compromisso 
com o trabalho. Vênus troca farpas com Urano e pode atra-
palhar a sua vida financeira. 

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
Pode surgir algo inesperado no trabalho, mas se confiar em 
seu sexto sentido, vai encontrar a saída para qualquer aperto. 
A falta de paciência ao lidar com os filhos ou com outras pes-
soas mais jovens pode causar briga. A Lua ajuda a acalmar 
os ânimos e favorece o bom humor.

Aquário 21/01 a 19/02
Se andar pensando em fazer uma sociedade, melhor pensar 
duas vezes e adiar se for possível. Deixe a solidão de lado 
e mostre seu lado mais sociável. A atração física será sua 
melhor arma para conquistar o crush.

Peixes 20/02 a 20/03
O astral é favorável para cuidar das tarefas de rotina, fazer o 
sabe e batalhar pelo pão de cada dia, sem inventar moda. Faça 
a sua parte para redobrar a cautela com as distrações durante o 
expediente, especialmente se está trabalhando em casa.

Tenha cuidado para não deixar ninguém te passar para trás. Se 
tem planos de viajar, redobre a atenção e planeje bem cada passo 
para evitar imprevistos. A entrada da Lua em Virgem destaca seu 
lado ambicioso e pode dar um empurrãozinho na carreira à tarde. 

Confie em seu sexto sentido se precisar tomar alguma deci-
são importante. Assuntos misteriosos podem despertar seu 
interesse. Com a entrada da Lua em seu signo, você vai 
recuperar as energias ruins e mergulhar de cabeça em qual-
quer tarefa que exija iniciativa e bom-senso. 

Reserve um tempinho para meditar e definir as mudanças que 
gostaria de colocar em prática mais pra frente. Talvez seja 
preciso dissipar as suspeitas na vida amorosa, mas há sinal 
de romantismo e carinho com sua alma gêmea.

A companhia dos amigos será bem-vinda para levantar o 
seu astral e pode até ajudar a tirar algumas dúvidas. Clima 
de mistério e sedução vai marcar os momentos com o amor 
ou a conquista, se ainda estiver só.

A sua dedicação ao que faz pode trazer um resultado melhor 
do que você esperava. Por outro lado, a briga entre Vênus e 
Urano destaca o seu lado crítico e você pode cobrar demais 
os colegas. A entrada da Lua em Virgem anima seu coração.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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lamen-
tados

Desenho
feito na
pele do

gado (pl.)

(?) house:
dá acesso
à internet

Principal
cerimônia
católica

(?)-
vindas:

recepção
cordial

Band-(?),
proteção 
de feridas

Dar
pontapé
(bras.) 

Ricardo 
Tozzi, ator 
brasileiro

Acalmar
(por meio
de medi-
camento) 

Rocha da
bancada
da pia

Conso-
antes de
"nome"

Raquel
Nunes, 

atriz

Medida de
potência
da moto-
cicleta

Avião de 
pouco peso
Paquerar

(gíria) 

Senhora
(abrev.)
Na parte
posterior

Espécie 
de fosso

Nome da
letra "N"

Neurônios (Anat.)

Haste de
plantas

Construção
de represas

(?) Diaz,
atriz

Tocantins
(sigla)

Abrigos
de idosos 

Que não
está

doente

Sineta à
porta das

casas

Resíduo
de café

Mensagem
de socorro

O antigo
"ph"

Máquina 
de portos

Concede 

Letra do
plural

Escuridão
total (pl.)
Civilização

andina

1.000, em
romanos
Sílaba 

de "sumir"

Ente
supremo
Galho da
rezadeira

Sensação
de nojo

A primeira
vogal

Apelido de
"Luciana"
Domes-

ticar 

3/aid — lan. 4/grua. 6/azarar — trevas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“ Quem te coloca 

lá na linha de 
chegada, onde 
estão todos os 
seus objetivos 
e propósito de 

vida, é o seu sen-
timento quando 
você se conecta 

plenamente a ele. 
São seus senti-

mentos alinhados 
com seus pen-

samentos que te 
impulsionam para 
as tuas conquis-
tas.Onde você 

deseja chegar? “

Cereja no Bolo
 Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna que fazem ani-
versário -, Leninha Menossi, Elenyse 
Bergamin.  Silvério Kerber, Shirlei 

Permonian,  Maria Madalena Correa, 
Jean Pierre dos Santos Bessa, Higor 

Pachega da Cruz , Lair Carbonera, Rosa 
Akemi Massuki Dias e Antonio Francis-

co Ruaro. Da coluna: felicidades.

PORTRAIT
GELIANE BOSCARATTo reina absoluta na coluna desta terça (dia 15) por 

conta do aniversário cercada do carinho da família e dos amigos. 

ARQUIVO COLUNA
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DEZEMBRO 
A comissão do Festival das Cataratas adiou 
para  para os dias 2, 3 e 4 de dezembro o 
festival, em Foz do Iguaçu. Os dois princi-
pais eventos complementares do Festival 
estão mantidos para as datas originais  

(setembro) e serão realizados de maneira 
virtual. O Hackatour Cataratas ocorreu  nos 
dias 7, 8 e 9 de agosto, e o Fórum Inter-
nacional de Turismo do Iguassu – princi-
pal evento técnico científico do turismo 
nacional – segue nos dias 9, 10 e 11 de 

setembro, com apresentações de palestras 
e trabalhos on-line. Também em setembro 

devem ser realizadas as tradicionais rodadas 
de negócios em formato virtual. 

Paulo Angeli ressalta que o Festival, que 
está consolidado como um dos maiores 

eventos do turismo nacional, “será o grande 
marco para celebrar o novo momento do 
turismo”. Para 2020, o evento vai contar 

com a Feira de Turismo e Negócios, Rodada 
de Negócios, Salão de Turismo Cultural e 

Espiritualidade, Salão MICE Cataratas, Salão 
do Vinho Argentino e Arena Gastronômica, 
além de capacitações, visitas técnicas e 

eventos sociais. Mais detalhes pelo e-mail 
comercial@festivaldascataratas.

Na Universidade Paranaense! 

O destaque desta edição vai para a dinâmica secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini, ela que lidera uma grande equipe e importantes 
ações para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos umuaramenses. 

Na foto, a secretária está na Unipar, após um tour feito pelos novos 
laboratórios do curso de Medicina. Da coluna, aplausos!

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Famiglia Zaeli, 100% Carmenere!
Uma boa dica de vinho que faz sucesso -, é o Carmenere. 
Do Valle Central traz destaque para as uvas que provém 
de vinhedos localizados na zona central do Chile.Estabe-
lecidos sobre solos de fertilidade média e com um clima 

templado. A uva é colhida a mão e fermentada entre 
24°-28°C durante 8 dias em tanques de aço inoxidá-

vel. Na composição do Vinho: Álcool, Acidez Total,PH -, 
as notas de cata trazem Vinho de cor vermelho cereja 

com notas púrpura. Aroma a frutas e especiarias pretas. 
Na boca: taninos frutados, equilibrados e aveludados. 

Harmonização: Ideal como um aperitivo e para acompa-
nhar carne vermelha magra, bem como queijos e legumes 

salteados. Servir entre   16-18 ° C.

ARQUIVO ASSESSORIA UNIPAR

 A
R

Q
U

IV
O



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 15 DE SETEMBRO DE 2020

 

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

Com convidados de várias cidades, 
o curso de Administração da 
Unipar de Umuarama realizou 
18º Fórum Pedagógico e o 11º 
Fórum de Egressos. Os eventos, 
simultâneos, reuniram cerca de 
160 estudantes, que tiveram a 
chance de ouvir boas histórias de 
egressos de destaque do mercado 
de trabalho.
Todos relataram vivências 
importantes do tempo da 
graduação e do início da carreira 
profissional. Relembrando a 
trajetória de estudante na Unipar, 
salientaram as participações 
nos projetos oferecidos pelo 
curso, entre outras atividades 
extracurriculares, voltadas 
à complementação dos 
conhecimentos.
Também contaram 
sobre suas experiências 
acadêmicas fora da 
Instituição e conversaram 
com os estudantes sobre o 
que fazem atualmente em 
âmbito profissional, tudo 
ao vivo, pelo Meet, canal de 
videoconferência do Google. 
Uma das convidadas, 

Joice Chiareto, falou de São 
Paulo. Ela disse que logo que 
se graduou, partiu para a pós-
graduação na USP, tornando-se 
mestre e doutora; foi professora 
e produtora de conteúdo para 
instituições educacionais. 
Pesquisadora em gestão de saúde 
e desempenho organizacional, 
atua como consultora na Flead – 
Desenvolvimento de Liderança. 
Outro convidado, o egresso 
Gabriel Borges, de Cascavel, é 
gerente de relacionamento no 
Bradesco, com experiência de 10 
anos no setor financeiro. Mestre 
em administração pela Unioeste 
(Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná), ele disse estar 
realizado com o trabalho que vem 
fazendo. 

Evento trouxe ex-alunos de destaque 
FÓRUM PEDAGÓGICO E DE EGRESSOS

Evento aconteceu em ambiente 
on-line, pela plataforma do Meet

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.

O Senac Umuarama e o Sin-
dilojistas ofertam gratuitamente 
o curso de vendedor. As aulas 
serão online, ao vivo, com inte-
ração em tempo real com o ins-
trutor e metodologia inovadora 
e terá 160 horas/aula de dura-
ção. O início está marcado para 
21 de setembro, com término 
previsto para 7 de dezembro. As 
aulas online serão das 19h às 
22h de segunda a sexta-feira.

Os pré-requisitos para par-
ticipar são: idade mínima de 
16 anos, Ensino Fundamental 
Completo e o aluno precisa ter 
acesso a computador e/ou dis-
positivo móvel com navegador 
instalado e acesso à internet.

Estão aber tas 35 vagas. A 
pessoa interessada deve fazer 
uma pré-inscrição no site pre.
senac.br. O período para se 
candidatar a uma vaga termina 
amanhã (16). O resultado será 
divulgado na quinta-feira (17). 
Mais informações através do 
telefone (44) 3621-5700 Senac.

Curso grátis
de vendedor
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Goleiro é destaque na 
goleada sobre o Pato
O Umuarama venceu o Pato 

por 5 a 2, em casa, no Ginásio 
Amário Vieira da Costa, pela fase 
de classificação da Liga Nacional 
de Futsal (LNF). De volta ao Brasil 
depois de uma temporada no Git 
Pasand, do Irã, o goleiro Alê Fal-
cone foi destaque na defesa e no 
ataque ao fazer dois gols. Depois 
da vitória no sábado (12), o time 
paranaense segue na liderança 
do grupo C com 11 pontos.

O primeiro gol foi num contra-a-
taque. “Estamos muito focados, é 
um ano atípico, mas colocamos a 
meta de pontuar em todos os jogos 
em casa. Sou muito grato ao técnico 
Nei Victor pela minha volta ao Bra-
sil. Estou muito feliz de poder jogar 
numa liga nacional”, disse Falcone.

A primeira chance de gol do 
primeiro tempo foi com uma bola 
de Valência, mas o goleiro Alê Fal-
cone foi para cima e agarrou. O 
Pato tentou abrir mais uma vez 
depois de uma caneta de Negui-
nho, mas não deu e os donos da 
casa foram velozes no contra-ata-
que. O gol do Umuarama saiu dos 
pés de Batista, 1 a 0.

No segundo tempo, os times 
permaneceram no mesmo lado 

da quadra por conta do protocolo 
contra a covid-19. Com apenas 
dois minutos de jogo, o Pato 
igualou com uma jogada traba-
lhada, João Lucas recebeu um 
toque de calcanhar e botou por 
cima do goleiro, 1 a 1. Passados 
apenas 50 segundos, o Umua-
rama fez o segundo com Ouchita, 
2 a 1, em mais um contra-ataque.

Depois de grandes defesas, Alê 

Falcone foi para a linha, entrou na 
área e fez o dele pelo meio das 
pernas de Djony.

Mura fez 4 a 1 aproveitando 
o gol vazio. O Pato ficou perdido, 
Djony demorou para retornar à 
sua área e Alê Falcone aproveitou 
para fazer o segundo gol dele na 
partida, 5 a 1. Com o jogo quase 
acabando, Joãozinho diminuiu a 
diferença, 5 a 2.

DE volta ao Brasil após 
temporada no Irã, Alê 
Falcone foi destaque na 
defesa e no ataque ao 
fazer dois gols

DIVULGAÇÃO
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