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UMUARAMA

TCE-PR aprova, por 
unanimidade, as 
contas da Câmara 
de Umuarama 
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PC prende quatro envolvidos 
no desaparecimento de casal

A Polícia Civil prendeu mais suspeitos de envolvimento no desaparecimento de um casal 
de Goioerê, ocorrido no início de agosto. Dois homens foram localizados em residências 

distintas no Conjunto Arco Íris, em Umuarama. Outro foi capturado em Tapejara. A partir do 
trio a polícia pôde dar novo passo nas buscas. Tudo leva a crer que Kawane Cleve e Rubens 

Riguetti tenham sido assassinados. Uma mulher presa, envolvida com o tráfico de drogas em 
Goioerê, foi a chave que levou a polícia ao paradeiro dos demais suspeitos. l Pág. 8e9 

MPF pede suspensão 
de processo de 
demarcação de terras 
indígenas no Paraná 

Fora de casa, Afsu 
é derrotado pelo 
Assoeva e perde a 
invencibilidade na LNF

Obras retomadas 
A Prefeitura de Umuarama notificou a empresa responsável 

pela pavimentação da Avenida Ivo Sooma para que inicie 
o trabalho de recuperação de trechos do pavimento 

onde surgiram desníveis e acúmulo de asfalto na lateral 
da pista. As obras, que não têm custo ao Município, já 

começaram, com previsão de 20 dias para conclusão. O 
trabalho é acompanhado por engenheiros do Município 
e de empresa especializada, que, além da fiscalização, 
elaboram ensaios para avaliar os resultados. l Pág. 7

ALEX MIRANDA
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Estratégia
Um dia após afirmar que 
o Renda Brasil não seria 
criado, o presidente Jair 
Bolsonaro autorizou o relator 
do Orçamento no Congresso 
Nacional, senador Márcio 
Bittar (MDB-AC), a tentar 
aprovar o novo programa 
social em substituição ao 
Bolsa Família. “Fui solicitar 
ao presidente se ele me 
autorizava a colocar, dentro 
do Orçamento, a criação de 
um programa social que possa 
atender milhões de brasileiros 
que foram identificados 
durante a pandemia e que 
estavam fora de qualquer 
programa. O presidente me 
autorizou”, disse o relator, na 
saída do Planalto.

Secretário de Justiça
O Diário Oficial do Estado publicou decreto do governador 
Ratinho Jr nomeando o deputado federal Ney Leprevost 
Neto (PSD) para exercer o cargo de secretário de Estado 
da Justiça, Família e Trabalho. O decreto tem ainda a 
assinatura do chefe da Casa Civil, Guto Silva. Leprevost 
toma posse hoje (17), mas não haverá solenidade em razão 
da pandemia. No último dia 5, o parlamentar desistiu 
de concorrer à Prefeitura de Curitiba. Em junho, deixou 
o cargo de secretário da Justiça exatamente para se 
desincompatibilizar com a intenção de participar do pleito 
municipal de novembro.

Denúncias
Dois sindicatos de servidores municipais de Curitiba 
apresentaram pedido de cassação contra quatro vereadores, a 
quem acusam de trocar favores com o Executivo e de praticar 
nepotismo cruzado. As denúncias já foram protocoladas 
na Câmara Municipal com requerimento para que sejam 
examinadas pelo Conselho de Ética. Os mesmos sindicatos 
já haviam denunciado o vereador Beto Moraes e a mesa 
executiva da Câmara encontrou motivos para que o caso seja 
julgado pelo Conselho.

Maia com covid
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, teve 
diagnóstico positivo para covid-19. Ele disse que sentiu a 
temperatura do corpo mais alta nos últimos dias e que, 
na terça-feira (15), teve uma leve indisposição. O teste e 
o resultado positivo saíram ontem (16). Maia, que esteve 
presente na posso do novo presidente do STF, Luiz Fux, dia 
10 de setembro, agora está em isolamento, respeitando 
as recomendações médicas. Ele usou máscara no plenário, 
assim como os outros participantes do evento, que incluiu o 
presidente Jair Bolsonaro.

Assistência
Bittar já conversa com 
os líderes do governo no 
Senado e na Câmara e 
equipe econômica. “A ideia 
é apresentar na semana que 
vem um relatório que tenha 
as PECs [do pacto federativo] 
e a criação desse programa”. 
O parlamentar argumenta que 
20 milhões de brasileiros não 
podem ficar desassistidos. 
“É fundamental que a partir 
de janeiro, a calamidade vai 
terminar, mas 20 milhões 
de brasileiros continuarão 
desempregados. Estes 
brasileiros precisam dormir 
tranquilos no dia 31 de 
dezembro com o programa 
já criado, garantindo 
dignidade humana”.
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Escritório de Ricardo Barros 
em Maringá é alvo do Gaeco

O Ministério Público do Paraná 
(MPPR), por meio do Gaeco, cum-
priu na manhã de ontem (quar-
ta-feira, 16) mandado judicial de 
busca e apreensão no escritório 
do deputado federal Ricardo Bar-
ros (PP), em Maringá (164 quilô-
metros e Umuarama).

As investigações envolvem as 
acusações feitas por delatores da 
Galvão Engenharia sobre o paga-
mento de R$ 5 milhões em propi-
na a Ricardo Barros para interme-
diar negócios junto à Companhia 
Paranaense de Energia (Copel). 

De acordo com termos de colabo-
ração, os valores foram negociados 
e pagos entre 2011 e 2014. Barros 
teria recebido R$ 1,55 milhão em 
espécie e outros R$ 3,53 milhões 
em doações eleitorais via Diretório 
Nacional do PP (Progressistas), do 
qual era tesoureiro.

Além do escritório de Barros, 
há um mandado de busca em 
São Paulo contra Delmo Sérgio 
Vilhena. Os investigadores que-
rem saber a relação de um alvo 
de São Paulo com Ricardo Bar-
ros e a esposa dele, Cida Bor-
gheti, ex-governadora do Paraná.

A ação é realizada pelo Gaeco 
do MPPR e conta com a ajuda da 
Polícia Civil.

Corrupção
A fim de investigar a prática de corrupção e lavagem de dinheiro para facili-

tar negócio no ramo de energia eólica, o MP cumpriu oito mandados de busca e 
apreensão em Curitiba, Maringá (citado acima), Paiçandu e São Paulo/SP. Além do 

escritório de Ricardo Barros, as ordens judiciais, expedidas pela 12ª Vara Crimi-
nal de Curitiba, foram cumpridas também em outros três endereços comerciais 

(onde funcionam quatro empresas), além de quatro residências. A investigação no 
Ministério Público do Paraná foi iniciada a partir da remessa de peças por parte 

do Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2019, decorrentes de colaboração 
premiada feita no âmbito da Operação Lava Jato. A apuração refere-se a fatos 

ocorridos entre o final de 2011 e o ano de 2014

Ricardo Barros é líder do go-
verno Bolsonaro na Câmara dos 
Deputados desde agosto e foi 
ministro da Saúde entre os anos 
de 2016 e 2018, na gestão do 
governo Temer. O parlamentar 
está no sexto mandato na Câma-
ra dos Deputados e, antes, foi 
prefeito de Maringá.

COLABORAÇÃO
Em nota, o deputado federal 

afirmou que está tranquilo e em 
total colaboração com as investi-
gações. “O parlamentar reafirma 
a sua conduta ilibada, e informa 

que solicitou acesso aos autos 
do processo para poder prestar 
mais esclarecimentos à socieda-
de e iniciar sua defesa. Ricardo 
Barros, relator da lei de abuso 
de autoridade, repudia o ativis-
mo político do judiciário”.

BARROS teria recebido R$ 5.08 milhões em doações eleitorais via Diretório Nacional do PP (Progressistas), 
do qual era tesoureiro

DIVULGAÇÃO

Admissível
O ex-secretário executivo da 
Casa Civil, José Vicente Santini foi 
nomeado ontem (16), assessor 
especial do Ministério do Meio 
ambiente. No novo cargo, Santini 
deve receber R$ 8,9 mil mensais. 
O novo assessor de Ricardo Salles 
foi exonerado da Casa Civil em 
janeiro, após usar um avião 
da FAB para viajar para a Índia 
substituindo o então titular da 
pasta, Onyx Lorenzoni. Na época, 
mesmo ministros oficiais do 
governo viajaram ao país asiático 
em voos comerciais para poupar 
recursos. O presidente classificou 
o uso da aeronave oficial como 
“inadmissível”.
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Contas aprovadas

As contas da Câmara 
Municipal de Umuarama 
referentes ao ano de 
2019, foram aprovadas 
por Unanimidade pelo 
Tribunal de Contas do 
Estado Paraná, conforme 
acórdão Nº 2299/20 – 
Primeira Câmara, assi-
nado pelo presidente 
da entidade, Fábio de 
Souza Camargo e o 
Conselheiro Relator, 
Fernando Augusto Mello 
Guimarães.

Na fundamentação 
do voto, os conselheiros 
endossam que “consi-
derando os documentos 
acostados aos autos e os 
pertinentes dispositivos 
legais, endosso o enten-
dimento esposado pela 
Coordenadoria de Ges-
tão Municipal, bem como 
pelo Parquet, e voto pela 
regularidade das contas 
do Sr. Noel Aparecido Ber-
nardino, como Presidente 

da Câmara Municipal de 
Umuarama no exercício 
de 2019”.

UNANIMIDADE
A decisão foi assi-

nada por todos os mem-
bros da Primeira Câmara, 
mediante primeira aná-
lise da Coordenadoria de 
Gestão Municipal (Ins-
trução 2871/20 – Peça 
09), opinando assim pela 
regularidade das contas.

Por sua vez, o Minis-
tério Público de Contas 
acolheu integralmente 
o posicionamento da 
Unidade Técnica, que é 
obtido mediante análise 
criteriosa dos documen-
tos fiscais emitidos pela 
Câmara Municipal de 
Umuarama no que diz res-
peito ao uso do dinheiro 
público para a manuten-
ção do Poder Legislativo 
Municipal, conforme pre-
visto em Lei.

TRIBUNAL de Contas do Paraná aprova contas de 2009 da Câmara de Umuarama

ASSESSORIA

Recurso disponível
Projeto de lei aprovado da 
deputada Leandre Dal Ponte 
(PV) garantiu recurso de R$ 160 
milhões para os asilos durante 
a pandemia. Instituições 
de longa permanência de 
idosos públicas ou privadas 
de caráter assistencial, sem 
finalidade lucrativa, terão o 
direito de acessar o recurso. As 
instituições têm até o dia 3 de 
outubro para fazer os cadastros 
e, se aprovado, em 15 dias o 
recurso estará disponível.

Fespop
A Assembleia Legislativa 
aprovou a inclusão da 
Fespop (Festa Popular de 
Santa Terezinha de Itaipu) no 
calendário estadual de eventos. 
A festa, realizada anualmente 
em maio pela prefeitura desde 
2003, reúne atrações de vários 
estilos musicais, dentre eles, 
shows com artistas de renome 
nacional. Em um parque de 
exposições com mais de 125 
mil metros quadrados, traz 
praça gastronômica, parque 
de diversões, exposição da 
indústria e comércio, exposição 
de orquídeas e feira de sabores.

Salário reduzido
A Câmara de Vereadores de 
Guapirama aprovou projeto 
de lei que reduz em 29,5% 
o salário do prefeito para o 
próximo mandato. Atualmente, 
o vencimento está fixado em 
R$ 15.804,75. A decisão divide 
a opinião dos parlamentares 
e causou polêmica. Parte dos 
vereadores afirma que a lei 
deve vigorar da mesma forma 
no Legislativo e pede a redução 
igual nos próprios subsídios.

Cicloturismo
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) apresentou 
projeto de lei que institui 
o circuito cicloturístico 
do Norte Pioneiro que se 
estende a 22 cidades da 
região. Em seis pontos, o 
projeto objetiva desde o 
incentivo ao uso da bicicleta 

e ao turismo ecológico até 
o desenvolvimento dos 
arranjos produtivos locais e a 
movimentação da economia 
de Cornélio Procópio e dos 
municípios vizinhos.

A vacina
Segundo levantamento do 
Instituto Paraná Pesquisas, 
61,2% da população brasileira 
pretende tomar a vacina 
contra a covid-19 assim 
que ela for lançada, mesmo 
que a imunização não seja 
obrigatória. Para 55,2% dos 
entrevistados, é correto que o 
governo obrigue as pessoas a 
tomar o imunizante, enquanto 
38,6% disseram ser contra 
a imposição e 6,2% não 
souberam ou não opinaram. 

Voluntários
A Anvisa autorizou o 
recrutamento de mais 5 mil 
voluntários brasileiros para 
os estudos clínicos da vacina 
contra a covid-19 desenvolvida 
pela Universidade de Oxford 
em parceria com o laboratório 
AstraZeneca. Com a permissão, 
o País terá, ao todo, 10 mil 
pessoas envolvidas nos testes. 
No Sul do País, a aplicação do 
imunizante vai ocorrer em Porto 
Alegre e em Santa Maria (RS). 

Candidato
O DEM confirmou o vice-
prefeito Sérgio Pinheiro 
como candidato a prefeito 
de Colombo, que terá como 
vice o vereador Ângelo 
Betinardi (PDT). Pinheiro 
disse que tem compromisso 
com a continuidade do 
desenvolvimento ocorrido 
nos últimos oito anos do 
governo da prefeita Beti Pavin 
(PSDB). “Sou, antes de tudo, 
um servidor público. Como 
prefeito, serei um servidor 
do povo para cuidar da nossa 
gente e da nossa cidade”, 
disse. Ele tem apoio da 
deputada Christiane Yared (PL) 
e dos deputados Alexandre 
Curi (PSB) e Luiz Claudio 
Romanelli (PSB).
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MPF quer suspender processo de 
demarcação de terras indígenas
O Ministério Público Federal (MPF) 

pediu ao Tribunal Regional Federal da 
4ª Região (TRF4) a suspensão de ação 
que anulou processo administrativo de 
identificação e demarcação de terras 
indígenas na região de Guaíra, que 
se encontra na fase inicial há mais 
de uma década. Além de defender 
que a medida atende determinação 
do Supremo Tribunal Federal (STF), o 
órgão aponta precariedades na sen-
tença de primeira instância, solicita a 
nulidade de uma portaria da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) e acusa o 
município de litigância de má-fé.

Em fevereiro deste ano, a 1ª Vara 
Federal de Guaíra publicou sentença 
anulando, desde o início, todos os 
procedimentos administrativos refe-
rentes à demarcação de terras indí-
genas na região de Guaíra, instaura-
dos pelas portarias nº 136/PRES, de 
2009, e nº139/PRES, de 2014, da 
Funai. A ação foi movida pelo muni-
cípio com o intuito de assegurar sua 
par ticipação efetiva nas ações de 
identificação e demarcação.

A decisão também determinou que 
a fundação suspendesse qualquer ato 
relativo à Terra Indígena Tekoha Guasu 
Guavirá, objeto dos normativos.

Por sua vez, a Funai editou, em 

março, nova por taria declarando a 
nulidade de todo o processo admi-
nistrativo referente à área, loca-
lizada nos municípios de Guaíra, 
Altônia e Terra Roxa.

O MPF lembrou que, em 6 de maio 
de 2020, o ministro Edson Fachin, do 
STF, determinou a suspensão nacio-
nal de todos os processos e recursos 
judiciais que tratem de demarcação 
de áreas indígenas até o final da 
pandemia da covid-19 ou até o julga-
mento final do Recurso Extraordiná-
rio (RE) 1017365. Além disso, listou 
uma série de razões que justificam a 
reforma total da sentença.

JUSTIFICATIVAS
Primeiro, apontou que com a por-

taria de nulidade do procedimento, a 
Funai editou ato com vício de motivo, 
já que a sentença de fevereiro não 
possuía efeitos que autorizassem, 
desde já, a anulação. Apresentou no 
parecer argumentos que justificam a 
incompetência relativa e absoluta do 
juiz que proferiu a referida decisão em 
primeira instância. No mérito, mos-
trou que tanto o município de Guaíra 
quanto o de Terra Roxa foram notifi-
cados sobre a designação do grupo 
especializado e sobre a possibilidade 
de indicar técnicos, além de recebe-
rem cópia integral do procedimento 
administrativo da Funai.

Em 2015, apesar das solicitações 

feitas pela fundação, os municípios 
não enviaram representantes, reu-
nindo-se com ela apenas uma vez, 
em Brasília, em 2017, ocasião em 
que receberam mapa da área em 
estudo, destacando os pontos de 
localização das aldeias que compõe 
a terra indígena. “Os representantes 
dos municípios conscientemente 
adotam condutas eivadas de má-fé 
para obstar o andamento da demar-
cação, a exemplo de viagens para 
Brasília, na véspera da realização 
de diligências, com o intuito de sus-
pender, mediante auxílio do governo 
federal, o procedimento, ignorando 
a existência de decisão judicial que 
determina a continuidade dos traba-
lhos, considerando que o procedi-
mento se encontra em fase inicial 
há 11 anos”, destaca o parecer.

O MPF lembrou que Edson Fachin, do STF, suspendeu 
todos os processos judiciais que tratam de demarcação 
de áreas indígenas até o final da pandemia

DIVULGAÇÃO

Primeira fase
O MPF lembra que a demarcação de 
terras indígenas em Guaíra se encon-
tra na primeira fase, logo, há plena 
possibilidade de os interessados se 
manifestarem sobre os estudos e 
seguirem acompanhando a trami-
tação do procedimento. Mesmo se 
houvesse algum vício, a nulidade total 
e absoluta de todo o procedimento 
representaria “grave insegurança 
jurídica à comunidade indígena e à 
sociedade”. Por fim, em sua manifes-
tação, o órgão afirma que o reinício 
do processo, que enfrenta resistên-
cias diversas, ocasionaria desperdício 
de recursos (humanos, processuais, 
econômicos) e se afastaria da busca 
de pacificação social. Ainda não há 
data para o julgamento no TRF4.
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Funcionários dos Correios 
aguardam decisão da Justiça

Greve
Segundo a Federação Nacional dos 
Trabalhadores em Empresas dos 
Correios e Similares (Fentect), parte 
dos trabalhadores decidiu cruzar os 
braços em protesto contra a proposta 
de privatização da estatal e pela 
manutenção de benefícios trabalhis-
tas. Os funcionários pedem ainda 
reajustes salariais.

Apesar de ter parte do contin-
gente funcional paralisado desde 
o dia 17 de agosto, os Correios 
registraram, nas últimas quatro 
semanas, mais de 187 milhões 
de car tas e encomendas entre-
gues em todo o país.

Após sucessivas tentativas de 
negociação, os grevistas anuncia-
ram que aguardam decisão judicial 
para normalizar as atividades ope-
racionais. Segundo nota divulgada 
pela empresa, as negociações 
estavam sendo feitas desde julho, 
e visavam preservar a saúde finan-
ceira da estatal com “cortes de pri-
vilégios” e “adequação à realidade 
do país”. O julgamento da ação de 
dissídio coletivo está marcado para 
a próxima segunda-feira (21).

RISCO ECONÔMICO
Em comunicado, os Correios 

afirmam que os termos exigidos 
pelos funcionários para a retomada 
regular das atividades põem em 
risco a economia que vinha sendo 
aplicada. A empresa registra pre-
juízo acumulado de R$ 2,4 bilhões 
e esperava economizar cerca de R$ 
800 milhões ao ano. Segundo a 
estatal, esse valor, em três anos, 
cobriria o déficit financeiro atual.

“É evidente, portanto, que não 
há margem para propostas incom-
patíveis com a situação econômica 

atual da instituição e do país, o que 
exclui de qualquer negociação a 
possibilidade de conceder reajus-
tes”, registra a nota.

A empresa lamenta ainda o con-
texto da pandemia, e afirma que 
a explosão do e-commerce – o 

comércio eletrônico, que depende 
exclusivamente do serviço de trans-
porte e logística para a entrega de 
mercadorias, – seria uma forma de 
“alavancar o negócio em um dos 
poucos setores com capacidade 
para crescer neste período”.

MESMO após sucessivas tentativas de negociação, os grevistas anunciaram que aguardam a Justiça decidir 
pela normalização das atividades operacionais

ALEX MIRANDA

Índice em % JUL AGO ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,36 0,24 0,70 2,44
IGP-M (FGV) 2,23 2,74 9,64 13,02
IGP-DI (FGV) 2,34 3,87 11,13 15,23

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
14/8 a 14/9 0,5000 0,1159 0,0000
15/8 a 15/9 0,5000 0,1159 0,0000
16/8 a 16/9 0,5000 0,1159 0,0000
17/8 a 17/9 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,28% 21,73 
Vale ON -2,60% 60,97 
ItauUnibanco PN -0,29% 23,66 
CVC Brasil ON +4,12% 18,20 
Azul PN +3,78% 29,09 
Gol PN +3,40% 21,57

IBOVESPA: -0,62% 99.675 pontos

Índice JUL AGO SET
IGP-M (FGV) 1,0731 1,0927 1,1302
IGP-DI (FGV) 1,0784 1,1037 1,1523
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 104,95
Libra est. 0,77
Euro 0,84
Peso arg. 75,25

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,9% 5,2400 5,2410 -4,4%
PTAX  (BC) -0,4% 5,2526 5,2532 -4,0%
PARALELO -0,7% 5,0800 5,4800 -4,4%
TURISMO -0,7% 5,0800 5,4600 -4,4%
EURO -0,5% 6,2154 6,2177 -4,9%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (AGO) 1.626,97 0,43 2,10 2,88
Oeste (AGO) 1.654,21 1,66 2,96 4,28

DÓLAR 16/09

Iene R$ 0,0501
Libra est. R$ 6,82
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.329,96 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 16/09

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

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

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 16/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 126,00 1,6% 4,1%
SOJA Paranaguá 135,00 1,5% 6,3%
MILHO Cascavel 54,00 0,0% 5,9%

SOJA 1.011,25 19,75 12,5%
FARELO 320,80 6,50 9,1%
MILHO 371,75 5,75 10,0%
TRIGO 542,00 3,75 6,4%

SOJA 121,33 0,0% 11,9%
MILHO 49,54 -0,5% 8,7%
TRIGO 63,39 0,6% 8,8%
BOI GORDO 234,59 0,1% 7,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 16/09 PR DIA 30d.

Em 16/09 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Retomada
das obras

A Prefeitura de Umua-
rama notificou a empresa 
responsável pela pavi-
mentação da Avenida Ivo 
Sooma, entre a av. Dr. 
Ângelo Moreira da Fon-
seca e a entrada do Con-
junto Sonho Meu, para 
que inicie o trabalho de 
recuperação de trechos 
do pavimento onde surgi-
ram problemas de afun-
damento e solevamento 
(acúmulo de asfalto na 
lateral da pista). 

De acordo com a Pre-
feitura, o trabalho, que 
não tem nenhum custo 
ao município, já foi ini-
ciado nesta semana e 
tem previsão de 20 dias 

para o término da execu-
ção, com a supervisão 
dos engenheiros do Muni-
cípio e de uma empresa 
especializada neste tipo 
de serviço, que além da 
fiscalização vai elaborar 
ensaios para avaliar os 
resultados.

A Secretaria Municipal 
de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técni-
cos e Habitação lembra 
que a obra da Ivo Sooma 
ainda não foi recebida 
pelo município e tem 
garantia da empresa. A 
expectativa de durabili-
dade do pavimento asfál-
tico em boas condições é 
de 10 anos.

PAVIMENTO apresentou problemas de afundamento e solevamento (acúmulo 
de asfalto na lateral da pista)

ALEX MIRANDA

Matopiba cresce 
A produção de grãos subiu 
consideravelmente no cinturão 
chamado Matopiba (plantações 
em regiões dos Estados de 
Maranhão, Tocantins, Piauí e 
Bahia), mais Goiás e Mato Grosso, 
no Centro-Oeste, conforme 
apurou a Coluna sobre dados 
oficiais da Conab. O recorde ficou 
com Bahia, com alta de 20,6% 
em consideração à safra de 2019, 
com 10 milhões de toneladas este 
ano. Até este mês, Goiás registrou 
27,5 milhões de toneladas 
(+8,9%); Mato Grosso ensacou 
74,9 milhões de toneladas 
(+10,2%); Piauí alcançou 5 
milhões de toneladas (+6,4%); 
Maranhão registrou 5,6 
milhões de toneladas (+11,3%) 
e Tocantins, 5,85 milhões de 
toneladas (+4,5%). A cadeia 
do agronegócio segurou o 
mercado durante a pandemia 
nesses estados. 

Novelão
O poder de polícia do Ministério 
Público, protagonista das 
últimas grandes operações 
contra a corrupção, incomoda 
muito a Polícia Federal. Mas há 
forte parceria.

Queimação...
A direção dos Correios (e não 
só a empresa) está de olho 
num possível esquema de 
plataformas e-commerce que 
fecham contratos diretamente 
com as franqueadas da estatal.

...terceirizada
Segundo informes, as 
franqueadas emitiriam 
postagens e código de 
rastreamento de objetos 
vendidos pelo e-commerce, 
antes da coleta - ou entrega - 
dos mesmos pelos remetentes. 
Como em muitos casos isso 
demora dias, o atraso cai na 
conta da estatal.

Saúde, doutor Bob!
Tem gente no Ministério Público 
do Rio de Janeiro torcendo 
pela melhora da saúde do 
comandante do PTB, Roberto 
Jefferson, cuja filha Cristiane 
Brasil foi presa suspeita de 
esquema com programas 

sociais. Estranharam muito 
que Jefferson - que a amigos 
sempre se diz forte como um 
touro - tenha contraído covid-
19 no dia seguinte no qual a 
herdeira passeou no camburão.

Jogos
Filho da ex-senadora Kátia 
Abreu, o senador Irajá (PSD-TO) 
é mais um parlamentar a 
protocolar um PL (4.495/20) 
que permite cassinos 
integrados a resorts no Brasil. 
Mas ganhou a ira dos ex-donos 
de bingos, que também lutam 
pela regulamentação.

Visita
Aliás, Irajá já visitou Las 
Vegas, terra dos megacassinos 
americanos, que têm 
interesses na legalização dos 
jogos no Brasil, lembra o BNL - 
Boletim de Notícias Lotéricas.

Nita na veia
O número chegou ontem a 
313 pacientes tratados com 
nitazoxanida contra a covid-19 
na rede municipal em Volta 
Redonda, no sul fluminense. 
À frente do protocolo 
autorizado está o médico 
Edimilson Migowski que, 
segundo assessoria, “tem tido 
resultados de eficiência total”. 

Antiviral
Segundo relato à Coluna, 
ninguém precisou de 
internação ou teve 
complicações colaterais. A 
nitazoxanida, aprovada pela 
Anvisa, é um antiparasitário com 
ação antiviral, genérico fabricado 
por vários laboratórios há mais 
de 15 anos no País.

Correção
Ao contrário do publicado 
ontem, o deputado João Campos 
(Republicanos-GO) é delegado 
da Polícia Civil licenciado, não 
aposentado da Federal.
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PC prende 4 e começa a desvendar desaparecimento de casal
Na manhã de ontem (quarta-fei-

ra, 16), investigadores integrantes 
do Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) da Polícia Civil de Umuara-
ma, prenderam dois homens em 
residências distintas no Conjunto 
Habitacional Arco Iris. Um terceiro 
preso foi capturado em Tapejara. 
A localização do trio, levou a polí-
cia dar mais um passo na busca 
por um casal desaparecido des-
de o início de agosto, da cidade 
de Goioerê. Tudo leva a crer que 
Kawane Cleve e Rubens Riguetti 
foram assassinados pelo bando, 
que é integrado por uma mulher 
que foi presa há pouco mais de 
uma semana em Goioerê.

Em entrevista coletiva ao final 
da manhã, o delegado Adailton 
Ribeiro ressaltou que ainda falta 
localizar os corpos e a dificuldade 
está na negativa dos detidos sobre 
o envolvimento no crime.

 “Apesar de todos os detidos 
estarem negando a participação, 
nós temos subsídios que levamos 
à Justiça e pleiteamos por suas 
prisões temporárias. As ordens ju-
diciais foram expedidas e cumpri-
das nesta manhã”, informou.

CAPTURAS
Um homem conhecido pela al-

cunha de ‘Ceará’, de 57 anos, fo-
ragido da cadeia de Goioerê e com 
4 mandados de prisão expedidos 
pela Justiça, foi localizado na resi-
dência de uma mulher, no Conjun-
to Arco Iris. Ele se entregou e foi 
levado junto com o comparsa ape-
lidado de ‘Mohamed’, de 24 anos 
à delegacia de Umuarama.

Segundo o delegado, a dupla 
está diretamente envolvida com o 
desaparecimento do casal. Ainda 
durante a manhã, foi capturado 
em Tapejara, um terceiro envolvi-
do, que teria sido o autor de uma 

Polícia quer chegar à localização dos corpos

Mulher suspeita foi presa
A equipe da Polícia Civil de Goio-

erê efetuou a prisão de uma mulher 
suspeita de envolvimento com o de-
saparecimento do casal Kawane e 
Rubens. A mulher de 23 anos, já es-
tava recolhida na cadeia da cidade 
desde o dia 12 de julho pelo crime 
de tráfico de drogas. No decorrer 
das investigações, ela passou a res-
ponder pelos dois crimes.

Um mandado de prisão tempo-
rária foi cumprido pelo delegado 
Adailton Ribeiro. “Não há dúvidas 
da participação dessa mulher no 
desaparecimento do casal”, afir-
mou o chefe das investigações.

Com a prisão da mulher, a 
Polícia Civil passou a descobrir 
detalhes que levaram às pri-
sões de ontem em Umuarama 
e em Tapejara. O delegado ain-
da busca ouvir outras pessoas 
para chegar aos demais partici-
pantes no desaparecimento.

AO lado do delegado chefe da 7ª SDP, o delegado Adailton Ribeiro ressaltou como puxou o fio da meada com 
a prisão de uma mulher em Goioerê

ALEX MIRANDA

Mesmo com as negativas dos 
detidos na manhã de ontem, a 
respeito do envolvimento do de-
saparecimento do casal, o de-
legado Adailton Ribeiro afirmou 

convicto que, todos possuem 
participação no crime. “Nós ain-
da não temos detalhes suficien-
tes para identificar a motivação 

e nem mesmo conseguir a locali-
zação dos corpos, pois acredita-
mos, infelizmente que eles foram 
assassinados”, salienta.

FAMÍLIA reconheceu parte dos objetos recuperados 
que foram furtados da casa de Kawane
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invasão à residência do casal, de 
onde foram fur tadas joias e di-
versos objetos. Grande parte dos 
objetos recuperados foram reco-

nhecidos ainda ontem pela mãe 
de Kawane, o que levou à autua-
ção em flagrante do homem e de 
sua esposa por receptação.

Relembre 
o caso
O casal Rubens 
Aparecido Bi-
guetti e Kawany 
Grejanin Macha-
do, desapareceu 
na segunda-feira, 
3 de agosto, de 
Goioerê (mu-
nicípio situado 
a cerca de 67 
quilômetros de 
Umuarama). O 
filho de 4 meses 
de Kawane foi 
abandonado em 
uma calçada no Jardim Curitiba e acolhido por moradores, posteriormente 
entregue à avó materna. A Polícia Civil contou com o apoio de bombeiros e 
militares de toda a região em buscas realizadas, pois o carro, Honda Civic, 
da família, foi encontrado no dia 4 de agosto carbonizado em uma proprie-
dade rural no município de Moreira Sales. 

ALEX MIRANDA

VEÍCULO do casal foi encontrado carbonizado em Moreira Sales, um dia 
depois do desaparecimento

DIVULGAÇÃO

DOIS homens foram presos no Conjunto Arco Iris em Umuarama
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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 

VISITA VIRTUAL DO GOVERNADOR 

No dia 09 de setembro o Lions Clube de 
Umuarama recebeu a visita virtual do Go-
vernador do Distrito LD-6, DG Ari Eduardo 
Stroher e sua companheira Suely Marósti-
ca Stroher.  Na ocasião, o dirigente distri-
tal repassou as metas da Governadoria e 
ouviu uma apresentação do clube, que foi 
feita pelo presidente CL Adilson dos Santos 
Granados, onde foram citadas todas as 
campanhas e promoções realizadas, du-
rante a pandemia e nos períodos normais. 

Govenador do Distrito LD-6 DG Ari Eduardo Stroher e CaL Suely 

Fogo consome vegetação
às margens da PR-323

Equipes da Brigada de 
Combate à Incêndios do 
Corpo de Bombeiros de 
Umuarama passaram a 
tarde de ontem (quarta-
-feira, 16), em um terreno 
baldio, localizado às mar-
gens da rodovia PR-323. O 
local era conduzido por cha-
mas e a fumaça estava inva-
dindo a pista, que é conside-
rada o gargalo da produção 
que vem do Mato Grosso do 
Sul para interior do Paraná.

O fogo começou por 

volta das 14h e por conta 
da combinação de tempo 
seco e vento, perdurava 
até às 18h. Os bombei-
ros estimam que 10 mil 
quadrados de vegetação 
tenha sido consumida.

A área afetada vai da 
margem da rodovia até 
os fundos dos bairros Sol 
Nascente e Dom Bosco. 
As chamas chegaram a se 
aproximar de residências, 
mas os bombeiros conse-
guiram contê-las.

PMs de Umua-
rama apreende-
ram na noite da 
terça (15), uma 
mochila recheada 
com tabletes 
de maconha. A 
ação aconteceu 
na rua das 
Avencas, Parque 
Jabuticabeiras, 

quando um jovem suspeito fio avistado com a mochila nas costas. Ao 
notar a aproximação da viatura, o rapaz começou a fugir, invadindo quin-
tais, até que foi capturado. Na mochila estavam tabletes que pesaram 
2.870 quilos do entorpecente. O garoto foi conduzido à Delegacia.

ALEX MIRANDA

BOMBEIROS controlaram as chamas que estavam chegando às casas do Sol 
Nascente e do Dom Bosco
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O céu estará movimentado nesta quinta e o astral tem tudo 
para ser positivo no final das contas. Com muita disposição 
e boa vontade, dá para tirar o atraso das tarefas que ficaram 
pendentes e até adiantar alguns serviços. 

Touro 21/04 a 20/05
No trabalho, há boas chances de fechar um negócio impor-
tante com alguém de fora da cidade. Cumpra as suas obri-
gações e não deixe nada para a última hora, caso contrário, 
pode ter problemas. Vale a pena dar mais atenção à saúde 
e prestar atenção aos avisos do seu corpo. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Assuntos domésticos podem ocupar seu tempo nesta quinta, 
especialmente se planejou o início de uma reforma ou se tem 
planos de mudar de casa. A Lua brilha em seu paraíso astral 
e traz uma dose extra de sorte -- faça uma fezinha! Reserve 
tempo também para se divertir.

Câncer 21/06 a 21/07
Bom momento para organizar as coisas em casa e deixar 
tudo do seu jeito. Mercúrio e Júpiter se estranham e avisam 
que, se quiser preservar alguns relacionamentos, talvez seja 
hora de superar o passado de vez. 

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
Para melhorar suas chances de sucesso, a dica é aprender 
tudo o que puder sobre o assunto antes de apresentar um 
projeto ou ideia para a chefia. Evite criticar o seu amor se 
quiser manter a harmonia em casa. 

Aquário 21/01 a 19/02
A Lua se entende com Sol, Saturno e Plutão, ressaltando seu 
sexto sentido e indicando o final de um ciclo. Aproveite essas 
energias para encerrar tarefas, pendências e relacionamentos 
que só atrapalham o seu desenvolvimento. 

Peixes 20/02 a 20/03
O astral é favorável para mudanças, mas também pode pintar 
uma briga ou desentendimento com um amigo. A sensuali-
dade e a paixão serão suas melhores armas para se dar bem 
nos assuntos do coração.

Se trabalhar por conta própria, o recado é claro: o dinheiro vai 
chegar, mas depende diretamente do seu esforço. Mantenha 
os pés no chão e evite correr riscos com o seu dinheiro. A 
vida amorosa conta com a proteção das estrelas e um laço 
de amizade e respeito fortalece o romance. 

Coloque as mãos na massa e valorize o que você possui, 
assim, poderá explorar qualquer oportunidade de aumentar 
suas reservas financeiras.  É um bom momento para fazer 
contatos, agitar a vida social e lidar com o público.  

Aproveite o momento para organizar as contas, cuidar do seu 
orçamento e cortar alguns gastos supérfluos. Já nos assuntos 
do coração, saiba que apego ou ciúme em excesso será seu 
maior obstáculo para evitar uma briga com o love.

A Lua entra em seu signo à tarde e muda o astral, avisando que 
você pode se sair melhor em tarefas que exigem iniciativa. Se 
tiver um crush em vista dê o primeiro passo para se aproximar.

Aproveite os momentos de folga pra entrar em contato com a 
turma. Evite confiar demais nos outros e tente não compartilhar 
algumas informações com quem pode trair sua confiança. Deixe 
a timidez de lado e mostre toda a sua sensualidade a quem ama.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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PERSAOI
T

CALACISCO
RAIVAFA
RSARGILA
EPZALCE

AIPOIMHU
ROCAMBOLE

TAROCASOS

Peça que
cobria o
corpo de 
Adão (Bíb.)

Advocacia-
Geral 

da União
(sigla)

Barreira;
impedi-
mento

Selo de
qualidade

total

Conjunto 
de regras
religiosas

Significa
"Ordem",
em OAB

Operação
de provas
de Mate-
mática

Doença
transmi-
tida pelo

cão

A quarta
nota

musical
Vogais

de "balé"

Conso-
antes de
"rosa"

(?)-mail,
correio da
internet

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Eduardo
Suplicy,
político

São resol-
vidos pelo
detetive

Confusão;
barulheira
Luiza To-
mé, atrizNascido na Croácia

Geralmente é dada
às mães em caso

de divórcio

Edifício em
construção

Móvel
estofado

Fácil de
entender

Cidade flu-
minense

Doa
Aparelho
usado no

verão

Bolo de 
pão de ló
Baralho
cigano

Relativo ao
antigo Irã
Emudece;
silencia

Previne 
as cáries

Tempero da
canjica (pl.)

Capaci-
tadas

É infiel ao
cônjuge 

Material da
cerâmica
Pouco, em
espanhol

Cervídeo 
do Canadá
2.100, em
romanos

Problema 
visual (Oft.)
Sílaba de
"bater"

Agrade-
cida

Sinceros;
honestos

Pó que cai
no olho

Sem conte-
údo; oca

Prorroga
(a data) 

Resultado
do jogo

4/poco — rito. 5/claro — macaé — zoada.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

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

fazem aniversário 
-, Pedro   Victori-
no Neto , Marcos 
Rodrigues, Ivete 

Malheiros, Cinthia 
Legnani,  Aderbal 
Laginestra, Fábio 

Garcez, Lucas 
Leonardi Prior, Ro-
drigo Tortorelli de 
Paiva e Verônica 

Brunkhrost Borto-
lassi. Da coluna: 

felicidades.

“ O primeiro passo para fabricar a felicida-
de dentro de si mesmo é se conhecendo 
interiormente e, a partir disso, entender 
que a verdadeira raiz da satisfação mora 

em cada um.”  ( Wallace Lima)

DICA
uma boa dica de vinho da Famíglia Zaeli 
é o Carmenere que  traz destaque para as 
uvas que provém de vinhedos localizados 
na zona central do Chile.Estabelecidos 

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 tanquesde aço inoxidável. Na compo-
sição do Vinho: Álcool, Acidez Total,PH -, 
as notas de cata trazem Vinho de cor ver-
melho cereja com notas púrpura. Aroma a 
frutas e especiarias pretas. Na boca: tani-
nos frutados, equilibrados e aveludados. 

Harmonização: Ideal como um aperitivo e 
para acompanhar carne vermelha magra, 
bem como queijos e legumes salteados. 
Servir entre   16-18 ° C. Experimente! 

ZOOM
Dia de vivas para Cintia Legnani que comemora aniversário nesta quinta (17) 

neste setembro com ares de Primavera. Ao lado do maridão André Legnani, dos 
filhos e familiares. 

THIAGO CASONI
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Vem aí......
Dentro da linha de séries especiais, 
a versão RS -, versão que carrega o 
conceito de carro com design espor-
tivo que tanto agrada consumidores 

que gostam de se expressar pela 
atitude e estilo marcantes é uma 

das mais cultuadas da Chevrolet no 
mundo, pelo fato de agregar acaba-
mentos exclusivos que proporcionam 

um design mais esportivo ao veí-
culo. Inicialmente presente apenas 
em modelos icônicos da marca, seu 
conceito vem se expandindo para 

diversos modelos recém-lançados do 
portifólio. No Brasil, o Onix foi o 

escolhido para estrear a versão RS, 
justamente por alcançar diversos 
perfis de clientes com seu grande 
volume de vendas. O Onix RS será 
equipado com o motor 1.0 turbo e 
terá um pacote de equipamentos 
exclusivo para o mercado brasilei-
ro, para atender as preferências do 

consumidor local.

 Semana Mundial de 
Segurança do Paciente!

 Residência Médica
O Hospital Norospar está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2021, para 
Residência Médica, sendo duas vagas para Pediatria; duas vagas para Clínica Médica; 

seis vagas para Medicina de família e Comunidade; duas vagas para neonatologia; duas 
vagas para Anestesiologia; duas vagas para Ginecologia e Obstetrícia; e duas vagas para 
Ortopedia e Traumatologia.  As inscrições podem ser realizadas até o dia 01 de outubro.
Taxa de inscrição -, Coreme/Norospar: R$ 400 / AMP: R$ 450. Local da Prova: Universi-

dade Positivo - Curitiba. Para inscrições e informações:
3521-1299 – Ramal: 1256

Em alusão à Semana Mundial de Segurança do Paciente, o Hospital e Materni-
dade Norospar lançou a Campanha “Eu Notifico”, premiando colaboradores 
que contribuíram efetivamente para a melhoria nos processos de trabalho. A 

premiação aconteceu na segunda-feira (14), no auditório do hospital.

A Campanha Eu Notifico visa incentivar colaboradores a notificar 
incidentes, acidentes e ocorrências laborais, contribuir com suges-

tões e idéias que venham a trazer mais segurança, agilidade e quali-
dade. Foram premiados aqueles colaboradores cujas notificações se 
converteram em relevantes melhorias nos processos de trabalho. As 

notificações são avaliadas e classificadas pelo Núcleo de Segurança do 
Paciente - uma comissão intra-hospitalar, multidisciplinar que revisa 
processos, elabora planos de ação e estratégicas para minimizar os 
riscos e ampliar a qualidade em todo o ambiente hospitalar. Para o 
diretor clínico Dr. Luiz Batista de França, o objetivo da premiação é 

demonstrar a importância da notificação para a segurança e o bem-es-
tar dos próprios colaboradores e também dos pacientes.

ARQUIVO NOROSPAR
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CRUZE SEDAN 
LTX I TURBO 
17/18, 
BRANCO, 
COMPLETO, 
AUT, COURO

R$ 83.900,00

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

R$ 42.900,00

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

R$ 54.900,00

COBALT 1.4 
LTX
13/14, 
PRATA, 
COMPLETO

R$ 37.900,00

AGILE 1.4 
LTZ
12/13, 
BRANCO, 
COMPLETO

R$ 29.900,00

ONIX 1.4
ACTIV
19/19, 
PRETO, 
COMPLETO

R$ 54.900,00
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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 Universidade Paranaense 
inicia hoje o 1º Encontro 
com Feras da Agro, realizado 
pelo curso de Engenharia 
Agronômica. Transmitido ao 
vivo pelo canal da Unipar no 
Youtube, o evento promete 
ser um grande sucesso, com 
palestras ministradas por 
profissionais experientes da 
área. A programação segue 
até o dia 30 deste mês, com 
transmissão sempre às 19h30. 

Estudantes, professores e 
profissionais de Engenharia 
Agronômica, Ciências 
Biológicas e áreas afins estão 
convidados a participar. A 
primeira palestra é com o 
engenheiro agrônomo Steben 
Crestani, da empresa Atlântica 
Sementes. Ele vai abordar o 
tema: Implantação do Sorgo 
Granífero no Arenito Caiuá. 

No próximo dia 25, será a 
vez do diretor comercial da 

empresa Plenan, Henrique 
Barbosa, que falará sobre 
Rotulagem e Rastreabilidade 
na Olericultura. O Encontro 
continua no dia 29 com os 
ex-alunos da graduação, 
Alessandro Pedrozo e Estêvão 
Melhorança, responsável 
técnico na Unipar. Os 
profissionais vão compartilhar 
com os participantes as 
experiências adquiridas na 
Universidade e no mercado 
de trabalho. 

A palestra de encerramento 
será no dia 30, com o 
professor doutor Marcelo 
Denadai, da Fatec de 
Botucatu/SP. Ele foi convidado 
para falar das alternativas do 
uso de drones na Agronomia. 
As inscrições podem ser feitas 
gratuitamente no link: 

https://sisweb02.unipar.br/
eventos/insc_isolados001.
php?ideventos=4875

Primeira palestra será com o engenheiro agrônomo Steben Crestani, 
que vai falar sobre Implantação do Sorgo Granífero no Arenito Caiuá

1º Encontro com Feras da 
Agro começa hoje

ENGENHARIA AGRONÔMICA

EXTRAVIO DE ALVARÁ 

W. B. PUBLICIDADE E PROPA-
GANDA LTDA - ME, com sede e 
domicílio na Av. Londrina, 3954, 
Sala 20, Zona I, CEP 87502-250, 
Umuarama – PR, inscrita no CNPJ 
nº 11.761.661/0001-56, comu-
nica para os devidos fins o extra-
vio do seu ALVARÁ DE LICENÇA 
com cadastro nº 26709, com esta 
publicação torna-se sem efeito legal 
e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ
 
MIE MURAYAMA YAMASAKE, ins-
crita sob nº CPF 188.727.199-
68, estabelecido na Avenida 
Jacarei, 3220, Zona VI, CEP 87.504-
270, cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu alvará 
municipal nº 32.170/1989. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

A Secretaria de Saúde divulgou 
ontem (16) novos 10 casos positi-
vos de coronavírus. O número de 
casos confirmados da doença subiu 
para 1.020. Destes, 882 pacientes 
se recuperaram, outros 113 estão 
em isolamento, além de 11 pes-
soas que estão mantidas interna-
das (sete delas em leitos de UTIs e 
quatro em enfermarias). 

Os novos casos diagnosticados 
são de uma criança de dois anos, 
seis mulheres com idades de 22, 
23, 26, 27, 39 e 62 anos e três 
homens de 35, 56 e 59 anos.

Desde o início da pandemia 14 
pessoas morreram e são investigados 
138 casos suspeitos, dos quais 133 
estão isolados e 5 hospitalizados.

Outras 4.411 suspeitas foram 
descar tadas de 5.569 notifica-
ções. Há a investigação de uma 
possível 15ª vítima fatal. Uma pes-
soa morreu no Hospital Uopeccan 
em Umuarama. A secretaria muni-
cipal aguarda o retorno dos exa-
mes com os resultados.

Números
da covid-19
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Fora de casa, Umuarama 
é derrotado pelo Assoeva

No primeiro jogo em casa, 
o segundo na Liga Nacional de 
Futsal (LNF 2020), em Venâncio 
Aires, o time do Assoeva bateu 
o Umuarama por um placar de 3 
a 2, acabando com a invencibili-
dade do time da Capital da Ami-
zade no grupo C.

Em seu sexto compromisso na 
competição, o time de Umuarama 
saiu na frente, mas perdeu a par-
tida. Assim que dado o pontapé 
inicial, o visitante largou na frente 
e ainda no primeiro tempo registrou 
o primeiro tento, com um chute cru-
zado de Mura.

A Assoeva deu trabalho, vindo a 
finalizar mais vezes a gol, forçando 
a quinta falta do adversário, mas 
não conseguiu igualar o placar 
antes do intervalo de uma partida 
que estava muito equilibrada.

A igualdade no placar para 
os gaúchos, veio no início do 
segundo tempo. Após uma ótima 
triangulação, Boni bateu de pri-
meira acer tando o ângulo. Em 
menos de um minuto, de novo 
Boni, apanhou um rebote e con-
seguiu virar o marcador.

O terceiro gol do time da casa 
saiu quando Vini Scola tentou uma 
cavadinha, o goleiro defendeu, mas 
a bola sobrou para ele mesmo, que 
conver teu de cabeça e ampliou 
ainda mais o placar.

Em cobrança de escanteio, Léo 
Café aproveitou e descontou para 
o Umuarama. O fim de partida foi 
emocionante com goleiro linha do 
Umuarama em quadra, mas a vitó-
ria foi mantida pela Assoeva.

A próxima par tida do Umua-
rama é contra o mesmo time, no 
domingo (20), em casa, às 16h.

UMUARAMA saiu na frente, mas não segurou a virada do Assoeva na casa do adversário

MARCIO HANSEL/ASSOEVA FUTSAL
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