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UMUARAMA

Legislativo discute 
reconhecimento de 
restaurantes como 
serviços essenciais 

PÁGINA

03
PÁGINA

05
PÁGINA

16

Investigado primeiro caso 
de reinfecção por covid-19
Advogado pode ser o primeiro caso de reinfecção pelo novo coronavírus em Umuarama. A 
doença pode ter sido contraída pela segunda vez, em outro estado. Ao retornar à cidade, o 
advogado sentiu novamente os sintomas, procurou atendimento e exames confirmaram a 
presença do vírus em seu organismo. O caso será levado para análise do COE (Centro de 

Operação de Enfrentamento à Covid-19) Municipal. l Pág. 6

Secretaria de Saúde 
registra a 17ª morte 
pelo novo coronavírus 
em Umuarama 

Umuarama Futsal vence 
o Assoeva em jogo 
de volta e segue líder 
do Grupo C 

Dança das cadeiras
O STF julgou procedente ação que declara inconstitucionais 
dispositivos da Constituição do Paraná que dispõem sobre a 

proporcionalidade entre o número de vereadores das Câmaras e 
o número de habitantes. Tal decisão pode facilitar a oficialização 

da quantidade de cadeiras disponíveis aos vereadores em 
Umuarama, encerrando uma discussão que se estende há quase 

uma década, mas apenas nas próximas eleições. l Pág. 8e9
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Francas sem Receita
Um projeto de Lei do deputado 
federal Pedro Lupion (DEM-PR) 
permite a instalação de lojas 
francas nos municípios brasileiros 
caracterizados como cidades 
gêmeas de cidades estrangeiras 
na linha de fronteira do Brasil, 
mas que não disponham de 
unidade da Receita Federal para 
proceder ao controle aduaneiro. 
Para tanto, bastará que eles sejam 
limítrofes com outros municípios 
onde haja lojas francas em 
funcionamento.O texto trata 
da bagagem de passageiro 
procedente do exterior, disciplina 
o regime de entreposto 
aduaneiro e estabelece normas 
sobre mercadorias estrangeiras 
apreendidas.

Convite
Sérgio Moro foi convidado para o Encontro do Movimento Pró 
Paraná, no dia 24, às 17h, para falar sobre sua trajetória no 
combate à corrupção e o atual cenário brasileiro. A série virtual 
trata de temas fundamentais para o desenvolvimento e futuro do 
estado com personagens relevantes da atualidade. A convite da 
entidade de integração paranaense, Moro, que tem atuado de forma 
discreta desde que deixou a Esplanada, vai ocupar as redes sociais no 
evento on-line aberto ao público, que terá mediação do presidente do 
Movimento Pró-Paraná, o empresário Marcos Domakoski.

Na ONU
Pressionado por organizações internacionais pelas queimadas 
na Amazônia e no Pantanal, o presidente Jair Bolsonaro usará 
o discurso de abertura nos debates da 75ª Assembleia Geral 
da ONU, hoje (22), para rebater críticas de que o governo 
brasileiro segue inerte na questão ambiental. Bolsonaro, mais 
uma vez, deve afirmar que há uma perseguição contra o Brasil. 
Também argumentará a favor da atuação de seu governo no 
enfrentamento à covid-19, adotou diretrizes contrárias às 
recomendações de autoridades sanitárias. Bolsonaro tem 
repetido que o País, que registra mais de 136 mil mortes pela 
doença, foi um dos que melhor enfrentou a crise.

Bens bloqueados
O juiz federal Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do 
RJ, determinou o bloqueio de R$ 237,3 milhões do criminalista 
Cristiano Zanin Martins, advogado do ex-presidente Lula na 
Lava Jato. A decisão foi tomada no dia 1º e tornada pública no 
último sábado, quando o magistrado levantou o sigilo dos autos 
do documento. Bretas também bloqueou R$ 32,1 milhões do 
associado de Zanin, Roberto Teixeira, e outros R$ 237 mil do 
escritório de advocacia dos criminalistas. A ordem foi tomada 
no âmbito da Operação E$quema S, que apura tráfico de 
influência e desvios milionários das seções fluminenses do Sesc-
RJ, Senac-RJ e Fecomércio-RJ.

Sem restrições
Apesar de a lei permitir, 
desde 2012, a instalação de 
lojas francas nos municípios 
limítrofes, a possibilidade 
ficou restrita aos locais com 
unidades da Receita Federal. 
Para a exigência fazer sentido, 
o parlamentar introduz uma 
distorção indesejável: aquela 
em que um município que, não 
tendo representação da RF, 
seja caracterizado como cidade 
gêmea da estrangeira e seja 
limítrofe com outro município 
caracterizado como gêmeo que 
sedie uma loja franca. Neste 
caso, a proximidade entre os 
dois municípios permitirá que 
o órgão da Receita efetue o 
controle aduaneiro em ambos.
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CIEE/PR recebe Moção
de aplausos na Câmara

O vereador Deybson Bitencourt 
é autor da Moção Nº 01/2020, de 
Aplausos ao CIEE/PR – Centro de 
Integração Empresa Escola – Uni-
dade de Umuarama. A proposta foi 
aprovada por unanimidade na ses-
são ordinária do dia 14 de setem-
bro, sendo uma homenagem pelos 
53 anos da entidade no Paraná e 
dos 30 anos em Umuarama.

Na manhã de ontem (segunda-
-feira, 21), a coordenadora do escri-
tório regional do CIEE Umuarama, 
Elizabete Aparecida Mulezini esteve 
em visita ao gabinete do vereador 
e reforçou a satisfação da honraria, 
que, de acordo com ela é de suma 
importância no reconhecimento da 
atuação da entidade em Umuarama 
e diversos municípios da região.

Legislativo pode
reconhecer  

restaurantes
como serviços 

essenciais
Vereadores de Umuarama 

analisaram ontem (21) à noite, 
em sessão ordinária, um Pro-
jeto de Lei que reconhece os 
serviços de alimentação tais 
como restaurantes, lanchone-
tes, padarias e similares, como 
essenciais para a população, 
ainda que em estado de cala-
midade, emergência, epidemia 
ou pandemia.

O texto determina ainda que 
a Secretaria de Saúde deverá 
determinar as medidas de 
segurança, sanitárias e epide-
miológicas aplicáveis, a serem 
adotadas pelo prestador do 
serviço e trata também das 
restrições ao direito de funcio-
namento pelo Poder Público.

A proposta foi encami -
nhada para primeiro turno. 
Passando pelo crivo da maio-
ria dos vereadores, retornará 
para uma segunda e definitiva 
discussão na próxima segun-
da-feira (28).

MDB vai com PSC nas municipais
O MDB de Umuarama definiu 

que irá apoiar a reeleição de Celso 
Pozzobom (PSC) à Prefeitura Muni-
cipal. Os coordenadores da Comis-
são Provisória do partido na cidade 
foram orientados pelo Diretório 

Estadual para que fosse lançado 
candidato próprio ao Executivo.

Como isso não ocorreu, o 
Diretório Estadual informou que 
os filiados umuaramenses deve-
riam apoiar a candidata do PT à 

Prefeitura, professora Beth. No 
entanto, a base do par tido no 
município decidiu que irá apoiar 
a chapa encabeçada por Pozzo-
bom, desta forma, contrariando 
a orientação estadual.

Ela destaca que nesses 30 
anos milhares de jovens tiveram a 
oportunidade de iniciar suas carrei-
ras como estagiários e/ou apren-
dizes e hoje se destacam em na 
sociedade como empresários, na 
magistratura e inclusive na Câmara 
Legislativa. “Desta forma, o CIEE/
PR comprova a importância junto 
a toda a sociedade, facilitando a 
entrada do jovem no mercado de 
trabalho e sua posterior ascen-
são”, destacou a coordenadora.

Deybson Bitencourt endossa a 
importância de entidades como o 
CIEE no fortalecimento do mercado 
profissional de Umuarama, assim 
como na garantia de oportunidade de 
estágio para jovens em adolescente 
do ensino médio e universitário.

A coordenadora do escritório regional do CIEE Umuarama, Elizabete Mulezini visitou o gabinete do vereador 
e reforçou a satisfação da honraria

ASSESSORIA
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Agências fechando

Os bancos Itaú e Bra-
desco fecham uma agên-
cia cada, em Umuarama. 
O Bradesco tinha duas 
agências e o Itaú três na 
cidade e agora passarão 
a concentrar as ativida-
des na região da praça 
Santos Dumont.

A agência do Itaú da 
avenida Paraná – que fica 
per to da praça Miguel 
Rossafa, atende até dia 
23 apenas com caixas 
eletrônicos. No dia 24 ela 
fecha em definitivo e os 
clientes passarão a ser 
atendidos somente na 
agência da avenida Bra-
sil, perto da praça.

O Bradesco,  que 
tinha duas agências na 
avenida Brasil (praça 
Santos Dumont), dei-
xou de atender no pré-
dio antigo (onde ficava 
o HSBC) e agora todo 
o serviço está concen-
trado na agência da 
frente, no novo prédio.

Em ambos os casos, 
há cerca de três meses, 
os trabalhadores vinham 

sendo aler tados sobre 
o remanejamento, con-
forme informou o Sindi-
cato dos Bancários.

SEM DEMISSÕES
Não houve demissões 

e os funcionários foram 
remanejados para as 
agências que estão fun-
cionando. Alguns deles 
estão trabalhando de 
forma presencial e outros 
no teletrabalho. 

No entanto, o Sindi-
cato está receoso com 
as mudanças. “Nossa 
preocupação, com as 
demissões, é médio 
prazo, embora os ges-
tores locais estejam 
dando todas as condi-
ções para os trabalha-
dores exercerem suas 
funções”, salientou o 
coordenador do Sindi-
cato, Wilson de Souza.

Para os clientes das 
duas agências, com 
exceção da mudança de 
endereço, não haverá 
alteração no ser viço. 
(Colaboração OBemdito)

UMA das agências do Bradesco foi desocupada ontem à tarde e transferiu o 
atendimento para o prédio novo, na Praça Santos Dumont

ALEX MIRANDA

30 anos do SUS
O secretário Beto Preto 
(Saúde) lembrou os 30 anos 
da regulamentação do SUS: 
“O Sistema Único de Saúde 
representa uma grande 
conquista pública do país. O 
SUS realiza desde o simples 
atendimento para aferição 
da pressão arterial até as 
mais complexas cirurgias, 
como de transplante de 
órgãos, onde o Paraná se 
destaca como o Estado que 
mais realiza esse tipo de 
procedimento”.

Dramático
O Hospital do Câncer 
de Londrina, o segundo 
melhor hospital oncológico 
do Paraná e o décimo 
em tratamento e apoio 
a pacientes de câncer do 
Brasil, passa por um dos 
momentos mais dramáticos 
desde sua criação em 1968. 
O hospital, mantido por 
uma entidade filantrópica, 
perdeu  40% das receitas na 
pandemia. Por esta razão, 
a direção está fazendo uma 
campanha de doação para 
ajudar o Hospital do Câncer 
a continuar oferecendo 
atendimento.  

MDB
Com a candidato a prefeito 
de Curitiba, João Arruda 
repassou a presidência 
estadual do MDB ao 
vice-presidente deputado 
Anibelli Neto. Anibelinho vai 
traçar um plano de ação em 
apoio a todos os candidatos 
do MDB às prefeituras.

Recorde
O número de candidatos 
a prefeito de Maringá 
nas eleições deste ano 
será histórico. São 13 
candidatos confirmados 
nas convenções municipais. 
O mistério ainda é o vice 
da Coronel Audilene, do 

PP, o primeiro partido a 
escolher seus candidatos. 
O partido teria convidado 
Marco Meger para a 
vice da coronel, e, se 
confirmar, será a segunda 
vez que Meger disputa a 
prefeitura como vice.
 
Paranhos
O prefeito de Cascavel, 
Leonaldo Paranhos (PSC), 
candidato a reeleição este 
ano, conseguiu garantir o 
apoio de nove partidos, 
que vão desde o PSD do 
governador Ratinho Júnior 
ao MDB da oposição. 
Também tem o apoio do 
Republicanos, que indicou 
o vice Renato Silva, PTB, 
Podemos, PL, Cidadania, PSB 
e PV. Paranhos terá apoio de 
245 candidatos a vereador. 

Pedágio
A bancada paranaense do 
Congresso Nacional (30 
deputados federais e três 
senadores) encaminhou ao 
ministro Tarcísio de Freitas 
(Infraestrutura) ofício em 
que defende o modelo de 
menor tarifa no pedágio 
em vez do modelo híbrido 
(menor tarifa relativo com 
maior outorga). Os atuais 
contratos de pedágio 
vencem em novembro de 
2021, mas as discussões 
e as negociações sobre as 
novas concessões seguem 
a todo vapor.

Chapa pura
O deputado Delegado 
Francischini (PSL), candidato 
a prefeito de Curitiba, definiu 
a cirurgiã-dentista e major 
da Polícia Militar Letícia 
Chun Pei Pan (PSL) como 
sua candidata a vice. 
Francischini é delegado 
da Polícia Federal, 
portanto, uma chapa-
pura policial para a 
Prefeitura de Curitiba.
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Saúde registra 17ª morte 
por covid em Umuarama

A semana começou com o registro 
de mais um óbito e oito novos casos 
de covid-19 em Umuarama, elevando 
para 1.065 o total de pessoas infec-
tadas pelo coronavírus desde o início 
da pandemia. A 17ª vítima fatal da 
doença é um homem de 77 anos que 
estava internado em UTI. A morte foi 
confirmada no início da tarde de ontem 
(segunda-feira, 21).

Os novos casos positivos são seis 
mulheres de 26, 30, 35, 47, 56 e 65 
anos e dois homens de 31 e 62 anos. 
O número de recuperados aumentou 
para 905, enquanto 17 pessoas não 
resistiram à doença e morreram. A 
Secretaria Municipal de Saúde moni-
tora hoje 135 pessoas positivas para 
Covid-19 em isolamento domiciliar, 

sete delas hospitalizadas em unidades 
de terapia intensiva e uma internada 
em enfermaria. Há ainda 129 umua-
ramenses com suspeita de infecção 
pelo coronavírus, cinco dos quais 
encontram-se internados – três em 
enfermaria e dois em UTI.

Até o momento já foram descar-
tadas 4.481 suspeitas, do total de 
5.675 notificações registradas.

A taxa de ocupação de leitos de UTI 
Covid autorizados pelo Sistema Único de 
Saúde para pacientes positivos ou com 
suspeita da doença, dos 21 municípios 
da região de Umuarama, estava em 75% 
nesta segunda-feira, com 15 dos 20 lei-
tos ocupados. Já nas enfermarias Covid, 
a ocupação bateu em 32,5%, com 13 
pacientes hospitalizados nos 40 leitos 
disponibilizados pelo SUS.

No PR são 36 mortos
A Secretaria de Estado divulgou ontem (21) mais 601 casos confirmados e 36 mortes 

em decorrência do novo coronavírus. O Paraná agora soma 163.762 casos e 4.103 mor-
tos, além de 947 pacientes positivados que permaneciam internados. São 791 pacientes 
em leitos SUS (393 em UTI e 398 em leitos clínicos/enfermaria) e 156 em leitos da rede 

particular (68 em UTI e 88 em leitos clínicos/enfermaria). Há outros 1.128 pacientes 
internados, 483 em leitos UTI e 645 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. 

Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

PARANAVAÍ UMUARAMA DIAMANTE DO NORTE

Saiba mais em www.pr.gov.br

AQUI NA REGIÃO
DE PARANAVAÍ,
AS OBRAS DO GOVERNO
DO ESTADO TAMBÉM AVANÇAM.
É assim, perto dos paranaenses,
que construímos um Paraná mais humano.

Restaurante Popular na Vila Operária:
R$ 2,5 milhões

Investimentos em saneamento:
R$ 22 milhões

Nova rodoviária: R$ 9,7 milhões
Aeroporto modernizado para voos comerciais: R$ 18 milhões

Restaurante Popular: R$ 3,5 milhões
Duplicação da Avenida Portugal: R$ 4,9 milhões

Novo Colégio Agrícola: R$ 10,3 milhões
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SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
REMOBRAS RETIFICA DE MOTORES LTDA - ME. ins-
crita no CNPJ. 10.423.698/0001-01, torna público que 
requereu do IAP, Licença Prévia para o empreendimento 
de recondicionamento e recuperação de motores para 
veículos automotores, a ser implantado na AV Dezenove 
de Dezembro, 4163, Zona l, Umuarama-PR.

Investigado primeiro caso 
de reinfecção por covid

Um advogado de 23 
anos de idade pode ser 
o primeiro caso de rein-
fecção pelo novo coro-
navírus em Umuarama. 
Assim que retornou de 
uma viagem à outro 
estado, o advogado sen-
tiu pela segunda vez os 
sintomas e um exame 
par ticular constatou a 
infecção. Depois de 14 

Icaraíma soma 47 casos
A Prefeitura de Icaraíma divulgou ontem (21), novo 

boletim sobre os casos de coronavírus na cidade. O total de 
pacientes que testaram positivo para a doença atingiu o pata-
mar de 47. Destes, dois casos foram diagnosticados e tratados 

fora da cidade. Houve uma morte e outros 42 pacientes já 
estão recuperados da doença. O último paciente positivado 
para Covid-19 é um homem que está em isolamento domici-
liar e não há paciente considerado suspeito de ter contraído 
a doença na cidade. Mesmo assim os profissionais de saúde 

recomendam que a população continue adotando as medidas 
de segurança sanitária contra a Covid-19 como uso de más-

cara e lavagem frequente de mãos.

dias em isolamento pela 
primeira vez, ele será 
liberado para retornar 
à vida normal a par tir 
de hoje (22).

O advogado, que pre-
feriu não se identificar, 
relatou que em junho 
deste ano, pela primeira 
vez, sentiu os sintomas 
da doença e procurou um 
laboratório particular, que 

constatou a presença do 
vírus. Imediatamente ele 
procurou a unidade de 
saúde do município onde 
foi submetido aos proce-
dimentos em casos de 
infecção leve. Permane-
ceu por 14 dias em iso-
lamento domiciliar. Assim 
que recebeu alta, voltou a 
vida normal, mas depois 
de retornar de uma via-
gem a outro estado, 
novamente sentiu os sin-
tomas da covid-19.

Pela segunda vez ele 
procurou um laboratório 
particular que confirmou 
a presença novamente 
da infecção no dia 15 
de setembro. Agindo da 
maneira correta, o advo-
gado retornou à ‘tenda’ 

(Unidade de Avaliação 
de Sintomas Gripais), 
c o n s t a t a n d o  c o m o 
caso positivo.

NOTA DA PREFEITURA
Assessoria de comu-

nicação da prefeitura, 
relatou que a Secretaria 
Municipal de Saúde ainda 
analisa o fato, mas até o 
momento não foi confir-
mado oficialmente o pri-
meiro caso de reinfecção 
pelo novo coronavirus em 
Umuarama. Mas testes 
investigações continuam 
em andamento. A situa-
ção também será repas-
sada aos membros do 
Centro de Operações 
de Enfrentamento à 
Covid-19 (COE).

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
22/8 a 22/9 0,5000 0,1159 0,0000
23/8 a 23/9 0,5000 0,1159 0,0000
24/8 a 24/9 0,5000 0,1159 0,0000
25/8 a 25/9 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,46% 20,90 
Vale ON -2,69% 60,00 
ItauUnibanco PN -0,87% 22,90 
Gol PN -8,46% 18,40 
Azul PN -7,80% 26,00 
Embraer ON -4,79% 6,36

IBOVESPA: -1,32% 96.990 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 104,73
Libra est. 0,78
Euro 0,85
Peso arg. 75,59

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,4% 5,3990 5,4000 -1,5%
PTAX  (BC) +2,9% 5,4434 5,4440 -0,5%
PARALELO +0,4% 5,2500 5,6700 -1,0%
TURISMO +0,4% 5,2500 5,6500 -1,1%
EURO +1,9% 6,3884 6,3907 -2,3%

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 21/09

Iene R$ 0,0520
Libra est. R$ 6,97
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1.283,70 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/09

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 21/09 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 133,00 4,7% 6,4%
SOJA Paranaguá 140,00 2,9% 6,9%
MILHO Cascavel 56,00 3,7% 3,7%

SOJA 1.022,50 -21,00 13,0%
FARELO 333,40 -4,00 13,8%
MILHO 369,75 -8,75 8,6%
TRIGO 554,75 -20,25 3,7%

SOJA 126,14 1,4% 12,0%
MILHO 51,10 1,5% 8,3%
TRIGO 63,85 0,6% 9,6%
BOI GORDO 235,90 0,6% 7,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/09 PR DIA 30d.

Em 21/09 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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Correio$
Os funcionários dos Correios 
são contra a privatização 
porque a discussão promovida 
pelo governo “é feita de uma 
forma muita rasa”, conta à 
Coluna o vice-presidente da 
Associação dos Profissionais 
dos Correios, Marcos César 
Silva. “Não é dizer ‘vamos 
privatizar’ e acabou. Na 
estrutura de Estado, tem que 
fazer uma análise, tem que 
ir ao Congresso, tem todo 
um processo para decidir. 
E o governo quer atropelar 
tudo”, protesta. Ontem, uma 
marcha de funcionários da 
estatal fechou parte das vias 
da Esplanada chamando a 
atenção para a greve. De 
acordo com a Associação, a 
empresa deixou de cumprir 
70 de 79 cláusulas do último 
acordo há um ano. Mais de 15 
mil funcionários, por exemplo, 
perderam o plano de saúde.

Terra Mãe
A última privatização de 
Correios foi em Portugal, em 
2014. Governo fez caixa, mas 
pesquisas indicam insatisfação 
popular com o serviço e o 
fechamento de várias agências.

Sedex partidário
Loteado nos últimos 
governos para PTB, PT e 
MDB, os Correios viraram 
rota de cadeia. A atual gestão 
do Gal. Floriano Peixoto, 
limpou a Casa e a deixou 
superavitária.

Para o caixa
Para o governo, a privatização 
é certa. Além de fazer caixa, 
zera o custo mensal com 
mais de 100 mil funcionários. 
A estatal entrou na lista de 
atividades não essenciais.

Mina de ouro
Alibaba, Mercado Livre, 
Amazon e uma rede de 
departamentos brasileira 
(aliada a um banco) estão 
de olho na estatal, a maior 
empresa de logística de 
entrega da AL.

“Aliados”
O PT já tem candidato 
próprio no Recife, contra 
o PSB - que comanda a 
prefeitura -, mas os petistas 
não entregaram os mais 
de 400 cargos que têm na 
gestão municipal e no Estado, 
também controlado pelo 
partido aliado. É um sinal de 
que eles só apoiarão Marília 
Arraes da boca para fora. 
Apostam em João 
Campos eleito.

Inclusão na telinha
A deputada Tereza Nelma 
(PSDB-AL) apresentou PL 
4578/20 que obriga as 
emissoras de TV aberta a ter 
“janela” com intérprete de 
Libras na tela nos programas 
de notícias.

MERCADO
Arrozzzz...
“Ele” de novo na pauta. Os 
maiores produtores de arroz 
do Brasil (esquecemos de 
citar na outra nota dias atrás), 
Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, registraram alta na safra 
referente a 2019.

...na panela
Até setembro, a produção foi 
de 7,86 milhões de toneladas 
do grão (alta de 6,5%) nos 
pampas, e de 1,21 milhão 
de toneladas nas terras 
catarinenses - mais 7,3% em 
relação ao ano passado.

Triste
Uma das mais tradicionais 
pousadas de Pirenópolis, 
cidade turística de Goiás, não 
suportou a paralisação das 
atividades com a pandemia 
e fechou. É a Walkeriana, no 
coração da cidade. O belo 
casarão colonial dos anos 
1890 está à venda. 

Atividades
presenciais

Os servidores da admi-
nistração pública estadual 
poderão retomar as ati-
vidades presenciais que 
desempenhavam antes 
da pandemia. A medida 
atende d isposto no 
Decreto 5.686/20, de 15 
de setembro, e a Resolu-
ção 1.129/20, editada 
ontem (21) pela Secreta-
ria de Estado da Saúde. 
O documento estabelece 
que os órgãos e entidades 
devem obrigatoriamente 
seguir todas as medidas 
de prevenção contra o 
novo coronavírus previstas 
na legislação sanitária.

Os termos da resolu-
ção que complementa o 
decreto, e fixa critérios 
para o enquadramento dos 
servidores pertencentes 
ao grupo de risco, foram 
apresentados pelo secre-
tário estadual de Saúde, 
Beto Preto, ao governador 
Ratinho Jr durante reunião 
virtual de secretariado. Em 
linhas gerais, os titulares 
das pastas serão respon-
sáveis pela organização 

dos seus quadros.
O decreto altera orien-

tações anteriores sobre o 
funcionamento dos órgãos 
públicos estaduais durante 
a pandemia. Desde março, 
quando foram publicadas 
as primeiras normativas 
para o enfrentamento da 
covid-19, ficou determi-
nado o regime de teletra-
balho para grande parte 
do quadro, além de horá-
rio reduzido de expediente 
presencial.

Com a edição dos 
novos textos, os titulares 
dos órgãos e entidades 
da administração pública 
direta, autárquica e fun-
dacional poderão decidir 
pela retomada – total ou 
parcial – do expediente e 
do atendimento presencial 
ao público, de acordo com 
a necessidade adminis-
trativa de cada área. Os 
gestores podem instituir 
jornadas diferenciadas, 
respeitando a carga sema-
nal de trabalho de cada 
servidor, com o registro 
habitual do ponto.

RESOLUÇÃO da Secretaria de Saúde altera orientações sobre o funcionamento 
dos órgãos públicos estaduais durante a pandemia

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Câmara poderá alterar número de cadeiras em 2021
O Supremo Tribunal Federal 

(STF) julgou procedente a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI) 3042 para declarar incons-
titucionais dispositivos da Cons-
tituição do Estado do Paraná que 
dispõem sobre a proporcionalida-
de entre o número de vereadores 
das Câmaras Municipais e o nú-
mero de habitantes.

De acordo com a procuradoria 
jurídica do Legislativo, tal decisão 
pode facilitar a oficialização da 
quantidade de cadeiras já disponí-
veis na Câmara.

Infelizmente não há tempo de 
alterar a legislação antes das elei-
ções municipais de 2020.

Segundo a Procuradoria Jurídi-
ca do Poder Legislativo Municipal, 
a tramitação de uma Emenda à 
Lei Orgânica do Município não se 
restringe à apenas duas votações 
consecutivas em sessões ordiná-
rias, ou a apresentação em extra-
ordinária, agilizando o processo.

“A lei Orgânica de Umuarama 
em seu art. 15, diz que a Câma-
ra Municipal será composta de 19 
vereadores. Em Umuarama, atual-
mente há dez vereadores”, explica 
Diemerson Castilho, ressaltando 
que houve a tramitação na Câmara 
em 26 de setembro de 2017, de 
uma alteração à Lei Orgânica, que 
prosseguiu em um regime especial 

Imbróglio pode acabar  com decisão do STF
A Lei Orgânica do Município 

prevê, em seu artigo 15, que o 
número de vereadores é de 19 e 
por isso deve acontecer a altera-
ção. Em 2012, as Câmaras Muni-
cipais de todo o país tiveram até o 
dia 30 de junho para readequar o 
número de vereadores ao dispos-
to no artigo 29 da Constituição 

Mais vereadores e 
mais representatividade

Federal. A Carta Magna determina 
que a quantidade de representan-
tes de cada município obedeça a 
uma faixa populacional. 

Umuarama contava com 100 
mil habitantes, segundo o censo 
do IBGE daquele ano. Ficando na 
faixa entre 80 mil e 120 mil habi-
tantes, pelo disposto na Constitui-

ção Federal, fazendo jus, portan-
to a até 17 cadeiras.

À época, a Câmara não fez as 
alterações e a questão foi parar 
na Justiça, que determinou a re-
dução para 10 membros. Desde 
então, os legisladores não con-
seguiram mais alterar a quanti-
dade de cadeiras.

segundo o art. 214 do Regimen-
to Interno. “À época, através de 
uma comissão especial composta 
por 7 vereadores, um parecer foi 
exarado em 15 dias. Porém, dois 
vereadores pediram para se retirar 
da comissão, e como inicialmente 
deveria ser aprovado por unanimi-
dade, não ocorreu”.

O procurador reforça que da-
quela forma, o Projeto ficou invia-
bilizado, sem encaminhamento ao 
Plenário para deliberação.

Ainda conforme Castilho, a 
Justiça Eleitoral já solicitou infor-
mações sobre quantas cadeiras 
legislativas haviam disponíveis 
para ocupação de vereadores na 
Câmara Municipal de Umuarama, 

e foi informada que atualmente a 
composição da Casa Legislativa é 
de 10 vereadores.

MUDANÇA SÓ NA PRÓXIMA 
LEGISLATURA

Qualquer tipo de alteração po-
derá ser feita somente após a 
eleições municipais e ainda deve-
rá aguardar a que pode acontecer 
depois da eleição da nova mesa 
diretora da Câmara e ainda depen-
de de uma deliberação dos verea-
dores eleitos, que devem se ma-
nifestar e analisar procedimentos 
técnicos e políticos na apresenta-
ção da emenda à LOM. A decisão 
passa as ser apenas do Poder Le-
gislativo no município.

COM a decisão do STF, alteração pode ocorrer somente depois das eleições municipais e consecutivamente, 
da mesa diretora

FO
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A decisão foi tomada nos termos 
do voto do relator, ministro Gilmar 
Mendes. A ação foi ajuizada pela 
Procuradoria-Geral da República 
(PGR) e, de acordo com o artigo 29 
da Constituição Federal, os muni-
cípios são regidos por lei orgânica 
que deve atender aos princípios ali 
estabelecidos, entre eles os limites 
máximos para a composição das 
câmaras municipais (inciso IV), con-
forme o número de habitantes. A 
Constituição do Paraná, no entanto, 
previu limites diferentes.

Decisão do relator

Os vereadores favoráveis ao au-
mento reforçam a tese dizendo que 
ter um número maior de membros 
no Legislativo possibilita maior re-
presentatividade da população.

Hoje, com 10 vereadores, 
para se aprovar um projeto bas-
ta a presença de apenas 5 para 
quórum. Se três foram favoráveis 
ao projeto, ele é aprovado. Caso 
a alteração à Lei Orgânica seja 
aprovada, o quórum mínimo para 

a votação de qual-
quer projeto sobe 
para 9 membros. 
Para aprovar, é ne-
cessária a maioria 
absoluta.

Na avaliação do relator, a determi-
nação do número de vereadores pelo 
poder estadual restringe a liberdade 
de auto-organização dos municípios, 
“que devem dispor sobre o número 
de representantes legislativos con-
forme as necessidades locais e sua 
capacidade orçamentária”.

O ministro citou precedentes do 
STF e acrescentou que, além da in-
constitucionalidade por usurpação de 
competência, o dispositivo da Consti-
tuição estadual afronta o disposto no 
artigo 29 da Constituição Federal.

Por maioria, o Plenário declarou 
a inconstitucionalidade do artigo 
16, inciso V, alíneas “a” a “l”, da 
Constituição do Paraná. O minis-
tro Marco Aurélio ficou vencido, ao 
julgar, preliminarmente, prejudica-
da a ADI, e no mérito, declarar a 
inconstitucionalidade em menor 
extensão. Segundo ele, estados e 
municípios não podem definir limi-
te para número de vereadores em 
relação à população em patamar 
superior ao disposto na Constitui-
ção Federal. (Do STF).

PRÉDIO do Poder Le-
gislativo também sofrerá 
mudanças internas caso 

haja alterações na quan-
tidade de vereadores
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PC realiza maior ação contra 
a pedofilia na história do PR
A Polícia Civil do Paraná realizou 

ontem (segunda-feira, 21) a maior 
ação de combate à pedofilia na 
história, no Estado. Foi desenca-
deada a terceira fase da operação 
“Proteção Integral”, quando foram 
cumpridos 24 mandados de busca 
e apreensão, em diversas cidades. 
O objetivo é combater a pornografia 
infantojuvenil na internet.

Forma retiradas de circulação 
14 pessoas e diversos objetos 
foram apreendidos pelos

150 policiais civis que partici-
param da ação. Simultaneamente 
foram desenvolvidas buscas em 
endereços de 15 municípios da 
capital e do interior. Foram cum-
pridas seis ordens judiciais em 
Curitiba; duas em São José dos 
Pinhais; uma em Quatro Barras; 
uma em São Mateus do Sul; outra 
em Pato Branco; uma em Marme-
leiro; Cascavel; Maringá e Lon-
drina; outras duas em Ibiporã; uma 
em Ponta Grossa; Apucarana; duas 
em Arapongas; uma em Terra Boa; 
Godoy Moreira e uma em Marechal 

Destruição
Denúncia anônima levou a Polícia 
Ambiental de Umuarama à Iporã no 
sábado (19) para averiguar o corte 
irregular de árvores nativas. Os 
policiais constataram a destruição 
de vegetação nativa secundária em 
estágio médio de regeneração do 
bioma Mata Atlântica.
O corte das árvores foi realizado 
sem autorização, totalizando 3,25 
hectares. O intuito era abrir área 
para exploração agrícola. Em outro 
imóvel rural do mesmo proprietário, 
foi constatada a supressão 
de árvores nativas em meio a 
pastagem, também sem autorização 
do órgão ambiental competente.

Bombeiros de 
Umuarama e SAMU 
atenderam a um 
capotamento de um 
Chevrolet Zafira na 
PR-323, próximo 
ao Posto Gauchão, 
na noite do domingo 
(20). O condutor 
foi ejetado do auto-
móvel, e o passageiro 
ainda se encontrava 
preso ás ferragens 
quando o socorro 
chegou. As vítimas 

foram socorridas e encaminhadas ao hospital com ferimentos considerado moderados. A Polícia 
Rodoviária de Cruzeiro do Oeste esteve no local e fez um levantamento do acidente.

Cândido Rondon.
A operação é resultado de um 

trabalho de inteligência realizado 
por agentes especializados da 
PCPR. Durante as buscas, foram 

apreendidos computadores, note-
books, pendrives, HDs e diversos 
outros dispositivos que armazena-
vam de fotos ou vídeos de crianças 
e adolescentes em situação sexual.

DURANTE as buscas foram presas 14 pessoas e apreendidos computadores com imagens de crianças em 
situação sexual

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O astral é favorável para fazer contatos com pessoas de fora, 
matar a saudade de alguém que está longe ou embarcar em 
uma viagem. O romance está protegido, mesmo que não con-
sigam se encontrar pessoalmente do jeito que você gostaria.

Touro 21/04 a 20/05
Aproveite o momento para mexer na decoração, mudar os 
móveis de lugar ou deixar os antigos hábitos para trás. Seu 
senso de responsabilidade também entra em destaque e você 
talvez tenha que fazer alguns sacrifícios para cuidar do serviço. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Aproveite para explorar sua habilidade de lidar com as pessoas 
no trabalho, assim, será mais fácil firmar parcerias. Se depen-
der do sol, o clima romântico contagia os momentos a dois ou 
aumenta as chances de iniciar um romance para quem está só.

Câncer 21/06 a 21/07
Assuntos relacionados à família ganham destaque nas pró-
ximas semanas. Esse é um bom momento para reforçar os 
laços com os parentes que andavam distantes, passar mais 
tempo em casa com o pessoal e curtir o seu cantinho. 

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
Coloque em prática o ditado “em boca fechada não entra 
mosca” e vai chegar mais longe do que imagina. Um assunto 
misterioso pode fisgar sua atenção e seu lado detetive deve 
entrar em ação. As estrelas avisam que um caso proibido 
pode fazer seu coração acelerar. 

Aquário 21/01 a 19/02
Procure expandir seus interesses e envolva-se em novas 
experiências no trabalho. A energia criativa pode se tornar 
algo construtivo e trazer resultados palpáveis. A galera pode 
ter papel importante na paquera, especialmente se tiver que 
restringir seus contatos às redes sociais.

Peixes 20/02 a 20/03
Aproveite essa fase para rever relacionamentos, amizades, 
objetivos, coisas encostadas em casa que não usa mais, enfim, 
tudo o que pode estar sugando a sua energia. Um crush popular 
ou com boa posição social pode despertar seu interesse agora. 

Reserve um tempo para curtir seus passatempos preferidos, 
traçar novas metas ou planejar o futuro. Não esconda seus 
interesses!  A vida amorosa fica mais interessante se sair da 
rotina e surpreender o love com algo novo.

Aproveite para expandir seus contatos e convencer as pes-
soas com as suas ideias. A companhia dos filhos ou de pes-
soas mais jovens ajuda a animar o astral e você vai sentir sua 
energia renovada. Um passeio ou programa diferente seria 
perfeito para animar o romance. 

Faça um esforço para preservar a relação com o pessoal de 
casa e aposte na diplomacia para evitar conflitos. No namoro ou 
no romance, o ciúme pode provocar desentendimento ou briga.

A Lua estimula o desejo de passear, conhecer um lugar novo ou 
fazer uma viagem rápida. A Lua deve movimentar sua vida social 
e facilitar o contato com colegas e clientes no trabalho.Paquera 
ou um envolvimento passageiro deve animar seu coração. 

É um momento favorável para diminuir o ritmo, avaliar suas conquis-
tas e rever algumas estratégias para melhorar a vida daqui pra frente. 
Outra dica astral é deixar a possessividade e a desconfiança de lado 
para se entender com o love sem excesso de drama. 

Solução

BANCO 6

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

RECS
IMPESSOAL

A
FOBARALTA

SARDADIZ
BLAURAE
RAPNADAR

RADARTOM
SONEGADOR

GISELEERA
LLLOCAR

RECATOHO
IHRTUR

FREIODEMÃO
OFIBEBS
SETANOSS

O

Araguaia
e São

Francisco

Amor da
bailarina
(Lit. inf.)

Gaivota,
em tupi

Atividade
do fim de
semana 

O verbo
"haver" no
sentido de
"existir"

Pequeno
fruto

silvestre
roxo

Escasso;
pouco

comum

"(?) uma
vez": ini-

cia as his-
torinhas 

O cacique,
na tribo
indígena

Anuro de
carne

apreciada

Ivo
Holanda, 
humorista

A vogal 
do pingo

Cada
parte do

esqueleto

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

Ingeri
(o suco)

Pai-(?),
principal
oração
cristã

Pelo de
escovas

Sandra de 
(?), cantora

Acalentados
(os bebês)

Dupla;
casal

(?) Fróes,
atriz

Modéstia;
pudor

Apressar
(bras.)

Pintinha
no rosto

Detector 
de mísseis

Estilo
musical 

de MV Bill

Consoantes
de "balé"

Aquele
que não

paga
impostos

Indi-
cador de
direção

Disposi-
tivo acio-
nado ao 

estacionar
o carro

Vento
brando

Utensílio 
de cozinha

Brincar na
piscina 
Religião
(abrev.)

Alugar 
Cavalo de
(?), cilada 
grega (Mit.)

Inimigo do
Jerry (HQ)

Água
congelada

Adoles-
cente, em

inglês

A hora
decisiva
Sílaba 

de "turno"

Elevação
de preços
Ainda, em
espanhol

Expressa
pela fala 
Mancada
(bras.)
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

FELIZ ANIVERSÁRIO!
ORLANDO SANTOS, comandante da Associação Comercial e Industrial de Umuarama 

comemora idade nova, nesta terça-feira, finzinho do mês. Rodeado do carinho da família 
ele recebe parabéns à você, e muitos whats e mails da  sua legião de amigos.

TH
IA

G
O

 C
A
S

O
N

I

MULHERES
O Conselho da Mulher encontrou ade-
são maciça em uma ampla consulta 
e encabeçará a campanha Umuarama 
Liquida, uma alternativa mediante a 
impossibilidade de realizar a tradi-
cional Feira Ponta de Estoque ( por 
conta da pandemias). Os comercian-
tes farão promoções em seus próprios 

estabelecimentos. Nos dias 8, 9 e 
10 de outubro. Em breve a Aciu dará 

mais detalhes.

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -, Nina 
Castanha, 

Orlando Luiz 
Santos, Viviany 
Roder, Helena 

Fugita, Marcelo 
Siqueira, Luiz 

Adriano Zaguini 
e Thiago Gomes 

Lopes. 
Da coluna: 
felicidades.

“Quando encontramos um sentido e 
propósito para viver, a vida passa a 

ter um significado maior, ficando mais 
iluminada, e para que isso aconteça é 
necessário você praticar o autoconhe-

cimento, ou seja conhecer a si mesmo”.
(Wallace Lima)
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Onix Plus Midnight fará sua 
estreia Global No Brasil!

Aproveite mais a VIDA!
Fala-se de mais tempo tempo pra a gente, de hoje em 
diante. Eu penso que seria assim como aproveitar as 
facilidades da vida. Mais tempo de ócio para INVES-
TIRMOS em nós mesmos. E a cada dia surgem novos 
jeitos de viver -,  um deles é morar em um espaço 
mais compacto, onde o menos é mais. E a cada dia 
surgem propostas. A Imobiliária Morena lançou um 
estilo diferente de morar em studios mais práticos, 
compactos e funcionais. E com um plus de tudo que 
você precisa:  área de lazer, salão de festas, espaço 
kids, espaço gourmet, academia, piscina adulto com 

borda infinita (a única de Umuarama), piscina infantil, 
café & conveniência, coworking, lavanderia comparti-
lhada, bicicletário, tool sharing, car wash e pet care. 

Dica boa, né?

 A Chevrolet prepara duas novidades 
focadas em design para a linha Onix, 
uma específica para o hatch e outra para 
o sedã. A mais sofisticada delas é o Onix 
Plus Midnight. O modelo se diferencia 
pelo visual e acabamento “todo preto”. 
A série Midnight é a mais popular da 
Chevrolet no mercado e já faz sucesso 
com outros tipos de carroceria, como a 
picape S10 e o SUV Equinox. “Também 
é a série mais eclética da marca Che-
vrolet, pois a customização Midnight 
sempre imprime uma personalidade bem 
distinta de acordo com a proposta do 
veículo. Pela primeira vez no mundo o 
conceito será visto no Onix Plus”, des-
taca Rodrigo Fioco, diretor de Marketing 
de Produto da GM América do Sul -, na 
semana passada. 

Estilo todo preto agrega sofisticação com um toque extra de ousadia
incomum em sedãs

DIVULGAÇÃO GM
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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

O programa de mestrado 
profissional em Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos na Atenção Básica 
da Unipar está promovendo um 
Ciclo de Palestras. O evento segue 
até novembro, com as palestras 
acontecendo a cada 15 dias, 
transmitidas pelo canal da Unipar 
no Youtube, sempre às 20h.

A primeira palestra teve como 
tema: Plantas medicinais e 
fitoterápicos: o que saber sobre 
elas?, proferida pelo coordenador 
do mestrado, professor Emerson 
Botelho. No segundo encontro, 
os participantes conheceram os 
métodos de cultivo das plantas 
medicinais. A palestrante foi a 
coordenadora do Horto Medicinal 
da Unipar, professora Ezilda 
Jacomassi. 

A palestra seguinte 
foi com o professor da 
Unipar Odair Alberton, 
que abordou o tema 
‘Nem tudo é o que 
parece: entenda como 
diferenciar as plantas 
medicinais’, em que 
tratou sobre algumas 
confusões ocorridas 
no uso deste recurso 

terapêutico. 
A quarta palestra será no 

próximo dia 28, com a ex-aluna 
da Unipar Rosana da Matta, que 
falará sobre Saúde gestacional e 
segurança na utilização de plantas 
medicinais. Os interessados 
podem se inscrever gratuitamente 
pelo e-mail: dcboleta@prof.
unipar.br.

As palestras que já aconteceram 
estão disponíveis nos links:

https://www.youtube.com/
watch?v=OhiXwJxn-ug

https://www.youtube.com/wa
tch?v=vcrgZfP88Fc&feature=you
tu.be

https://www.youtube.com/wat
ch?v=FJEEoAGZBcg&feature=you
tu.be

Mestrado promove Ciclo de Palestras
PLANTAS MEDICINAIS E FITOTERÁPICOS

Professor Emerson Botelho fala da diferença entre 
plantas medicinais e fitoterápicos e seus benefíciosEXTRAVIO DE ALVARÁ 

ESMILAB – COM E REP. P/ LABO-
RATORIOS LTDA pessoa jurídica de 
direitos privados, inscrito no CNPJ: 
03.167.026/0001-17 estabele-
cida na Avenida Pernambuco, nº 
3259 – Zona II, CEP 87501-550, 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, com cadastro municipal nº 
26669 comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal, com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
AGRICAFÉ COMERCIAL EXPOR-
TADORA E IMPORTADORA 
LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
03.562.894/0001-00, estabe-
lecido na Avenida Guarani, 2020, 
Zona IV, CEP 87.504-030, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará muni-
cipal nº 25.078/2004. Com 
esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
GOOGLE INFORMATICA LTDA, 
CNPJ: 10.808.835/0001-26, 
com sede e foro na cidade 
de Umuarama – PR, na Ave-
nida Maringá, 5046, Edifício 
Ravel Tower, Sala 10-A, Zona 
III, CEP 87502-080, Cadas-
t ro municipal nº 258770, 
torna público o EXTRAVIO de 
seu Alvará Municipal   nº. 
28186/2009, sendo assim o 
mesmo torna - se sem valor.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
EMERSON ARAÚJO GUIMA-
RÃES, inscrita sob nº CPF 
033.987.639-52, estabelecido 
na Rua Estrada 215, s/nº Sitio 
Couro de Boi, Zona Rural, CEP 
87.500-000, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comu-
nica para os devidos fins o 
extravio de seu alvará munici-
pal nº 30.153/2011. Com esta 
publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      
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Afsu vence o Assoeva
em casa no jogo de volta

Jogando em casa, o Umuarama 
venceu a Assoeva por 2 a 1 em par-
tida válida pela 8ª rodada da Liga 
Nacional de Futsal (LNF 2020). O 
time da Capital da Amizade segue 
líder do grupo C com 14 pontos em 
7 jogos. Já a Assoeva está com 
7 pontos em 4 jogos. O primeiro 
tempo de jogo foi bastante equili-
brado entre as duas equipes, com 
poucas situações de gol e terminou 
com o placar zerado.

A segunda etapa teve mais 
opor tunidades, mas os gols só 
foram surgir no final do jogo. Caio 
Jotinha e Augusto fizeram os gols 
do Umuarama após o time de casa 
propor mais o jogo.

Marcelo Giba foi expulso, o que 
dificultou ainda mais alguma rea-
ção da Assoeva. Vini Scola conse-
guiu descontar nos minutos finais, 
mas o time de Venâncio Aires não 
conseguiu chegar ao empate.

Na primeira partida entre Umua-
rama Futsal e Assoeva, na casa do 
adversário, o Umuarama largou na 
frente com Mura, mas o Assoeva 
finalizou mais vezes a gol e chegou 
à igualdade e à virada no início do 
segundo tempo, com dois gols de 
Boni. Vini Scola anotou o terceiro, 
mas o time da Capital da Amizade 
só conseguiu diminuir com Léo Café.

EM casa, o time de Umuarama venceu o adversário com um placar de 2 a 1

DIEGO IANESKO/AFSU


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

