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Tijolo 
de crack
Investigadores de Umua-
rama monitoraram um trafi-
cante durante seis meses, 
até que o capturaram ontem 
transportando, de Mari-
luz para Umuarama, um 
tijolo de crack, que pesou 
um quilo. O homem, que 
já conta com três antece-
dentes pelo mesmo crime, 
contou que venderia a droga 
para pagar um tratamento 
de saúde. Foi colocado 
atrás das grades à disposi-
ção da Justiça. l Pág. 9

Secretaria de Saúde desativa 
25 leitos de Enfermaria Covid
Dos 40 leitos de enfermaria habilitados para pacientes positivos ou com suspeita de infec-

ção pelo coronavírus na região de Umuarama, a Secretaria de Saúde do Estado decidiu 
desabilitar 25. A justificativa é de que houve redução no número de casos diários e uma 
queda na ocupação de leitos hospitalares nos últimos dias. Os ofícios determinando os 
desligamentos já foram encaminhados aos hospitais Cemil e Uopeccan, referências no 

tratamento da doença, na última semana. l Pág. 5

Projeto de lei obriga 
revendas a informar 
a procedência de 
veículos no PR

Acusado de desferir 
nove facadas na 
companheira vai 
hoje a Júri Popular 
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Esporte aberto
O Poder Executivo Municipal de Umuarama também 
editou ontem (quinta-feira, 1º) o decreto 281/2020, 
encaminhado para publicação nesta sexta-feira, 2, no 
diário oficial do município, que altera parte do artigo 13 
do decreto 082/2020 e define que a abertura ao público 
das quadras que servem aos treinamentos e jogos de 
tênis, beach tênis, squash e afins fica permitida das 6h 
às 22h em qualquer dia da semana – antes o uso das 
quadras desses esportes estava proibido aos domingos, 
agora a prática pode ser feita durante toda a semana

Triplex no STJ
O Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Edson 
Fachin negou medida 
liminar em Habeas Corpus 
(HC) em que a defesa do 
ex-presidente Lula (PT) 
pedia para suspender a 
tramitação no STJ do recurso 
especial que questiona sua 
condenação no caso do 
triplex do Guarujá. A defesa 
alega que impetrou dois 
HCs no Supremo em que 
aponta suposta parcialidade 
do ex-juiz federal Sérgio 
Moro, responsável pela 
condenação, e dos 
procuradores da força-tarefa 
da Operação Lava-Jato.

Parceria
O Tribunal Superior Eleitoral formalizou ontem (quinta-
feira, 1º) uma parceria com o Google para combater a 
desinformação nas eleições. Segundo o TSE, o site vai 
destacar em sua página de buscas o conteúdo oficial 
produzido pelo tribunal para as eleições municipais de 
2020. O diretor de Relações Governamentais e Políticas 
Públicas do Google Brasil, Marcelo Lacerda, afirmou que 
o objetivo é fornecer informações relevantes e confiáveis 
ao eleitor. “A busca é uma ferramenta simples, gratuita e 
aberta para checagem de todos”, disse.

Alvo das cobranças
A reunião de emergência convocada pelo presidente 
Jair Bolsonaro com sua equipe econômica, ministros 
palacianos e líderes do governo no Congresso foi tensa. 
Paulo Guedes foi o alvo principal das cobranças. Seu chefe 
concordou com boa parte das críticas, mas fez questão 
de deixar claro que nem cogita uma troca no Ministério 
da Economia. A reclamação foi porque Guedes não vetou 
a proposta de usar precatórios para financiar o Renda 
Cidadã quando ela foi anunciada.

Liminares negadas
As liminares foram negadas, 
mas o mérito não foi 
julgado. Por isso, pediu 
que o STJ sobrestivesse o 
recurso até o julgamento 
dos HCs pelo STF, pois 
em caso de provimento 
a condenação seria 
anulada. Preliminarmente, 
Fachin não considerou 
presentes a existência 
de plausibilidade jurídica 
e a possibilidade de lesão 
irreparável. Ele também não 
verificou ilegalidade flagrante 
e manifesto constrangimento 
ilegal na decisão do STJ 
que justifique a concessão 
da liminar.
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São Jorge do Patrocínio recebe 
investimento de R$ 4 milhões
O governador Ratinho Jr inaugu-

rou ontem (quinta-feira, 1º) a pavi-
mentação asfáltica da Estrada São 
Manoel, em São Jorge do Patrocí-
nio e anunciou novos investimen-
tos para o município em pavimenta-
ções urbanas e de estradas rurais, 
veículos e iluminação pública. O 
pacote de melhorias, a fundo per-
dido, alcança R$ 4 milhões.

“São Jorge do Patrocínio é um 
dos municípios mais distantes da 
Capital e tinha uma demanda muito 
grande por melhorias nas estradas 
rurais, necessidade de conectar 
alguns distritos. Estamos felizes de 
entregar esse projeto em apenas um 
ano e meio de Governo”, afirmou.

As obras de pavimentação da 
Estrada São Manoel (saída para o 
bairro São Mateus) foram financia-
das pela Secretaria de Infraestrutura 
e Logística por pouco mais de R$ 
800 mil. O investimento da pasta, no 
entanto, chega a R$ 3.387.360,37 
no município com a inclusão de três 
outros projetos: pavimentação da 
Estrada Vila Rural Bom Jesus; da 
Estrada São Henrique, na saída para 
o bairro Vila Oriental; e nos bairros 
Gurucaia, São Mateus e Serra das 
Flores, com área total de 9,2 mil 
metros quadrados.

“São Jorge do Patrocínio, em ter-
mos de investimentos, é um dos gran-
des municípios do Paraná. A cidade 
está assim porque os projetos do 
município foram feitos com muita 
qualidade”, afirmou o secretário de 
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex.

Segundo o produtor rural Valde-
vino Silva de Jesus, que mora na 
Estrada Rural São Manoel, a melho-
ria é grande. “Quando chovia era 
terrível. É uma região muito baixa, 
acumulava água na estrada. Desde 
1984, ano que me mudei para cá, 

Caminhões Pipa
O município também recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e 

Turismo um caminhão-pipa. Ele tem múltipla utilidade e vai ajudar no abastecimento 
de água, no combate a incêndios, na higienização de calçadas e ruas, e, ainda, nas 

estradas rurais para reduzir a poeira da terra seca. “É o mesmo modelo que manda-
mos para o Pantanal para ajudar no combate aos incêndios. É um equipamento extre-
mamente moderno e que será muito importante para o município nos próximos anos”, 
disse Ratinho Junior. A secretaria comprou 48 caminhões-pipa em 2020 como parte de 

um programa de apoio aos municípios. Eles foram destinados a cidades de pequeno 
porte que têm mais dificuldades orçamentárias para adquirir um veículo desse porte.

RATINHO Jr inaugurou a pavimentação asfáltica e anunciou novos investimentos para o município

JOSE FERNANDO OGURA/AEN

é assim. Agora melhorou demais, 
1.000%”, acrescentou. “Essas 
obras vão agilizar o trânsito e o 
escoamento para os agricultores”.

DESENVOLVIMENTO URBANO
A SEDU está investindo R$ 

235,5 mil na pavimentação urbana 
de quatro ruas e R$ 258 mil em ilu-
minação pública com a instalação 
de 265 lâmpadas de LED em 13 
ruas de São Jorge do Patrocínio.

A pavimentação em CBUQ inclui 
serviços preliminares, terraplenagem, 
base e sub-base, revestimento, meio-
-fio, sarjeta, serviços de urbanização, 

sinalização de trânsito, iluminação 
pública, drenagem de águas pluviais, 
ensaios tecnológicos e placas de 
comunicação visual. A previsão de con-
clusão das obras é no ano que vem.

“Temos uma parceria impor-
tante com o município. São obras 
completas de pavimentação e 
revitalização das ruas”, afirmou 
o secretário de Desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas, João 
Carlos Ortega. “E não paramos por 
aí. Estamos estudando a constru-
ção de um distrito industrial para 
promover a geração de emprego e 
renda São Jorge do Patrocínio”.
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O Governo do Estado 
pagou R$ 2.038.316.786,35 
em precatórios até mea-
dos de setembro de 2020, 
somando todas as moda-
lidades estabelecidas na 
legislação, entre aquelas 
da sequência natural e os 
acordos. Esses pagamen-
tos fazem referência aos 
processos executados 
perante o Juízo Auxiliar 
de Conciliação de Pre-
catórios, do Tribunal de 
Justiça, homologações de 
Acordos Diretos (1ª e 3ª 
Rodadas) nas Câmaras 
da Procuradoria-Geral do 
Estado (PGE) e a ordem 
cronológica.

“A quitação dos pre-
catórios é par te de um 
compromisso de encer-
rar questões judiciais 
muito antigas, e neste 
ano eles foram funda-
mentais para injetar 
recursos na economia 
em um momento de 
necessidade, principal-
mente entre os mais 
vulneráveis”, afirma o 
governador Ratinho Jr. 
“Esses pagamentos são 
resultados dos esfor-
ços coordenados dos 
nossos procuradores e 
do Poder Judiciário para 
diminuir o tempo de 
espera das empresas e 
da população”.

Conforme o Tribu-
nal de Justiça, a maior 
par te  do bo lo  (R$ 
1.734.252.528,59) diz 
respeito a precatórios 
apresentados em ordem 
cronológica, de dívidas 
ainda referentes a 1998. 

Quitados R$ 2 bi
em precatórios

Eles foram pagos até 
agosto de 2020.

No começo do ano, 
por exemplo, foi quitada 
a última par te de uma 
dívida bilionária com 
uma construtora que 
estava emperrada há 30 
anos no Paraná.

Também foram R$ 
147.292.533,61 em 
1.546 pagamentos super-
preferenciais, referentes 
a pedidos que levaram 
em consideração credo-
res com doença grave, 
idade avançada ou algum 
tipo de deficiência. Foram 
1.294 credores beneficia-
dos na Justiça Estadual, 
250 no Tribunal Regio-
nal do Trabalho e dois 
no Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região.

Os outros pagamentos 
foram feitos em rodadas 
de negociação que têm 
atuação destacada da 
PGE e que ajudam a dimi-
nuir o passivo do Paraná.

Foram, por exemplo, 
R$ 147.737.016,13 em 
520 acordos pela Pri-
meira Rodada de Acordo 
Direto em Juízo Auxiliar 
de Conciliação de Pre-
catórios, modalidade 
ancorada no Decreto 
2.566/2019. O Estado 
autorizou o percentual 
de deságio na concilia-
ção de precatórios em 
até 40% - escalonado 
conforme o ano orça-
mentário. Nos acordos já 
realizados nessa variante 
houve economia de R$ 
52.896.466,54 aos 
cofres públicos.

Há vagas
Entre admissões e demissões, 
o Paraná abriu 28.341 vagas 
entre junho e agosto. O 
governador Ratinho Junior 
disse que a evolução dos 
últimos 90 dias reforça a 
retomada da economia 
paranaense: “São números 
que mostram que as decisões 
tomadas pelo Estado estavam 
certas, mesmo diante de 
um cenário de incertezas 
decorrente da pandemia. A 
evolução é nítida e esperamos 
fechar o ano com uma taxa 
ainda mais robusta”.

Frentes de batalha
A saúde do Paraná tem, no 
momento, três grandes frentes 
de “batalha”: a covid-19, o 
novo ano epidemiológico 
da dengue e a campanha de 
multivacinação que segue até o 
fim de outubro.  As três frentes 
foram destaques da Comissão 
de Intergestores Bipartite, 
que reuniu 200 diretores de 
regionais estaduais e secretários 
municipais de saúde.

Apoio
Após desistir de disputar 
a prefeitura, o ex-prefeito 
e deputado Gustavo Fruet 
(PDT) gravou vídeo de apoio 
à campanha do deputado 
Goura, candidato a prefeito de 
Curitiba.

Vice-líderes
O presidente Jair Bolsonaro, 
recebeu no Palácio da Alvorada, 
os 14 novos vice-líderes 
do governo na Câmara dos 
Deputados. A partir de agora, 
cada partido da base de apoio 
ao governo tem um vice-líder. 
Bolsonaro agradeceu aos 
deputados por aceitarem o 
desafio. “Obrigado por nos 
ajudar a entregar um Brasil 
muito melhor que recebemos 
pra quem nos suceder no 
futuro”, disse.

Nova moda
Com as eleições durante a 
pandemia do coronavírus e 
a pauta da saúde em alta, o 

número de candidatos que 
usam alguma referência à 
área no nome de campanha 
aumentou 81,5% no Paraná, 
em relação às eleições de 
2016. O TSE afirma que são 
639 candidatos que usam 
“do postinho”, “da saúde”, 
“da farmácia” e “do hospital” 
nos nomes, entre outras 
referências à área.

Superávit
O Estado fechou o segundo 
quadrimestre de 2020 com um 
superávit primário de R$ 666,99 
milhões, segundo o secretário 
Renê Garcia Júnior. (Fazenda). 
O secretário destacou que, 
mesmo com o resultado 
aparentemente favorável, há 
o temor de piora no cenário 
em 2021, com o fim do auxílio 
emergencial do governo federal 
e a retomada da cobrança 
das dívidas dos estados com a 
União no ano que vem.

Orçamento
Renê Garcia Júnior afirmou 
que, apesar da crise, o Estado 
tem cumprido suas obrigações 
orçamentárias, e que é 
preciso manter ações para 
que o equilíbrio financeiro 
seja mantido durante os 
próximos anos.

Saúde infantil
A ex-governadora Cida 
Borghetti pediu ao ministro 
Eduardo Pazuello (Saúde) a 
inclusão de médicos pediatras 
no programa Médicos pelo 
Brasil. A embaixadora da OMF 
(Organização Mundial da Família) 
reforçou o pedido da Sociedade 
Brasileira de Pediatria.

Saúde infantil II
A ex-governadora também 
entregou ao ministro Pazuello 
demandas da Santa Casa de 
Curitiba e tratou também sobre 
as obras de finalização e as 
necessidades para o início da 
operação do Hospital da Criança 
de Maringá. A obra atingiu 80% 
de conclusão em meados de 
agosto e a entrega está prevista 
para outubro deste ano.
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Sesa desativa em Umuarama 
25 leitos de Enfermaria Covid

Três homens de 35, 36 e 70 
anos e uma mulher de 27 anos 
são os quatro casos de covid-19 
confirmados pela saúde municipal 
em Umuarama, nesta quinta-feira 
(1º). Com a redução no número de 
casos diários e a queda na ocupa-
ção de leitos hospitalares, notada 
nos últimos dias, a Secretaria de 
Estado da Saúde decidiu desativar 
25 dos 40 leitos de enfermaria 
habilitados para pacientes positi-
vos ou com suspeita de infecção 
pelo coronavírus na região de 
Umuarama, conforme ofícios enca-
minhados aos hospitais Cemil e 
Uopeccan na última semana.

Para a decisão, o governo consi-
derou a redução de casos em todo o 
Estado, a taxa de ocupação em baixa 
tanto na cidade quanto na macrorre-
gião Noroeste e a Deliberação CIB 
143/2020, que define os critérios 
para ativação e desativação de leitos 
exclusivos para Covid-10 no Paraná. 
Com isso, a partir desta quinta-feira 
a região de Umuarama (21 municí-
pios) passa a dispor de 20 leitos de 
UTI e de 15 leitos de enfermaria, 
exclusivos para Covid-19.

Com as quatro confirmações 
desta quinta-feira, Umuarama passa a 
ter 1.158 pessoas contaminadas pelo 
coronavírus desde o início da pande-
mia, das quais 1.012 já estão recupe-
radas e 18 morreram. Há ainda 120 
positivados em isolamento domiciliar, 
três pacientes internadas em unida-
des de terapia intensiva (UTI) e cinco 
em enfermaria. Além desses casos, 
a Secretaria de Saúde acompanha 
90 pessoas com suspeita de infec-
ção, com uma delas internada em 
enfermaria e as demais isoladas. Já 
foram descartadas 4.722 suspeitas 
do total de 5.970 notificações regis-
tradas até o momento.

Nesta quinta-feira a ocupação 

de leitos de UTI Covid estava 
em 25% – com cinco pacientes 
internados e 15 leitos livres. Já 
nas enfermarias, com a redução 
do número de leitos a taxa de 

ocupação aumentou bastante (para 
66%) embora o total de pacientes 
esteja próximo do registrado no dia 
anterior. Havia 10 pessoas hospita-
lizadas e cinco leitos livres.

COM a redução dos casos diários, a Secretaria de Estado decidiu desativar 25 dos 40 leitos de enfermaria 
habilitados para pacientes infectados

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE MARINGA E REGIÃO/PR E SINDICATO DOS 

TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE COLORADO.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

Os presidente dos Sindicatos acima citado no uso das atribuições que lhe são conferidas, vem 
através deste convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os trabalhadores nas indústrias no 
âmbito de suas bases territoriais da categoria “ADUBOS, FERTILIZANTES E CORRETIVOS 
AGRÍCOLAS”, para participarem de uma assembléia geral ordinária que se realizará (se Deus permitir) 
no Dia 08/10/2020 ás 17:00 hs em primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato dos Trab. 
nas Ind. Quim. Farm. De Maringá e Região/PR situada á Rua Marçal Candido Siqueira nº 398 nesta 
cidade de Maringá Estado do  Paraná, onde será deliberada a seguinte pauta do dia:
- Leitura e aprovação da ata anterior
- Leitura, Discussão e Aprovação da Pauta de Reivindicações Unificada a ser apresentada ao 

Sindicato Patronal.
- Aprovação da Taxa de Contribuição Assistencial a ser revertida em favor dos Sindicatos, em 

conformidade com a Lei nº 13.467/2017.
- Poderes para as Diretorias Assinar Acordos por empresa.
- Poderes para as Diretorias assinar a Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2021 ou no caso de 

insucesso ajuizar dissídio coletivo.
Não tendo número suficiente de trabalhadores em primeira convocação, será feita a segunda convocação 
01(uma) hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da 
maioria. MITCHEL DE OLIVEIRA CAMPOS, Presidente: S.T.I. QUIM. FARM. DE MARINGÁ E
REGIÃO /PR, VANDER DE OLIVEIRA CAMPOS, Presidente: S.T.I. QUIM. FARM DE COLORADO,
Maringá, 02 de Outubro de 2020.

Estabelecido regime excepcional 
de trabalho para os servidores

A Prefeitura de Umua-
rama publicou o Decreto 
279/2020 ontem (1º), 
que estabelece regime 
excepcional e rotina de 
trabalho para o servidor 
da administração muni-
cipal direta e indireta 
diante da emergência de 
saúde pública decorrente 
da pandemia de covid-19, 
que prevê o regime de 
teletrabalho para algu-
mas situações.

Podem ader i r  ao 
regime os ser vidores 
com 60 anos ou mais, 
gestantes em qualquer 
período gestacional, 
lactantes com filhos 
de até seis meses ou 
pessoa com condição 
cardíaca descompen-
sada (insuficiência car-
díaca, infar tado, revas-
cularizado, por tador de 
arritmia ou hiper tensão 
ar terial sistêmica des-
compensada) ou cardio-
pata grave.

Também se enquadra 

o servidor com pneumo-
patia grave ou situação 
pneumática descom-
pensada (por tador de 
Doença Pulmonar Obs-
trutiva Crônica – DPOC), 
asma moderada ou grave, 
imunodeprimido, doente 
renal crônico em estágio 
avançado, que possua 
doença hepática em está-
gio avançado, diabético 
conforme juízo clínico ou 
por tador de obesidade 
(IMC > 40).

A condição clínica 
deverá ser comprovada 
perante a chefia. As 
tarefas serão acorda-
das entre a chefia ime-
diata e o servidor, sendo 
necessária a autorização 
do secretário municipal, 
presidente da Câmara 
ou chefe máximo da 
entidade da administra-
ção pública indireta.

Ser vidores em tele-
trabalho terão seus 
pedidos de licença e 
de férias analisados e 

tramitados com priori-
dade, podendo ser con-
cedidos de acordo com 
a conveniência da admi-
nistração, sem benefí-
cio de adicional noturno 
e vale-transpor te. Para 
adesão ao regime de tra-
balho o servidor deverá 
preencher e entregar 

formulários de auto-
declaração (indicando 
a hipótese em que se 
enquadra) e de teletra-
balho (descrição das ati-
vidades a serem desem-
penhadas e as metas) 
bem como parecer e des-
pacho, que estão anexos 
ao edital 279/2020.

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,24 - 0,70 2,44
IGP-M (FGV) 2,74 4,34 14,40 17,94
IGP-DI (FGV) 3,87 - 11,13 15,23

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
2/9 a 2/10 0,5000 0,1159 0,0000
3/9 a 3/10 0,5000 0,1159 0,0000
4/9 a 4/10 0,5000 0,1159 0,0000
5/9 a 5/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,22% 19,85 
Vale ON -0,42% 58,86 
ItauUnibanco PN +0,13% 22,52 
IRB Brasil ON +8,14% 8,10 
Cogna ON +6,56% 5,52 
Azul PN +5,41% 25,70

IBOVESPA: +0,93% 95.478 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0927 1,1302 1,1794
IGP-DI (FGV) 1,1037 1,1523 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,56
Libra est.. 0,78
Euro 0,85
Peso arg. 76,25

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 5,6520 5,6530 +0,7%
PTAX  (BC) +0,1% 5,6435 5,6441 +0,1%
PARALELO +0,9% 5,5000 5,9300 +0,9%
TURISMO +0,9% 5,5000 5,9100 +0,9%
EURO +0,3% 6,6311 6,6341 +0,3%

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 01/10

Iene R$ 0,0535
Libra est. R$ 7,28
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1238,39 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 01/10

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 01/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 152,00 11,8% 20,6%
SOJA Paranaguá 153,00 8,5% 14,2%
MILHO Cascavel 57,00 1,8% 3,6%

SOJA 1.023,50 0,00 7,2%
FARELO 345,00 5,30 13,0%
MILHO 382,75 3,75 6,9%
TRIGO 570,25 -7,75 1,1%

SOJA 134,11 1,3% 15,4%
MILHO 54,98 1,2% 8,7%
TRIGO 65,49 0,5% 8,8%
BOI GORDO 237,29 0,0% 6,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 01/10 PR DIA 30d.

Em 01/10 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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Procedência
dos veículos

O deputado estadual 
Soldado Fruet (PROS) 
apresentou na Assem-
bleia Legislativa do 
Paraná um projeto de lei 
que obriga as revendedo-
ras de veículos usados e/
ou seminovos do Estado 
a informar ao consumidor 
se o veículo colocado à 
venda é oriundo de leilão, 
locadora, recuperado ou 
salvado de seguradoras.

“O objet ivo desta 
proposta é defender 
o direito dos consumi-
dores paranaenses, 
garantindo que o com-
prador saiba a pro -
cedência do veículo 
que está adquirindo”, 
explica o integrante da 
Comissão de Defesa do 
Consumidor. Segundo 
ele, “com esta informa-
ção, a pessoa poderá 
se precaver de proble-
mas futuros, como pos-
síveis problemas mecâ-
nicos ou até mesmo a 
inviabilidade de contra-
tação de seguro”. 

O projeto está fun-
damentado no ar tigo 
6º, inciso III, do Código 
de Defesa do Consu-
midor (Lei Federal nº 
8.078/1990), que trata 
do direito à informação 
adequada e clara sobre 
os diferentes produtos 
e serviços, com especi-
ficação correta de quan-
tidade, características, 

composição, qualidade, 
t r ibu tos  inc iden tes 
e preço, bem como 
sobre os riscos que 
apresentem.

Se a revenda deixar 
de informar a procedên-
cia do veículo, o texto 
prevê multa de 50 a 200 
Unidades Padrão Fiscal 
do Paraná (UPF/PR) à 
revenda. No mês de outu-
bro, uma UPF/PR vale 
R$ 106,86 e as multas 
correspondem a, respec-
tivamente, a R$ 5.343 e 
R$ 21.372. Conforme o 
projeto, em caso de publi-
cidade de informação 
sabidamente inverídica, 
como, por exemplo, anun-
ciar apenas como usado 
um veículo sinistrado ou 
utilizado previamente por 
locadora, o estabeleci-
mento poderá ser mul-
tado entre 100 e 200 
UPF/PR, ou seja, de R$ 
10.686 a R$ 21.372, 
podendo o limite ser 
dobrado em caso de 
reincidência. 

“Já existem projetos 
de leis com teor similar 
e em estágio mais avan-
çado tramitando em outros 
estados, como no Espírito 
Santo, por isso esperamos 
que o Paraná também res-
guarde os princípios que 
protegem os consumido-
res, neste caso o da infor-
mação”, destacou o depu-
tado Soldado Fruet.

Nova esquerda
Além do PCO e do Psol, os 
mais aguerridos partidos 
de esquerda já conhecidos 
de anos para cá, uma nova 
sigla com viés de esquerda 
radical surge discreta e 
ainda desconhecida dos 
brasileiros na disputa deste 
2020. Aprovado em 2016 
pelo TSE, mas oficializado 
com direito a disputar 
eleição no fim do ano 
passado, o Unidade Popular 
Socialista (UP) se junta aos 
outros 32 partidos do País 
e vai lançar candidatos a 
prefeito em nove capitais 
e algumas cidades do 
interior. Não é pouco para 
um novato sem verba. Os 
nomes do UP disputarão 
prefeituras das capitais 
João Pessoa, Fortaleza, 
Goiânia, Recife, Rio 
Branco, Teresina, Vitória, 
Maceió e Manaus. 

Gourmetizou
Além de oito trocarem 
de nome, para tentar 
driblar o eleitor dos seus 
escândalos, temos agora 
a “gourmetização” dos 
partidos: o vermelhão PCdoB 
virou verde e amarelo.

Bons...
Na avaliação de fontes 
do Judiciário consultadas 
pela Coluna, os nomes 
esquentados na mídia 
ligados diretamente ao 
presidente Jair Bolsonaro, 
como o ministro da Justiça, 
André Mendonça, e o 
ministro da Secretaria de 
Governo, Jorge Oliveira, não 
têm envergadura para uma 
vaga no Supremo Tribunal 
Federal. 

...mas nem tanto
Mendonça se queimou em 
Brasília com a revelação 
do dossiê contra 
funcionários classificados 
de esquerdistas; e Oliveira 
é um militar, o que não é 
de bom agrado das hostes 
e da cúpula do Judiciário. 
A conferir.

O Sistema
A iminente indicação de 
novo ministro para o STF 
pelo presidente da República 
remete, novamente, a 
críticas do modelo de 
escolha que empodera o 
chefe da nação. O Brasil 
tem o mesmo sistema dos 
Estados Unidos e outras 
grandes democracias. Mas 
há exemplos diferentes e, 
digamos, mais pluralistas e 
democráticos bem perto.

Outros modelos
Na Bolívia, os ministros das 
Cortes são escolhidos por 
conselho de sete notáveis 
de setores da sociedade. No 
Equador, há sistema misto: os 
ministros são escolhidos por 
votos dos Poderes Executivo 
e Legislativo, mas também 
com aval ou não de uma 
Câmara de representantes da 
sociedade civil.

Marco do Saneamento
Dados inéditos extraídos 
de análises do Índice de 
Sustentabilidade da Limpeza 
Urbana 2020, feito em 
parceria do Sindicato 
Nacional das Empresas de 
Limpeza com a consultoria 
PwC: o segmento tem 
chance de ampliar 
operações de reciclagem em 
oito vezes, com base nos 
30% de reaproveitamento 
de materiais recomendado 
pela ONU.

Cadê o aterro?
Outras oportunidades estão 
nos 50% dos municípios 
que não são atendidos com 
destinação final do lixo 
ambientalmente adequado 
e nos quase 18 milhões de 
habitantes que ainda não 
possuem o serviço de coleta 
domiciliar regular no Brasil.
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Acusado de desferir nove facadas 
na companheira será julgado hoje

Leide Galdino, estará presente e 
será uma das testemunhas do julga-
mento do ex companheiro Antonio Mar-
tins da Silva, que acontece hoje à partir 
das 9h no Tribunal do Júri do Fórum de 
Umuarama. A mulher foi vítima de uma 
tentativa de homicídio no final do ano 
de 2018. Ela foi atingida com 9 golpes 
de faca, desferidos pelo acusado, que 
ficou preso aguardando pelo julgamento.

À época, Leide tinha 52 anos e saía 
do colégio Honda Kamal, onde estudava, 
por volta das 22h50 da quinta-feira, de 
22 de novembro. A mulher foi cercada 
pelo ex companheiro, e esfaqueada.

Segundo consta na denúncia feita 
pelo Ministério Público, Leide teria ini-
ciado um relacionamento amoroso com 
Silva que passou a ficar conturbado no 
decorrer do tempo. Isso em razão do 
ciúme que Silva tinha da mulher que 
o tornou agressivo e passou a vigiá-
-la, lhe telefonando inúmeras vezes 
ao dia, além de acusar a mulher de 
estar mantendo relacionamentos com 
outros homens. Este comportamento 
teria motivado a separação do casal.

Como o denunciado não aceitava o 
rompimento começou a perseguir a mulher 
até o colégio e, na noite do crime, a cer-
cou tão logo ela saiu da aula e retornava 
para casa. Quando ela estava na avenida 

Brasil, foi alvo dos ataques.
Antes dos golpes, o acusado se mos-

trou presente à vítima, a chamando para 
uma conversa, mas ao se aproximar, 
passou a desferir vários golpes.

A cena foi gravada por câmeras 
de segurança de estabelecimentos 
comerciais nas imediações e as ima-
gens foram entregues aos cuidados da 
Polícia Civil.

Nas gravações, foi verificado que o 
autor do crime só parou de desferir os 
golpes quando um carro se aproximou 

e acendeu a luz alta, clareando a cena 
e fazendo com que o autor deixasse o 
local, antes que fosse capturado.

O homem fugiu correndo, mas foi 
capturado no dia seguinte. A mulher, 
ferida na cabeça, no ombro, no braço 
esquerdo, na coxa esquerda e no 
abdome, sofrendo perfuração no estô-
mago, resistiu aos ferimentos graves. 
Ela foi rapidamente socorrida por uma 
ambulância do Samu e encaminhada 
às pressas ao hospital de plantão em 
Umuarama e sobreviveu ao atentado.

O julgamento acontece hoje no Fórum de Umuarama e não será aberto ao público, devido às restrições por 
conta da pandemia
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GDE apreende tijolo
de crack na rodovia
Integrantes do Grupo de Dili-

gências Especiais (GDE) da Polí-
cia Civil de Umuarama detiveram 
na tarde de ontem (quinta-feira, 
1º) um homem de 38 anos, que 
foi acusado de tráfico de drogas. 
Com o detido, os investigadores 
localizaram um tijolo que pesou 
um quilo de crack.

Os investigadores relataram 
que o monitoramento do suspeito 
vinha sendo realizado há cerca de 
seis meses e foi iniciado quando 
ele foi descoberto transportando 
numa mala, cerca de 80 quilos de 
maconha. Depois que foi preso, 
conseguiu a liberdade, respon-
dendo á acusação, naquela oca-
sião, em liberdade.

De acordo com os policiais, 
por outras duas vezes o acusado 
foi detido com drogas e não foi 
mantido em cárcere. Desta vez, 
os policiais descobriram que 
o suspeito estaria retornando 
à Umuarama com um quilo de 
crack. Ele vinha de Mariluz, con-
duzindo uma caminhonete Ford 

Ranger, de cor verde, quando foi 
abordado per to de uma das pis-
cinas à beira da rodovia PR-468.

Depois de uma rápida conversa, 
o detido confessou que estava 
transportando a droga.

O t i jolo de crack, que foi 
comprado pela quantia de R$ 
25 mil, foi encontrado em um 
compar timento oculto na carro-
ceria do veículo.

Segundo o proprietário do entor-
pecente, a droga seria comerciali-
zada em pequenas porções, pois 
ele estaria sofrendo de problemas 
de saúde e usuária o dinheiro arre-
cadado para o tratamento.

Como resultado, foi colocado 
novamente atrás das grades, onde 
permanece à disposição da Justiça.

Furto na rodovia
Um ladrão invadiu uma pequena 
fábrica de móveis planejados às 
margens da rodovia PR-489 entre 
Umuarama e Xambrê, por volta da 
1h e as imagens do crime foram 
capturadas pelas câmeras de 
monitoramento do estabelecimento. 
O criminoso estourou a porta de 
vidro, revirou os balcões e depois 
retirou um telefone celular e 
um televisor de 32 polegadas do 
escritório, fugindo com um comparsa 
que o aguardava do lado de fora em 
uma motocicleta. A PM foi acionada, 
compareceu ao local, fez buscas mas 
não encontrou os autores do crime.

O tijolo de crack, comprado por R$ 25 mil, foi 
encontrado em um compartimento oculto na car-
roceria da caminhonete

ALEX MIRANDA
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Tempo de promoções
O clima das campanhas do Dia das 
Crianças e Umuarama Liquida já 
contagia a região da Amerios. Uma 
das preocupações dos organizadores é 
reforçar ao máximo a importância de 
respeitar os protocolos de segurança 
em relação à pandemia.

Com o coração
Um belo vídeo, intitulado ‘Os 
Melhores Presentes vêm do Coração’, 
integra a campanha especialmente 
pensada para o Dia das Crianças. 
Sensibilidade à flora da pele. Vale 
conferir nas redes sociais da Aciu.

Observações
Em relação à campanha específica, 
cabe ressaltar algumas orientações do 
COE, que coordena o enfrentamento 
à Covid. Não será possível distribuir 
guloseimas ou brindes. Panfletagem 
também não pode. Um bom recurso 
é a utilização do sistema de som do 
próprio estabelecimento.

Queima de estoque
Em substituição à tradicional Ponta 
de Estoque, a Umuarama Liquida 
entra em cena  nos dias 8 (quinta), 9 
(sexta) e 10 (sábado). Sob o comando 
do Conselho da Mulher Empresária e 
Executiva, a certeza de uma infinidade 
de ofertas imperdíveis na maior 
‘queima de estoque’ do ano.

Intercâmbio
Muito gratificante o encontro com os 
professores Marcelo Rodrigues, presidente 
do Conselho de Desenvolvimento 
Econômico e Social de Cianorte (Codesc), 
e Bruno Oliveira, coordenador multicampi 

da Unipar. Como bem observou Carla Regina 
Moreira Frasquette, presidente do Conselho 
da Mulher Empresária e Executiva da Aciu, 
um aprendizado que certamente norteará as 
ações em torno da formulação do Plano de 
Desenvolvimento Econômico de Umuarama. 
Estreitar laços para potencializar em conjunto.

Em falta
Comerciantes de Umuarama relatam 
estar diante de um baita problema 
diário: a escassez de moedas nos 
estabelecimentos. Complicado passar 
o troco. As que mais estão em falta são 
as de menor valor (R$ 0,10, R$ 0,25 e 
R$ 0,50). Alguns empresários avaliam, 
informalmente, que entre os principais 
motivos para a redução da circulação de 
moedas está uma mudança de hábito 
do consumidor, dada a explosão de 
pagamento com dinheiro digital.

Da crise à oportunidade
Destaque na agenda o programa 
“Reinvente a sua Cidade – da crise 
à oportunidade”. Tendo como base a 
qualificação e treinamento, objetiva 
proporcionar aos municípios ações de 
fortalecimento e disseminação de políticas 
públicas, por meio do trabalho em rede, 
envolvendo as organizações municipais, o 
setor produtivo e o governo do Estado.

Amerios
Na primeira etapa do programa, serão 
realizados nove encontros regionais 
para orientação e uso do Manual 
Técnico do “Reinvente sua Cidade”. 
Os eventos começam na Amerios 
(Associação dos Municípios de Entre 
Rios) e na Amusep (Associação dos 
Municípios do Setentrião Paranaense), 
no dia 5. Inscrições via link - https://
cutt.ly/if2Mjwi.

Caged
Pelo terceiro mês consecutivo, o Paraná 
apresentou saldo positivo na criação 
de empregos com carteira assinada. 
Entre admissões e demissões, o 
Estado conseguiu abrir 17.061 postos 
de trabalho em agosto, aumento de 
93% em relação a julho.  É o melhor 
desempenho desde o início da 
pandemia, em março. Dados do Caged.

Segurança do eleitor
O TSE aprovou a inclusão nas normas 
eleitorais das medidas previstas no 
Plano de Segurança Sanitária para as 
eleições municipais de novembro. 
Entre outras medidas, os eleitores só 
poderão entrar nos locais de votação 
se estiverem usando máscaras faciais e 
deverão higienizar as mãos com álcool 
em gel antes e depois de votar. Também 
foi oficializada a expansão do horário de 
votação, que começará as 7h.

Arrecadação de brinquedos
A campanha Paraná Piá arrecada 
brinquedos que farão a alegria de muita 
crianças que estão em tratamento 
médico. É possível colaborar até a 
próxima segunda-feira (5). Em Umuarama 
as doações podem ser entregues no 
quartel do Corpo de Bombeiros (avenida 
Presidente Castelo Branco)

Outubro Rosa
Estamos no Outubro Rosa. A campanha 
visa divulgar a luta contra o câncer de 
mama mediante a conscientização da 
população feminina para os riscos da 
doença e a importância da mamografia 
e do diagnóstico precoce. Ao longo 
do mês serão desenvolvidas ações e 
palestras ressaltando a necessidade da 
realização de exames rotineiros para 
a prevenção. De acordo com o INCA, 
o câncer de mama é o que mais causa 
morte entre as mulheres. O risco cresce, 
principalmente, após os 50 anos e o 
diagnóstico e tratamento precoce são 
essenciais para a cura.

“Nunca estrague o seu presente com 
um passado que não tem futuro” - Dalai 
Lama

Excelente Semana

A ACIU é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Excesso de trabalho ou preocupações podem causar 
dores de cabeça: controle o estresse. A saúde pede 
mais atenção. No amor, vai querer mais afinidades 
com o par. 

Touro 21/04 a 20/05
Ótimo entrosamento com os colegas. A Lua indica impre-
vistos ou preocupações, mas você terá iniciativa e criati-
vidade de sobra para driblar qualquer obstáculo. O amor 
recebe boas vibrações. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Manhã animada para quem trabalha em casa ou em 
parceria com parentes. Aproveite o astral para resolver 
questões do lar. Bom momento para iniciar namoro ou 
fortalecer a união com seu bem. 

Câncer 21/06 a 21/07
Suas ideias serão muito bem recebidas. Mas não espere 
moleza: encare as tarefas com disciplina para dar conta 
do recado. Explore seu charme para conquistar alguém 
ou animar o romance. 

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
Vai bater saudades de uma amizade, entre em con-
tato com ela! Um novo curso pode ajudar em projetos 
futuros. Mas seja discreto com os seus planos. A união 
pede mais confiança. 

Aquário 21/01 a 19/02
O período da manhã será perfeito para cuidar da apa-
rência. Vida social agitada: aceite convites para sair. 
Na paquera e no romance, valorize as afinidades e o 
companheirismo. 

Peixes 20/02 a 20/03
Inspire-se nas pessoas que admira para progredir. O céu 
convida a investir na carreira e na sua realização pessoal. 
Pode pintar uma nova paixão. Que tal definir metas para 
o futuro a dois? 

Mostre do que é capaz e lute com unhas e dentes para 
atingir seus objetivos. Controle seus impulsos para não 
meter os pés pelas mãos. Forte atração por alguém 
influente ou do trabalho. 

A Lua vai aumentar sua sorte: faça uma fezinha. Use sua 
criatividade e bom humor para se destacar no trabalho. 
Na paixão, seu charme ganhará reforço e ninguém vai 
resistir aos seus encantos. 

Você vai mostrar muita iniciativa e boa lábia no 
emprego. Vai se sair muito bem em tarefas que já 
domina e faz com segurança. À noite, programas 
caseiros serão favorecidos. 

No trabalho, será mais fácil expor suas ideias e defender 
suas opiniões. Ótimo dia para entrevistas de emprego. 
Clima animado na paquera. No sexo, revele e realize as 
suas fantasias. 

Trabalhar em equipe será uma boa opção para você 
no início do dia. Boas vibrações para o seu bolso. 
Amizade pode virar paixão. Vida a dois repleta de 
companheirismo. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Unidade
monetária
japonesa

(?) digital: principal
fonte de renda dos

portais da web

Operário

Tornar a 
conquistar

Corante
indicador

de pH

(?)
Nastácia,
criação de

Lobato

Flecha;
seta

Bronzeado,
em inglês

Imitar (o- 
bra alheia)

Naomi (?),
top model

e atriz
britânica

Flor para
a qual 

Guarare-
ma, em

São Paulo,
tem um
festival

Metal de
símbolo
"Ru", do
grupo da
platina

Fruto de
baga ama-
rela e doce Grupo de

pessoas ou coisas

Blusa curta

Vanessa
Gerbelli,

atriz

Está aí
(pop.)

Variedade
de uva

3/sin — tan. 4/abiu — pita — rubi. 5/dardo. 7/rutênio. 8/campbell — orquídea. 9/tornassol.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

ZOOM
BÁRBARA LEMES MIRANDA, na lente exclusiva da mammy Luci Lemes ilumina a coluna 

deste fim de semana -, no clima de quarenta graus.

“ A crença no milagre conduz 
ao ateísmo e não à fé”.

(Baruch Spinoza)

Cereja 
no Bolo

A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 

que comemoram ani-
versário. Nesta sexta 
(2)  vivas para Alline 
Cassiane Chagas de 
Souz  . No sábado 
(3) vivas Luciano 

Francisco de Oliveira 
Leandro, Priscila 

Rebucci Bezerra de 
Araújo. No domin-
go  (4) vivas para 

Dorimar Cleber Targa 
Pereira, Elvis Neiva, 
Jose Alcindo Gil e 

Gilda Anuto Bozelli. 
Na segunda (5) 

parabéns para Almei Barbosa, Paulinha 
caron, Carlos Bressiani, Luiz Batista Cibin, 
Simone Lais de David Fernandes Martins 

eUbirai Geraldo Gomes Junior. 
Da coluna: felicidades!

Líder Nata!
Na próxima segunda-feira (5), o Roda Viva 
entrevista a empresária Luiza Trajano, dona 
de uma das maiores redes de varejo do Bra-
sil, que recentemente provocou polêmica ao 
anunciar um programa de trainee exclusivo 
para negros. A mulher mais rica do Brasil, 
que ocupa a 8ª posição na lista da revista 
Forbes, participa do programa apresentado 
por Vera Magalhães, a partir das 22h, com 
transmissão ao vivo pela TV Cultura. Agen-

de-se para as boas dicas da empresária. 

LUCI LEMES
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Quem quer ser engenheiro?

A Unipar está em campanha de vestibular [já com inscrições abertas] e o 
professor Patrik Lopes dá o recado: Entre as mais de cem opções de cursos 
de graduação, nove são para quem almeja ingressar no campo da engenha-
ria. Depois das Civil, Agronômica e Mecânica, a Unipar implantou também 

a Ambiental, da Computação, de Software, Elétrica, Mecatrônica e Química. 
Todas consolidadas e reunindo grande número de alunos.

ARQUIVO PESSOAL

Nossa receita de hoje vai ser muito fácil de  fazer 
(guacamole simples) com ingredientes brasileiros e 

da Rede Planalto! Não tem segredo nenhum, é aquela 
famosa receita “misturou, tá pronto”, em menos 
de 10 minutos você vai poder fazer um guacamole 
delicioso para servir com tortilhas, torradas, pão ou 

como preferir. * fonte: comidinhadochef

ANSIEDADE?
Estudos têm mostrado que os níveis de 

atividade física caíram durante o isolamento 
e permaneceram mais baixos até onde a 
quarentena foi flexibilizada. A queda do 
condicionamento físico pode ser seguido 

por um aumento do sobrepeso e obesidade 
na população, o que já é reconhecido por 
agravar casos de COVID-19. No Brasil, uma 
pesquisa da Universidade Federal de Minas 
Gerais (UFMG), aponta que quatro em cada 
dez pessoas ganharam peso durante o pan-
demia. Esse fenômeno não é isolado e tam-
bém foi registrado em países como a Itália, 
Israel, Reino Unido e França. Em Curitiba, o 
excesso de peso já está presente em 50,9% 
da população, sendo que 16% já são con-
siderados obesos, de acordo com o último 
levantamento da Pesquisa de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel) 
do Ministério da Saúde e a pandemia deve 

agravar ainda mais estes números.
GUACAMOLE

INGREDIENTES:
l2 abacates maduros (usei o avocado)
l1/2 cebola
lSuco de 1 limão
l1/2 xícara de coentro fresco
l1 pimenta dedo de moça
lsal a gosto

MODO DE PREPARO:
lCorte os abacates ao meio e retire a 
polpa;
DICA: use o abacate bem maduro;
lCorte a cebola em cubinhos peque-

nos, pique o coentro, pique a pimenta 
dedo de moça e descarte as sementes;
lTransfira todos os ingredientes, exceto o 
sal, para uma tigela e misture tudo muito 
bem, amassando com um garfo;

DICA: não precisa deixar muito amassado, 
o ideal é que fique rustico mesmo.
lAdicione o sal a gosto e misture nova-
mente;
lSirva em seguida.
DICA: se preferir, pique um pouco de 
tomate, sem semente, e misture ao gua-

camole. Fica muito gostoso também. 
DICA: não precisa deixar muito 
amassado, o ideal é que fique rustico 
mesmo.
lAdicione o sal a gosto e misture 
novamente;
lSirva em seguida.
DICA: se preferir, pique um pouco de 
tomate, sem semente, e misture ao gua-
camole. Fica muito gostoso também.
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GOL 1.0 SPECIAL
15/16, PRATA, COMPLETO

$ 32.900,00

HARLEY DAVIDSON CVO
15/15, PRATA, COMPLETO, 3.700 KM

R$ 79.9000,00

 

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

R$ 83.900,00

COBALT ELITE
18/19, PRATA, COMPLETO, AUT.

R$ 63.9000,00



15ESPORTEUMUARAMA, 2 DE OUTUBRO DE 2020

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 Unipar promoveu a 1ª Jornada 
Acadêmica Integrada de Ciências 
Empresariais, contemplando 
os cursos de Administração, 
Publicidade e Propaganda e 
Processos Gerenciais (presencial) e 
os do Núcleo de Gestão e Negócios 
(semipresencial), de Umuarama, 
Cascavel, Cianorte, Guaíra e 
Francisco Beltrão.

Professores das Unidades 
mediaram as palestras, ministradas 
por profissionais do Paraná e Rio 
Grande do Sul. A primeira foi com 
o administrador Jean Matos, que 
abordou a temática ‘Inovação e 
cenários complexos’. 

A segunda palestra foi com 
Marcelo Blume, que abordou 
sobre ‘Estratégias de vendas 
em tempos de pandemia’. 
Com uma programação 
diversificada, a terceira noite 
foi com a professora Joice 
Fabrício, que trouxe o tema 
‘Mulheres na gestão: histórico, 
desafios e tendências’. Ela 
apontou diferença entre 
sexo e gênero, falou das lutas 
dos movimentos feministas 
no mundo e promoveu 
reflexão com base no vídeo ‘A 

revolução das 15 esposas’. 
O professor Rodrigo Oliva, 

coordenador do curso de 
Publicidade e Propaganda, 
encerrou a Jornada falando 
sobre ‘Comunicação na era da 
mobilidade: um celular na mão e 
uma ideia na cabeça’. 

As palestras estão disponíveis nos 
links: 

https://www.youtube.com/
watch?v=IyLayaVHUUo&t=542s

https://www.youtube.com/
watch?v=q9UHCZUDiTA&t=4942s

https://www.youtube.com/
watch?v=Z91Z36VRHd8&t=3493s

https://www.youtube.com/
watch?v=qvXG8GNvKGU&t=2960s

Jornada de Ciências Empresariais foca 
cenários complexos no pós-pandemia

Vice-diretor na Fahor, Marcelo Blume fala 
sobre estratégias de vendas na pandemia

Em águas 
perigosas
O Umuarama Futsal tem 

mais um grande desaf io 
nesta sexta-feira (2). A equipe 
enfrenta o Tubarão, equipe da 
cidade de Tubarão, em Santa 
Catarina. O confronto acon-
tece na casa do adversário e 
os jogadores do time umuara-
mense estão no estado vizi-
nho desde ontem (1º). O jogo 
é válido pela Liga Nacional de 
Futsal. Esta é a segunda par-
tida das duas equipes. O pri-
meiro embate aconteceu na 
Capital da Amizade e terminou 
em empate (por 1 a 1).

O  Umuarama l ide ra  o 
grupo C, com 14 pontos. Na 
sequência vem o Pato Futsal 
que tem 10 pontos. O time de 
Pato Branco enfrenta o Joa-
çaba nesta quinta-feira (1º) 
e o resultado é muito impor-
tante para a classificação do 
grupo, pois os cinco melho-
res colocados seguem para 
as oitavas de final.

O jogo entre Umuarama e 
Tubarão acontece hoje às 17h 
e, por conta da pandemia os con-
frontos estão acontecendo sem 
a presença do público.
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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

Saiba mais em vestibular.unipar.br

VESTIBULAR UNIPAR 2021

Pautada na excelência e inovação. Assim caminha a Universidade Paranaense, Instituição com quase 
50 anos de tradição, destaque no Brasil pelos grandes e ousados investimentos. Para preparar bem 
os alunos para o mercado de trabalho coloca à disposição de todos professores de alto nível e uma 

megaestrutura de ponta. A proposta é formá-los com ótimas experiências no currículo.

Mais de cem cursos de graduação a seu dispor

• Administração
• Administração para 
bacharéis em Ciências 
Contábeis [segunda 
graduação]
• Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
• Ciências Contábeis 
• Ciências Contábeis 
para bacharéis em 
Administração [segunda 
graduação]
• Ciências Contábeis 
para bacharéis em 
Direito 
• Comércio Exterior
• Educação Física
• Engenharia de 
Produção 
• Filosofia 
• Formação Pedagógica 
em Filosofia 
• Formação Pedagógica 
em História 
• Formação Pedagógica 
em Letras
• Gastronomia
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
• Gestão da Produção 

EAD [a Distância]

Industrial
• Gestão da Qualidade
• Gestão da Tecnologia 
da Informação
• Gestão de 
Cooperativas
• Gestão de Recursos 
Humanos
• Gestão de Serviços 
Jurídicos e Notariais
• Gestão Financeira
• Gestão Hospitalar
• Gestão Pública
• Gestão Tributária
• História 
• História [segunda 
licenciatura]
• Letras
• Letras [segunda 
licenciatura]
• Logística
•Marketing
• Matemática
• Pedagogia
• Pedagogia [segunda 
licenciatura]
• Processos Gerenciais
• Secretariado
• Sistemas de 
Informação 
• Sistemas para Internet

Semipresencial

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito/noturno
• Direito/matutino
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia Mecânica

• Administração
• Análise e 
Desenvolvimento de 
Sistemas 
• Arquitetura e Urbanismo
• Biomedicina
• Ciências Biológicas
• Ciências Contábeis
• Design de Interiores
• Design de Moda
• Educação Física
• Engenharia Agronômica 
• Engenharia Ambiental
• Engenharia Civil
• Engenharia da 
Computação
• Engenharia de Software

Presencial/Umuarama

• Engenharia Elétrica
• Engenharia Mecânica
• Engenharia Mecatrônica
• Engenharia Química
• Estética e Cosmética 
• Farmácia
• Fisioterapia
• Gestão em Agronegócio
• Jogos Digitais
• Nutrição
• Processos Gerenciais
• Produção Audiovisual
• Publicidade e 
Propaganda
• Química Industrial
• Sistemas de Informação
• Terapia Ocupacional

• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia/integral
• Odontologia/noturno
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de 
Informação


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

