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UMUARAMA

Em Umuarama, mais 
de mil pessoas já se 
recuperaram do 
novo coronavírus
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Município e Estado estudam 
retorno das aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Educação estuda uma maneira de reativar o estudo presen-
cial na rede de educação de Umuarama. Para tanto, aguarda definições que poderão vir 
a ser tomadas pela Secretaria Estadual de Educação, que pretende iniciar o retorno das 

aulas presenciais em alguns colégios do Paraná no dia 19 deste mês, conforme informou 
o secretário Estadual de Saúde, Beto Preto, em audiência na Assembleia Legislativa do 

Paraná ontem pela manhã, durante a apresentação dos investimentos e medidas tomadas 
no combate ao coronavírus em todo o Estado. l Pág. 6

Aciu enfatiza sobre os 
cuidados da pandemia 
durante campanhas 
no comércio

Corpos encontrados 
em Tapejara não são 
de casal desaparecido 
em Goioerê

Conselho do Fundeb
Em sessão ordinária fechada ao público, vereadores aprovaram 

em segundo turno de votação um projeto de lei que altera 
detalhes sobre a eleição do Conselho Municipal do Fundeb 

e determina prazos para a realização de reuniões. O texto foi 
aprovado por unanimidade e a gora segue para sanção do 

chefe do Poder Executivo Municipal.  l Pág. 3
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Volta às aulas
O secretário da Saúde do Paraná, Beto Preto, admitiu nesta 
terça-feira (6), durante audiência na Assembleia Legislativa do 
Estado (Alep), que o governo estadual estuda a possibilidade 
de retomar as aulas em algumas escolas no dia 19 de outubro 
(uma segunda-feira). Essa volta, se aprovada, ocorrerá em 
áreas com melhores índices epidemiológicos, para as quais será 
aplicado um plano-piloto de retomada das atividades.

Pressionado
O ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública 
Sérgio Moro está sendo pressionado pela família para 
sair do Brasil e virar professor de Direito em outro país, 
provavelmente nos Estados Unidos. O que a família deseja, no 
fundo, é que ele desista de um projeto político que poderia 
incluir uma candidatura à Presidência da República em 2022. 
A esposa Rosângela, tem repetido a interlocutores que o 
marido já deu a contribuição que tinha que dar ao Brasil e que 
a política partidária, com seus embates selvagens, não seria 
para ele. Estaria na hora de novamente cuidar da vida pessoal 
e profissional. Moro já disse a políticos que não se sente 
inclinado a disputar um cargo eleitoral.

De bem
Depois da troca de farpas na semana passada, o presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, se reconciliaram durante jantar na noite da segunda (5), que 
reuniu várias pessoas, entre elas o presidente do Senado Federal, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP), e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, 
além do senador Renan Calheiros (MDB-AL). Maia pediu desculpas 
e disse ter sido “grosseiro” com Guedes. O deputado lembrou que 
o ministro foi único do governo Bolsonaro a apoiá-lo em sua eleição 
para a presidência da Câmara e voltou a falar sobre a importância da 
agenda de reformas. Guedes também se desculpou e disse que os 
interesses do Brasil estão “acima de quaisquer divergências”.

Páscoa salgada
A Justiça eleitoral 
condenou o prefeito de 
São Carlos do Ivaí, José Luiz 
Santos (Solidariedade), à 
inelegibilidade por oito anos. 
O gestor era candidato à 
reeleição e teve aplicadas 
ainda as sanções de multa 
e cassação do registro e do 
diploma. A representação 
foi feita pela Promotoria de 
Justiça de Paraíso do Norte. 
O Ministério Público também 
ajuizou ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa, 
acusando o prefeito, em abril, 
a distribuição de mais de mil 
ovos de chocolate a diversas 
pessoas, incluindo servidores 
e estagiários das secretarias 
municipais.

Recursos do Fundeb
A investigação apurou 
que os insumos para 
confecção dos doces foram 
adquiridos com recursos 
do Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da 
Educação Básica (Fundeb), 
que legalmente devem ser 
destinados exclusivamente 
para financiar despesas de 
manutenção e desenvolvimento 
da educação básica. Conforme 
o MPPR, o gestor municipal 
ainda promoveu a entrega 
pessoal dos ovos de chocolate 
a inúmeras pessoas, 
registrando fotos do evento, 
posteriormente utilizadas para 
promoção pessoal nos meios 
de comunicação oficial do 
Município.
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Durante a sessão ordinária rea-
lizada na noite da última segunda-
-feira (5) foi apresentado o Projeto 
de Lei 23/2020, com a proposta 
de alteração nos dispositivos da Lei 
Municipal nº 3.068, de 28 de agosto 
de 2007. O texto foi assinado pelo 
Poder Executivo e tem por objetivo 
modificar detalhes referentes à elei-
ção do Conselho do Fundeb e das 
diretrizes relativas a este contexto. 
A proposição também determina pra-
zos para a realização de reuniões do 
referido Conselho.

Submetido à votação, o texto 
foi aprovado por unanimidade em 
segundo turno. Agora será enca-
minhado para sanção do Chefe do 
Poder Executivo Municipal.

DETALHES
Entre as alterações a exigência 

é da presença no conselho, de um 
representante dos professores das 
unidades educacionais públicas 

Vereadores alteram legislação do 
Conselho Municipal do FUNDEB

Inconsistência legal
Consta ainda no projeto que a educação infantil, é a primeira etapa da educa-

ção básica e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 
anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade. “Desse modo, a expressão ‘escolas públicas 

municipais’ não abarca o ensino infantil, primeira etapa da educação básica, mas 
apenas o ensino fundamental e médio, uma vez que a educação infantil em Umua-
rama, é prestada em unidades denominadas Centros de Educação Infantil. Diante 

dessa inconsistência legal, em reunião do Conselho Municipal do FUNDEB, os 
membros propuseram a alteração do termo “escolas públicas municipais”, assim 

como da periodicidade das reuniões.

municipais; de um representante 
dos diretores das unidades educa-
cionais públicas municipais; de um 
representante dos servidores téc-
nico-administrativos das unidades 
educacionais públicas municipais e 
de um representante dos pais de 
alunos das unidades educacionais 
públicas municipais.

O texto determina ainda que 
as reuniões do Conselho sejam 
realizadas bimestralmente, com 
a presença da maioria de seus 

membros, e, extraordinariamente, 
quando convocados pelo Presi-
dente ou mediante solicitação por 
escrito de pelo menos um terço 
dos membros efetivos.

Na mensagem enviada pelo Exe-
cutivo à presidência da Câmara, foi 
salientado que, a despeito de a Lei 
Federal 11.494/2007, que regu-
lamenta o FUNDEB, existe a men-
ção de que os Conselhos, em nível 
municipal, devem estar compostos 
por tais membros.

APROVADO em segundo turno, texto volta para o Executivo para sanção do prefeito

ASSESSORIA
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Ciências
Contábeis

Despertar o senso solidá-
rio. Este é o objetivo do pro-
jeto de extensão ‘Responsa-
bilidade Social e Cidadania’, 
desenvolvido pelo curso de 
Ciências Contábeis da Univer-
sidade Paranaense – Unipar.

Todo ano a campanha 
alcança ótimos resultados 
(já tem mais de 15 anos). 
Neste, não foi diferente. 
Mobilizando estudantes de 
todas as turmas, a ação 
arrecadou cerca de 130 qui-
los de alimentos não perecí-
veis, que foram distribuídos 
para entidades assisten-
ciais. Metade foi entregue 
para a Casa da Sopa, ONG 
que ajuda pessoas com difi-
culdades financeiras de um 
dos bairros mais pobres de 
Umuarama. O restante foi 
doado para várias outras 
entidades de cidades da 
região. “Para os benefícios 
não ficarem só para Umua-
rama, nós incentivamos os 
estudantes que moram em 
outras cidades a fazerem 
a campanha para a própria 
comunidade; assim, o tra-
balho ganha projeção maior 

ASSESSORIA

e mais sentido”, diz o coor-
denador do curso, professor 
Clóvis Uliana.

Ele ficou surpreso com o 
empenho dos alunos: “Foi 
uma ação conjunta e orga-
nizada pelos próprios estu-
dantes, realizada em pou-
cos dias, mas que no final 
deu bons resultados; estou 
orgulhoso!”. Reafirmando o 
objetivo do projeto, diz que 
a intenção é levar os alunos 
a se interessar pelos proble-
mas da sociedade e colabo-
rar para a solução. “Lapidar 
a consciência cidadã é fun-
damental para uma formação 
mais completa, que valoriza 
a aprendizagem humanís-
tica, além da técnica”. A 
ação foi organizada pelo 
líder da turma do segundo 
ano do curso, o estudante 
Melquisedeque Musto, que 
contou com a ajuda dos 
outros líderes, Altair Meloze, 
Fernanda Proença e Marcos 
Gouveia. Eles se encarrega-
ram de mobilizar os colegas 
para doarem nos pontos de 
coleta estabelecidos (em 
supermercados).

PROFESSOR Clóvis Uliana e o estudante Melquideseque com a líder da Casa 
da Sopa, Dona Maria da Sopa

Sintonia fina
O líder do Governo na 
Assembleia Legislativa, o 
deputado Hussein Bakri (PSD), 
destacou a sintonia entre o 
governo do Paraná e a Itaipu 
Binacional. Nesta semana, 
mais uma parceria firmada, 
agora na segurança pública. 
A usina vai investir R$ 27 
milhões na reforma de 19 
delegacias do oeste e também 
na construção da 3ª Companhia 
do 14º Batalhão da Polícia 
Militar, em Foz do Iguaçu, e 
da sede da 2ª Companhia do 
Batalhão de Polícia de Fronteira 
em Guaíra.

Bolsonaro e Ratinho
“Temos de tirar o chapéu 
para Itaipu, que está 
dando contribuições 
inegáveis para o Paraná. O 
volume de investimentos 
destinado ao nosso 
Estado é impressionante, 
demonstrando o respeito e 
a afinidade que o presidente 
Jair Bolsonaro tem com o 
governador Ratinho Junior. 
Somente por parte de 
Itaipu chegam a R$ 1 bilhão 
os recursos aplicados na 
duplicação da Rodovia das 
Cataratas, na ampliação da 
pista do aeroporto de Foz e 
na construção da segunda 
ponte até o Paraguai”, 
ressaltou Hussein Bakri.

Capital tecnológica
Proposto pelo deputado 
Luiz Fernando Guerra (PSL), 
projeto de lei concede o 
Título de Capital Tecnológica 
e Inovadora do Paraná a Pato 
Branco. A proposta também 
prevê a inclusão no calendário 
de eventos do Paraná do 
título durante a Semana 
da Tecnologia e Inovação, 
celebrada anualmente de 16 
a 22 de outubro. São mais 
de 90 cursos superiores 
e cerca de 100 indústrias 
de softwares, aparelhos e 
componentes eletrônicos.

Aposentadoria
Celso de Mello deixa o STF 
em 13 de outubro para se 
aposentar. A última sessão 
com a participação do decano 
será realizada pelo plenário 
telepresencial o dia 13. 

Constituição
O senador Alvaro Dias 
(Podemos) destacou os 
32 anos da Constituição 
Federal. O senador usou 
em sua postagem o termo 
“Constituição Cidadã”, 
criado pelo presidente 
da Assembleia Nacional 
Constituinte, Ulysses 
Guimarães (1916-1992). 
“Nossa Constituição 
proporcionou muitos 
avanços em relação às 
liberdades democráticas 
e aos direitos e deveres 
sociais, mas é preciso 
avançar, em conjunto com 
a população”.

Webinário
A Assembleia Legislativa, em 
parceria com a Secretaria 
Estadual a Fazenda, realiza 
hoje o primeiro webinário 
nacional de análise das 
propostas que estão no 
Congresso Nacional com 
o tema: “Caminhos para a 
reforma tributária”.

Cartão Futuro
O governador Ratinho 
Júnior (PSD) destacou a 
importância do Programa 
Cartão Futuro Emergencial, 
que dá subsídio para 
empregadores que 
mantiverem o contrato de 
adolescentes aprendizes 
durante a pandemia. 
“Essa foi uma das medidas 
emergenciais para a 
manutenção de contratos e o 
fomento a novas contratações 
de adolescentes em 
vulnerabilidade social, essas 
iniciativas têm mantido o 
emprego de mais de 15 
mil jovens”.
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Mais de mil pessoas já se
recuperaram da covid-19
Umuarama confirmou mais 

nove casos de covid-19 ontem 
(terça-feira, 6) aumentando para 
1.189 o total de positivados 
desde o início da pandemia. O 
mais impor tante é que deste 
total, conforme a Secretaria Muni-
cipal da Saúde, 1.035 pessoas já 
se recuperaram da doença.

Ainda de acordo com a Secretaria 
do município, 130 pacientes estão 
mantidos em isolamento domiciliar, 
sendo que seis deles estão hospitali-
zadas (uma em UTI e cinco em enfer-
marias) e 18 pessoas não resistiram 
à doença e morreram.

Nos novos casos registrados ontem 
(6), tratam-se de quatro homens com 
idades de 23, 26, 47 e 74 anos, qua-
tro mulheres de 21, 30, 32 e 51 anos 
e uma criança de 12 anos.

O município monitora ainda 137 
pessoas com suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus, das quais duas 
estão internadas (uma em UTI e outra 
em enfermaria) e 135 isoladas.

Já foram descartadas 4.764 sus-
peitas dentre as 6.090 notificações 

registradas até o momento. Nesta 
terça-feira havia pacientes ocupando 
cinco dos 20 leitos de UTI Covid 

disponibilizados pelo SUS para a 
região de Umuarama e seis pacien-
tes nos 15 leitos de enfermaria.
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Município e Estado estudam
retorno das aulas presenciais

A Secretaria Municipal de Edu-
cação estuda uma maneira de rea-
tivar o estudo presencial na cidade. 
Para tanto, aguarda definições que 
poderão vir a ser tomadas pela 
Secretaria Estadual de Educação, 
que pretende realizar o retorno das 
aulas presenciais em alguns colé-
gios do Paraná já na segunda-feira 
dia 19 deste mês.

A informação foi repassada 
pelo Secretário Estadual de 
Saúde, Beto Preto, em audiên-
cia na Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) ontem (6).

Na ocasião, foi apresentado 
um prospecto dos investimentos 
e medidas tomadas no combate 
ao coronavírus em todo o Estado.

“Apresentamos um compilado 
das ações de maio a agosto, o 
período mais crítico da pande-
mia. Mostramos tudo aquilo que 
aconteceu na área da saúde e os 
assuntos relacionados à pande-
mia”, disse Beto Preto.

Ele fez uma avaliação sobre 
número de casos e de mor tes 
em consequência da infecção 
causada pelo novo coronaví-
rus. “Gostaríamos de não ter 
perdido nenhuma vida aqui 
no Estado, mas isso não foi 
possível. Ao mesmo tempo, 
seguimos o que planejamentos 
e tivemos o êxito de não ter 
falta de leitos hospitalares em 
nenhum momento”, afirmou.

A audiência serviu para a apre-
sentação do Relatório Detalhado 
do Quadrimestre Anterior, consi-
derada um instrumento de moni-
toramento e acompanhamento da 
execução da Programação Anual 
de Saúde –PAS.

A reunião da terça-feira ocorreu 

Comitê
Mesmo ainda sem data definida, a Educação de Umuarama vem se 

preparando para estruturar a volta das aulas presenciais na rede municipal, 
suspensas desde o início da pandemia de coronavírus em todo o país. Por 
meio do decreto 229/2020, o município instituiu o “Comitê Volta às Aulas 
Municipais”, vinculado à Secretaria de Educação. O objetivo é elaborar e 

implementar um plano de ação com todos os protocolos necessários para 
o retorno seguro às aulas no período pós-pandemia. A implementação do 

plano, porém, dependerá de aprovação pelo Centro de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19 (COE) Municipal. O comitê terá oito titulares e respecti-
vos suplentes da Secretaria Municipal de Educação e um representante e um 
suplente de cada um dos seguintes segmentos: diretores das escolas muni-
cipais e dos CMEIs; coordenadores das escolas municipais, dos CMEIs e da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

de forma remota. O secretário 
Beto Preto, o diretor-geral Nestor 
Werner Junior, representantes da 
Secretaria e o deputado estadual 
Anibelli Neto estiveram no plená-
rio da Alep. Os deputados que 
integram a comissão da saúde, 
Evandro Araújo, Michele Caputo, 
Márcio Pacheco, Arilson Chio-
rato e Ricardo Arruda par ticipa-
ram à distância.

AULAS NO ESTADO
Foi instituído um comitê de volta 

às aulas que envolve o Governo e 
diversas secretarias. De acordo 
com o secretário Beto Preto, o 
assunto está em debate bastante 
aprofundado pelos especialistas. 
Ele explicou que há dois aspectos 
em avaliação: um é o de meto-
dologia de quando o retorno for 
autorizado e o outro é pensando 
no ambiente pelo aspecto técnico 
epidemiológico.

“Há uma possibilidade de um 
projeto piloto entre as secretarias 
de Educação e Saúde para ini-
ciar aulas de forma seletiva não 
obrigatória onde há menos casos 
novos, menor quantidade de óbitos 
e menor transmissibilidade. Mas 

está tudo em avaliação e estudos 
para minimizar riscos”.

RETORNO EM UMUARAMA
A Secretaria Estadual de 

Saúde recentemente desativou 
25 leitos de enfermarias Covid-
19 que estavam em funciona-
mento em Umuarama. A decisão 
foi baseada num relatório que 
apontou uma queda no aumento 
do número de casos positivos da 
doença no município.

Segundo a Assessoria de 
comunicação da Prefeitura, a 
Secretaria de Educação do Muni-
cípio ainda aguarda as definições 
do Estado para definir quais serão 
os eventuais critérios a serem 
tomados para o retorno das aulas 
na Rede Municipal de Educação, 
mas ainda não há nenhuma pre-
visão de retorno.

A secretária reforça ainda 
que o município faz par te do 
Sistema Estadual de Ensino e 
não tem autonomia para deci-
dir sobre a volta às aulas de 
forma independente do Estado, 
por isso aguarda as definições 
e orientações da Secretaria de 
Estado da Educação.
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Novo normal
Duas campanhas em 

curso mobilizam as lojas 
filiadas à Associação 
Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu): Dia das 
Crianças e Umuarama 
Liquída. Uma preocupa-
ção da entidade tem sido 
amplificar a publicidade 
conscientizadora.

O presidente Orlando 
Luiz Santos fez ques-
tão de gravar um breve 
vídeo, compar tilhado 
nas redes sociais, enfa-
tizando a importância de 
não descuidar em rela-
ção aos protocolos de 
prevenção à covid-19. 

“Buscamos badalar 
as campanhas, que são 
muito importantes, e ao 
mesmo tempo reforçar 
sempre que não pode-
mos baixar a guarda em 
relação à pandemia. ‘O 
novo normal combina 
com responsabilidade. 
Proteja seu negócio e a 
saúde das pessoas’ tem 
sido um conceito recor-
rente”, explica Santos. 

OTIMISMO
O Conselho da Mulher 

Empresária e Executiva 
está à frente da Umua-
rama L iqu ida,  uma 
opção à inviabilidade da 
Feira Ponta de Estoque. 
Os estabelecimentos 
identificados concen-
tram muitas promoções 
especiais, configurando 
a maior ‘queima de esto-
que’ do ano. “Diversi-
dade aliada à economia. 
É o que o consumidor 
de Umuarama e região 

pode esperar”, avalia a 
presidente, Carla Regina 
Moreira Frasquette. Ela 
lembra,  ent retanto, 
que não será permitido 
expor mercadorias nas 
calçadas. 

No caso do Dia das 
Crianças, é preciso aten-
tar para as resoluções do 
COE (Centro de Opera-
ções de Enfrentamento). 
Não distribuir panfletos, 
brindes ou guloseimas é 
uma das principais. Usar 
o sistema de som do pró-
prio estabelecimento com 
criatividade pode ser um 
diferencial. 

“Insistimos muito por-
que já é perceptível um 
aumento no número de 
consumidores, inclusive 
de outras cidades. Por 
fim, recomendamos for-
temente que não sejam 
levadas crianças às com-
pras. Com todo o cui-
dado, desejamos boas 
vendas a todos”, comple-
menta Orlando Santos. 

EM vídeo, presidente da Aciu enfa-
tiza importância de não descuidar 
em relação aos protocolos de pre-
venção à covid-19

ASSESSORIA

Sol a pino
Nestas semanas de sol a 
pino, com sensação térmica 
de deserto Brasil adentro, 
uma decisão discreta e 
importante da Oitava 
Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho pode abrir 
precedente para acordos 
trabalhistas coletivos nas 
lavouras. A Embrapa foi 
condenada a pagar horas 
extras a um funcionário 
que ficava boa parte do 
dia exposto ao sol forte 
em campo, sem intervalos. 
Na decisão, os ministros 
cravaram que o trabalhador 
deve trabalhar no máximo 
15 minutos por hora sob sol, 
e continuar atividades por 
45 minutos protegido, em 
ambiente salubre e coberto.

Da lavoura
A sentença pode motivar 
novos acordos em milhares 
de plantações, como 
cafezais, arrozais, milharais 
e canaviais, onde a mão 
de obra ainda persiste e 
trabalhadores são expostos 
por horas ao sol.

É com o MP
O Governo do Maranhão 
não respondeu pedido de 
informações da Coluna via Lei 
de Acesso à Informação - nem 
na prorrogação do prazo - e o 
caso vai parar no MP. 

“Sem sinal”
A Record TV do Rio de 
Janeiro parou de anunciar o 
Whatsapp com sufixo 1010, na 
tela, que remete ao número 
de urna do prefeito Marcelo 
Crivella, ligado à emissora.

Propinoduto
A estatal venezuelana PDVSA 
não investiu um centavo dos 
40% previstos na construção 
da Refinaria Abreu e Lima, na 
lábia contada à época pelos 
presidentes Lula da Silva e 
Hugo Chávez. A refinaria 
virou um propinoduto para 
PMDB, PT e PP. A Petrobras, 

que a bancou sozinha por 
quase US$ 20 bilhões, vai 
vendê-la com gosto. Mas 
apostas no mercado indicam 
que não deve conseguir um 
terço desse valor.

Kiara
O ministro Napoleão Nunes 
Maia, do STJ, concedeu 
liminar obrigando o 
Ministério da Saúde a 
completar o valor (cerca 
de R$ 6 milhões) para 
compra da dose do remédio 
à pequena Kyara Lis, que 
sofre de ELA, e tem que se 
medicar ainda este ano.

MERCADO
Mistério...
Uma fazenda com coqueiros, 
de 126 hectares, e 1,4km de 
faixa de areia na paradisíaca 
praia de Satu, em Caraíva 
(Porto Seguro), está à venda 
por R$ 126 milhões.

... Na praia
O proprietário é um mistério. 
Fontes informam ser de um 
banqueiro dono de carteira de 
investimentos. Um corretor 
aponta ser de um truste 
sediado na África do Sul.

Século 21
Uma empresa de 
telecomunicações de BH 
terá de pagar indenização 
de R$ 5 mil a ex-empregado 
que sofria assédio moral do 
chefe, em público, por estar 
acima do peso.

Não vingou
Caiu o leilão do prédio do antigo 
hotel Othon em BH. Nenhum 
lance. Ainda há dívida de 
IPTU de R$ 5,4 milhões, como 
passivo. O imóvel continua no 
plano de recuperação.
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Corpos encontrados em Tapejara 
não eram do casal desparecido

Assim que a Polícia Militar 
de Cruzeiro do Oeste recebeu a 
informação da localização de dois 
cadáveres nos limites do muni-
cípio de Tapejara, a expectativa 
era de que poderia ser do casal 
desaparecido desde o dia 3 de 
agosto em Goioerê.

Mas a segunda informação 
dando conta de que em um dos 
corpos havia uma tornozeleira ele-
trônica, derrubou a expectativa.

Segundo os policiais, na tarde 
de ontem (terça-feira, 6) equipes 
do 7º Batalhão de foram aciona-
das para atender a uma situação 
de achado de cadáver. Havia 
uma desconfiança de que pudes-
sem ser os corpos do casal de 
Goioerê, Kawane Cleve, 23 e 
Rubens Biguetti, 29, mas a infor-
mação não foi confirmada.

Os corpos encontrados eram 
de dois homens. Um deles estava 
com tornozeleira eletrônica. A iden-
tificação oficial das vítimas não foi 
feita junto ao Instituto Médico-Legal 
(IML), o que deve ocorrer em breve.

Segundo o 7º BPM os corpos 
foram deixados no local há pouco 
tempo, mas ainda não havia sido 
possível identificar há quanto. Houve 

Na noite da segunda-feira (5) uma mulher de 
19 anos, moradora de Umuarama, foi presa 
pela Polícia Rodoviária Estadual em Cruzeiro 
do Oeste, acusada de tráfico de drogas. Ela 
estava em um ônibus que foi abordado em 
frente ao posto de fiscalização ás margens da 
rodovia PR-323 e, na vistoria os policiais 
encontraram uma mala no bagageiro onde 
estavam 15 tabletes de maconha que pesaram 
10 quilos. Pela etiqueta os policiais chegaram 
à proprietária, que recebeu voz de prisão e 
foi levada á Delegacia de Polícia Civil.

DIVULGAÇÃO

o traslado ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama para que a 
necropsia pudesse revelar quais as 

causas das mortes. A Polícia Civil 
de Cruzeiro do Oeste deve proceder 
a investigação.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada 
está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Touro 21/04 a 20/05
Seu ritmo de vida está se intensificando, mas não se esqueça 
de si mesmo neste turbilhão de atividades. Você vai sentir a 
necessidade de ficar sozinho e uma real necessidade espiri-
tual de se concentrar em si mesmo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para 
seu ego. Você é o único que corre o risco de desgastar as 
pessoas ao seu redor! Poupe os nervos dos outros, assim 
como os seus próprios!

Câncer 21/06 a 21/07
Sua suscetibilidade pode provocar faíscas hoje. Você precisa 
de paz e tranquilidade e se concentrar em si mesmo. Vai ser 
difícil resistir a alguns excessos. Tenha especial cuidado com 
as refeições e fique fora de correntes de ar.

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
Você não vai saber por onde começar e isso está fazendo você 
se sentir febril e vulnerável. A previsão é de tensão e isso pode 
fazer você correr no vazio emocional. Recarregue as suas bate-
rias com atividades aquáticas para descarregar o estresse.

Aquário 21/01 a 19/02
Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada 
está ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso 
funciona. Seu ponto de vista é a fonte.

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai encontrar um grande prazer em se sentir útil e em deixar 
a sua marca fazendo isso. Usará toda a sua energia, o que vai 
fazer com que se senta fraco e estressado - vá devagar.

Você estará muito mais concentrado em assuntos pessoais 
nesta quarta. Um ganho financeiro pode surgir. Se sentirá 
ainda mais em sintonia com as necessidades do seu corpo, 
então use essa oportunidade para cuidar da sua dieta.

Você vai colher os frutos dos esforços que fez no mês 
passado. Isso é algo para se comemorar! Um sentimento 
interno de bem-estar vai permitir que você coloque um 
grande número de ideias em ordem. A serenidade vai fazer 
você mais forte.

As declarações feitas não passarão despercebidas e você 
vai ser muito enérgico e eficiente na busca de seus objetivos. 
Não coma demais, a moderação é a chave. Você precisa de 
desintoxicação e exercícios para se sentir melhor.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e saberá, em 
especial, como evitar os outros. Você está colocando toda a 
sua energia em ação construtiva. Pense em relaxar sua mente 
para manter o equilíbrio.

Você terá grande prazer em ser útil e que a sua influência 
possa ser sentida de maneira produtiva. Você vai sentir que 
as coisas se dispõem de seus recursos. Isso faz com que 
você se estresse. Diminua o ritmo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 63

VPE
ENTRANHAS

SISURUT
CATALUNHA
UABACOÇ
LNAMAÃ

BOLODEROLO
BEENGATE
LIATBIS

WILLIAMSP
NATURISTA
DISISAC
AVSSEI

ADVENTISTA
OOZALAL

Agência
denun-

ciada por
Snowden

Cargo
superior
de mo-

nastérios

Vogal que
levava o
trema

(Gram.)

Forma da
régua de
desenho
técnico

Sistema de
Seleção

Unificada
(sigla)

Instrumen-
to dos pri-
meiros ma-
temáticos

O violista, 
no 

quarteto 
de cordas

(?) Diniz,
atriz e
ícone

feminista

Arrogân-
cia; pre-
sunção

Príncipe 
(?), herdei-
ro do trono
britânico

Dispositivo
para atre-
lar vagões

de trem

Artefato
bélico co-
mo o Tom-

ahawk
14-(?),

invento de
Santos
Dumont

Escola de
Sargentos 
das Armas
(abrev.)

Antes de
Cristo

(abrev.)

Mono-
grama de
"Alberto" 

Zoológico
(red.)

Posição
de LeBron
James, no
basquete

(?) generis:
incomum
Su-sudeste

(abrev.)

Homem, em inglês
Entidade que

concede a carteira
de advogado (sigla)

"Avô", na
fala

infantil

(?)
Valverde,
atuou em
"A Força 

do Querer"
Igreja (?)
do Sétimo
Dia, con-
gregação 
protestante

Boreste
(abrev.)

Estudava
(o texto)

Vísceras

Transporte
que ganhou
popularida-
de com o 

aumento da
violência
urbana

Adepto do
estilo de
vida que
advoga o
nudismo 

O sistema com chefe
de Estado e chefe de

governoSubstância
do interior dos ossos 

Átila, o (?), inimigo 
do Império Romano

Construção que já completou
mais de 110 mil órbitas em

torno da
Terra

Rocambole
pernam-
bucano

Comunidade
autônoma 
espanhola,
cuja capital
é Barcelona

3/man — nsa — sui. 7/william. 10/bolo de rolo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“A amizade e a lealdade residem 
numa identidade de almas 
raramente encontrada.” 

(Epicuro)

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

Pereira, William 
Molinari ( 

Delta Viagens), 
Vitor Pagani 

e  Gesymari De 
Santi Azevedo,.. 

Da coluna: 
felicidades.

CALMA
Com a pandemia  a casa se tornou 
o refúgio definitivo do mundo, e a 
cor é uma maneira fácil e eficaz de 

criar um paraíso pessoal. Patrí-
cia Fecci, gerente de marketing 
para serviços de Cor & Design da 
Sherwin-Williams. Anunciou a cor 

do ano de 2021: Bronze Conectado 
SW 7048. Um bronze sofisticado e 
aconchegante, a cor inspira todos 
nós a encontrar um santuário em 

qualquer espaço. Bronze Conectado 
é uma âncora rica que mantém a 
mente calma e estável com seus 

laços com o mundo natural.

ZOOM 
(zinho)

  EDUARDA PALMA 
CHAVES, filha de 
Simone Palma e 

Carlos Eduardo de 
Oliveira Chaves  

ilumina a zoom in-
fantil nesta semana 

que antecede o 
Dia das Criança
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Brinquedos
A campanha Paraná Piá arrecada brin-
quedos que farão a alegria de muita 

crianças que estão em tratamento mé-
dico. É possível colaborar até a próxima 
ainda esta semana.  Em Umuarama as 

doações podem ser entregues no quartel 
do Corpo de Bombeiros (avenida Presi-

dente 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.

Boas Vendas!
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 impor-

tância de respeitar os protocolos de segurança em relação à pandemia. 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. Com 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. 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. 

Lançamento

O Dia do Professor vem aí e a Unipar já tem sua homenagem preparada: 
o lançamento do livro ‘Metodologias ativas: vivências no ensino supe-

rior’, organizado pelo coordenador do Pró-Magíster, Luiz Roberto Prandi 
[foto]. Como pede o momento, o evento será por videoconferência, na 

noite do próximo dia 16. Com vários artigos, a obra é dedicada à funda-
dora da Unipar, professora Neiva Pavan Machado Garcia.

ARQUIVO PESSSOAL
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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
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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 Comitê de Biossegurança 
da Unipar promoveu a palestra 
‘Boas práticas de Biossegurança - 
Biossegurança e a verdade oculta 
de uma vida segura’, ministrada 
pela personal e professional coach 
& leader coach Cristiane Karla Silva. 
Colaboradores das sete unidades 
assistiram e interagiram via 
Youtube. 

A palestra on-line trouxe situações 
a serem trabalhadas no ambiente 
profissional, série de normatizações 
para que exista organização, riscos 
biológicos e como deixar o trabalho 
mais leve considerando tantas 
burocracias.

A palestrante iniciou conceituando 
o que é biossegurança e seu intuito 
de prevenção, redução, 
controle e eliminação 
de riscos biológicos no 
ambiente de trabalho. 
Também esclareceu quando 
usar EPI’s (Equipamento 
de Segurança Individual), 
como luvas, máscaras, 
gorro e óculos de proteção. 
E atentou: “Uso de jaleco 
na rua não pode”. 

Cristiane Silva enfatizou 
que as luvas descartáveis 

têm uso restrito ao ambiente de 
atendimento e não devem ser 
lavadas ou reutilizadas, assim 
como a higienização das mãos não 
é substituída pelo uso de luvas. 
“Devo lavar as mãos com água e 
sabão, sempre que necessário; e 
não adianta ter a melhor técnica se 
eu não tiver uma visão do todo”, 
orientou.

Ainda, refletiu: “A partir do 
momento que eu me coloco em 
risco para fazer algo, devo pensar 
por que o outro é mais importante 
do que eu?”. E reforçou: “Cada 
vez que eu abro mão de algo que 
existe para me proteger, dou a 
oportunidade para o acaso me 
encontrar”.

Colaboradores têm palestra sobre 
boas práticas em biossegurança 

Tema foi ministrado pela 
personal e professional coach & 
leader coach Cristiane Karla Silva

Samu convoca
O Presidente do Consorcio 

Intermunicipal de Urgência e 
emergência do Noroeste do 
Paraná (CIUENP – SAMU 192) 
realiza através de edital, a con-
vocação dos candidatos inscri-
tos para o Concurso Público 
do Samu, para a realização 
da prova escrita, que será 
no domingo, 25 de outubro 
de 2020, durante a manhã. 
Os candidatos devem chegar 
ao local da prova às 07h30, 
pois os por tões permanece-
rão aber tos somente até às 
08h30, depois não será per-
mitido o acesso ao local das 
provas, que será na Unipar 
campus III

O ensalamento estará dispo-
nível no site https://concursos.
alfaumuarama.edu.br, a partir 
de 05 de outubro de 2020.

Em razão da pandemia da 
covid-19, os candidatos deve-
rão fazer o uso de máscaras 
nas intermediações e no inte-
rior do local de realização das 
provas. A lotação das salas 
será reduzida em sua capaci-
dade máxima. Na entrada do 
local de prova será fornecido 
álcool em gel e serão segui-
das todas as normas e medi-
das de higiene.
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