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Relatório mostra que chuvas ainda  
são insuficientes para a agricultura

Relatório do Deral (Departamento de Economia Rural) analisa as precipitações plu-
viométricas do terceiro trimestre de 2020 e mostra que o volume de chuvas ainda é 

insuficiente para a agricultura. O Estado enfrenta a maior seca da história, com escas-
sez de chuva desde junho de 2019. No mês passado, as temperaturas ficaram 4,3ºC 
acima do normal. As consequências atingem diretamente o campo, com redução na 
produtividade e atraso no plantio das culturas de verão, o que deve influenciar na 

semeadura das culturas da segunda safra no ano que vem. l Pág. 9

Vendaval destelha 
casas, deixa muita 
sujeira e derruba 
árvores em Umuarama 

Secretaria de Saúde 
Municipal registrou 
apenas dois casos do 
novo coronavírus 

Alerta no abastecimento
 Após a elevação de 10% no consumo de água em Umuarama, Cianorte e Cruzeiro do Oeste, a Sanepar 

acendeu sinal de alerta para o abastecimento na região. O principal motivo foi o aumento das 
temperaturas. Em Umuarama, também houve aumento no consumo de água devido a um vendaval na 

noite da quarta, que carregou sujeira para imóveis e calçadas. A estiagem reduziu vazão de rios e poços, 
deixando o sistema de abastecimento de água em risco. l Pág. 8
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Fim da corrupção
O presidente Jair Bolsonaro disse ter acabado com a 
Operação Lava Jato, porque, segundo ele, “não existe mais 
corrupção no governo”. A declaração foi feita durante 
cerimônia de lançamento do programa Voo Simples, no 
Palácio do Planalto, em Brasília. “Queria dizer a essa 
imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a 
Lava Jato… Eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais 
corrupção no governo”, disse o presidente, sendo aplaudido 
por autoridades presentes no local. “Eu sei que isso não é 
virtude, é obrigação. Para nós, fazemos um governo de peito 
aberto”, acrescentou, em seguida.

Apagar Moro
Parlamentares de diferentes 
partidos enxergam a fala 
do presidente sobre a Lava 
Jato como uma operação 
para, entre outros objetivos, 
“apagar” a imagem do ex-
ministro da Justiça, Sergio 
Moro para a eleição de 2022. 
Durante pronunciamento, 
o presidente disse ainda 
que “acabou” com a Lava 
Jato porque, no governo 
atual, não há corrupção a 
ser investigada. Moro, ainda 
dentro do governo, virou 
alvo do presidente e de seus 
filhos, uma vez que a família 
Bolsonaro acreditava que o ex-
ministro da Justiça estava de 
olho na eleição presidencial.

Monitorada
A deputada federal Flordelis (PSD-RJ) se apresentou ontem 
(8) à tarde na sede Secretaria de Administração Penitenciária 
(Seap-RJ) em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, 
para colocar a tornozeleira eletrônica. O prazo recebido pela 
deputada federal se esgotava às 17h. A deputada federal ficou 
cerca de 10 minutos dentro da sede da Seap para cumprir 
os trâmites do aparelho eletrônico. Ela foi intimada para 
receber o dispositivo eletrônico na noite de terça-feira (6) a 
parlamentar recebeu o documento quando estava em casa, na 
Região Oceânica de Niterói.

Favor do presencial
O ministro Celso de Mello votou ontem (8), em julgamento 
no STF, a favor de que Jair Bolsonaro preste depoimento 
presencialmente no inquérito que tramita na Corte sobre 
suposta interferência do presidente na Polícia Federal. A 
denúncia foi feita pelo ex-ministro Sergio Moro. Relator da 
matéria, ele fez a leitura do voto em duas horas e dez minutos 
na sessão que começou a julgar recurso da Advocacia-Geral da 
União (AGU). O órgão defende que o presidente deponha por 
escrito no inquérito da PF que apura o caso.

Descontentamento
Os membros do Ministério 
Público Federal (MPF) que 
integram a Lava Jato no 
PR lamentaram a fala do 
presidente. “O discurso indica 
desconhecimento sobre a 
atualidade dos trabalhos e a 
necessidade de sua continuidade 
e, sobretudo, reforça a percepção 
sobre a ausência de efetivo 
comprometimento com o 
fortalecimento dos mecanismos 
de combate à corrupção”, 
dizem os procuradores em nota 
publicada no site do MPF. Em 
entrevista, o procurador da Lava 
Jato Roberson Pozzobon disse 
que “é impossível” encerrar 
até janeiro as mais de 400 
investigações em curso.
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Candidatos iniciam apresentação 
dos planos voltados ao comércio

O presidente da Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu), Orlando Luiz Santos, recebeu 
na manhã de ontem (quinta-feira, 8), 
na sede da entidade, a candidata a 
prefeita pelo Partido dos Trabalha-
dores (PT), Professora Beth, e o can-
didato a vice, Emanuel Bueno (PL).

A candidata da coligação Umua-
rama Para Todos, foi a primeira dos 
quatro pretendentes à cadeira de 
administrador municipal, a apresen-
tar uma síntese das propostas para 
a gestão do próximo ciclo do Exe-
cutivo (2021/2024). Participaram 
do encontro o diretor de Assuntos 
Jurídicos, Arlindo Vieira dos Santos, 
a advogada Solange Ryska e a secre-
tária executiva Anita Dias.

O plano de governo, embasado 
no orçamento participativo, destaca 
o diálogo permanente com as enti-
dades representativas. “Umuarama 
precisa de investimento em muitos 
setores, mas é urgente ampliar as 
políticas voltadas aos jovens, ido-
sos, meio ambiente e cultura, por 
exemplo”, observa a candidata.

Algumas proposições são prio-
rizar a educação integral, buscar 
aprimorar a gestão dos recursos 

PEC propõe afastamento de candidatos à reeleição
Uma Proposta de Emenda à 

Constituição (PEC) para obrigar o 
presidente da República, governa-
dores e prefeitos a se afastarem 
do cargo, caso concorram à ree-
leição, nos seis meses que ante-
cedem o pleito foi apresentada ao 
Congresso Nacional pelo senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE).

Contrário à reeleição, o autor 
diz que, como a Constituição Fede-
ral permite ao mandatário dispu-
tar uma recondução, é preciso 

minimizar os danos. Segundo ele, 
a possibilidade de o titular do cargo 
poder concorrer a um segundo 
mandato tem sido fator de injusto 
desequilíbrio nas disputas eleito-
rais. “As atuais regras legais e a 
Justiça eleitoral têm sido impoten-
tes para coibir o uso da chamada 
‘máquina pública’ em favor da ree-
leição daquele que tem o comando 
da administração”, colocou Girão.

Em caso de aprovação da altera-
ção constitucional, a mudança não 

será aplicada à eleição que ocorra 
até um ano da data da entrada em 
vigor da norma, de modo a evitar 
casuísmos que alterem o processo 
eleitoral.

Para que uma PEC comece a 
tramitar, é necessário o apoio de 
27 senadores. Entre os signatários 
da proposta encabeçada por Girão 
estão senadores do Muda Senado, 
grupo que encampa bandeiras de 
combate à corrupção e defesa da 
Operação Lava Jato.

destinados à saúde, tornar a política 
de assistência social uma prioridade 
de fato, ampliar o atendimento do 
Centro POP, criar uma autarquia 
para administrar o serviço de esta-
cionamento rotativo, fomentar o 
desenvolvimento local sustentável, 
reativar o Conselho Municipal de 
Cultura, fazer com que a Secretaria 
de Esportes e Lazer seja a principal 
parceira da Secretaria de Saúde 
em uma série de ações e criar um 

programa de assessoria jurídica para 
microempreendedores.

“A Aciu está de portas abertas 
para todos os candidatos. Nada 
mais interessante que esse diá-
logo saudável em prol do esclare-
cimento dos eleitores”, ressaltou 
o presidente Orlando Luiz Santos.

O plano de governo completo 
da coligação Umuarama para 
Todos está disponível no site pro-
fessorabeth13.com.

PROFESSORA Beth (PT) e Emanuel Bueno (PL) recebidos por Orlando Santos, apresentaram síntese do 
plano de governo

ASSESSORIA ACIU
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Carta aos
paranaenses

A Assembleia Legis-
lativa, em carta aberta 
aos paranaenses, exige 
transparência no pro-
cesso de contratação 
das novas concessões 
de pedágio no Paraná. 
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), que 
integra a Frente Parla-
mentar sobre o Pedágio, 
defende que representan-
tes de toda a sociedade 
possam se expressar e 
opinar acerca do modelo 
que será adotado para a 
gestão da malha rodoviá-
ria no estado.

Os deputados esta-
duais e federais exigem 
a realização de uma con-
sulta pública efetiva e 
que sejam amplamente 
informados sobre os tre-
chos, obras e licitação de 
concessões das rodovias 
que serão pedagiadas. 
“Nós queremos tarifas 
baixas e maior volume 
de obras, independente-
mente dos trechos rela-
cionados. Não vamos 
aceitar a cobrança de 
outorga, para que a 
falta de transparência e 
os erros do passado não 
se repitam”.

Na segunda audiên-
cia pública da Frente 
Parlamentar, os deputa-
dos ressaltaram que o 
momento é crucial para 
o desper tar da socie-
dade paranaense e que 
o novo modelo deve ser 

amplamente debatido 
pelos moradores das 
cidades, por produtores 
e trabalhadores da agri-
cultura, além de repre-
sentantes da produção 
industrial, comércio, ser-
viços, cooperativas e por 
toda a cadeia produtiva 
paranaense.

Romanel l i  lembra 
ainda que a Frente vai 
promover o Fórum Para-
naense sobre o Pedágio, 
onde toda a sociedade 
civil organizada poderá 
conhecer quais os novos 
trechos de rodovias esta-
duais que estão previstos 
para serem integrados na 
licitação e pedagiados.

Na carta, os deputa-
dos exigem que a moda-
lidade de licitação seja 
pelo menor preço de 
tarifa sem a cobrança 
de outorga. “Queremos 
transparência, justiça e 
legalidade nas rodovias 
em solo paranaense. A 
carta expressa a concor-
dância de todos os depu-
tados estaduais com os 
termos do ofício enca-
minhado ao Ministro da 
Infraestrutura pela ban-
cada federal do Paraná 
em 10 de setembro de 
2020, onde todos os 30 
deputados federais e os 
três senadores mantém 
o mesmo posiciona-
mento, de tarifas mais 
baixas, sem a cobrança 
de outorga”.

Investimentos
O governador Ratinho Junior 
disse que o Estado está 
ampliando os investimentos em 
infraestrutura para gerar mais 
empregos e desenvolvimento 
econômico, com um olhar 
voltado para a retomada das 
atividades pós-pandemia. 
“Não paramos nenhuma obra 
durante a pandemia. Esse 
foi um ponto fundamental 
do enfrentamento na área 
econômica. Sabemos que 
crescimento e geração 
de emprego passam 
necessariamente pela construção 
civil”, disse Ratinho Junior.

Demissão Incentivada
A Copel lançou um novo 
PDI (Programa de Demissão 
Incentivada) prevendo 
até R$ 74,8 milhões em 
indenizações, considerando 
930 empregados que se 
enquadram nos requisitos. Na 
hipótese de adesão integral, a 
Copel estima uma redução de 
R$ 168,7 milhões em custos 
anuais a partir de 2021.

Mudança
O STF decidiu voltar a julgar 
ações penais e inquéritos no 
plenário e não mais nas turmas 
da Corte. Com isso, os processos 
referentes à Operação Lava Jato, 
por exemplo, deixarão a Segunda 
Turma e serão analisados pelos 
11 ministros. A proposta foi feita 
pelo presidente do STF, Luiz Fux, 
e aceita pelos demais colegas 
magistrados. Assim, os processos 
da Segunda Turma, onde 
há clara divisão sobre como 
julgar suspeitas de corrupção, 
poderão ser decididos por 
todos e não apenas por metade 
dos ministros.

Eleitores
Mais da metade dos eleitores 
curitibanos admitem optar 
por não votar em nenhum 
dos candidatos a prefeito da 
Capital paranaense, segundo 
pesquisa Ibope. A soma dos 
eleitores que declararam a 
intenção de não comparecer 
às urnas em 15 de novembro, 

anular ou votar em branco, 
chega a 52%, segundo o 
levantamento do instituto.

Justificativa
O Tribunal Superior Eleitoral já 
admite a possibilidade de não 
ter multa para quem não for 
votar por medo da covid-19. 
“A ideia é considerar uma 
justificativa legítima para o 
não comparecimento o temor 
da pandemia, mas vai ter que 
comparecer para justificar”, 
diz o presidente do TSE, Luis 
Roberto Barroso.  

Exonerado
O porta-voz da Presidência da 
República, general Otávio Rêgo 
Barros, foi exonerado do cargo. 
Em agosto, o governo anunciou 
que o posto seria desativado 
com a criação do Ministério das 
Comunicações. A exoneração 
foi publicada no Diário Oficial 
da União e assinada pelo 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Walter Braga Netto.  

Menor Preço
O presidente da Associação dos 
Municípios dos Campos Gerais 
(AMCG), Juca Sloboda, participou 
da reunião por videoconferência 
da Frente Parlamentar sobre 
o Pedágio da Assembleia 
Legislativa do Paraná. Para 
Sloboda, a região dos Campos 
Gerais defende o interesse da 
população: o menor preço. “O 
modelo ideal para o Paraná é o 
do menor preço. Isso que traz 
benefício direto para todos, 
porque cobra uma tarifa menor 
para todo mundo”, disse.

Retorno Seguro
O MEC apresentou o Guia de 
Implementação de Protocolos 
de Retorno das Atividades 
Presenciais nas Escolas de 
Educação Básica. O documento 
oferece informações para que 
as redes estaduais e municipais 
possam se preparar para um 
retorno seguro. O MEC ainda 
criou bandeiras coloridas 
para medir a escala da 
gravidade da transmissão de 
covid-19 em escolas.
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Vendaval destelha casas e deixa 
muita sujeira em Umuarama

O for te vento registrado na 
noite da quar ta-feira (7) em Umua-
rama causou prejuízos. Além da 
sujeira, foram registradas quedas 
de ár vores e destelhamentos em 
diversos pontos do município. 
Um balanço dos estragos estava 
sendo feito pelos agentes da 
Defesa Civil até o final da tarde 
de ontem (8), mas o que havia 
sido verificado eram destelhamen-
tos de seis casas situadas nos 
bairros Império do Sol e Parque 
Dom Pedro II e no assentamento 
União, na Comunidades Três Pla-
cas e na Estrada Urupês.

Em todos estes casos, os agen-
tes da Defesa Civil distribuíram 
lonas e depois repassaram telhas 
aos moradores que tiveram seus 
imóveis atingidos.

Houve ainda quedas de árvores, 
que foi atendido pela Secretaria de 
Serviços Públicos da Prefeitura nas 
avenidas Portugal, Pernambuco, Cas-
telo Branco (em frente Bosque dos 
Xetá), Londrina e nas ruas Amambai 

Região sem energia
De acordo com a Copel (Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica), o 
vendaval que passou por Umuarama 
também atingiu vários municípios da 
região noroeste. Em nota, a conces-
sionária aponta que a região foi a mais 
atingida pelo temporal que passou 
pelo Paraná no início da noite da 
quarta-feira (7). “Às 22 horas, havia 
cerca de 64 mil unidades consumido-
ras sem energia e quase 400 chamados 
para atendimento. As equipes da 
Copel estavam até o final da tarde de 
ontem trabalhando para restabelecer 
todos os problemas de interrupção 
no fornecimento”. No município de 
Pérola (situado a 47 quilômetros de 
Umuarama), havia um cabo rom-
pido em um transformador que afe-
tou 67 unidades consumidoras de 
uma só vez. Os técnicos realizaram 
a manutenção e no início da noite 
foi restabelecida a transmissão de 
energia às unidades que estavam 
com falta devido ao temporal.

e Claudino Fernandes.
Houve um caso em que uma 

árvore de um bosque no interior 
de um clube social da cidade, caiu 
sobre um carro que estava no esta-
cionamento. Não houve feridos.

De acordo com o Simepar os 

ventos que atingiram Umuarama 
chegaram a 77 km/h e forma ainda 
registradas rajadas que superaram 
tal velocidade.

O volume de chuva foi pequeno 
e não supriu a demanda deixada 
pela longa estiagem.

EM um estacionamento de um clube social, uma arvore caiu sobre um carro. Ninguém se feriu

DIVULGAÇÃO
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Umuarama registrou apenas 
dois novos casos de covid-19

No boletim epidemio-
lógico divulgado no final 
da tarde de ontem (quin-
ta-feira, 8) pela Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Umuarama, foram apre-
sentados apenas dois 
novos casos de covid-19. 
Os pacientes que estão 
sendo monitorados são 
duas mulheres com ida-
des de 32 e 61 anos.

O Município tem hoje 
115 pessoas mantidas 
em isolamento domiciliar 
que testaram positivo 
para o novo coronavírus 
e quatro permanecem 
hospitalizadas, sendo 
que duas delas estão em 
UTIs e outras duas per-
manecem em leitos de 
enfermarias.

O total de casos posi-
tivados desde o início do 
período de pandemia na 
cidade, está em 1.195. 

O mais importante é que 
deste total, já são 1.057 
pessoas que se recupe-
raram da doença. Até 
agora, 19 pessoas morre-
ram em virtude do vírus.

A secretaria também 
informa que existem 
ainda 119 pessoas com 
suspeita de infecção 
pelo novo coronavírus na 
cidade, das quais duas 
estão internadas em lei-
tos de enfermarias hos-
pitalares enquanto os 
demais seguem em iso-
lamento domiciliar.

O número de casos 
suspeitos de coronaví-
rus já descartados é de 
4.836, do total 6.150 noti-
ficações registradas desde 
o início da pandemia.

Quanto à ocupação 
de leitos na região de 
Umuarama (21 municí-
pios), havia sete dos 20 

leitos de UTI Covid ocu-
pados nesta quinta, bem 
como oito dos 15 leitos 

de enfermaria disponibili-
zados pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Policiais militares de Umuarama que fazem parte dos grupos 
Rotam e Canil participaram de uma operação Bate Grade na 
cadeia de Icaraíma, a pedido dos agentes do Depen. Depois 
que os detentos foram retirados das galerias e levados ao 
solário, mantidos sob escolta da PM, os agentes de Depar-
tamento Penitenciário revistaram todas as celas e encontraram 
8 telefones celulares, carregadores, estoques e pouco mais do 
que 150 gramas de maconha.

DIVULGAÇÃO

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 3,30 14,80 18,44

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
6/9 a 6/10 0,5000 0,1159 0,0000
7/9 a 7/10 0,5000 0,1159 0,0000
8/9 a 8/10 0,5000 0,1159 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +3,28% 20,44 
Vale ON +1,86% 61,29 
ItauUnibanco PN +6,04% 24,07 
Bradesco PN +5,14% 20,65 
IRB Brasil ON +20,19% 7,74 
Santander Brasil +8,11% 30,78 

IBOVESPA: +2,51% 97.919 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0927 1,1302 1,1794
IGP-DI (FGV) 1,1037 1,1523 1,1844
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 105,99
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 77,11

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -0,6% 5,5870 5,5880 -0,5%
PTAX  (BC) +0,3% 5,6194 5,6200 -0,4%
PARALELO -0,3% 5,4400 5,8700 -0,2%
TURISMO -0,3% 5,4400 5,8500 -0,2%
EURO +0,2% 6,6039 6,6052 -0,1%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (SET) 1.646,68 1,21 3,33 3,94
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 08/10

Iene R$ 0,0530
Libra est. R$ 7,27
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1245,17 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 08/10

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: 4,55%

Em 08/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 154,00 1,3% 24,7%
SOJA Paranaguá 155,00 1,3% 17,9%
MILHO Cascavel 60,00 5,3% 11,1%

SOJA 1.050,00 -1,00 7,9%
FARELO 359,20 -1,80 16,1%
MILHO 387,00 -1,75 7,0%
TRIGO 595,25 -12,25 9,4%

SOJA 140,75 1,4% 20,1%
MILHO 57,01 1,7% 16,7%
TRIGO 67,11 1,2% 9,7%
BOI GORDO 240,99 0,0% 6,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 08/10 PR DIA 30d.

Em 08/10 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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Entrega da
merenda

Escolas estaduais de 
todo o Paraná se prepa-
ram para a 15º edição da 
entrega de merenda hoje 
(9). A distribuição é feita 
para as famílias dos 231 
mil alunos beneficiários do 
Bolsa Família. Segundo 
dados do Instituto Para-
naense de Desenvolvi-
mento Educacional (Fun-
depar), órgão responsável 
pela preparação e distri-
buição dos kits, até agora 
já foram investidos R$ 
166 milhões.

Desde que o programa 
começou em março, já 
foram distribuídos 36 
milhões de quilos de ali-
mentos para as famílias. 
As entregas alternam a 
distribuição principal entre 
produtos secos (como ali-
mentos não perecíveis) 
e de agricultura familiar, 
que consiste em verduras, 
legumes e ovos.

Cada escola recebe 
uma porção de alimento 
correspondente ao número 
de alunos matriculados. A 
diretoria da escola tem 
autonomia para prepa-
rar os kits e distribuí-los 
conforme a demanda da 
comunidade.

DECRETO
A distribuição dos kits 

foi regulamentada pelo 
Decreto nº 4.316/2020, 
do Governo do Paraná, 
e pela Resolução nº 
901/2020, da Secretaria 
de Estado da Educação e 
do Esporte, e é feita quin-
zenalmente em todas as 
escolas estaduais.

Os kits são montados 
com os alimentos que 
seriam utilizados para a 
produção da merenda dos 
alunos da rede, e estão 
sendo destinados para 
as famílias em situação 
de maior vulnerabilidade 
neste momento.

Em paralelo à entrega 
dos kits, acontece também 
a distribuição de materiais 
impressos pelas escolas. 
São entregues aos alunos 
com alguma dificuldade de 
acesso ao aplicativo Aula 
Paraná, YouTube, Google 
Classroom ou que, em 
alguns casos, não têm 
acesso às aulas transmi-
tidas pela TV aberta.

“Aproveitamos a data 
da entrega das merendas 
para também atender aos 
alunos que estão retirando 
material impresso. Entre-
gamos a eles os conteú-
dos, tiramos dúvidas e, 
quando necessário, faze-
mos correções de alguns 
exercícios”, explica a dire-
tora do Colégio Estadual 
Yvone Pimentel, em Curi-
tiba, Maira Hara.

Toda esta ação é parte 
de um dos pilares que a 
Secretaria da Educação 
está se baseando para 
levar educação às alunas 
e alunos durante o período 
de pandemia, segundo 
Renato Feder, secretário 
estadual da Educação e 
do Esporte. “Atuamos por 
meio de cinco bases: TV 
aber ta, YouTube, Aplica-
tivo Aula Paraná, Google 
Classroom e material 
impresso”, afirma.

Toga Quente
Quem conhece os bastidores 
da toga no STF conta à Coluna 
que haverá calorosos embates 
entre o ministro Gilmar 
Mendes e o presidente Luiz 
Fux na temporada 2021. O 
que se diz entre portas é 
que Fux, chateado com a 
proximidade do presidente 
Jair Bolsonaro com Dias Toffoli 
e Gilmar, articulou com o 
restante dos colegas excluir da 
pauta da Segunda Turma as 
ações referentes à Operação 
Lava Jato. É ali, na Segunda 
Turma, que Kassio Nunes vai 
estrear no lugar de Celso de 
Mello - que participou da 
articulação. Kassio chega ao 
STF claramente apadrinhado 
por um consórcio de partidos 
como PT, PSB e principalmente 
Progressistas, cujo presidente 
é o senador Ciro Nogueira, 
neoaliado forte de Bolsonaro e 
denunciado pela PGR na esteira 
da operação. Ciro chegou a 
comemorar a indicação nas 
redes sociais.

Vai ao plenário
O presidente Luiz Fux 
convenceu todos os colegas, 
na decisão, com argumento 
válido: o plenário já não 
está tão sobrecarregado de 
processos como antes. 

Segundona
A Segunda Turma é 
composta por Gilmar, 
Carmen Lúcia, Edson Fachin, 
Ricardo Lewandowski e 
Celso de Mello - que dará 
lugar a Kassio. 

Metralhadora ligada
O presidente Bolsonaro não 
perde chance de provocar o 
ex-ministro da Justiça Sergio 
Moro. Na formatura de turma 
da Polícia Federal, ao lado de 
André Mendonça - o potencial 
futuro indicado para o STF em 
2021 -, soltou esta: “Temos 
hoje um ministro da Justiça 
muito, mas muito melhor 
que outro que nos deixou há 
pouco tempo”.

Olho neles
E emendou: “Não tenho 
dado motivo para a Polícia 
Federal ir atrás dos meus 
ministros, diferentemente 
do que acontecia no 
passado”. Fato! Mas é bom 
ficar atento sempre.

Tenso
Kassio Nunes é treinado 
diariamente para 
responder, sem gaguejar, 
inconsistências no currículo: 
pós-graduação negada por 
universidade espanhola; 
doutorado obtido há 
poucas semanas, enquanto 
no currículo aparece já 
um pós-doutorado. Além 
da sua proximidade com 
políticos do PT, do PSB e do 
Progressistas do Piauí.

MERCADO
Camilo Cola Air
A Itapemirim, império 
sobre rodas de transporte 
interurbano, vai oficializar 
sua companhia aérea e 
começou a contratar pilotos e 
comissários. Serão 600 vagas.

Aliás...
... grandes empresas aéreas 
do Brasil nasceram de 
empresas de ônibus, de 
tanto dinheiro “vivo” que 
circula na catraca. GOL, 
pelas mãos dos Constantino 
(ônibus coletivos em Brasília 
e BH). A Vasp, falida, veio de 
Wagner Canhedo (ônibus no 
DF e Entorno).

R$ 800 milhões
O acordo foi selado em 16 de 
junho, mas a ata só divulgada 
há dias. A paulista Comgas 
abriu mão de ações judiciais 
contra a Petrobras não 
relacionadas ao custo do gás.
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Aumento no consumo
deixa Sanepar em alerta

A Sanepar registrou ontem (quinta-
-feira, 8) a elevação de 10% no consumo 
de água em Umuarama, Cianorte e Cru-
zeiro do Oeste em relação aos volumes 
consumidos no fim de semana e que 
já foram recordes. O principal motivo 
são as altas temperaturas. Além disso, 
somente em Umuarama, cidade com 
cerca de 110 mil habitantes, houve 
maior consumo de água devido aos 
fortes ventos da noite da quarta-feira 
(7), que carregaram muita sujeira para 
os imóveis e calçadas.

O gerente regional da Sanepar, 
Carlos Henrique Gonçalves, aler ta 
que a crescente demanda de água 
coloca o sistema de produção em 
aler ta. “A estiagem provocou redu-
ção das vazões nos rios e poços que 

abastecem essas e outras cidades 
da região e, por outro lado, o gasto 
de água aumenta cada dia mais, o 

que pode deixar nossos sistemas de 
abastecimento em risco”, explica. 

Exemplos dessa diminuição no 
volume de água são o Ribeirão Piava, 
que abastece Umuarama, e Rio Bolívar, 
que atende Cianorte. Os poços tubula-
res profundos que fornecem água para 
as demais cidades da região também 
sofreram queda na vazão de 5% em 
média. O gerente ressalta ainda que 
o Estado vive uma das mais severas 
crises hídricas e que é preciso o apoio 
de todos até que as chuvas voltem em 
volume satisfatório.

RACIONAMENTO
No momento, é imprescindível que 

todos adotem hábitos de consumo racio-
nal da água. A orientação é para que 
seja priorizado o uso na alimentação e 
higiene pessoal. As limpezas mais pesa-
das, como lavagem de carros, calçadas 
e fachadas, devem ser adiadas até que 
a situação se normalize.

Reaproveitar a água do tanque 
e da máquina de lavar roupas pode 
contribuir muito com o consumo cons-
ciente. O reúso dessas águas pode 
ser feito na limpeza externa, no vaso 
sanitário e na rega de hortas e jardins. 
Reduzir o tempo do banho, fechar as 
torneiras durante a lavagem da louça, 
da escovação de dentes e do barbear 
são ações pequenas que representam 
muito na economia de água.

QUEDA no volume de água do Ribeirão Piava leva Sanepar a fazer um alerta à população

ASSESSORIA
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Deral alerta que chuvas são 
insuficientes para a agricultura

O Departamento de Economia 
Rural (Deral) da Secretaria da Agri-
cultura e Abastecimento divulgou 
ontem (8) relatório que analisa as 
precipitações pluviométricas do ter-
ceiro trimestre de 2020. Apesar de 
agosto ter registrado mais precipi-
tações, o volume de chuvas ainda 
é insuficiente para a agricultura e 
o Estado continua enfrentando a 
maior seca da história.

A escassez de chuva vem 
desde junho de 2019. Em setem-
bro de 2020, as temperaturas 
estiveram acima do normal em 
todas as regiões do Paraná, 
atingindo 4,3 graus acima da 
média em algumas localidades. 
Por tanto, além da estiagem pro-
longada, o Estado registra tem-
peraturas acima da média para 
a época do ano e, acompanhada 
pela incidência de mais ventos, 
as umidades do solo e do ar 
ficam muito baixas.

As consequências dessas ano-
malias impactam diretamente no 
campo, com redução nas produ-
tividades das culturas que estão 
sendo colhidas e atraso no plan-
tio das culturas de verão, o que 
deve influenciar na semeadura 
das culturas da segunda safra 
no ano que vem.

O relatório divulgado pelo Deral 
analisa as precipitações pluvio-
métricas do terceiro trimestre de 
2020, abrangendo praticamente 
todo o inverno. A estação é tra-
dicionalmente já é um período 
com menores volumes de chuva, 
influenciando diretamente na pro-
dução dos cereais de inverno, na 
segunda safra de milho e em toda 
a cadeia produtiva da pecuária.

A div isão geográf ica por 

região utilizada pelo Deral é a 
mesma do Simepar, abrangendo 
todos Núcleos Regionais da 
Secretaria da Agricultura e do 
Abastecimento.

MENSAL
Em julho, em todas as regiões, 

o volume de chuva foi muito infe-
rior à média histórica. A situação 
mais dramática foi no noroeste, 
onde foram registrados apenas 9,2 
mm, o equivalente a 11% da média 
do mês, com uma redução de 89% 
no volume. Em agosto o volume de 
chuvas foi maior, principalmente 
nas regiões Centro-Oeste (185,4 
mm) e Sul (173,5 mm). O que 
chama a atenção são as regiões 
Noroeste, onde o volume de chuva 
foi 2,8 vezes superior à média dos 
últimos 10 anos, que trouxeram um 

pouco mais de esperança para os 
produtores, pois ajudaram a recu-
perar a umidade necessária para 
os cereais de inverno se desenvol-
verem, evitando que as perdas na 
produtividade aumentassem. Em 
setembro, a escassez de chuvas 
voltou com mais força. No noroeste 
o volume atingiu apenas 6% do 
total registrado na série histórica.

Por mais que o mês de outu-
bro de 2020 tenha começado 
com chuvas em vários municí-
pios do estado, a estiagem con-
tinua. Os volumes registrados até 
agora foram muitos irregulares. 
Nas regiões oeste, centro-oeste, 
noroeste e norte praticamente não 
choveu nos seis primeiros dias 
de outubro, pois os registros não 
chegaram a 1 mm em algumas 
estações meteorológicas.
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Dua vezes Parabéns

Começamos a coluna com parabéns em 
dose dupla. Ao empresário Luiz Antônio 
Martins e familiares pela inauguração 
de um belo empreendimento viabilizado 
pelo Prodeu, a L.A Martins Distribuidora 
de Bebidas, com a geração de dezenas de 
empregos diretos. E também para Celso 
Zolin, presidente da Aciu em duas gestões, 
pelo 29º aniversário da Construmil.

Feijoada delivery

O Conselho do Jovem Empresário da 
Aciu (Conjove) prepara uma ação em 
prol da Sociedade de Amparo aos 
Animais (Saau). A Feijoada Delivery 
será no dia 31 (sábado), em frente 
à churrascaria Gauchão (saída 
para Guaíra). O prato terá como 
acompanhamentos arroz, farofa, 
torresmo, banana frita e couve ao 
preço de R$ 40 e poderá ser retirado 
das 11 às 14h.

Causa nobre

A causa é nobre. A entidade registra 
com preocupação o aumento do 
número de casos de abandono de 
cães e gatos ao longo da pandemia do 
novo coronavírus. Além de adquirir 
a feijoada, é possível colaborar com 
doações de rações. Todos que aderirem 
à ideia receberão, no ato da retirada, 
um brinde surpresa. Reservas - (44) 
3621-6700/98422-1493.

Beth na Aciu

A Aciu está de portas abertas para os 
postulantes ao Executivo. O presidente 
Orlando Luiz Santos e alguns diretores 
receberam nesta quinta (8) a candidata a 
prefeita pelo Partido dos Trabalhadores 

(PT), Professora Beth, e o candidato a vice, 
Emanuel Bueno (PL). Confira a síntese das 
propostas da chapa Umuarama para Todos 
na matéria disponível no site institucional.

Consciência 

A Aciu intensifica a importância de 
atentar para os protocolos referentes 
à Covid-19 através de conscientização 
assídua, principalmente nas redes sociais. 
Reforçada no decurso das campanhas do 
Dia das Crianças e Umuarama Liquida. 
Ambas vão até sábado, com horário 
estendido até 17h.

Colégio Sesi

Muitos segmentos mobilizados em 
prol de reverter a descontinuidade do 
funcionamento do Colégio Sesi em 
Umuarama. Um comunicado emitido 
nesta quinta (8) pela gerência executiva 
de educação do Sistema Fiep soa como 
alento. Estão sendo buscadas soluções 
de sustentabilidade e novidades, 
agradáveis, esperamos, devem surgir 
nas próximas semanas.

Mapa de empresas

A retomada da economia está se refletindo 
no aumento do número de empresas 
em funcionamento. Segundo o Mapa de 
Empresas do Ministério da Economia, em 
setembro foram abertos 252.840 negócios 
a mais do que foram fechados. Em 31 de 
agosto, havia 19.289.824 empresas ativas 
no país. Em 30 de setembro, o número 
aumentou para 19.542.664.

Dia das Crianças

O Dia das Crianças promete animar 
alguns setores do comércio, amenizando 
os prejuízos causados pela pandemia. 

Segundo sondagem da Fecomércio-PR, 
61% dos paranaenses pretendem 
presentear nesta data. O tíquete médio 
subiu 24%, ao passar de R$ 90 em 2019 
para R$ 112, apesar da crise econômica 
trazida pela Covid-19, sendo o presente 
uma forma de aproximação e superação 
do distanciamento social.

Presente certo

A aposta principal continua sendo 
o brinquedo, com 64,2%. Chama a 
atenção o crescimento da procura por 
jogos educativos, citados por 17% em 
2019 e agora a escolha de 34,4% dos 
entrevistados. Já roupas e sapatos são 
a opção para 28% dos paranaenses e 
os eletrônicos (vídeo games, celulares, 
notebooks e jogos), de 10%.

Nossa Senhora

O Instituto Nossa Senhora Aparecida 
foi uma das instituições sorteadas 
na última edição do Nota Paraná 
e receberá R$ 20 mil. Outras oito 
fundações e associações de várias 
partes do Estado dividirão R$ 160 mil. 
O ganhador do grande prêmio de R$ 1 
milhão sorteado pelo nesta quinta (8) é 
da capital do Estado. 

Um sol pra cada um

Seguimos oprimidos pelo calor 
insano do que pode ser um dos anos 
mais quentes de todos os tempos. 
Ocorre uma combinação explosiva de 
temperaturas elevadas com déficit 
hídrico de chuvas, que estão abaixo da 
média há um ano e meio.

Agência do Trabalhador

A Agência do Trabalhador de 
Umuarama tem disponibilizado um 
número expressivo de postos de 
trabalho diariamente, figurando como 
uma das principais intermediadoras 
de mão de obra do Estado. Somente 
na manhã desta quinta (8), 222 vagas 
estavam em aberto. 

A esperança é o sonho do homem 
acordado - Aristóteles

Excelente Semana

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

O céu estimulará você a dar mais atenção à sua saúde e beleza, tal-
vez até a iniciar uma dieta. Se você planeja mudar de casa ou iniciar 
uma reforma, vá com tudo. À noite, pode enfrentar algum conflito 
entre a família e seu amor. Procure resolver tudo com serenidade.

Touro 21/04 a 20/05
É uma ótima vibração para o trabalho, ainda mais para quem 
lida com vendas. Fase positiva também para quem tem uma 
sociedade: vocês vão se entender como nunca e podem fazer 
ótimos acordos. Não deixe que ninguém tire a sua paz. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua estimula você a comprar coisas para o lar ou para a 
família. Porém, resista às tentações nas vitrines para não gastar 
mais do que pode. Reserve um tempo para cuidar da sua saúde. 
O Sol estimula as paqueras e o romance. 

Câncer 21/06 a 21/07
Você terá muita habilidade para dialogar, negociar e fazer acor-
dos, seja no trabalho, em casa ou nos relacionamentos em geral. 
A Lua sugere que vai preferir agir por conta, com liberdade e 
autonomia. No amor, mensagem ou telefonema pode abrir portas 
para uma nova e empolgante paquera.

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
Incentive a troca de ideias, pois isso vai favorecer a criatividade 
e pode render sugestões e projetos bem promissores. Marte em 
quadratura com Plutão pode causar tensões e discussões em 
família.A Lua envia boas vibrações para os assuntos afetivos. 
Pode iniciar um namoro. 

Aquário 21/01 a 19/02
Prepare-se para um dia de muito trabalho e muitos compro-
missos. Vênus anuncia mudanças importantes e que devem 
ser boas para a sua carreira. Se você já tem seu amor, fuja de 
discussões e ofereça todo seu apoio ao mozão.

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua chega ao seu paraíso astral e isso fará tudo parecer mais 
fácil. Pode ter sorte em jogos e sorteios: faça uma fezinha. O 
amor está no ar e vai dominar o seu coração. Use e abuse 
do seu charme para conquistar quem deseja ou para deixar a 
pessoa amada ainda mais encantada.

Você pode passar por algumas transformações no trabalho hoje e 
tudo indica que serão muito positivas. Ideias inspiradoras e podem 
te ajudar a colocar um fim em algumas preocupações. Você pode 
contar com bons estímulos e emoções intensas na vida amorosa. 

Vênus protege as finanças e Mercúrio pode dar boas ideias para 
vencer as preocupações. Quem trabalha fora pode enfrentar alguns 
imprevistos, especialmente à tarde. No amor, um romance secreto 
ou uma paixão por alguém de fora pode bagunçar a sua rotina.

O astro forma sextil com a Lua na Casa 11 estimula as parcerias 
e amizades. No trabalho, há boas chances de conquistar uma 
promoção, assumir uma nova tarefa ou até arranjar um novo 
emprego. Seu magnetismo pode atrair alguém do trabalho.

Você vai querer o sucesso e fará tudo que puder para se desta-
car no emprego. Mercúrio na Casa 2 também garante que você 
terá boas ideias para ganhar dinheiro, só precisa colocá-las em 
prática para reforçar o orçamento.

Você vai mostrar ainda mais interesse pelo seu trabalho e terá 
muita facilidade para aprender coisas novas, o que pode contribuir 
bastante para o seu crescimento profissional.Também é importante 
dar atenção à saúde e dobrar o cuidado para evitar acidentes. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 5

"A (?) e o 
Alvo", su-
cesso do
Moska 

"Casa dos 
(?)", reality
show do
SBT (TV)

Não
prevista

(a reação)

Fator que
diminui a
gravidade
de crime

Inácio de
Loyola,
jesuíta

espanhol

Depois 
de Cristo
(abrev.) 

Get (?):
levantar
da cama,
em inglês 

Foco de
estudo da 
auriculo-
terapia

Princesa
Isabel, em
relação a
D. Pedro I

Cantigas de
melodia

simples e
monótona

Queimação
no esôfago,
comum em
gestantes 

(?)
ganoush,
pasta de
berinjela

Diz-se 
da cultura
sem limites
geográficos

Condições
atmosfé-
ricas de 

uma região

Massa
(símb.)

Álbum de
Michael
Jackson
(1987)

Desgaste
moral
(fig.)

"Serviço",
em FGTS 

Bordão de Galvão Bueno em
início de corridas de F1

Contratante periódico
de uma publicação

Arena (?) Nova, está-
dio de futebol (Bahia)
O tempo "capturado"

pela fotografia

Medida drástica de
empresas em perío-

dos de
recessão

Ligado, 
em inglês

(?) Gordon,
aliado de
Batman

(HQ)

A camisa
de Pelé 
Riqueza
pecuária 

Asneira;
despro-
pósito

Moeda a-
dotada pela

Lituânia
em 2015 

Reservada
para deter-
minado fim

Lugar 
mal fre-

quentado 
"Peão", 

no xadrez
(abrev.)

Bolsa, 
em inglês
Última letra
do alfabeto

Tipo de
decote

insinuante

Substância
encontrada
no sal de
cozinha

(símbolo)

Sufixo de
"dezena"

(?) e erro,
forma de 
aprendi-

zado 
eficaz

para os
idosos 

FF
COMISSARIO
ONNESI

ARTISTASD
TENTATIVA
EENAEND
DESTINADA
ESPELUNCA
PEATL
EURONETA

DISPARATEOR
SDEZBAG

GLOBALIZADA
AOHABAD

CLIMAVASA

2/on — up. 3/bad — bag. 4/baba — vasa. 9/tentativa. 10/inesperada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 65

Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Deus não quer algo de nós. 
Ele simplesmente nos quer”.

(C. S. Lewis )

Cereja no Bolo
A coluna destaca leitores do Jornal Tri-
buna Hoje News que comemoram aniver-
sário. Nesta sexta (9) vivas para Walter 
Jorge Buhrer,  Antonio de Almeida Silva, 
Gilberto Romano de Paula, Luiz Guilher-
me Meyer e Nilson Ribeiro. No sábado 

(10) vivas para Haroldo Garcia de Souza 
e Vanessa Grisólia do Carmo. No domin-

go  (11) vivas para Carlos Antonio Lisboa 
da Silva. Na segunda (12) parabéns para 
Jorge Antonio Cardoso, Ângelo Aparecido 

Degan, Dheferson de Oliveira Ribeiro, 
Guilherme Carvalho Toninato, Terezinha 

Aparecida de Oliveira. Na terça (13) 
parabéns para Aninoel Pedroso do Couto, 
Jean Carlos Cezar e Pedro Sérgio Martins 

Junijor. Da coluna: felicidades!

ZOOM
Há exatos 9 anos 
a empresária e 
estilista Beta 

Ranzani recebia 
o prêmio Mulher 

Empreendedora da 
Fecomércio, em Foz 

do Iguaçu.

ZC
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Onix Rs e Onix Plus Midnight atraem 
perfil inédito de público!

O sucesso do Chevrolet Onix está atrelado a vários fatores, desde os mais racionais, relacionados ao custo-be-
nefício do produto em si, às inovações tecnológicas, às soluções de conforto e ao baixo consumo de combustí-
vel, por exemplo. Mas é o fato de estar em constante evolução e sempre ditando tendências no mercado que o 
transformou em uma espécie de carro-símbolo desta atual geração de consumidores – contemporâneo, inte-
ligente e conectado. A chegada da segunda geração do Onix, no ano passado, reforçou este posicionamento e 

inaugurou no segmento um patamar ainda mais elevado em relação a segurança, performance, nível de equipa-
mentos e design. Aliás, o novo visual do produto é o quesito que mais encanta os clientes, e num grau similar 

apenas ao de carros de categoria superior, apontam pesquisas da marca.O Onix vai surpreender novamente em 
estilo, só que desta vez com dois modelos especiais. O primeiro deles é o Onix RS, que une um design esportivo 
inédito com a eficiência do motor turbo e o acerto dinâmico tão particular do hatch. A outra novidade é estreia 
mundial do Onix Plus Midnight, que marca o lançamento do acabamento todo preto da grife global da Chevrolet 

para agregar sofisticação com um toque de atitude incomuns em sedãs.

O modelo 2021 chega às concessionárias Chevrolet neste mês de  outubro.

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro. 

DIVULGAÇÃO
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HARLEY DAVIDSON CVO
15/15, PRATA, COMPLETO, 3.700 KM  
R$ 79.9000,00

 

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

R$ 63.9000,00

COBALT 1.8 LTZ
17/18, CINZA, 
COMPLETO, AUT.
R$ 54.900,00

HB20 1.0 COMFORT
18/18, BRANCO, COMPLETO

R$ 43.9000,00

GOL 1.0 SPECIAL
15/16, PRATA, COMPLETO

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

A Unipar aceitou o convite 
da Justiça Eleitoral e aderiu ao 
projeto Universidade Amiga, 
que tem por objetivo conclamar 
estudantes universitários para 
trabalho voluntário nas próximas 
eleições, na função de mesário. 
Em contrapartida, eles recebem 
horas extracurriculares [de 30 a 
60] pelos serviços prestados no 
primeiro ou nos dois turnos das 
eleições.

Para se formarem, os 
estudantes precisam cumprir 
determinada quantia de horas 
em trabalhos sociais e culturais 
e a proposta deste projeto é 
colaborar nesse sentido. As 
instituições também serão 
compensadas: todas que 
participam receberão o selo 
‘Universidade Amiga da Justiça 
Eleitoral’. 

A iniciativa, que foi destaque 
do Judiciário brasileiro no Portal 
do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ), já demonstra um impacto 
considerável no número de 
inscritos no Paraná: são cerca de 
60 mil, mais que o triplo de 2018. 

Para atender as 22 mil seções 
eleitorais de todo o estado, são 
necessários 88 mil mesários.

O projeto baseia-se no 
princípio de que a união 
entre universidades e poder 
público constitui uma maneira 
democrática de efetivação de 
educação para a cidadania. Estão 
previstas ações de troca de 
experiências e conhecimentos, 
com a realização, após o 
período eleitoral, de encontros 
entre estudantes, servidores e 
autoridades da Justiça Eleitoral.

Na Unipar o ‘Universidade 
Amiga’ está sendo articulado 
pela Coordenadoria de Pesquisa 
e Extensão. “Firmamos o 
convênio por considerar o 
projeto importante para 
o estudante, que terá 
oportunidade de cooperar 
com um evento de extrema 
magnitude e, assim, ampliar 
seus conhecimentos nessa 
experiência fora do mundo 
acadêmico”, justifica a 
coordenadora da pasta, 
professora Evellyn Wietzikoski.

Unipar é parceira do projeto 
‘Universidade Amiga’ da Justiça Eleitoral

Feijoada beneficente
O Conselho do Jovem Empresário da 
Aciu (Conjove) prepara uma ação em prol 
da Sociedade de Amparo aos Animais 
(Saau). A Feijoada Delivery será no dia 
31 (sábado), em frente à churrascaria 
Gauchão (saída para Guaíra). O prato 
símbolo da culinária brasileira terá 
como acompanhamentos arroz, farofa, 
torresmo, banana frita e couve ao preço 
de R$ 40 e poderá ser retirado das 11 às 
14h. A causa é nobre, afinal, a entidade, 
que já atende cerca de 1200 animais 
(cães e gatos), registra com preocupa-
ção o aumento do número de casos de 
abandono ao longo da pandemia do 
novo coronavírus. Além de adquirir a 
feijoada, é possível colaborar com doa-
ções de rações. Todos que aderirem à 
ideia receberão, no ato da retirada, um 
brinde surpresa. Reservas pelos telefo-
nes (44) 3621-6700/98422-1493.

Churras drive thru
 O tradicional churrasco em comemora-
ção ao Dia do Servidor Público de Umua-
rama será diferente neste ano. Devido à 
pandemia, o churrasco será em sistema 
drive thru. O evento é promovido pela 
Assemu (Associação de Servidores Muni-
cipal de Umuarama). Neste domingo 
(10), a Assemu comemora 45 anos e no 
dia 28 é Dia do Servidor. “Para come-
morarmos estas datas tão especiais, no 
próximo dia 18 faremos um delicioso 
churrasco”, relata Ronaldo Augusto 
Silveira, Diretor de Relações Públicas da 
associação. Devido às restrições, o sis-
tema para entrega do kit churrasco será 
drive thru, seguindo todos os protocolos 
de segurança (será proibido consumir o 
churrasco nas dependências da Assemu). 
Cada associado titular terá direito a 1 
vale (kit churrasco/serve 4 pessoas) 
gratuitamente. Os vales começaram a ser 
distribuídos na última segunda-feira (5). 
O evento é exclusivo para associados da 
Assemu. Mais informações através dos 
telefones (44) 98431-7354 ou 3621-4142.
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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

INSCRIÇÕES ABERTAS  |  PROVA ON-LINE 08.11  | 
 Saiba mais - acesse unipar.br ou ligue 0800 601 4031

VESTIBULAR UNIPAR 2021

Confira as opções – tem em toda área do conhecimento e para 
todos os sonhos e desejos. Realize o seu: venha para a Unipar!
Conceito máximo do Ministério da Educação – Tradição de quase 50 
anos – Altos investimentos em inovação – Professores de alto nível

Mais de cem cursos

• 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

• 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

Semipresencial

• 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
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia/integral
• Odontologia/noturno
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de Informação

Vestibular especial
MEDICINA
Prova 06.12

[presencial]
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