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UMUARAMA

Lei pretende devolver 
ao Município 
terreno cedido para 
Biscoitos Naga
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Quase uma tonelada
de maconha no banheiro
Investigações levaram a Polícia Civil de Umuarama a prender dois homens acusados 
de tráfico de drogas. Eles foram capturados quando estavam em um VW Jetta pre-
parado para o transpor te de mercadorias ilícitas. Na residência dos detidos, foram 

encontrados 970 quilos de maconha. A droga estava guardada em um dos banheiros 
do imóvel, que fica no Jardim Aeropor to. l Pág. 6

Nome trocado por 
homônimo em sorteio 
de moradia gera 
indenização

Afsu perde a 
invencibilidade, mas 
continua na liderança 
do Grupo B

Mistério
Um misterioso incêndio destruiu a edícula de uma residência 

no Jardim Tarumã no início da tarde de ontem. Ninguém 
estava na casa e vizinhos iniciaram o combate às chamas. 

Eles pularam o muro da casa e trabalharam até a chegada dos 
bombeiros, que apenas fizeram o rescaldo. A edícula ficou 
completamente destruída. A área foi interditada. l Pág.15
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição

Fora da pauta
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), suspendeu ontem (20) os efeitos da decisão 
que determinou o afastamento do senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) do mandato. A decisão foi tomada após Chico 
Rodrigues ter se licenciado por 121 dias. Rodrigues foi 
flagrado na semana passada pela Polícia Federal com R$ 
33 mil na cueca, e o plenário do STF julgaria o afastamento 
do parlamentar hoje (21). No entanto, após o senador 
se licenciar, Barroso entendeu que “não mais se torna 
necessária a submissão imediata da matéria ao plenário”. 
Assim, atendendo a um pedido do ministro, o presidente 
do STF, Luiz Fux retirou o caso da pauta. O suplente de 
Chico Rodrigues, Pedro Arthur Rodrigues, que é filho do 
parlamentar, deve ser convocado a assumir o mandato.

Aprovado
Proposta do Governo do Estado amplia a possibilidade de 
produtores rurais do Paraná a terem acesso às linhas de 
créditos para o aumento da produtividade e geração de 
emprego foi aprovada em terceiro turno na Assembleia 
Legislativa. Agora segue para sanção, ou veto, do 
Governador Ratinho Jr. O projeto altera dispositivos da 
lei que autoriza a concessão de subsídios com recursos 
do Fundo de Desenvolvimento Econômico – FDE para a 
Agência de Fomento do Paraná S.A. – Fomento Paraná e 
para o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo 
Sul (BRDE).

Bens bloqueados
O juiz Randolfo Ferraz de Campos, da 14ª Vara de Fazenda 
Pública de São Paulo, determinou o bloqueio de R$ 
29.411.511,92 em bens do governador do Estado João 
Doria. A decisão atende pedido do Ministério Público de São 
Paulo em ação de improbidade administrativa apresentada 
contra o tucano por suposto uso indevido de verbas públicas 
quando era prefeito da capital paulista. “Despesa com 
publicidade com a expressividade vista no presente caso 
deixa aparentar a finalidade de autopromoção do gestor, 
ainda que não se faça expressa menção a seu nome ou à sua 
imagem diretamente”, registrou o magistrado na decisão.

Violência infantil
O deputado estadual Cobra 
Repórter (PSD), presidente 
da Comissão de Defesa da 
Criança, do Adolescente, 
do Idoso e da Pessoa com 
Deficiência (Criai) na Alep, 
apoia a campanha da Sesp 
em alerta sobre a importância 
da denúncia no combate à 
violência infantil. Segundo 
o Governo do Estado, a 
campanha foi iniciada, 
estrategicamente, em outubro, 
no qual é comemorado o Dia 
das Crianças.

Seriado
Uma série audiovisual com 
três episódios, apresentados 
nas mídias digitais da Sesp, 
aborda dados estatísticos 
e situações de violência 
infantil a fim de sensibilizar 
e empoderar familiares, 
vizinhos e conhecidos da 
criança, a denunciar os 
crimes. O primeiro episódio, 
“Isso também é problema 
seu”, está disponível no 
site da Sesp, na fanpage do 
Facebook da sespparana e 
também no Instagram.
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Nova Lei pretende devolver 
ao Município terreno da Naga

Um projeto de autoria do Poder 
Executivo Municipal, votado em pri-
meiro turno na Câmara de Umua-
rama dispõe sobre a revogação de 
Lei Municipal de 2001, que desa-
fetou do domínio público, parte da 
Rua “E”, do Parque Industrial III, 
bem como autorizou a doação de 
imóveis localizados no mesmo Par-
que, à Naga Indústria e Comércio 
de Biscoitos e Massas Ltda.

Na justificativa, fio apresentado 
que o projeto se baseia em comu-
nicações internas da Secretaria 
Municipal de Indústria, Comér-
cio e Turismo, que esclarecem 
que a doação de tais imóveis à 
empresa Naga foi autorizada pela 

Lei Municipal nº 2.409, de 09 de 
novembro de 2001. A empresa 
ficou responsável pela ampliação 
das instalações industriais, gera-
ção e manutenção de ao menos 
100 empregos diretos, pelo prazo 
ininterrupto de 10 anos.

Acontece que, conforme 
demonstram as certidões das res-
pectivas matrículas imobiliárias, os 
bens nunca deixaram de integrar 
o patrimônio público porquanto a 
doação autorizada pela lei nunca 
foi efetivada, pois não houve lavra-
tura de escritura pública nesse sen-
tido, menos ainda seu registro do 
Cartório de Registro de Imóveis.

Desse modo e diante da 

inexistência de qualquer oportunidade 
e conveniência em agora se efetivar 
a doação permitida pela legislação 
de 2001, tem-se que a manutenção 
desta no ordenamento jurídico pode 
levar os menos informados, dentro e 
fora da Administração Pública, a se 
confundirem quanto à real condição 
dos bens, fazendo-se necessária, a 
sua revogação, especialmente para 
a preservação da Segurança Jurídica.

O projeto sequer foi discutido 
pelos vereadores, apenas foi 
votado e aprovado. Será encami-
nhado para segundo turno na pró-
xima segunda-feira (26) e, se apro-
vado novamente, deverá ser levado 
para sanção do Executivo.

Foi retomado ontem o atendi-
mento na AMACIG (Asso-
ciação de Mães e Amigos de 
Autistas de Cidade Gaúcha). 
São 17 crianças já matriculadas 
somente moradoras do municí-
pio. A triagem das matrículas 
é feita diretamente através 
da AMA, após analisa do 
laudo do TEA (Transtorno do 
Espectro Autista), elaborado 
por médicos especialistas. 
O atendimento é gratuito, 
bancado com recursos oriun-
dos de doações e de ações 
beneficentes desenvolvidas pela 
própria associação. Na foto a 
fonoaudióloga Flavia Mathias, 
Gabriela Argenton, professora 
de música, Nathalia Rodrigues, 
presidente da AMA, Cibele 
Regina Reck, professora de artes 
e na frente e a frente, Milene 
Renata (fundadora da AMA e 
mãe de autista).

DIVULGAÇÃO
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Umuarama
sem água

O rompimento de uma 
adutora de água bruta do 
Rio Piava, causou, desde 
a segunda-feira (19), uma 
falha no abastecimento de 
água potável em Umua-
rama. Alguns bairros come-
çaram a ficar sem água naja 
na manhã de ontem (20).

Segundo a Sanepar, 
empresa que gerencia o 
captação, tratamento e dis-
tribuição de água e esgota-
mento sanitário no municí-
pio, técnicos começaram o 
trabalho ainda na segunda-
-feira, com a finalidade de 
conser tar a tubulação de 
grande porte. Até então, a 
previsão para a normaliza-
ção do sistema era o início 
da noite de ontem.

Mas nesta terça-feira, 
pela manhã, em nota, a 
Assessoria de Comunica-
ção da Sanepar informou 
que a recuperação da adu-
tora rompida em Umuarama 
requer a realização de uma 

Credenciamento de pareceristas
A Secretaria da Comu-

nicação Social e da Cultura 
informa que segue aberto o 
processo de credenciamento 
de pareceristas para prestar 
serviços de análise e emis-
são de pareceres técnicos 
para os projetos habilitados 
nos editais da Lei Aldir Blanc.

Os interessados poderão 
se candidatar a uma das 
seguintes áreas artístico-cul-
turais: Artes Visuais, Audio-
visual, Circo, Cultura Afro, 
Cultura Alimentar, Cultura 
de Refugiados, Migrantes e 
Apátridas; Cultura Hip Hop, 
Cultura LGBTQIA+, Dança, 
Literatura, Livro e Leitura, 

obra de reestruturação, que 
tem previsão de ser con-
cluída amanhã (quinta-feira, 
22). Ainda de acordo com 
a empresa, a adutora res-
ponde por 50% do abaste-
cimento da cidade e ontem 
pela manhã, as residências 
situadas nas áreas mais 
altas do município já esta-
vam ficando sem água.

A Sanepar ressalta 
também que uma segunda 
adutora continua produzindo 
normalmente e, para ameni-
zar a situação, a empresa 
preparou uma interligação 
emergencial de um poço ao 
sistema de abastecimento 
e ressalta na nota que tal 
interligação estava prevista 
para daqui a 15 dias, mas o 
trabalho foi antecipado.

A empresa também 
reforça que instituições de 
saúde e assistenciais estão 
sendo abastecidas com cami-
nhão-pipa de pede à popula-
ção o uso racional da água.

Música, Música Fanfarras, 
Bandas Marciais e Corais, 
Ópera, Patrimônio Cultural 
Material e Imaterial, Povos, 
Comunidades Tradicionais e 
Culturas Populares e Teatro.

Para ser selecionado é 
preciso atender às condições 
de participação dispostas no 
edital, além de possuir habili-
dades e competências para a 
análise de projetos culturais. 
As inscrições estão abertas 
até 23 horas e 59 minutos do 
dia 27 de novembro de 2020, 
e deverão ser feitas de forma 
digital através da plataforma 
SISPROFICE, pelo endereço 
eletrônico sic.cultura.pr.gov.br.

Sabatinado
Na sabatina do ministro da 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República, Jorge Oliveira, o 
senador Oriovisto Guimarães 
(PODE) usou como base 
as exigências para ser um 
membro do TCU contidas na 
Constituição Federal e deixou 
perguntas intrigantes aos 
participantes da CAE (Comissão 
de Assuntos Econômicos) 
como: “Os senhores acham 
correto um membro do TCU 
fazer política partidária? Isso 
não briga contra o papel 
institucional do TCU?”

Sabatinado II
O ministro Jorge Oliveira 
foi indicado ao cargo de 
ministro do Tribunal de 
Contas da União por conta 
da aposentadoria do atual 
presidente, José Múcio 
Monteiro Filho, prevista para 
o fim dezembro. A sabatina 
foi realizada pela CAE.

Referência
Os Censes (Centros de 
Socioeducação da Secretaria 
da Justiça, Família e Trabalho) 
se tornaram referência em 
prevenção da covid-19, 
comprovando a importância 
em se adotar procedimentos 
em conformidade com os 
documentos norteadores da 
Sesa (Secretaria de Estado da 
Saúde) e demais órgãos de 
saúde. “No início da pandemia, 
adotamos procedimentos 
importantes, como a suspensão 
de visitas aos Centros de 
Socioeducação do Estado”, disse 
o secretário Ney Leprevost.

Conferência
O Reservatório do Passaúna, 
em Curitiba, será tema da 
Conferência Internacional 
do Programa de Pesquisa 
GRoW - Water as a Global 
Resource (Água como um 
Recurso Global). O evento 
terá transmissão ao vivo 
nesta quarta e quinta-feira. O 

GRoW abrange 12 projetos 
de cooperação internacional 
com 90 instituições parceiras 
da Alemanha e mais de 40 
estudos de casos no mundo, 
envolvendo aproximadamente 
300 pesquisadores.

Contrário
O senador Flávio Arns 
(PODE) declarou em seu 
Twitter ser contrário à PEC 
33/2020, que autoriza a 
recondução dos membros 
das Mesas da Câmara 
dos Deputados e do 
Senado Federal para um 
período subsequente. “A 
alternância de poder é 
essencial e salutar para a 
nossa democracia. Por isso, 
sou contra a PEC33/2020 
que prevê a reeleição para 
presidência da Câmara e do 
Senado Federal”.

Forças Armadas
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou um decreto 
autorizando as Forças 
Armadas a atuarem nas 
eleições municipais de 
novembro. Desde 1994, a 
Justiça Eleitoral conta com 
o apoio logístico das Forças 
Armadas no dia da votação. 
Segundo informações da 
Secretaria Geral da Presidência, 
os locais onde os militares 
permanecerão serão definidos 
em conjunto com o TSE.

Envolvidos na eleição
Cerca de 107 mil pessoas 
estarão envolvidos para 
viabilizar o voto dos 8,1 milhões 
de eleitores aptos no Paraná 
nas eleições municipais deste 
ano. As pessoas, segundo o 
Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná, dividem-se 
entre administradores 
de prédio, secretário de 
prédio, coordenadores de 
acessibilidade, auxiliares de 
serviços eleitorais, coletores 
de justificativa, auxiliares de 
transporte e mesários.



05TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 21 DE OUTUBRO DE 2020

A educação do Paraná teve a maior evolução  
da sua história e o maior crescimento do Brasil.  
Saímos do 7o para o 3o lugar no IDEB, o Índice  

de Desenvolvimento da Educação Básica, e tivemos 
a melhor nota no Ensino Fundamental II no país. 
Resultado do trabalho dos nossos professores  

e de todos que acreditam que a educação  
transforma o mundo.

PROF.ª GLÁUCIA
LÍNGUA PORTUGUESA
ESCOLA ESTADUAL ÂNGELO TREVISAN
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Quase uma tonelada
de maconha no banheiro

A Polícia Civil de Umuarama 
prendeu na tarde de ontem (20) 
dois homens (de 23 e 25 anos) 
acusados de tráfico de drogas. 
Com eles foram encontrados 970 
quilos da droga.

Investigações do Grupo de Dili-
gências Especiais (GDE), levaram à 
descoberta do grupo de criminoso 
que realizaria o transporte de uma 
grande quantidade de maconha e 

armazenaria o produto em uma pro-
priedade rural no Jardim Aeroporto 
II. De posse dessas informações 
os policiais localizaram os envol-
vidos que ocupavam um VW Jetta 
branco, já sem os entorpecentes.

Contudo, o carro apresentava 
for te odor da droga. Os policiais 
deram voz de prisão aos suspei-
tos e, em seguida foram até a 
propriedade rural onde encontra-
ram as drogas escondidas dentro 
de um banheiro.

Os investigadores ainda levanta-
ram imagens de câmeras de segu-
rança que captaram o momento em 
que o Jetta passava em direção a 
propriedade rural para descarregar 
as drogas.

Os detidos foram autuados em 
flagrante e permanecerão presos 
na cadeia pública de Umuarama à 
disposição da Justiça.

Denúncias anônimas levaram 
a PM de Umuarama a realizar na 
manhã de ontem (20) um blo-
queio na PR-323 onde estariam 
duas caminhonetes suspeitas 
trafegando em alta velocidade. 
Ao passarem pelo bloqueio, os 
veículos foram perseguidos e 
seguiram em direção à Maria 
Helena, até que a GM S10 de 
cor escura foi avistada abando-
nada em um pasto. Dentro dela 
estava um coldre e abandonado 
no meio do pasto, foi encontrado 
um colete a prova de balas. O 
veículo foi levado ao 25º BPM, 
onde foi constatado que havia 
sido roubado em São Paulo e 
havia sido pintado, pois a cor ori-
ginal era branca. O interior havia 
sido preparado para armazenar 
mercadorias ilícitas.

Perseguição
ALEX MIRANDA

POLÍCIA Civil apreendeu 970 quilos da droga em 
propriedade rural no Jardim Aeroporto em Umuarama

ALEX MIRANDA

O Rotam da 
Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) de 
Maringá apreendeu 
158,4 quilos 
de maconha na 
rodovia PR-323, 
na noite da segunda 
(19). Foi durante 
fiscalização no trevo 
de Perobal, quando 
foi dada ordem de 
parada ao condu-
tor de um GM/
Celta. O motorista 
não obedeceu a 
ordem e fugiu em 

alta velocidade. Uma perseguição foi iniciada até que houve a abordagem. Na vistoria, os 
patrulheiros encontraram 158,4 quilos de maconha acondicionados em 12 fardos. O con-
dutor de 23 anos, levava a droga de Guaíra até Guarapuava (cidade em que morava), foi 
preso e colocado à disposição da Justiça na cadeia de Umuarama.

ALEX MIRANDA
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Um equívoco
que saiu caro

O Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região 
(TRF4) manteve a conde-
nação da Caixa Econômica 
Federal e do Município de 
Umuarama em pagar inde-
nização por danos morais 
a um casal vítima de erro 
no sorteio de uma mora-
dia popular. O homem e a 
mulher foram anunciados 
como ganhadores de uma 
casa no Conjunto “Sonho 
Meu”, no entanto, após 
receberem as chaves da 
casa, a mulher foi infor-
mada pelo Setor de Habi-
tação sobre um erro da 
administração da Caixa e 
que, na verdade, ela não 
tinha sido contemplada 
com o imóvel. Houve 
um equívoco com o seu 
nome e o de outra pessoa 
homônima cadastrada no 
mesmo programa.

A CEF e o Município 
terão que pagar solidaria-
mente R$ 15 mil para cada 
um dos autores da ação 
pelo equívoco. A decisão 
foi proferida por maioria 
pela 4ª Turma do TRF4, 
em formato ampliado, em 
sessão telepresencial de 
julgamento ocorrida na 
última semana.

SENTENÇA
No processo, o casal 

pleiteou que o Judiciário 
garantisse a posse e a 
propriedade do imóvel e 
o pagamento de indeni-
zação por danos morais 
e materiais.

Em 2016, a 2ª Vara 
Federal de Umuarama 

julgou a ação parcialmente 
procedente. O magistrado 
de primeira instância con-
denou a CEF e o Município 
ao pagamento, de forma 
solidária, de R$ 25 mil 
para autora e a mesma 
soma para o seu compa-
nheiro por danos morais.

RECURSO
Os réus recorreram ao 

TRF4 alegando que o com-
panheiro da mulher não 
poderia receber indeniza-
ção e que houve ilicitude 
nos atos e que o desgosto 
da autora não seria sufi-
ciente para sustentar o 
dano moral.

ACÓRDÃO
O desembargador fede-

ral Ricardo Teixeira do Valle 
Pereira julgou parcialmente 
procedente os pedidos do 
recurso e concedeu pro-
vimento somente no que 
diz respeito ao valor da 
indenização.

Quanto aos danos 
morais, ressaltou que 
“resto evidenciada a negli-
gência da Caixa e do Muni-
cípio, que causaram danos. 
Houve flagrante e perfeita-
mente evitável equívoco. 
Com isso criou-se expec-
tativa de realização de um 
sonho seguida de inques-
tionável frustração, a pro-
pósito demonstrada pela 
prova produzida nos autos. 
O mau funcionamento do 
sistema se apresenta 
como causa adequada do 
abalo experimentado pela 
parte autora”.

Baby Chico
O senador Francisco Rodrigues 
(DEM-RR), o Chico Cueca 
(ganhou esse apelido entre 
portas na Casa após o flagrante 
da PF com dinheiro nas vestes 
íntimas), pediu afastamento 
por 121 dias. Horas antes, ele 
havia protocolado solicitação 
para se afastar por 90 dias. Mas 
foi alertado pelos assessores 
técnicos de que o filho suplente, 
Pedro Arthur, só assume 
mandato, por regra, com 120 
dias de afastamento do titular. 
E, o melhor para o substituto 
provisório: com essa suplência, 
o herdeiro vai ganhar plano 
de saúde vitalício. Se a 
ausência de Chico Rodrigues 
for prorrogada para mais de 
180 dias, acredite, o filho terá 
direito a aposentadoria como 
senador. Haja cueca. 

Cela do mistério
O Depen precisa explicar em 
que circunstâncias - ainda 
misteriosas - morreu numa 
cela da Penitenciária Federal 
de Catanduvas o traficante 
Elias Maluco. Oficialmente, 
foi suicídio. Seu principal 
inimigo “mora” a poucas 
celas de distância.

No plenário
São seis os senadores do 
movimento Muda Senado 
contrários à indicação 
de Kassio Nunes para o 
STF: Alessandro Vieira 
(Cidadania-SE) - que 
apresentará hoje voto em 
separado contra, conforme 
antecipamos -, Reguffe 
(PODE-DF), Styvenson 
Valentim (PODE-RN), Lasier 
Martins (PODE-RS), Jorge 
Kajuru (Cidadania-GO) e 
Eduardo Girão (PODE-CE). Mas 
apenas eles, dos 81 senadores 
em plenário, são contra.

Bateu saudade
A relação do presidente Jair 
Bolsonaro com a imprensa 
é de tapas e beijos. Como 
os grandes veículos saíram 
do cercadinho do Palácio 
da Alvorada, ele não 
para mais para falar 
toda manhã. Chegou a 

perguntar pelos jornalistas 
dia desses a militantes.

Sem defesa
Uma das estratégias do chefe 
da Polícia Civil do Rio de 
Janeiro, Allan Turnowski, é 
limpar o caixa de traficantes 
e milicianos. “Com isso, eles 
não podem ter dinheiro 
sequer para pagar advogados. 
Lembre-se de Al Capone, que 
foi preso por sonegação de 
imposto de renda. Vamos 
sufocá-los de todas as formas 
possíveis”, diz à Coluna. 

MERCADO
Haja carga
Estudo do Instituto Brasileiro 
de Planejamento e Tributação 
mostra que cada empresa 
brasileira deve seguir, acredite!, 
4.377 normas tributárias. O 
gasto das companhias é de 
R$ 162 bilhões por ano para 
acompanhar mudanças na 
legislação. O estudo aponta que, 
nos 32 anos da Constituição, 
foram editadas mais de 6,4 
milhões de normas. 

Olho vivo!
Veja a insegurança de contratos 
no Brasil: a operadora de 
telefonia Vivo cortou uma linha 
com contrato assinado no 
pós-pago de cliente em Brasília 
para devolver o chip a um 
pré-pago que estava suspenso 
no sistema. O empresário que 
perdeu o número já o divulgava 
desde o fim de setembro para 
uso comercial para milhares de 
clientes e, agora, vai à Justiça 
com os dados comprobatórios 
por danos morais e financeiros.

Vai voar
Lembra do cliente Smiles 
Diamante da GOL que perdeu 
cortesia de bilhete com 
remarcação de voo? O caso 
foi resolvido ontem, após a 
companhia procurá-lo. 



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE OUTUBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 21 DE OUTUBRO DE 2020



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE OUTUBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 21 DE OUTUBRO DE 2020



10 ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 21 DE OUTUBRO DE 2020

Afsu perde a invencibilidade mas 
se mantém na liderança do grupo

O Umuarama Futsal sofreu sua 
primeira derrota no Campeonato 
Paranaense de Futsal 2020 – Chave 
Ouro. A partida contra o Foz Catara-
tas aconteceu na noite de segunda-
-feira (19), na casa do adversário. O 
placar terminou em 3 a 2 para os 
donos da casa, de virada.

Com uma bela assistência de 
Caio Jotinha, Delegado abriu o 
placar para o Umuarama. Já no 
segundo tempo, Alê Falcone lan-
çou para o capitão Augusto que 
dominou com categoria e serviu 
Léo Café para marcar o segundo 
da AFSU. Na reta final do jogo o 
Foz reagiu e em 5 minutos marcou 
três gols dando a vitória ao time 
da fronteira.

Mesmo com a derrota, o time da 
Capital da Amizade segue na lide-
rança do grupo B. Foram disputados 
5 jogos, com 4 vitórias e 1 derrota. 
A equipe tem 12 pontos ganhos. 
O segundo colocado no grupo é o 
Campo Mourão, que também dispu-
tou 5 jogos (3 vitórias, 1 empate e 
1 derrota), acumulando 10 pontos. 

Com a vitória da segunda-feira, o 
Foz Cataratas subiu para a terceira 
colocação no grupo, e tem o mesmo 
desempenho do Campo Mourão, 
porém, com menor saldo de gols.

O próximo confronto do Umua-
rama pelo estadual será no dia 

28 de outubro, em casa no giná-
sio Amário Vieira da Costa, contra 
o time de Palmas. A partida está 
marcada para 20h30.

Antes disso, o Umuarama Futsal 
vai até Pato Branco enfrentar o Pato 
Futsal pela Liga Nacional no dia 24.

DE virada, time 
do Umuarama 
perde fora de 
casa, deixa de ser 
invencível, mas 
continua lide-
rando o grupo B 
do Paranaense
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você está no centro do palco e não terá problemas para 
persuadir os outros a trabalharem com você. Evite dis-
cussões tempestuosas, que sugam sua energia. Você vai 
ganhar, não duvide.

Touro 21/04 a 20/05
Você não será capaz de evitar dizer exatamente o que pensa 
em voz alta, mesmo que isso provoque faíscas. Você está 
em boa forma, mas seus olhos são maiores do que o seu 
estômago - não coma demais.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior impacto. 
Você está mais próximo de pessoas mais maduras. Você está 
mostrando sinais de deficiência de cálcio nos ossos e dentes, 
tome providências antes que isso se torne um problema.

Câncer 21/06 a 21/07
Sua alegria de viver lhe permitirá obter alguma distância de 
suas preocupações, mas uma questão importante, eventual-
mente, surgirá. Você vai precisar relaxar mentalmente depois 
de hoje, mas não há necessidade de ser exigente.

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 deve ser perturbado pela agitação em torno de 
você. Mantenha-se focado em seus objetivos. A sua forma 
global está em alta novamente e vai ser mais fácil abandonar 
um velho hábito.

Aquário 21/01 a 19/02
Você será o centro das atenções e não terá dificuldade em con-
vencer os outros a trabalhar com você. Evite discussões acalora-
das, que gastam sua energia. Você vai ganhar, não tenha medo.

Peixes 20/02 a 20/03
Você será tentado a assumir riscos. No entanto, aí é onde 
você vai ter sorte. Cuide do seu sistema urinário e beba mais 
líquidos. Você deve rever suas prioridades em relação ao 
seu estilo de vida.

Você vai descobrir os lados inesperados das pessoas próxi-
mas a você. É um dia para surpresas. Você está pensando 
em muitas coisas ao mesmo tempo e a sua mente está cheia 
de novas ideias. Planeje suas atividades em longo prazo, mas 
sem entrar em pânico.

O bom humor faz com que você seja simpático com as pes-
soas ao seu redor. Você sabe como propagar essa simpatia. 
Você vai estar em sua melhor forma. Não tente resolver todos 
os desafios de uma só vez. Pense sobre sua dieta.

Agora é um bom momento para fazer uma curta viagem a algum 
lugar, você precisa de uma pausa de sua rotina e isso seria 
regenerador. Você está de excelente humor e no lugar perfeito 
para fazer algumas mudanças positivas no seu estilo de vida.

Você vai ter uma grande satisfação em dedicar tempo a um 
amigo que precisa do seu apoio. Você sente a necessidade 
de desacelerar um pouco para ouvir os seus instintos mais 
profundos e ter um descanso sem se sentir culpado - você 
não tem razão para isso.

Seu ar relaxado lhe permitirá superar preocupações e evitar 
obstáculos. Aproveite e abandone hábitos que se baseiam 
em falsas premissas. Existem lacunas óbvias no seu estilo 
de vida saudável.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 45

ALR
ATLETISMO

RUISEXUAL
TACNEFI

FOSSOIDEM
URARAROÃ

DIARIAM
EDESVIAR

UNGIRENTE
MODACRUT

VDALMATA
TELATECO
ELOLLHV

AJOELHADO
SAGITARIO

Esporte
como a
corrida

Aguinaldo
Silva
(TV)

Gaivota,
em tupi

Intenção
maldosa

Carro de
madeira
infantil

(?)
Barbosa,
jurista e
político 

"Assédio
(?)", filme
com Demi

Moore

Wi-(?), a
internet
sem fio

Homem
que vive
na roça

Do-(?),
técnica de 
automas-

sagem

A linha
feita com

régua

Mudar a
direção

de 

Pessoa;
criatura

Código
traba-
lhista
(sigla)

Encontrar;
descobrir

Meio de 
locomo-
ção das

aves

Otto
Glória,
técnico

Dígrafo de
"alheio"

(?)
Ferrero,
cantor

Nono
signo do
Zodíaco
(Astrol.)

Recipiente para mate-
rial plástico reciclável

Pingar
(água) 

Dez, em
inglês

Da mesma
maneira
Gemidos
de dor

Pouco
comum

Protelada;
prorrogada

Pedaço;
migalha
Regra;
norma

Argola de
correntes
Posto de
joelhos

A arte do
estilista
Quadro

de pintura

Raça de
cães
Casa

comercial

Cavidade
em torno 

de castelos

Sufixo
de "gosto-

sura"

Sagrar

Preço
cobrado 
em hotel

Afasta-se 

Inflamação
da pele
oleosa

3/ati — ten. 5/fosso — ungir. 6/rolimã.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

SHOW! 
A Uopeccan realiza show de prêmios em 

prol da manutenção do complexo, dia 15 de 
dezembro. As cartelas podem ser adquiridas 
no hospital, na Aciu e também por telefone. 

A coordenadora, Neusa Farias ressalta que por 
conta da pandemia de Covid-19 houve queda 
de 50% nas arrecadações. “Esse novo formato  
veio para suprir a demanda financeira da insti-
tuição. Devido ao cenário que estamos vivendo 
nos últimos meses, vários eventos, bingos, jan-
tares e shows foram cancelados e precisamos 
nos reinventar”. Serão quatorze prêmios em 

dinheiro, Na faixa principal, de R$ 12 mil, R$ 8 
mil, R$ 5 mil e R$ 3 mil, além de dez giros da 
sorte (R$ 500 cada). O sorteio será transmitido 
ao vivo pela página do hospital no Facebook 
no dia 15 de dezembro, às 19h30. A cartela 
custa R$ 10. Os interessados podem adquirir 
na Aciu (térreo do edifício Centro Comercial), 
no próprio hospital (avenida Paraná) ou pelos 
telefones (45) 2101-7025/99109-2445 (Cas-
cavel) e (44) 2031-0783/ (44)/99167-1959 

- WhatsApp (Umuarama).

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

fazem aniversário 
-, Placidio Basilio 

Marçal Neto, 
Adriana Galvão, El-
vira Santos Moreira 

( D. Santinha) e  
Ana Elisa Giova-
ninni, Da coluna: 

felicidades.

“ As pessoas estão progra-
madas para desejar e não 

para apreciar” 
(Matt Rudley) 

ZOOM
Hojé é dia de abraçar e cumprimentar a amiga e Cidadã Honorária de Umuarama Elvira 
dos Santos Moreira, nossa D. Santinha que faz aniversário. No clique com o sobrinho 
Goura que veio especialmente para a homenagem, ano passado, na Câmara Municipal. 

ARQUIVO CMU
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Medicina
Mesmo diante desta situa-
ção de pandemia, a Unipar 
acredita que realizará um 
bom vestibular, em termos 

de candidatos. Já há muitos 
inscritos, de várias cidades. 
O vestibular será presencial, 
em Umuarama, em dezembro 

[dia 06].  

Só em 2021!
A Câmara da Mulher Empreen-
dedora e Gestora e o Conselho 
da Mulher da ACIU voltam em 
2021 com sua atividades em 
eventos -, a CMEG começa 
2021 com o Prêmio Mulher 
Empreendedora, em Caiobá, 
ue vai marcar os início das 

atividades presenciais das mu-
lheres umuaramenses. 

Feriadão em BRUSQUE! 

Sirley Batatinha e o esposo 
Maciel ganharam  dias de lazer 
nas praias de Santa Catarina 
(Meia Praia / Itapema) por 
conta da visita ao filho, em 
Bruque, e também sobrinhos 
e amigos. Bem feliz com o cha-
péu da UVEL presente de Diego 
Zaninotto ( Grupo Uvel) ela 
posa na coluna com o maridão  
Maciel , Andressa, os sobrinhos 
netos, Júlia, Luísa, Benício e 
o Thor. Daniel Souza é um  
dos vendedores TOP da Uvel 
Brusque. Fica aqui o registro.

 Sirley e os familiares

com o filho Daniel Batata  
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CLASSIC 1.0 LT ............................... 14/15 ......... BRANCO ...........COMPLETO ............................ R$ 27.900,00

COBALT 1.8 ELITE ........................... 18/19 ......... PRATA...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 63.900,00

CRUZE 1.8 LT .................................. 15/16 ......... PRATA...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 58.900,00

GOL 1.0 SPECIAL ............................ 15/16 ......... PRETO ..............COMPLETO ............................ R$ 32.900,00

HARLEY DAVIDSON CVO LIMITED .. 15/15 ......... PRATA...............COMPLETO, 3.700 KM........... R$ 79.900,00

HB20 1.0 COMFORT ........................ 17/18 ......... BRANCO ...........COMPLETO ............................ R$ 42.900,00

POLO HIGHLINE 1.0 TSI  ................. 18/19 ......... CINZA ...............COMPLETO, AUT, COURO ...... R$ 69.900,00

PRISMA 1.4 LTZ .............................. 18/18 ......... VERMELHO .......COMPLETO, AUT ................... R$ 54.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

A Unipar de Cascavel iniciou neste 
mês parceria com o Ministério 
Público e Poder Judiciário. Depois 
de seis meses da interrupção dos 
plenários do júri da Comarca de 
Cascavel, devido à pandemia, os 
julgamentos dos processos da Vara 
Criminal acabam de ser retomados 
e a sala do Tribunal do Júri Simulado 
do curso de Direito da Unipar foi 
escolhido para a realização de todos 
os plenários de júri, até o fim do 
ano.

Por conta dessa situação 
mundial que pede distanciamento 
social, 90% das oitivas de 
testemunhas e réus serão por 
meio de videoconferência, um 
sistema próprio oferecido pelo 
CNJ (Conselho Nacional de 
Justiça), em que as pessoas 
não precisam estar presentes 
pessoalmente para serem 
ouvidas. 

“Por meio da internet e desse 
sistema fornecido pelo CNJ, nós 
ouvimos réus, testemunhas e 
eventuais vítimas, para que no 
plenário somente as pessoas 
que lidam efetivamente com a 
situação, como juiz, promotor 

de Justiça, advogados, oficiais e 
escreventes, participem, além dos 
sete jurados”, explica o promotor 
de Justiça Alex Fadel, que está à 
frente dos trabalhos.

Para Fadel, testemunhas, vítimas 
e réus são fundamentais para o 
desfecho do processo, contudo, 
a maioria será ouvida a distância, 
para evitar aglomerações, 
cumprindo protocolos sanitários. 

Nesta parceria com a Justiça 
ganham também os estudantes 
do curso de Direito da Unipar, que 
terão acesso aos plenários, por 
vídeo, o que pode ser traduzido 
em chances de aquisição de novos 
conhecimentos técnicos e sua 
aplicação, na prática.

Unipar sedia plenários do júri da 
Comarca de Cascavel até o fim do ano

VARA CRIMINAL

Em plenário do Júri, o promotor 
de Justiça Alex Fadel  

Um incêndio atingiu a edícula 
de uma residência situada no par-
que Tarumã ontem (20) à tarde. 
Bombeiros de Umuarama foram 
ao local e controlaram o fogo. Vizi-
nhos passavam perto da casa e 
notaram que estava sendo atingida 
pelo incêndio. Pularam o muro e 
começaram a combater o fogo, até 
a chegada da guarnição.

Na edícula estavam alguns 
botijões de gás, um deles cha-
muscado. Os vizinhos consegui-
ram retirar os botijões para evitar 
uma explosão.

Os Bombeiros fizeram o res-
caldo, tendo em vista que o incên-
dio já estava parcialmente con-
trolado. Não houve feridos e, de 
acordo com os responsáveis pela 
guarnição, não foi possível iden-
tificar como o fogo começou. No 
entanto, os bombeiros acreditam 
que o incêndio não tenha come-
çado nos botijões de gás.

É fogo
ALEX MIRANDA
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