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Sanepar adota rodízio para 
equilibrar distribuição de água
A fim de garantir a distribuição de água, mesmo que parcialmente para todas as residên-
cias de Umuarama, a Sanepar está implantando um sistema de rodízio no fornecimento, 

de forma emergencial, que foi iniciado ontem e deve equilibrar a distribuição de água entre 
as regiões afetadas da cidade. O rodízio temporário é adotado em função das obras de 
recuperação da adutora rompida no início da noite da segunda-feira. A previsão é que o 

rodízio seja mantido até o próximo domingo l Pág. 6

Colisão fatal
Um carroceiro de 64 anos morreu após ter sido atropelado 
por uma Fiorino entre a cidade de Douradina e o Distrito 
de Santa Felicidade. O acidente aconteceu a cerca de 50 
metros da chácara onde ele morava. O homem estava na 

carroça quando foi atingido pelo veículo. O cavalo também 
morreu. O motorista do Fiorino teve ferimentos leves e foi 

socorrido pelo Samu.  l Pág. 10
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Ministro infectado
O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, está com a covid-19. 
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do 
Ministério da Saúde. Nessa terça-feira (20), já com suspeita 
de que havia contraído a doença, Pazuello fez exames e 
não participou presencialmente de reunião para discutir a 
compra da vacina chinesa do Instituto Butantan. O resultado 
dos exames saiu ontem, segundo interlocutores do ministro. 
Pazuello ficou contrariado com as críticas do presidente Jair 
Bolsonaro às negociações feitas com governadores para 
a aquisição da vacina para a covid-19 desenvolvida pelos 
chineses e que será produzida pelo Butantan.

De volta à cena
O ex-presidente e atual 
senador Fernando Collor 
é alvo da PF, que apura 
esquema criminoso de 
pagamento de propina em 
compra de licença do Ibama 
para a instalação de um 
porto privado em Pontal 
Paraná. A investigação é 
desdobramento da Operação 
Politeia, deflagrada pela PF 
em 2015, que apreendeu 
esportivos de luxo do 
senador. Por ordem do 
STF, foram expedidos 12 
mandados de busca e 
apreensão em endereços 
vinculados a Collor e 
outros investigados, além 
do bloqueio de valores 
financeiros. O nome da 
operação, O Quinto Ato, é 
referência ao rastreamento 
financeiro efetuado pela PF 
a partir do pagamento da 
quinta parcela de um jato 
executivo adquirido pelo 
parlamentar investigado.

Compra ou não compra?
O presidente Jair Bolsonaro disse a ministros que vai 
cancelar o acordo firmado pelo Ministério da Saúde 
para a compra de 46 milhões de doses da CoronaVac, 
desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac Biotech 
em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo. 
O anúncio da compra havia sido feito pelo ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuelo. “Alerto que não compraremos 
vacina da China. Bem como meu governo não mantém 
diálogo com João Doria sobre covid-19”. O presidente é 
adversário político do governador de São Paulo.

Fora da sabatina
Os três senadores do 
Paraná – Alvaro Dias, 
Oriovisto Guimarães 
e Flávio Arns -, todos 
do Podemos, não 
participaram da sabatina 
do desembargador Kassio 
Marques indicado pelo 
presidente Jair Bolsonaro 
para o Supremo Tribunal 
Federal (STF). Eles também 
não votaram na terça-feira 
(20) quanto à indicação 
de Jorge Oliveira para o 
Tribunal de Contas da 
União (TCU). Segundo Dias, 
eles decidiram não mais 
participar de votações 
para tribunais superiores, 
enquanto não houver uma 
mudança no critério de 
escolha e cita projetos de 
parlamentares do Podemos 
que propõe concurso de 
títulos e provas para todos 
os ministros de tribunais 
superiores, inclusive do TCU, 
e mandato de cinco anos.
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Candidatos a prefeito
são sabatinados na Aciu

Os quatro postulantes à chefia 
do Executivo visitaram a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola (Aciu) 
nos últimos dias. Além de apresen-
tarem suas propostas de governo, 
foram sabatinados por diretores.

“Tradicionalmente os candidatos 
a prefeito procuram a entidade, algo 
importante para a disseminação da 
democracia. Em outras eleições, por 
iniciativa própria, a Aciu promoveu 
debates que ajudaram o eleitor a 
definir seu candidato. Infelizmente, 
com a pandemia, não foi possível 
em 2020. Mas tivemos um crono-
grama muito proveitoso”, avalia o 
presidente Orlando Luiz Santos.

No dia 8, a candidata a prefeita 
pelo Par tido dos Trabalhadores 
(PT), Professora Beth, e o candi-
dato a vice, Emanuel Bueno (PL), 
visitaram a Aciu. O candidato à 
reeleição, Celso Pozzobom (PSC), 
esteve na sede na tarde da última 
segunda-feira (19). 

Na manhã da terça (20) foi a 
vez de Giuliano Turetta (PRTB) 
e na quarta de Sandro Gregório, 
acompanhado pelo candidato a 
vice, Marcão do Kaskata. A chapa 
concorre pela aliança formada 
pelos par tidos Progressistas e 
Republicanos.

Além de políticas para áreas 
como saúde, economia, habitação, 
meio ambiente e outras, todos os 
programas, com proposições dis-
tintas, destacam a reativação do 
estacionamento rotativo (Zona 
Azul) como prioridade.

“Agradeço aos candidatos e 
diretores, bem como ao Conselho 
da Mulher e Conjove. Certamente 
foi uma experiência edificante para 
todos”, complementa Santos.

CANDIDATOS à prefeitura apresentaram planos de governo à Associação comercial e foram sabatinados

ASSESSORIA

O candidato a prefeito Celso Pozzobom (PSC) está reforçando seu contato com 
a comunidade da área urbana neste momento da campanha pela reeleição. Ele visita 
empresas e apresenta o plano de governo para os próximos quatro anos. Pozzobom 
também relembra das obras já entregues à comunidade em seu mandato. Entre elas, o 
recape da Avenida Ângelo Moreira da Fonseca, ampliação das galerias pluviais, aber-
tura de canteiros, rampa de acesso, sinalização e agora uma ciclovia em implantação. 
O candidato reforça que ao mesmo tempo em que faz campanha, também trabalha 
na gestão do município. “Temos que trabalhar. Ao mesmo tempo mantendo contato 
com as comunidades, mesmo com a pandemia, estamos fazendo as visitas em busca de 
conhecer demandas de cada setor da sociedade”.

ASSESSORIA
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Arenito Trade
Lançada na segunda 

quinzena de agosto, a 
Arenito Trade Academy é 
uma jornada acadêmica 
de empreendedorismo 
voltada para universi-
tários de Umuarama. A 
iniciativa é uma parceria 
entre o Sebrae, Associa-
ção Comercial, Industrial 
e Agrícola (Aciu), Uni-
par, Instituto Federal do 
Paraná (IFPR) e Universi-
dade Estadual do Paraná 
(UEM). 

A jornada onl ine 
abrange estudantes da 
Unipar, UEM e IFPR, com 
mentorias, tutorias, ofici-
nas e cursos. O objetivo 
é que com a capacitação, 
os participantes criem e 
apresentem soluções ino-
vadoras ou propostas de 
modelos de negócio para 
o varejo tradicional.

A apresentação acon-
teceu ontem (21) e as 
três equipes com pon-
tuações mais expressivas 

Carreata Outubro Rosa
O Rotary Club Cate-

dral e a coordenação do 
movimento Umuarama 
Rosa, em parceria com a 
Aciu e diversas empresas 
realizarão dois eventos 
de conscientização alusi-
vos à campanha Outubro 
Rosa, de prevenção ao 
câncer de mama.

No sábado (24), uma 
carreata sairá da ave-
nida Zaeli, às 10h, com 
destino ao Uopeccan. 
Panfletos serão distri-
buídos nos semáforos 
da Av Paraná e as prin-
cipais praças do centro 
receberão decoração 

receberam mentorias do 
professor Gil Giardel-
li.ç Estas farão visitas 
técnicas em grandes 
empresas.  

Segundo consultor 
do Sebrae/PR, Adriano 
Pereira, a jornada possi-
bilita aos participantes 
que desenvolvam com-
petências de empreen-
dedorismo e inovação. 
“Pretendemos, além de 
promover um crescimento 
profissional para os estu-
dantes e inovação para o 
varejo local, despertar a 
cultura de startups nos 
universitários de Umua-
rama”, explica.

“É preciso inovar. Os 
universitários já pos-
suem per fil inovador e, 
envolvidos nesse projeto, 
podem ajudar o varejista 
com soluções adequa-
das, principalmente neste 
momento de pandemia”, 
comenta o presidente da 
Aciu, Orlando Luiz Santos.  

temática. No encerra-
mento serão soltos balões 
com sementes de ipê.

No sábado seguinte 
(31), a programação será 
complementada com um 
passeio ciclístico. A saída 
será às 8h, na entrada 
da estrada Jaborandi. 
Os participantes defini-
rão seus percursos e o 
tempo de passeio.

Os voluntários que atua-
rão no desenvolvimento das 
ações estarão de luvas e 
máscaras. As inscrições 
para o passeio ciclístico 
podem ser efetivadas pelo 
telefone (44) 99976-6798.

Comissão especial
Comandada pelo 
presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
reunião promoveu a 
instalação da Comissão 
Especial que vai analisar 
os projetos do Poder 
Judiciário que alteram 
e atualizam as tabelas 
de custas dos cartórios. 
Foi definido o deputado 
Anibelli Neto (MDB) como 
presidente, o deputado 
Paulo Litro (PSDB) como 
vice-presidente e o 
deputado Tadeu Veneri 
(PT), relator dos trabalhos. 

Linha Amarela
Uma das propostas centrais 
de Francischini (PSL), 
candidato a prefeito de 
Curitiba, para a mobilidade 
e o transporte de Curitiba é 
a criação da Linha Amarela. 
“Uma nova opção logística 
com mais segurança e 
qualidade para o transporte 
público. Vem de Almirante 
Tamandaré e vai desafogar o 
trânsito de vias importante 
como a Mateus Leme e a 
Anita Garibaldi. Diminui 
a quantidade de carros 
e ônibus naquele eixo 
garantindo mais agilidade 
para os curitibanos”, 
explicou.

DNA paranaense
O café especial do Norte 
Pioneiro tem Identificação 
Geográfica (IG) e é 
reconhecido mundialmente 
pela qualidade. O presidente 
do Iapar-Emater (IDR-
Paraná), Natalino Avance 
de Souza, falou sobre a 
importância do café para a 
economia e para a formação 
de instituições públicas 
no Estado. “O café está 
intimamente ligado ao DNA 
do Paraná”, afirmou. “É 
importante reconhecer esse 

movimento de resiliência do 
Norte Pioneiro e reconhecer 
esse esforço de produzir o 
melhor café do Brasil”.

Ranking
A consultoria Great Places 
to Work, que publica 
anualmente uma listagem 
com as melhores empresas 
para trabalhar, divulgou o 
ranking de 2020. Na lista, 
aparecem nove empresas 
paranaenses, das quais 
cinco estão em Curitiba: 
Eletrolux, Volvo do Brasil, 
Agência i-Cherry, Ebanx, 
Remasa Reflorestamento.

Inovação
A BRF, uma das maiores 
companhias de alimentos 
do mundo, fala da 
expectativa de direcionar 
10% da receita em 
investimentos de inovação 
até 2023. Somente neste 
ano, a Companhia engajou 
mais de 150 startups com 
o lançamento do brfHub, 
a plataforma de conexão 
global com startups. O 
brfHub é o programa de 
relacionamento da BRF que 
tem o objetivo de estimular 
parcerias que criem 
inteligência e agilidade na 
geração de novos negócios 
e soluções competitivas 
para a Companhia.

Impugnada
A Justiça Eleitoral decidiu pela 
impugnação da candidatura 
do prefeito de Arapongas e 
candidato à reeleição, Sérgio 
Onofre (PSC). Na decisão, o 
juiz eleitoral Luciano Souza 
Gomes acatou o pedido 
feito pelo Ministério Público 
e do MDB com base na 
reprovação das contas 
da Câmara Municipal 
de Arapongas pelo TCE 
(Tribunal de Contas do 
Estado) quando Onofre era 
presidente da casa.
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Educação municipal mantém
atividades não presenciais
Apesar da consideração do 

Governo do Estado em realizar atual-
mente um sistema de volta às aulas 
de forma experimental com alunos 
do Ensino Fundamental II e Ensino 
Médio, a Secretaria Municipal de 
Educação acredita que é prudente 
ao município aguardar os resultados 
deste período de adaptação para 
viabilizar a logística de um retorno 
às aulas presenciais aos alunos da 
Educação Infantil, Ensino Fundamen-
tal I e EJA (Educação de Jovens e 
Adultos), os quais exigem um maior 
cuidado e atenção.

O município ressalta ainda, que 
o ensino remoto constituído pelo 3º 
Caderno de Atividades, gravações de 
videoaulas e aulas ao vivo, por meio 
do Google Meet, está devidamente 
organizado até 17/12/2020, quando 
se encerra o ano letivo. Quanto ao 
calendário de 2021, a Secretaria Muni-
cipal de Educação está aguardando 
orientações da Seed (Secretaria de 
Estado da Educação), uma vez que faz 
parte do Sistema Estadual de Ensino.

Protocolo de retorno
Enquanto isso, já elaborou, junto ao Comitê de Voltas às Aulas, o pro-

tocolo de retorno às aulas presenciais, que provavelmente acontecerá em 
fevereiro de 2021, bem como já adquiriu todos os insumos necessários 
para o cumprimento do protocolo. O retorno obedecerá ao protocolo e 

será acompanhado de um Plano de Ação Pedagógico elaborado pela SME 
e Conselho Municipal de Educação, que contemplará o atendimento aos 

estudantes das unidades educacionais municipais, em turno e contraturno. 
O contraturno escolar, por meio do Projeto Clube do Saber, é a grande aposta 
do município para recuperar o déficit causado pela suspensão das aulas pre-

senciais, principalmente para os alunos com dificuldade de aprendizagem.

Idosos voltam a usar  
o transporte público
Os passageiros idosos que usam transporte 
público, desde o último decreto publicado 
pela Prefeitura de Umuarama, puderam 
voltar a usar os ônibus sem restrições de 
horário. No entanto, segundo a Viação 
Umuarama, o uso de máscaras segue 
obrigatório. Em virtude da pandemia da 
covid-19 o cartão de passe-livre dos idosos 
chegou a deixar de operar. Depois esse 
público começou a ser atendido entre as 
8h e às 16h – fora do horário de pico para 
evitar aglomerações. Nesta quarta-feira (21) 
a empresa confirmou que todos os horários 
de todas as linhas já estão permitindo 
que os passageiros idosos possam usar 
os serviços. Para o público geral o horário 
limite de operação das circulares é 20h de 
segunda a sábado. Ainda não há previsão 
para que seja retomada a circulação de 
ônibus aos domingos e feriados, já que isso 
dependente de autorização do Executivo.

DIVULGAÇÃO

COM as salas de aula vazias, atividades de videoaulas e aulas ao vivo estão organizadas até o final do ano letivo
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Rodízio visa equilibrar
a distribuição de água
A Sanepar está implan-

tando um sistema de rodízio 
no fornecimento de água de 
Umuarama, de forma emer-
gencial. O sistema foi ini-
ciado ontem (quarta-feira, 
21), ao meio dia, com a 
intenção de equilibrar a dis-
tribuição de água entre as 
regiões da cidade. O rodízio 
é temporário e está sendo 
adotado em função das 
obras de recuperação da 
Adutora rompida no início da 
noite da segunda-feira (19).

Mesmo com a retomada 
da produção na quinta, a 
previsão é que o rodízio 
seja mantido até o domingo 
quando deve ocorrer a nor-
malização do abastecimento 
em toda a cidade.

Cada ciclo de forneci-
mento de água vai durar 12 
horas, deixando os bairros 
por meio dia com água e 
meio dia sem água.

Des ta  f o r ma ,  f i ca 
garantida a distribuição 
de forma igualitária para 
todas as regiões.

A produção da água 
na cidade está reduzida a 
50%. Nesta madrugada, a 

Sanepar antecipou a con-
clusão da interligação de 
um novo poço ao sistema 
produtor.

Também está sendo feito 
o abastecimento com cami-
nhões pipas em instituições 
de saúde e assistenciais.

USO RACIONAL
A Sanepar recomenda 

à população que priorize a 
água para alimentação e 
higiene pessoal. Deve ser 
feito uso consciente da 
água no chuveiro, na lava-
gem de louças, na escova-
ção de dentes e também no 
ato de fazer a barba.

As demais atividades, 
como lavagem de roupas, 
jardinagem e limpeza de 
calçadas, devem ser adia-
das até a normalização do 
sistema.

Desde à 0h de ontem 
até o meio dia, a área norte 
da cidade recebeu água. 
Desde o Parque das Jabu-
ticabeiras, passando pelo 
1º de Maio, Córrego Longe, 
Ouro Preto, seguindo pelo 
Alphaville, Aratimbó, Bandei-
rantes, Jardim Tókio, Rotary 

até o Verde Vale.
Das 12h até a meia 

noite de hoje, as áreas sul 
e sudeste é que receberão 
água pelo rodízio, passando 
pelo Jardim Belvedere, 
Paineiras, 28 de Outu-
bro, Shangri-lá, Patrimônio 
Umuarama, Irene, Canadá, 

Panorama e São Cristóvão.
Já no dia 23, o rodí-

zio retorna para a área 
nor te noroeste. Segundo 
a Sanepar, estes são as 
duas regiões afetadas 
pelo desabastecimento 
em vir tude do rompimento 
da adutora.

TÉCNICOS estão trabalhando dia e noite a fim de resolver o problema

ASSESSORIA

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,24 0,64 1,34 3,14
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
20/9 a 20/10 0,5000 0,1159 0,0000
21/9 a 21/10 0,5000 0,1159 0,0000
22/9 a 22/10 0,5000 0,1159 0,0000
23/9 a 23/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,10% 20,16 
Vale ON +1,63% 62,85 
ItauUnibanco PN +0,91% 24,51 
Bradesco PN +1,02% 21,72 
Qualicorp ON +5,75% 34,37 
Weg ON -6,16% 78,40

IBOVESPA: +0,01% 100.552 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 104,59
Libra est.. 0,76
Euro 0,84
Peso arg. 77,75

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,1% 5,6130 5,6140 0,0%
PTAX  (BC) +0,3% 5,6000 5,6006 -0,7%
PARALELO 0,0% 5,4400 5,8800 0,0%
TURISMO 0,0% 5,4400 5,8600 0,0%
EURO +0,7% 6,6461 6,6485 +0,5%

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 21/10

Iene R$ 0,0536
Libra est. R$ 7,36
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1247,50guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 21/10

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 21/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 160,00 3,2% 20,3%
SOJA Paranaguá 160,00 2,6% 14,3%
MILHO Cascavel 67,00 8,1% 19,6%

SOJA 1.072,00 8,00 4,8%
FARELO 378,80 7,11 12,0%
MILHO 413,75 5,00 11,9%
TRIGO 629,75 -2,25 13,5%

SOJA 145,27 0,6% 15,2%
MILHO 61,72 1,2% 20,8%
TRIGO 71,90 2,7% 12,6%
BOI GORDO 245,59 0,4% 4,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 21/10 PR DIA 30d.

Em 21/10 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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Números
da covid-19

A Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmou 
ontem (quarta-feira, 21), 
cinco casos de covid-19 
em Umuarama, elevando 
o total de positivos para 
1.255. Os novos pacientes 
são duas mulheres de 28 e 
70 anos e três homens de 
30, 44 e 53 anos. Os recu-
perados já são 1.182 e 21 
pessoas morreram, desde 
o início da pandemia, víti-
mas de complicações rela-
cionadas à doença.

A cidade tem hoje 47 
positivados em isola-
mento domiciliar e cinco 
hospitalizados, três em 
leitos de UTI e dois em 
enfermarias.

Também há 198 umua-
ramenses com suspeita 
de infecção pelo novo 
coronavírus – um deles 
internado em enfermaria 
e os demais isolados. Já 
foram descartadas 5.055 
suspeitas do total de 
6.508 notificações regis-
tradas até o momento.

Nos hospitais locais, 
7 dos 20 leitos de UTI 

Em Iporã 75 se recuperaram
O último boletim sobre os casos de coronavírus regis-

trados em Iporã, divulgado na terça (20), apontou que 75 
pacientes já se recuperaram da doença no município. O total 
de infectados é de 81, segundo a Secretaria de Saúde. Deste 
montante há um óbito em decorrência da covid-19 e cinco 
pacientes com o vírus ativo, cumprindo isolamento domi-

ciliar.  Outros 35 pacientes estão sendo acompanhados por 
apresentarem sintomas gripais e estarem com suspeita de 

coronavírus.Entre as medidas de segurança como higieniza-
ção das mãos e uso de máscaras, a Prefeitura de Iporã pede 

para que os cidadãos não compartilhe copos.

covid estavam ocupados 
na quarta, por pacientes 
dos 21 municípios da 
região, bem como 7 dos 
15 leitos de enfermaria.

ICARAÍMA
Um novo boletim epi-

demiológico sobre os 
casos de coronavírus em 
Icaraíma foi divulgado 
ontem (21) apontando 
51, o total de pacientes 
que testaram positivo 
para a doença na cidade.

Destes, dois foram 
diagnosticados e trata-
dos fora da cidade. Uma 
mulher morreu. E outros 
48 já estão recuperados 
da doença.

Além disso, segundo 
o documento, há seis 
pacientes em isolamento 
domiciliar e um internado 
com suspeita da doença.

A orientação da Secre-
taria de Saúde é para que 
os moradores continuem 
adotando as medidas de 
segurança sanitária como 
uso de máscaras e higie-
nização das mãos.

Solução milionária
Uma importante companhia do 
setor de petróleo brasileiro está 
prestes a acionar a TOTVS na 
Justiça numa causa que promete 
ser milionária. Motivo: a TOTVS, 
famosa na publicidade por 
implementar soluções de gestão 
integrada, foi contratada há mais 
de dois anos e depois de todo 
esse tempo ainda não entregou 
o serviço para o qual foi paga, 
causando prejuízos para a cliente. 
A TOTVS alega ter havido erro 
de planejamento e, por isso, não 
conseguiu cumprir o combinado.

Presentão
O Decreto 10.523, assinado 
pelo presidente Bolsonaro, 
cravou em 8% o IPI sobre xarope 
de refrigerante vendido pela 
Zona Franca de Manaus. Em 
2019, eram 12%, passou para 
8% no fim do ano, e o governo 
teria de atualizar a tabela 
constantemente.

E você paga
O decreto atende com 
copo cheio demandas da 
Ambev - que também produz 
refrigerantes - e da Coca-Cola 
no País. E o povo não vai ter 
desconto no preço, claro.

Som na turbina
O primeiro caça Gripen, da 
FAB, rasgou ontem o céu da 
Esplanada em Brasília bonito 
de ver. Foi o primeiro voo na 
capital, para o “desfile” de 
amanhã, Dia do Aviador.

Haja cueca
O senador Chico Rodrigues, o Chico 
Cueca, avalia oficializar no cargo o 
filho suplente, Pedro Arthur, se a 
sua situação policial-judicial piorar. 
Caso se torne senador de fato, o 
herdeiro terá direito a plano de 
saúde vitalício e à aposentadoria, 
conforme publicamos.

Enfim
Após erros nos dados e uma 
semana de tensão, caíram ontem 
cedo na conta certa da família 
da pequena Kyara Lis os mais de 
R$ 6 milhões depositados pelo 
Ministério da Saúde. São para 
completar os R$ 5,5 milhões, 
doados em campanha, e pagar 
a dose do medicamento mais 
caro do mundo (R$ 12 milhões) 
que elimina efeitos da doença 

AME. Aliás, a imprensa vai 
acompanhar a aplicação da 
dose num hospital de Brasília. 

MERCADO
Década conectada
O smartphone é o principal 
aliado da vida conectada dos 
brasileiros, mas também um 
dos responsáveis pelos maiores 
índices de frustração, segundo 
pesquisa A Década Conectada, 
da Assurant: 55% dos 
entrevistados demonstraram 
já terem tido problemas 
relacionados à manutenção e à 
performance do dispositivo. 

Pelot$ 1
Tem um setor que não viu crise 
nesta pandemia. As mineradoras 
no Brasil ganharam muito dinheiro 
no terceiro trimestre de 2020, 
segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Mineração. Tanto que, 
nesse período, elas responderam, 
acredite, por 45,5% do saldo 
comercial do Brasil. Foram 
287 milhões de toneladas de 
minérios negociados.

Pelot$ 2
As empresas faturaram R$ 50 
bilhões no terceiro trimestre. As 
associadas do Ibram respondem 
por 85% da mineração nacional e 
as perspectivas de investimentos 
para 2020-2024 aumentaram de 
US$ 32,5 bilhões para mais de 
US$ 37 bilhões.

Zé Esplanador
Nosso leitor Zé Esplanador - seu 
lema é “Perguntar não ofende, 
Cobrar é de direito” -, ao ler a lista 
de prêmios Nobel dos últimos 
anos, acha que a academia 
sueca é elitista. Zilda Arns criou 
um dos maiores programas 
contra a desnutrição do mundo, 
com a Pastoral da Criança, 
além de reduzir a mortalidade 
infantil a quase zero no Brasil. 
E o que falar da obra imortal 
de Jorge Amado, entre outros 
escribas? Valiam os Nobel da Paz 
e Literatura, respectivamente. 
Ambos morreram sem esse 
reconhecimento. 
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Carroceiro e cavalo morrem
em colisão na rodovia PR-082

Um grave acidente pouco antes 
das 10h de ontem (quarta-feira, 
21) na rodovia PR-082, entre a 
cidade de Douradina e o distrito 
de Santa Felicidade, em Tapira. 
Um homem e um cavalo morreram. 
Outro homem chegou a ficar preso 
nas ferragens, mas foi socorrido e 
encaminhado ao hospital.

A Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) de Cidade Gaúcha atendeu 
a ocorrência e, de acordo com 
o sargento Renner, o condutor 
da Fiorino trafegava pela rodovia 
sentido Santa Felicidade a Dou-
radina e, ao chegar ao km 574, 
atingiu a carroça, que seguia no 
mesmo sentido. No local não há 
acostamentos.

O condutor da carroça, José 
Aparecido Lucena tinha 64 anos e 
era trabalhador rural em Douradina 
e morava em uma chácara há cerca 
de 50 metros do local do acidente. 
Ele costumava fazer aquele trajeto 
constantemente e, no momento 
da colisão, saia para trabalhar na 
prestação de serviços de mão de 
obra em propriedades vizinhas.

O seu corpo foi recolhido pelo 
Instituto Médico Legal (IML) de 
Umuarama. O cavalo que puxava 
sua carroça também morreu no 
local. A Prefeitura de Douradina 
disponibilizou maquinário para 
remover o animal e sepultá-lo. A 
carroça ficou destruída.

O motorista da Fiorino, de 40 
anos, ficou preso às ferragens do 
veículo, que teve danos de grande 
monta. O Corpo de Bombeiros de 
Umuarama foi deslocado para reti-
rá-lo do utilitário. Um helicóptero 
do Samu chegou a ser acionado 
e esteve no local, mas não foi 

necessário o transpor te aéreo, 
pois o motorista do Fiat sofreu feri-
mentos leves e foi encaminhado de 
ambulância ao hospital municipal 
de Douradina.

O trecho onde aconteceu o aci-
dente teve que ficar interditado por 

cerca de 20 minutos, enquanto os 
bombeiros faziam a remoção do 
homem ferido das ferragens do 
veículo. Depois foi liberada par-
cialmente e controlada por policiais 
militares de Douradina, que deram 
auxílio na ocorrência.

CORPO do carroceiro coberto ao lado 
da ambulância e ao fundo o cavalo 
também morto após a colisão

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO PRF
Outra morte

Agentes da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
atenderam a um grave 

acidente na rodovia 
BR-487, a Estrada 

Boiadeira, no trecho 
compreendido entre os 
municípios de Cruzeiro 
do Oeste e Tuneiras do 
Oeste. O acidente acon-
teceu por volta das 4h40 
de ontem (21), quando 

um cavaleiro de 71 anos, 
cavalgava sobre a pista e 
foi colhido por um VW/
Jetta, conduzido por um 

homem de 37 anos, que seguia sentido a Cruzeiro do Oeste. O cavaleiro estava 
atravessando a pista no momento da colisão. Com o impacto, tanto o idoso como 
o animal não resistiram aos ferimentos e morreram no local. O condutor do Jetta 
não se feriu. Ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença 
de álcool. O corpo da vítima, identificado apenas como Job Miranda de Souza, foi 

encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Umuarama.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A Lua pode ter boas oportunidades de se destacar e crescer 
na carreira e vai mergulhar no trabalho para garantir uma pro-
moção ou o reconhecimento dos chefes. Reserve um tempo 
para cuidar da beleza e do seu bem-estar.

Touro 21/04 a 20/05
É um ótimo momento para investir nos estudos e no seu cres-
cimento profissional. Pesquise e busque opções que possam 
contribuir com a sua evolução. Também é um bom dia para 
resolver assuntos de Justiça e investir na sua espiritualidade.
Na conquista, Vênus turbina o seu charme. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Amigos poderão decepcionar você no meio do dia principalmente 
se você for autoritário com alguém da turma. No campo sentimen-
tal, Lua e Júpiter ocupam a sua Casa 8 e garantem muita sen-
sualidade para você. Vai ser fácil seduzir e envolver seu crush. 

Câncer 21/06 a 21/07
Se tentar se impor pode acabar se desentendendo com chefes 
ou pessoas influentes. Vênus na Casa 3 avisa que é com diálogo 
e jeitinho que vai conseguir os melhores acordos e resultados. 

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
O clima pode ficar tenso, principalmente, no convívio com a 
família. Procure ser mais flexível e tente resolver as coisas 
com jogo de cintura e diálogo, sem entrar em discussões. 
Boa popularidade nas paqueras. 

Aquário 21/01 a 19/02
Respeite o desejo de se isolar e aproveite os momentos a sós 
para refletir sobre a sua vida. É uma ótima fase para avaliar 
suas conquistas e identificar as coisas que precisa mudar 
para ser mais feliz. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai querer se associar a outras pessoas para alcançar 
suas metas ou para realizar um projeto que tenha grande 
impacto no seu futuro. Pode fazer alianças importantes e 
muito benéficas. 

Sagita, você vai se preocupar mais com o dinheiro, em melhorar 
de vida e garantir um futuro mais tranquilo para você e a sua 
família. No amor, quem sofreu uma decepção recente pode 
querer dar um tempo de boas para se recuperar da decepção. 

Vênus na Casa 2 indica que seu empenho pode até render uma 
grana extra para o bolso no fim do dia. Agora, é bom ter cuidado 
para não extrapolar, se estressar demais e acabar prejudicando 
a sua saúde. O Sol vai brilhar no seu convívio com a família. 

Lua, Júpiter e Plutão brilham intensamente no seu paraíso 
astral e toda essa energia deve se reverter em grande sorte 
e entusiasmo para você. Sua vida amorosa atravessa um 
período incrivelmente estimulante.

Quem pode trabalhar em casa terá um dia superprodutivo. Para 
quem trabalha fora, a dica é investir nas tarefas que você já 
domina e tem bastante experiência para executar. No campo 
sentimental, você vai querer segurança, lealdade e sossego. 

No trabalho terá boas chances ao apresentar um projeto cria-
tivo ou reivindicar melhorias aos chefes. Na conquista, o Sol 
em Escorpião vai aumentar ainda mais o seu já intenso poder 
de sedução. A Lua promete ainda mais carisma e boa lábia.

Solução

BANCO 6

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

SLT
SUSSURRO

LUTATOAR
CILION

FOLGACSN
SRPIPI

ADVOGADOS
ESERRT
FASAPITO

ARPOARA
UEUMIDI
TRADUTOR

PATRIARA
SOOUSAR

Tempero
usado em

churrascos

Estado cuja
capital é 

Porto Velho
(sigla)

Firma que
entrega
cargas

A fala 
de quem
quer ser 
discreto

Produzir
som forte

(?)
Moreira,
locutor e
jornalista

Em +
isto

Letra que
simboliza
a vitória

Urina, na
linguagem

infantil

Profis-
sionais

formados
em Direito

Ricardo
Tozzi, ator
paulista

Sílaba de
"fofas" 

Vogal
repetida

em
"abelha"

Enrai-
vecer;

enfurecer 

Fora do
(?): sem
trans-
missão

Quem
passa um
texto para 

outra língua

(?) Burton,
cineasta  

americano

Atrever-se;
ser auda-

cioso

(?) Infinito:
Deus

Situação 
difícil (pop.)

Instrumento
do árbitro
Ouve-se
com fone

Tipo
de saia

Interjeição 
de surpresa

Guerra;
batalha
Pelo das

pálpebras

Que é quase
imperceptível (fig.)
Bebidas nutricio-

nalmente saudáveis

Siderúrgica 
no RJ
Não

continuar

Fisgar a
baleia 

Hiato de
"sueca"

Descanso;
repouso
Forma 

do cifrão

Dor pela
morte 

de uma
pessoa

O país
onde

nascemos

3/csn — tim. 6/aperto — arpoar. 8/sussurro.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Não permito que nenhuma reflexão 
filosófica me tire a alegria das coisas 

simples da vida” 
(Sigmund Freud)

Cereja no Bolo
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores da coluna que fazem aniversário -, 
Decio Augusto Legnani, Felipe Broch da Costa, Gelsi Francisco Accadrolli, Hanna 
Camila,  Camilo Gonçalves de Carvalho, Juliana Iatskiu Furquim, Solange Zanatto  

e Valdir Meretka. Da coluna: felicidades.

Outubro 
Rosa 

Com o objetivo de 
alertar a popula-

ção feminina sobre 
os cuidados com 
a própria saúde, a 

campanha mundial-
mente conhecida 

como “Outubro Rosa” 
simboliza a luta 

contra o câncer de 
mama. O movimento 
surgiu nos Estados 
Unidos na década 

de 90 e ao longo do 
tempo foi adotado 
por outros países 
como uma forma 

de conscientizar sobre a importância da 
prevenção e do diagnóstico precoce dessa 
doença tão devastadora. A falta de infor-
mação é um dos fatores que dificultam o 

combate ao câncer. Na sexta-feira (23) , o 
Sesc Umuarama terá uma programação es-
pecial em alusão ao tema. Um  Drive-thru 
para arrecadação de itens de maquiagens 
e perfumarias, lenços e faixas de cabelos 
para doações ao Grupo das Legionárias, 

que atende as mulheres em tratamento de 
câncer, no Hospital referência do municí-
pio e cidades de abrangência. Das  09h às 
12h e das 14h às 18h e mais  Orientações 
sobre o autoexame, bem como orientação 
nutricional e oferecerá uma Aula de Gi-

nástica Mix (mediante agendamento pelo 
telefone), ministrada pela orientadora 

Débora Mattesco, das  19h às 20h 

ZOOM
RAFAELA SALLES, professora de dança,  na lente exclusiva de Luci lemes estreia no 

zoom da coluna.

 LUCI LEMES
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Venha para o Mega Feirão 
na sexta e sábado!

n A General Motors revelou 
nos Estados Unidos a primeira 

picape 100% elétrica da compa-
nhia, a HUMMER EV. O modelo 
chega ao mercado norte-ame-
ricano até o final de 2021 pela 
marca GMC para estrear a cate-
goria dos super utilitários com 

zero emissão.

 n A Chevrolet estreou a 
plataforma digital ‘’Live Store” 
no site Chevrolet.com.br, com 
uma sequência de transmis-

sões ao vivo sobre os produtos 
da marca exclusivas para quem 
acompanhar a ação pela Inter-
net.  As terças e quintas, às 
10h00, 14h00 e 16h00, e vai 
mostrar os produtos da marca, 

em tempo real.

A Chevrolet preparou mais uma mega promoção, 
é o Mega Feirão na concessionária UVEL com lote 
especial com  condições e descontos imperdíveis 

para a sexta-feira  e sábado até  às 17h.
Venha para Uvel conferir o  grande lote de 

veículos com preços reduzidos de fábrica nas 
melhores condições de desconto para você 
sair de carro novo -, aproveite o  Mega Fei-

rão de Fábrica e venha conhecer a nova linha 
2021 com condições especiais que e em  ho-
rário especial -,  e com condições jamais vis-
tas. Aproveite o Mega Feirão -, confira a nova 

promoção UVEL, o zero que é 10!
 

Uvel: o melhor lugar para comprar  o seu carro!

 * Nesta sexta e sábado até as 17 horas, não perca.

DIVULGAÇÃO
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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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EXTRAVIO DE ALVARÁ 
CORREA E MACHADO COMÉR-
CIO DE PRODUTOS FARMACEU-
TICOS LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
10.740.341/0001-57, estabele-
cido na Rua Jussara, 3520, CEP 
87.501-010, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de 
seu alvará municipal nº 28.084. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

Um acidente no domingo, 
dia 11 de outubro, que dei-
xou uma criança ferida na 
região das prainhas de Porto 
Camargo, levou a Marinha e a 
Prefeitura de Icaraíma a ado-
tarem medidas para reforçar 
a segurança na região. A dele-
gacia fluvial de Guaíra emitiu 
nota ontem (21), explicando 
que é responsável pelo trecho 
onde aconteceu o acidente – 
Porto Camargo, informou que 
foi aber to inquérito adminis-
trativo sobre o caso. Na oca-
sião do acidente, a criança 
foi encaminhada para a Uni-
dade de Pronto-Atendimento 
(UPA) do município e poste-
riormente a um hospital de 
Umuarama. Um adulto tam-
bém ficou ferido. Ambos tive-
ram ferimentos leves.

De acordo com a Marinha 
o acidente envolveu uma lan-
cha que estava abarcada e 
uma moto aquática. Além da 
instauração do inquérito, a 
Marinha orienta para que os 
turistas que frequentam as 
prainhas de Icaraíma entrem 
em contato por meio do tele-
fone 185 para fazer denún-
cias ou solicitar atendimento.

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 curso de Sistemas de 
Informação da Unipar de Paranavaí 
fica honrado em saber que muitos 
dos acadêmicos que por aqui 
passaram alcançaram o propósito 
de construir uma carreira de 
sucesso no mercado internacional. 
É o caso dos ex-alunos Diego 
Brandão, Rafael Marcelo dos Santos 
e Roberto Canoff, que ocupam 
lugar de destaque em empresas 
multinacionais dos Estados Unidos 
e Canadá.

Rafael é desenvolvedor da 
Hivelocity Hosting, localizada na 
Flórida/EUA. Com pós-graduação 
em Desenvolvimento de Sistemas 
para WEB, Móveis e Embarcados, o 
profissional atua com informática 
há 24 anos.

Morando em São Paulo, 
o colega Roberto trabalha 
para a Baires Dev, companhia 
multinacional de tecnologia de 
informação e de engenharia 
de software, com sede na 
Califórnia/EUA. “Atualmente 
estou me dedicando a um 
projeto de automação de 
armazéns refrigerados, fazendo 
a automação de empilhadeiras 

elétricas que andam sem 
motoristas”, diz o engenheiro de 
software.

Já Diego mora em Québec/
Canadá, onde está atuando 
como arquiteto de software e 
principal desenvolvedor da Oracle, 
multinacional que atua na área de 
computação e informática, com 
especialização no desenvolvimento 
e distribuição de soluções de banco 
de dados, sistemas em nuvem e de 
softwares corporativos.

Pós-Graduado em Arquitetura 
de Software pela University 
of Southern California/EUA, o 
profissional cursou no ano passado, 
na mesma universidade, o mestrado 
em Ciências da Computação. 

Ex-alunos atuam no mercado 
internacional de Tecnologia da Informação

CARREIRA BEM-SUCEDIDA

Na Jornada Integrada de TI da Unipar, 
ex-alunos compartilham experiências 

com professores e estudantes

Acidente
na prainha
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Anderson de Souza comemora 
35 anos de atletismo profissional

O maratonista umuaramense 
Anderson de Souza completa 
neste mês de outubro, 35 anos 
de carreira profissional. Nestes 
anos todos, ele par ticipou de 
milhares de competições e correu 
pelos mais diversos percursos. A 
vida e a renda do esporte levaram 
a família a seguir o mesmo cami-
nho. O filho mais velho, Gabriel 
Cristhian, é promessa futura 
no atletismo brasileiro, e alcan-
çou vitórias ao lado do pai e do 
irmão mais novo Caio Henrique. 
O garoto, aos 10 anos de idade, 
já foi inserido nas competições.

Aos 45 anos de idade, Ander-
son agora relembra vitórias do 
passado. Nem todas terminaram 
subindo no pódio. Mas no chão, 
na terra e nas pedras brita da 
pista de atletismo do Estádio 
Municipal Lúcio Pipino, quando 
começou, aos 10 anos, com 
a professora e agora, ex atleta 
Celine Vitório da Silva.

Ao refrescar a lembrança das 
dores e dos aprendizados nas 
primeiras lições, fala o nome da 
mentora Celine de boca cheia, pro-
vando que o bom mestre sempre 
fica marcado na memória dos líde-
res e campeões.

É assim que Anderson mostra 
sua garra, no dia a dia, levando 
para as competições os filhos. No 
coração vai a esperança de um 
legado de vencedores.

A primeira corrida profissional 
foi em, Fátima do Sul, patrimô-
nio localizado a 34 quilômetros 
de dourados, no Mato Grosso do 
Sul. De lá pra cá ele foi apenas 
se preparando melhor e aper fei-
çoando suas marcas.

Na conversa com a repor ta-
gem, a memória de Anderson falha 

quando é questionado se ele se 
lembra da primeira corrida, antes 
de ser profissional. Ele não soube 
dizer, mas afirmou que tinha à 
época 10 anos de idade.

Uma prova que ele não se 
esquece foi a na Copa Sercontel 
de Atletismo, que aconteceu em 
Londrina. Na ocasião, conseguiu 
sua primeira vitória. “Lá foi para 
o pódio, entrei entre os cinco 
melhores do Paraná, numa prova 
que foi muito impor tante para 
minha carreira”, lembra.

A última corrida do atleta foi em 
Cascavel, a cerca de 170 quilôme-
tros de Umuarama, realizada no dia 
16 de fevereiro e reuniu mais de 
400 atletas, num percurso de rua.

Nesta, Anderson foi vice-cam-
peão geral correndo por 10 quilô-
metros com tempo de 35 minutos 
e 55 segundos.

Anderson pretendia participar, 
em Toledo, no dia 18, da Prova 
denominada “Largue o Cigarro 
Correndo”, que seria o retorno 
das competições na região desde 
a paralisação devido à pandemia 
da covid-19. Esta seria sua come-
moração de 35 anos, que seria 
inclusive ao lado dos dois filhos 
também atletas.

Funcionário público há 12 anos, 
trabalha no Estádio Lúcio Pipino, 
onde também faz seus treinamen-
tos depois do expediente. “Faço 
treinamento na pista, levo meus 
filhos, que treinam comigo.

O sonho de Anderson é ver os 
gêmeos caçulas correndo com ele 
e os irmãos mais velhos. Nicolas 
e Nicole, com 1 ano e 9 meses já 
despertaram o interesse para as 
corridas. “Quando vou fazer os trei-
namentos levamos eles, a Nicole 
já começa a correr e é rápida a 
menina”, comemora.

ARQUIVO PARTICULAR

ANDERSON comemora as vitórias na pista e na vida 
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