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A Sanepar terminou o conserto da adutora danificada no início da semana e a produção 
de água foi 100% retomada. No entanto, a normalização completa do abastecimento deve 
ocorrer somente no fim de semana. Os reservatórios ficaram com níveis muito baixos e a 
água que entra na rede de distribuição atende primeiro os bairros localizados nas regiões 

mais baixas, demorando mais para chegar às regiões mais altas e mais distantes do 
centro de reservação.  l Pág. 6

Produção de água é retomada, mas
normalização só no fim de semana

ALEX MIRANDA

Tráfico  
Policiais militares de Umuarama 
prenderam ontem à tarde uma 

mulher de 45 anos acusada 
de tráfico de drogas. Ela foi 
flagrada em casa, no Bairro 

28 de Outubro, depois de um 
monitoramento iniciado por 

denúncias anônimas. No imóvel, 
foram apreendidos seis telefones 
celulares - que a polícia acredita 

serem furtados -, maconha e 
cocaína e R$ 661 em dinheiro. 
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‘Ditador nanico’
Em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro 
voltou a animar na manhã de ontem (22) seus apoiadores com 
críticas ao governador de São Paulo, João Doria. “Realmente, 
impor medidas autoritárias, só para esses nanicos projetos de 
ditadores, como esse cara de São Paulo aí”, disse o presidente, 
reforçando seu posicionamento de que a vacinação contra a 
covid-19 não deve ser obrigatória.

Aprovado
Com 22 votos a favor e 5 contrários, a Comissão de Constituição 
de Justiça do Senado Federal aprovou a indicação do 
desembargador Kassio Nunes Marques para o Supremo Tribunal 
Federal (STF). O magistrado terá agora o nome submetido ao 
plenário da Casa, onde precisa de ao menos 41 votos favoráveis, 
entre os 81 senadores, para ser nomeado. Durante a sabatina, 
Kassio foi vago ao responder sobre como pretende atuar no STF 
em questões mais delicadas, sob a justificativa de que não pode 
comentar processos em andamento. Indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, Kassio Marques vai para a vaga aberta com a 
aposentadoria do ministro Celso de Mello.

Stephanes na Agepar
Os deputados membros da Comissão de Obras Públicas, Transportes 
e Comunicação da Alep sabatinaram e aprovaram por unanimidade 
o nome do ex-ministro e ex-secretário estadual Reinhold Stephanes 
para assumir o cargo de diretor-presidente da Agência Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar). Para os 
parlamentares, o indicado pelo governador Ratinho Jr cumpriu as 
formalidades regimentais e legais com a arguição pública. Votaram 
pela aprovação do nome de Reinhold Stephanes os deputados 
Galo (PODE), Do Carmo (PSL), Delegado Fernando Martins (PSL), 
Jonas Guimarães (PSB) e Delegado Recalcatti (PSD).

Proposta parada
O deputado federal Rubens 
Bueno (Cidadania-PR) 
denunciou que a proposta que 
combate os supersalários do 
funcionalismo público não vai 
à votação na Câmara, onde 
já tramita há quatro anos, 
por causa do lobby vindo, 
principalmente, do Poder 
Judiciário e do Ministério 
Público. O relator defende que o 
corte de privilégios. “No serviço 
público brasileiro, tem muita gente 
ganhando pouco, e tem pouca 
gente ganhando muito, mas 
muito. Que passa de R$ 200 mil. 
Isso é uma vergonha, um escárnio 
você a elite do Judiciário e do MP 
zombando do povo brasileiro. 
É dinheiro público que poderia 
estar em outro lugar fazendo um 
efeito muito maior do ponto de 
vista social”, defendeu.

Cobrança
Em 2018, Bueno apresentou 
parecer na Comissão Especial que 
analisava a matéria na Câmara, 
mas o texto não foi votado lá e 
ficou parado desde então. Ele 
está cobrando agora, a votação 
de um requerimento de urgência 
para que o projeto possa vir 
a ser analisado em Plenário. 
“Cobro todas as semanas, que 
seja colocado em votação o 
requerimento de urgência 
para que isso vá a Plenário e 
se delibere de uma vez. Não 
é possível que a Constituição 
Federal diga com todas as letras 
que ninguém pode ganhar mais 
no serviço público do que o 
ministro do Supremo Tribunal 
Federal e nós vemos milhares 
usando um espaço que deveria 
ser da sociedade em termos de 
recurso”, reclama.
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Projeto cancela eleições deste 
ano e as transfere para 2022
Está em análise na Câmara dos 

Deputados um projeto de lei que 
cancela as eleições municipais 
deste ano, transferindo-as para 
outubro de 2022, e unifica perma-
nentemente as eleições municipais 
(vereador e prefeito) com as elei-
ções gerais (presidente, governa-
dor, senador e deputado). O texto 
altera a Lei das Eleições.

Para o autor da proposta, depu-
tado federal Fábio Ramalho (MDB-
-MG), a pandemia da covid-19 “limita 
a efetiva participação democrática 
que se exige para a realização de 
eleições diretas”. Além disso, ele 
acredita que a unificação das elei-
ções, com pleitos realizados a cada 
quatros anos, em vez de dois em 
dois anos, pode gerar economia de 
recursos públicos.

PRAZOS
O projeto altera também os pra-

zos das convenções, registros de 
candidatura e propagada eleitoral. 
“Com o aumento do número de car-
gos e candidatos, a Justiça Eleitoral 
precisaria ter mais tempo para apre-
ciar e julgar os registros de candida-
tura; e os eleitores, para se familia-
rizar mais com todos os candidatos 

Propaganda eleitoral gratuita
O texto também altera os dias da semana destinados à propaganda eleitoral gratuita 

nas emissoras de rádio e TV, prevendo que a dos candidatos a presidente da República 
sejam realizadas às quintas-feiras e aos sábados; a dos candidatos a governador, às 

segundas e quartas; e a dos prefeitos, terças e sextas. Hoje os candidatos a presidente da 
República têm direito têm direito à propaganda eleitoral gratuita às terças e quintas-feiras 
e sábados, e os governadores, às segundas, quartas e sextas. A ideia é encaixar as propa-

gandas dos prefeitos. A lei atual veda os partidos políticos e coligações de incluir no horário 
destinado aos candidatos às eleições proporcionais (deputados e vereadores) propaganda 

das candidaturas às eleições majoritárias (presidente, governador, prefeito e senador) e 
vice-versa, mas podem ser exibidas, nos programas, legendas com referência aos can-

didatos ou, ao fundo, cartazes ou fotografia desses candidatos, com nome e número de 
qualquer candidato do partido ou da coligação.O projeto de lei restringe essa possibilidade 
a candidatos da mesma circunscrição eleitoral (estado ou município). A proposta também 
veda a doação de recursos, direta ou indiretamente, entre candidatos e comitês eleitorais 

que disputem eleições de circunscrições distintas. A proposta será analisada pela Comissão 
de Constituição e Justiça e de Cidadania; e pelo Plenário.

e propostas”, justifica.
Pela proposta, a escolha dos 

candidatos pelos par tidos e a deli-
beração sobre coligações deverão 
ser feitas no período de 10 a 30 
de junho do ano das eleições. Os 
par tidos e coligações solicitarão 
à Justiça Eleitoral o registro de 
seus candidatos até o dia 5 de 
julho. Já a propaganda eleitoral 
gratuita passará a ser permitida 
a par tir do dia 5 de julho. Hoje 
esses prazos são, respectiva-
mente, 20 de julho a 5 de agosto; 
e 15 de agosto.

A candidata do PT à prefeitura de Umuarama, Professora 
Beth, caminha na campanha apostando nas visitas no 
comércio e no convencimento, apresentando seu plano 
de governo, ao lado do candidato à vice, Emanuel 
Bueno (PL). Nas redes sociais também está mostrando 
como deverá ser sua administração, se eleita. “Hoje 
se fala muito de obras públicas, reformas e possíveis 
incentivos ao esporte, mas não se fala do indivíduo, do 
apoio a todas as modalidades e pessoas, sem distinção”, 
pondera, ressaltando: “As obras do esporte são para 
beneficiar os jovens e cidadãos da nossa cidade, desde 
os que moram próximo ao centro quanto ao dos bairros 
periféricos, em especial à juventude carente. Vamos tornar 
mais acessível o acesso ao esporte, investir nos locais e 
diferentes práticas para a nossa população”.

ASSESSORIA

PARA Fabio Ramalho, autor da proposta, a pandemia 
da covid-19 “limita a efetiva participação democrática 
que se exige para a realização de eleições diretas”

DIVULGAÇÃO
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Hospital da Criança
O governador Ratinho 
Junior (PSD) visitou as obras 
do Hospital da Criança de 
Maringá. A unidade de 164 
leitos está sendo construída 
com recursos do governo do 
Estado, do governo federal 
e da OMF (Organização 
Mundial da Família). A obra 
está 80% concluída e deve 
ser finalizada até novembro, 
a inauguração está prevista 
para ocorrer no primeiro 
trimestre de 2021.

Nova rota
A Voepass vai antecipar 
em um dia o início das 
operações da nova rota 
aérea entre Ponta Grossa 
e Foz do Iguaçu. O voo 
inaugural, previsto para 
ocorrer neste domingo, foi 
antecipado pela empresa, 
remarcado para sábado, 
dia 24. Victor Hugo de 
Oliveira, superintendente 
aeroportuário em Ponta 
Grossa, destaca o início desses 
voos como uma grande 
conquista, pois potencializará 
o turismo regional.

Retomadas
A empresa responsável 
pelas obras de ampliação e 
revitalização das Avenidas 
Pedro Basso, Ranieri Mazzilli 
e José Maria de Brito, em 
Foz do Iguaçu, retomaram 
os trabalhos no início 
deste mês. Em 2016, a PF 
apresentou o resultado das 
investigações de uma das 
etapas da Operação Pecúlio, 
concluindo superfaturamento 
de obras de asfalto em quatro 
avenidas de Foz. De acordo 
com o secretário municipal 
Cezar Furlan, a retomada 
das obras pela mesma 
empresa, licitada em 2014, 
foi possível por meio de em 
acordo entre a prefeitura, 
o Ministério Público e a 
construtora Samp. 

Imposto isento
A Assembleia Legislativa 
do Paraná aprovou mais 
uma proposta de combate 
à pandemia de coronavírus 
no Estado. O projeto de 
lei, assinado pelo Poder 
Executivo e que propõe 
alterações no regulamento 
do ICMS, isentando do 
imposto as doações de 
equipamentos de proteção 
contra a covid-19 para 
uso no dia das eleições 
municipais, foi aprovado 
em primeiro turno de 
votação. Os materiais serão 
distribuídos para mesários 
e eleitores.

Aulão
Para contribuir com os 
alunos que prestarão o 
exame do Enem, a Alep 
realiza na próxima terça-
feira, dia 27, mais um aulão 
preparatório do Projeto 
Assembleia no Enem. “Nós 
acreditamos na educação 
e é por isso que abrimos 
esse espaço para contribuir 
com a formação dos nossos 
jovens”, afirma o presidente 
da Assembleia Legislativa do 
Paraná, deputado Ademar 
Traiano (PSD).

Cassinos
O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM), 
deseja colocar em 
votação, ainda em 2020, 
o projeto de lei que pede 
a legalização de cassinos 
resorts no Brasil. A ideia 
do senador é colocar o 
projeto em pauta logo após 
as eleições municipais, 
que terminam em 29 de 
novembro. O texto ainda será 
reformulado até que seja 
levado a plenário. As receitas 
tributárias previstas, em 
torno de R$ 45 bilhões por 
ano, serão revertidas para 
a construção de moradias 
populares.

Trabalho
no Finados

A Diretoria de Fiscali-
zação e Arrecadação da 
Prefeitura de Umuarama 
informa que a taxa para 
obtenção de licença para 
barracas no entorno do 
Cemitério Municipal, nos 
dias próximos de Finados, 
teve uma pequena atuali-
zação em relação ao ano 
passado – passando de 
R$ 20,06 para R$ 20,92 
o metro quadrado, por dia.

A diferença de preço 
neste ano, em relação a 
2019, se deve ao período 
maior em que o Cemitério 
Municipal estará aberto à 
visitação. Como no ano 
passado foram três dias 
(31/10, 1º e 2/11) o 
valor cobrado para as bar-
racas do tamanho padrão 
(2m x 2m) foi de 242,15 
e neste ano, como são 
quatro dias (de 30/10 
a 2/11), o valor padrão 
ficou em R$ 334,72.

Como a taxa é cobrada 
por m², barracas maiores 
terão valor proporcional.

Engraxates e sorve-
teiros não pagam taxa, 
mas precisam efetuar o 
cadastro gratuitamente 
no setor de Fiscalização 
de Postura da Prefeitura.

Para obter a licença 
é necessário apresentar 
CPF e RG do proprietário 
da barraca e de auxilia-
res (se houver), compro-
vantes de residência de 
um ano e de três meses 
atrás, declaração com 
firma reconhecida sobre 
os produtos que serão 
comercializados (flores, 
velas, alimentos pron-
tos, etc.) e preencher um 
requerimento fornecido 
pelo município.

Mais informações 
podem ser obtidas pelo 
telefone (44) 3621-4141, 
ramal 188.

COMO a taxa é cobrada por m², barracas maiores terão valor proporcional

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Umuarama é a segunda do PR 
na intermediação de empregos

As Agências do Trabalhador do 
Paraná colocaram no mercado de 
trabalho 39.666 pessoas no período 
de março a setembro deste ano, em 
plena pandemia do novo coronaví-
rus, segundo dados da Secretaria de 
Estado da Justiça, Família e Trabalho.

Curitiba, como sempre, ficou em 
primeiro lugar com 2.743 trabalhado-
res sendo inseridos no mercado e, logo 
atrás está Umuarama, com 1.428.

O resultado é considerado posi-
tivo, embora menor que o do mesmo 
período do ano passado, quando 
ocorreram 61 mil intermediações. 
“O balanço é muito positivo porque 
abrange meses em que a retração da 
economia foi muito contundente, com 
drástica queda nas atividades das 
empresas e na oferta de emprego”, 
afirma o secretário Ney Leprevost.

Ele lembra que, além da retração 
na ofer ta de empregos, as agências 
do trabalhador chegaram a suspen-
der o atendimento por um período, 
em obediência a medidas voltadas 
ao controle da epidemia, determi-
nadas por autoridades de saúde. 
“Mas houve uma reação rápida e 
logo as agências se adaptaram”, 
informa Leprevost.

O secretário destaca que as unida-
des passaram a trabalhar com horá-
rio agendado, atendimento digital e 
até um chat criado para dar suporte 
a empresários e trabalhadores que 

tiveram dificuldade em concluir oferta 
e busca de empregos por meio de 
ferramentas digitais. “Essas medidas 
possibilitaram retomar a intermedia-
ção de vagas e o encaminhamento do 
trabalhador para um novo emprego”, 
diz Leprevost.

Ele também destaca o trabalho 
proativo feito pelos profissionais que 
atuam nas agências do trabalhador. 
“Estamos atuando para diminuir a 
crise no Paraná e fazer com que mais 
pessoas possam estar qualificadas 
para conseguir um emprego e assim 
gerar mais renda para as famílias”, 
afirma Leprevost.

MELHOR
A economista Suelen Glinski, da 

Secretaria da Justiça, Família e Traba-
lho, explica que o resultado do Paraná 
no período de março a setembro é um 
dos melhores do Brasil, à frente de 
estados com economia de porte seme-
lhante, como Santa Catarina.

“O Paraná é uma referência nacional 
nesta área, com os maiores números de 
captação de vagas e intermediação de 
empregos. Essa estrutura é fundamental na 
retomada do mercado de trabalho”, afirma. 
Suelen destaca que o Estado possui 216 
Agências do Trabalhador e é a maior rede 
do Sistema nacional de Empregos (Sine).  

ENTRE março e setembro deste ano, 1.428 trabalhadores foram inseridos no mercado no município

ALEX MIRANDA
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PODER JUDICIÁRIO 
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CIVEL DA COMARCA DE 

REALEZA ESTADO DO PARANÁ 
 

EDITAL DE CITAÇÃO DO ADAIANO ANDRÉ TAVARES, COM PRAZO DE 
30 (TRINTA) DIAS. 

 
O Doutor MURILO CONEHERO GHIZZI, MM. Juiz Substituto da Vara Cível 

e Anexos da Comarca de Realeza – PR 
 

FAZ SABER, a todos que o presente edital vierem ou dele tiverem conhecimento 
principalmente o executado ADAIANO ANDRÉ TAVARES, em lugar incerto e 
não sabido, ficam devidamente CITADO(A) nos autos de EXECUÇÃO TÍTULO 
EXTRAJUDICIAL, sob nº 0003026-57.2017.8.16.0141, em que é exequente 
ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA e executado 
ADAIANO ANDRÉ TAVARES, do inteiro teor da petição inicial, para que, 
querendo, no prazo de 03 (três) dias, pague a dívida no valor de R$ 17.573,82, 
datado de 18/09/2017, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem 
para saldar o débito. INTIME-SE o executado para, querendo, no prazo de 15 
(quinze) dias, apresentar embargos independentemente de penhora, depósito 
ou caução (CPC, art. 914), prazo este a contar da publicação do presente edital. 
CIENTIFIQUE-SE, o executado, ainda, que, no mesmo prazo dos embargos, 
poderá depositar 30% do valor do débito, incluídas as custas processuais e 
honorários de advogado, e requerer o pagamento do restante em 06 (seis) 
parcelas, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. INTIME-SE 
AINDA, que foi fixado os honorários da execução em 10% do valor atribuído à 
causa na petição inicial. Alerte-se, todavia, que no caso de integral pagamento 
da dívida, no prazo de 03 dias, a referida verba honorária será reduzida, nos 
termos da lei processual, pela metade. Tudo em conformidade com o despacho 
constante nos autos e na forma da lei. E, para que chegue aos conhecimentos 
dos interessados, para que não aleguem ignorância, mandou expedir o presente 
edital, que será afixado no lugar de costume e na forma da lei. Dado e passado 
nesta cidade e Comarca de Realeza, 14 de setembro de 2020. Eu, 
_________________MARISTELA FABRICIO ALTHEIA, Escrivã – MARIA DE 
LOURDES NOTTAR, Funcionária Juramentada, que digitei e subscrevi.  
 
 
 

MURILO CONEHERO GHIZZI 
Juiz Substituto 

 
CERTIDÃO 

 
CERTIFICO QUE, esta escrivania afixou o edital na sede deste juízo conforme inciso II do artigo 257 do 
Código de Processo Civil, bem como providenciou a sua publicação no órgão oficial. O referido é verdade 
e dou fé. Realeza, 14 de setembro de 2020. 
 
 
 

MARISTELA FABRICIO ALTHEIA 
Escrivã - Subsc. aut. pela Port. 13/2019 

MARIA DE LOURDES NOTTAR 
Funcionária Juramentada 
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Sanepar retoma 100%
da produção de água

Ao final da tarde de 
ontem (quinta-feira, 22), 
a assessoria da Sanepar 
informou que o conserto 
da adutora foi concluído 
na madrugada e que a pro-
dução de água foi 100% 
retomada. No entanto, a 
normalização completa do 
abastecimento deve ocorrer 
somente no fim de semana.

Isso acontece por-
que os reservatórios da 
Sanepar ficaram com 

níveis muito baixos nos 
últimos dias. A água que 
entra na rede de distribui-
ção atende primeiro os 
bairros localizados nas 
regiões mais baixas e vai 
completando as caixas 
d´água dos imóveis que 
também estavam vazias. 
Portanto, a pressão não 
era suficiente para chegar 
às regiões mais altas e 
mais distantes do centro 
de reservação.

Bairro alto ficou mais de 
24 horas sem água

Logo cedo, no Parque 
das Jabuticabeiras, os 
moradores levaram os 
baldes para as calçadas 
esperando pelo caminhão 
pipa. A empresa Caçam-
bas Pinguim fez a doação 
de alguns tanques de 
água que foram levados 
ontem (quinta-feira, 22) 
pela manhã aos morado-
res daquele e de alguns 
bairros adjacentes.

O Jabuticabeiras é um 
dos bairros situados numa 
das áreas mais altas de 
Umuarama, e exige uma forte 
pressão no encanamento da 
Sanepar é exigida para levar 
água aos moradores.

O abastecimento, que 
desde a noite da terça-
-feira (20) já estava preju-
dicado, devido ao rompi-
mento de uma adutora na 
Estação de Captação de 
Água, fez com que aquela 
e algumas outras comuni-
dades próximas sofressem 

com a falta de água nas 
torneiras.

O sistema de rodízio 
emergencial implantado 
pela empresa de nada ser-
viu para alimentar o enca-
namento das casas do 
Jabuticabeiras. Por volta 
das 10h de ontem, quando 
o caminhão pipa iniciou a 
distribuição de água, mora-
dores relataram não eram 
abastecidos pela Sanepar 
desde a manhã anterior. Já 
haviam se passado mais de 
24 horas sem que as caixas 
d’água das moradias rece-
bessem uma gota sequer.

O bairro estava dentro 
do sistema de rodízio e 
deveria estar recebendo 
água desde a 0h e deveria 
seguir sendo abastecido 
até ao meio dia de ontem, 
segundo a própria Sanepar.

Outros 75 bairros da 
cidade também entraram no 
sistema de rodízio desde a 
quarta-feira (21) de manhã.

Durante a quinta-feira, 
a Sanepar atendeu pon-
tualmente problemas nos 
bairros Sonho Meu, Velei-
ros, Bonfim, Jaboticabei-
ras e Metropolitanos. As 
pessoas que ainda estive-
rem sem água hoje (sex-
ta-feira), devem ligar no 
0800-200-0115 para que 
as equipes técnicas pos-
sam ir até os endereços e 
resolver o problema.

APESAR de a adutora ter 
sido consertada, normalização 
completa do sistema ocorrerá 

somente no fim de semana



Na noite da 
quarta (21) uma 
adolescente de 16 
anos foi apreendida 
com 7,7 quilos 
de maconha, em 
Umuarama pela 
Rotam do 25º 
BPM, por volta 
das 20h40.
ele transportava 

a droga em um ônibus que seguia de Dourados/MS para Londrina e 
que foi abordado na avenida Presidente Castelo Branco. Duas mochilas 
carregadas com 11 tabletes de maconha estavam no bagageiro. A 
garoto disse que pegou a droga em Guaíra. Ela foi acompanhada pelo 
Conselho Tutelar que manteve contato com a família da jovem.
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Tensão na portaria
A Polícia Rodoviária Federal 
realizou na quarta-feira busca 
e apreensão em Salvador em 
operação contra fraude em 
combustíveis. É uma das poucas 
operações dentro do Termo 
de Conduta assinado com a 
Polícia Federal - a quem caberia 
o protagonismo - e o Ministério 
Público. O episódio revelou, para 
os policiais, como está tensa a 
situação nas grandes cidades. 
O zelador de um prédio onde 
reside um dos principais alvos 
não quis abrir de jeito algum o 
portão, pensando ser assalto, 
apesar dos soldados fardados e 
da apresentação do mandado 
judicial. Um policial teve de 
arrebentar a cerca elétrica e 
pular o portão. O porteiro seria 
preso, mas implorou perdão.

Justiça a granel
Os sócios da Boate Kiss vão 
ter que ressarcir a União em 
R$ 93.212,18 pelas despesas 
do INSS com o pagamento de 
benefícios previdenciários de 
dois ex-funcionários.

Confusão da toga
O advogado Alex Heleno Santore 
foi proibido pela Justiça de tomar 
posse como desembargador 
em Santa Catarina e o clima 
ruim aumentou no Tribunal de 
Justiça do Estado. A canetada 
veio de cima. O presidente do 
STJ, ministro Humberto Martins, 
suspendeu acórdão do TRF4 que 
anulou decisão da OAB e do TJSC 
- ela barrava posse de Osmar 
Nunes Júnior, o novo escolhido.

É que...
... Santore não cumpria, à 
ocasião da indicação em 
2017, o requisito de dez anos 
de advocacia. A decisão do 
STJ abre caminho para Nunes 
Júnior na cadeira do Tribunal.  

Melou
Um juiz e um advogado foram 
alvos de buscas ontem, em 
Arapongas (PR), por esquema 
de tráfico de influência. O da 
toga concedeu liminar em 
2016 permitindo que o atual 
prefeito disputasse a eleição. A 
conta chegou agora. Estavam 
todos monitorados. 

Aliás...
... o advogado do prefeito, 
enrolado com a Justiça, é 
Guilherme Gonçalves, que 
também defende clientes 
ilustres Paulo Bernardo e 
Gleisi Hoffmann, conhecidos 
do Judiciário.

MERCADO
Falou asneira
Um correntista de Brasília vai 
cancelar sua conta no Nubank, 
diante da declaração da sócia-
fundadora, Cristina Junqueira, 
de que contratar negros seria 
nivelar por baixo.

Viaja, povo
O povo está ansioso para 
voltar a viajar após esses sete 
meses de confinamento Brasil 
adentro. É o que constatou 
pesquisa Elo / TRVL Lab: 83,27% 
não realizam viagens a lazer 
desde abril. Agora, 55% dos 
entrevistados querem viajar.

Sobre rodas
O carro é a opção de transporte 
preferida de 61% dos 
entrevistados. E os destinos 
mais procurados devem ser 
os naturais (praia e campo), 
apontado por 74% das pessoas.

Praias
Em junho, a Coluna publicou 
sondagem nacional inédita, 
em parceria com a Paraná 
Pesquisas, sobre turismo 
nacional. Naquele mês, 
perguntados sobre quais os 
destinos preferidos, a maioria 
(35,4%) optou por praias.

Sombra fresca
Em setembro, mês mais 
quente do ano, pesquisa da 
OLX constatou que houve 
aumento de 62% na demanda 
por climatizadores de ar. A 
procura por umidificador e 
ar-condicionado cresceu 46% e 
15%, respectivamente. De alta 
de 7% para os ventiladores.

Escondendo
estuprador
A Polícia Militar cum-

priu mandado judicial 
contra Matheus Pereira, 
procurado pela Justiça 
acusado de estupro. Ele 
estava escondido em 
Nova Olímpia, na casa 
da namorada, que é can-
didata a vereadora.

A PM foi acionada para 
ir até o endereço pelo 
Conselho Tutelar daquele 
município, tendo em vista 
que no imóvel havia um 
uma criança de quatro 
anos morando com o 
casal. A criança não tinha 
grau de parentesco com 
a mulher, mas é filha de 
Pereira, que por sua vez 
era procurado por estupro.

Pereira fugiu da cadeia 
de Cidade Gaúcha no dia 
24 de fevereiro.

Quando os policiais 
chegaram ao endereço da 
candidata, ela manteve 
a residência trancada e 
tentou impedir a entrada 
dos policiais, soltando 

dois cães da raça pitbull 
no quintal. Na sequência 
Pereira tentou fugir pelos 
fundos, mas foi flagrado. 
Ele voltou e ficou escon-
dido dentro de um sofá no 
interior da residência.

A moradora saiu para 
levar a criança até a 
casa da bisavó, acompa-
nhada dos conselheiros, 
enquanto os policiais man-
tinham o cerco ao foragido.

Foi solicitado reforço 
na segurança e, enquanto 
eram aguardados mais 
policiais, a candidata vol-
tou, acompanhada de um 
advogado, e autorizou a 
entrada as equipes, que 
finalmente prenderam o 
namorado.

Pereira foi levado de 
camburão até a delegacia. 
Já a candidata foi condu-
zida para a delegacia para 
prestar esclarecimentos já 
que há denúncias de que 
ela escondia o criminoso 
há meses.

DIVULGAÇÃO
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Intercâmbio

O presidente da Acicam, Ben-Hur 
Berbet, e o consultor Anderson 
de Almeida foram recepcionados 
pelo presidente Orlando Luiz 
Santos e diretores na manhã desta 
quinta (22). Eles fizeram uma 
boa explanação sobre o Clube do 
Associado, lançado recentemente e 
já com ótimos resultados.

Sabatina
Com a pandemia e a impossibilidade 
de um debate, a Aciu organizou 
um cronograma para visitas dos 
quatro postulantes ao Executivo 
Municipal. Todos apresentaram 
uma síntese dos planos de governo 
e foram sabatinados. Algo de suma 
importância para a disseminação da 
democracia.

Feijoada drive thru
O Conselho do Jovem Empresário 
da Aciu (Conjove) trabalha 
incansavelmente para o sucesso de 
uma ação em prol da Sociedade de 
Amparo aos Animais (Saau): a feijoada 
drive thru, no  próximo sábado (31), 
em frente à churrascaria Gauchão 
(saída para Guaíra). Além de adquirir 
a feijoada, é possível colaborar com 
doações de rações. Reservas pelo 
telefone (44) 3621-6700.

Outubro Rosa
O Rotary Club Catedral e a coordenação 
do movimento Umuarama Rosa, em 
parceria com a Aciu, realizarão dois 
eventos de conscientização alusivos à 
campanha Outubro Rosa, de prevenção 
ao câncer de mama. Neste sábado (24), 
uma carreata, e no próximo final de 
semana um passeio ciclístico.

Empregos
As Agências do Trabalhador do Paraná 
colocaram no mercado de trabalho 
39.666 pessoas no período de março a 
setembro, em plena pandemia do novo 
coronavírus. O balanço é muito positivo 
porque abrange meses em que a retração 
da economia foi muito contundente, 
com drástica queda nas atividades das 
empresas e na oferta de emprego.

Umuarama lidera interior
Umuarama lidera a empregabilidade 
formal no interior, com 1.428 
trabalhadores. No cenário geral, só 
perde para a capital, com 2.743. Outros 
destaques, com a geração de mais de 
mil postos formais, foram  Cascavel,  
Rolândia e Marechal Cândido Rondon.

Uopeccan
Visando a arrecadação de recursos 
para a manutenção do complexo, o 
Hospital do Câncer Uopeccan lançou 
a campanha Show de Prêmios.  Por 
conta da pandemia de Covid-19 houve 
queda de 50% nas arrecadações. Serão 
quatorze prêmios em dinheiro. A 
cartela custa R$ 10. É possível adquirir 
na Aciu ou pelos telefones (45) 
2101-7025/99109-2445 (Cascavel) e 
(44) 2031-0783/ (44)/99167-1959 - 
WhatsApp (Umuarama).  

Prêmio Faciap
Estão abertas as inscrições para o 
1º Prêmio Faciap de Jornalismo. A 
iniciativa visa valorizar as reportagens 
publicadas nos veículos paranaenses 
no período de 20 de novembro de 
2019 a 20 de novembro de 2020. O 
concurso tem o apoio institucional do 
Sindicato dos Jornalistas Profissionais 
do Paraná (Sindijor) e o patrocínio do 
Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul – BRDE.

Até 20/11
O primeiro colocado de cada 
categoria receberá R$ 5 mil, troféu 
e certificado. O segundo e terceiro 
troféus e certificados. A entrega 
dos prêmios está prevista para 
10 de dezembro, em Curitiba. As 
inscrições podem ser feitas até 20 
de novembro, com o preenchimento 
de um cadastro na página do prêmio 
(www.vercomoandre.com.br). Saiba 
mais: WhatsApp: (41) 99961-5198 ou 
imprensa@faciap.org.br.

Pronampe
O Programa Nacional de Apoio 
às Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe), terá uma 
terceira fase e deve ser transformado 
em programa permanente. Em suas 
duas primeiras etapas, o programa 
permitiu a realização de mais de 460 
mil operações de crédito, somando 
um volume superior a R$ 32 bilhões 
em empréstimos.

Dica
A dica da semana é para quem precisa 
adotar boas práticas como empresário 
e tornar seu negócio sustentável. Ao 
longo da jornada do curso gratuito 
Organize seu Negócio você irá conhecer 
os aspectos do comportamento 
empreendedor, formação de preço, 
fluxo de caixa, vendas pela internet 
e acesso a crédito. Conteúdo Sebrae 
100% via WhatsApp. Confira em 
https://bit.ly/2FPZ8gm.

“Quem pretende apenas a glória não 
a merece” - Mario Quintana

Excelente semana

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

Aproveite as primeiras horas do dia para fazer o trabalho e adiantar 
as suas tarefas. Há risco de romper uma parceria ou amizade impor-
tante. Essa tende a ser a melhor decisão. No campo sentimental, 
os astros anunciam uma atração irresistível por um crush da turma.

Touro 21/04 a 20/05
Estudos e leituras vão fluir melhor no período da manhã e você 
terá muita facilidade para aprender. Você também vai esbanjar 
otimismo e bom humor, o que deve facilitar o convívio com as 
pessoas mais próximas. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Doe o que for possível e descarte o restante que não te serve 
mais. Isso vai renovar as energias ao seu redor. No trabalho, Sol 
e Mercúrio em conflito com a Lua podem trazer alguns desafios. 
Pode ser mais difícil dialogar e chegar a um consenso com seu 
mozão sobre assuntos de rotina.

Câncer 21/06 a 21/07
Unir-se aos colegas e trocar ideias sobre as tarefas em comum 
pode deixar o trabalho mais produtivo para todos. Cuidado para 
não perder dinheiro com supérfluos ou gastos inesperados. Na 
paixão, seu charme vai reinar absoluto e pode atrair muitos crushes.

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  céu incentiva você a dar mais atenção às finanças e a pensar 
mais na sua estabilidade material. Você não quer sair no prejuízo 
e fazer papel de trouxa, certo? Então não misture amizade com 
dinheiro. No campo sentimental, boa sintonia com alguém da 
turma pode se transformar em amor. 

Aquário 21/01 a 19/02
Tenha muito cuidado, principalmente para não bater de frente 
com chefes, autoridades ou colegas influentes no trabalho. 
Controle a sua rebeldia e meça as palavras ao defender as 
suas opiniões. Vênus brilha na sua Casa 8 e turbina seu lado 
sensuellen, sinal de uma fase bem estimulante para o amor.

Peixes 20/02 a 20/03
Aproveite as primeiras horas, porque depois, a Lua vai 
chegar à Casa 12 e você tende a se fechar um pouco. O 
cansaço também pode pesar e você vai preferir ficar mais 
de boas no seu canto. 

Pode ter uma boa oportunidade de conquistar um aumento ou 
uma promoção no emprego no início do dia. Será uma fase bem 
interessante, sobretudo, para quem atua no comércio. Fofocas e 
mentiras também podem tumultuar sua vida amorosa.

Trabalhar em equipe também será uma opção vantajosa para 
hoje. Mas se a parceria for com parentes, é bom ter mais jogo de 
cintura.  Não vai ser fácil conversar e chegar a um meio-termo. 
Nos assuntos do coração, aquela aglomeração vai fazer falta. 

Vejo que seu dia começará repleto de boas energias. Vênus 
em Virgem realça seu carisma e deve deixar o seu convívio 
com os outros bem mais gentil e harmonioso. Tente não ser 
tão exigente com os outros. Nas paqueras, o céu realça o seu 
charme e incentiva os contatinhos. 

Quem trabalha em casa ou em um negócio próprio também verá 
tudo fluir bem e com bons resultados. Se você trabalha fora, 
vai se sair melhor trabalhando a sós num ambiente tranquilo. 

A Lua na Casa 4 indica que você poderá passar mais tempo 
em casa ou com a família. Procure controlar as suas reações e 
medir as palavras para não brigar com os parentes por qualquer 
bobagem. No amor, seu charme continua acentuado.

Solução

BANCO 14

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

AAMB
BALNEARIO

PORESTACA
BALCEOB

CORTARAD
RERANGER
ATMVNOME

CERIMONIAL
CALOSAME
ETLHTRAI
NOMADEDT

DOSARATEU
URBRIR
RACHADURA

LASANHAAS

A cidade
como

Cabo Frio

Borracha 
que simula

o seio
materno

Ordem dos
Advogados
do Brasil
(sigla)

"(?) Você",
sucesso
do Barão
Vermelho

Arma pa-
ra matar
vampiros
(Folcl.)

Primeira
consoante
do nosso
alfabeto

Causar
aflição

Nova visão
sobre um
mesmo as-
sunto (pl.)

Atmosfera
física

(símbolo)

Formali-
dades se-
guidas em
ato solene

São cau-
sados pelo

sapato
apertado
O povo
errante
como o
cigano

Forma de
decote
suave

Conso-
antes de
"hino"

Macarrão
em cama-
das com 

molho (Cul.)
A carta
mais

valiosa do
pôquer

Erva do
chimarrão
"(?) de Jó",

cantiga

Aparar 
(o cabelo) 
Marcha de
manobras

Função do 
conta-gotas

Lasca;
fenda

Cervídeo 
do Canadá
Fotogra-

fias (bras.)

Sucede 
ao "U"
Jogar

água em

Nome da
letra "T"
Grife de
roupa

Descrente
em Deus

Interjeição
gaúcha

Gargalhar
Daniel
Alves, 

futebolista

Sílaba de
"trufa"

"Pula" a 
cerca (gír.)
500, em
romanos

Goste
muito

Chá, em
inglês

Item do
cadastro

"Nacional",
em Inpe

Orestes
Barbosa,
letrista
da MPB

Um milhar

Roçar os 
dentes uns
nos outros

O dedo no 
qual se põe
a aliança
Atmosfera

Dois ali-
mentos

ricos em 
vitamina A

3/atm — tea. 6/ranger. 9/balneário. 10/releituras.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Cada vez que você faz uma 
opção está transformando sua 

essência em alguma coisa 
um pouco diferente do 

que era antes.” 
(C. S. Lewis)

Cereja no Bolo ( 2)
No sábado (24) vivas para Urbano 
Vila da Silva. No domingo  (25) 
vivas para José Carlos Pantaleão 

Ribeiro, Fábio Rigolon, Pedro Forte 
e Wevister Aparecido da Silva. Na 

segunda (26) parabéns para Luciana 
Trindade Araújo e Tony Robinson 
Bartolli . Da coluna: felicidades!

Cereja no 
Bolo ( 1)

A coluna desta-
cas parabéns os  

leitores do Jornal 
Tribuna Hoje 

News que come-
moram aniversá-
rio. Nesta sexta 
(23)  vivas para 
Eloisy de Freitas 

Rodrigues, Sandra 
Struckel, Mateus 
Veiga, Kellyny W. 
Romero, Elaine 
Cristina Bessão 

Nakamura,Danilo 
Bravo Maria Olita, 
Lisamara Samar-
tano, Florentino 

Aparecido Martins 
e Paulo Roberto 
Fernandes Faria.

ZOOM
JANE BITTENCOURT esta-
rá de aniversário amanhã 
(24) e recebe os parabéns 
dos amigos da Confraria 

Parceiros do Vinho, da Câ-
mara da Mulher Empreen-
dedora e da família Casas 
do Parafusos. Fica aqui o 

carinho do registro

LUCI LEMES
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Hoje é dia DELAS! 

A penúltima 
semana de 
Outubro 
ganha os 
parabéns 
no coletivo 
para mu-
lheres em-
poderadas 
que a coluna 
ressalta pela 
criatividade, 
voluntaria-
do, dinamis-
mo, garra, 
simpatia e 
maneira ím-
par de ser. 
Fica aqui 
os cum-
primentos 
da coluna 
e de todos 
amigos em 
comum. 

Angela Russi Anita Dias

Lindaura Esteves Erica Kovalechen

FOTOS: ARQUIVO ZC
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CLASSIC 1.0 LT .......................... 14/15......... BRANCO .......... COMPLETO ................................. R$ 27.900,00

COMPASS 2.0 TRAIL HAWK  ...... 17/18......... BRANCO .......... COMPLETO, AUT, COURO.......... R$ 134.900,00

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

EQUINOX PREMIER .................... 18/19......... PRATA .............. COMPLETO, AUT, COURO, TS.... R$ 137.900,00

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

PRISMA 1.4 LTZ ......................... 17/18......... BRANCO .......... COMPLETO, AUT ......................... R$ 56.900,00

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

O Reitor da Unipar, Carlos 
Eduardo Garcia, foi homenageado 
com a medalha ‘Coronel Sarmento’, 
durante a comemoração dos 10 
anos do 3º Comando Regional da 
PM (3º CRPM), em Maringá [em 
8.10]. 

A honraria, que carrega o nome 
do patrono da Polícia Militar, 
representa o reconhecimento da 
corporação ao trabalho de pessoas 
que fazem a diferença em suas 
cidades e regiões e que contribuem 
com a segurança pública. Na 
ocasião, foram condecorados 
oficiais, praças e lideranças civis.

“A medalha exprime nossa 
admiração pela pessoa do Reitor 
Carlos Eduardo Garcia e nosso 
agradecimento a todo apoio 
que recebemos dele e da 
Unipar, pois sabemos que 
ele e todo o seu staff não 
medem esforços para nos 
atender”, disse o tenente 
coronel Carmelito dos Santos, 
comandante do 25º Batalhão da 
PM, em Umuarama. 

Ele se refere aos programas 
de bolsas que a Unipar viabiliza 
exclusivamente para atender 

a polícia em cursos de graduação 
e aos projetos de extensão que 
beneficiam militares e suas famílias, 
como os ligados aos cursos da área 
da saúde, entre eles, Odontologia; 
este, criou um projeto especial para 
cuidar dos dentes desses servidores 
públicos.

O Reitor diz ter ficado lisonjeado 
e divide o mérito com sua equipe: 
“Esta homenagem enaltece 
a importância não só do meu 
trabalho, mas principalmente o da 
Unipar e de todos os colaboradores 
desta Instituição, que sempre se 
empenham para interagir com a 
sociedade em ações construtivas, 
somando esforços para o benefício 
de todos”.

Reitor Carlos Eduardo Garcia recebe 
honraria militar em Maringá

CARREIRA BEM-SUCEDIDA

O Reitor Carlos Eduardo Garcia com a 
medalha ‘Coronel Sarmento’: mérito 

dividido com os colaboradores da Unipar 

Números
da covid-19

Cinco novos casos de covid-
19 foram confirmados pela 
Secretaria de Saúde em Umua-
rama, na quinta-feira (22) (três 
mulheres de 29, 35 e 45 anos e 
dois homens de 34 e 46 anos). 
Os positivados agora são 1.260, 
dos quais 1.188 já estão recu-
perados e 21 morreram.

Outros 46 pacientes estão 
em isolamento domiciliar e 
cinco permanecem internados 
(dois em UTI e três em enfer-
maria). Há ainda 193 pessoas 
com suspeita de infecção pelo 
coronavírus, duas delas inter-
nadas em enfermaria e as 
demais isoladas.

Outras 5.085 suspeitas da 
doença foram descartadas, do 
total de 6.538 notificações.

Cinco pacientes da cidade e 
região ocupavam leitos de UTI 
Covid nesta quinta e outros 
sete estavam internados em 
enfermarias.

CRUZEIRO DO OESTE
Na tarde da quinta (22), foi 

atualizado o boletim epidemioló-
gico pela Secretaria de Saúde de 
Cruzeiro do Oeste, onde foi indi-
cado que mais 1 pessoa foi diag-
nosticada com coronavírus na 
cidade. Trata-se de uma mulher, 
no entanto, não foi divulgado seu 
estado de saúde ou idade.

Com o novo caso confir-
mado, Cruzeiro do Oeste chega 
a 205 pessoas infectadas pelo 
vírus. Deste total, 171 pacien-
tes são considerados recupera-
dos e foram registrados 3 óbi-
tos. Há ainda 25 pessoas com 
o vírus ativo em isolamento 
domiciliar, além de 4 interna-
das em UTI e 2 em enfermaria.
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U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Confira os cursos que a 
Unipar oferece

Geralmente mais acessíveis, as opções de cursos de graduação compreendem todas as áreas do conhecimento

VESTIBULAR UNIPAR  inscrições abertas   |  PROVA ON-LINE 08.11  | 
 Saiba mais - acesse unipar.br ou ligue 0800 601 4031

MERCADO DE TRABALHO

Alinhada nas tendências do 
mercado de trabalho, a 

Universidade Paranaense segue 
firme com seus projetos dinâmicos, 
que colaboram para valorizar 
seu leque de oferta de cursos de 
graduação e pós-graduação.
Em campanha de vestibular, 

a Unipar está mostrando sua 
grandeza ao colocar na grade 
mais de cem cursos, em três 
modalidades: presencial, 
semipresencial e a distância. Neste 
rol estão os de tecnologia em 
gestão, em alta, atualmente.
Há opção para todo perfil 
profissional: dos que gostam de 
trabalhar em escritórios, com 
assuntos financeiros, recursos 
humanos, vendas e compras, aos 
que querem se preparar para 
atuar em indústria, hospital, 
cartórios e órgãos públicos.
Também são contemplados os 
que buscam formação para 
se tornarem profissionais 
do agronegócio ou de TI 
(tecnologias da informação) ou de 
cooperativas, só para citar alguns 

Aumenta procura por profissionais formados em gestão 

• Gestão em Agronegócio
• Gestão Ambiental
• Gestão Comercial
• Gestão da Produção 
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

Quer ser gestor?

Vestibular especial
MEDICINA
Prova 06.12

[presencial]

exemplos.
Toda empresa busca maior 
lucratividade e para isso precisa 
de profissionais qualificados e 
interessados em colaborar, com 
conhecimentos e habilidades que 
levem à superação das metas 
traçadas.

Considerando o aumento 
vertiginoso da concorrência 
por vagas de emprego, a 
formação universitária se torna 
indispensável, assim como a 
necessidade de escolher muito 
bem a universidade para alcançar 
essa formação.

Cabe no seu bolso: cursos de gestão 
da Unipar têm preços acessíveis
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