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Lei do Orçamento 
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receber emendas 

PÁGINA

04
PÁGINA

06
PÁGINA

08
Reforço na vacinação 
contra a poliomielite 
ocorrerá nas 
praças da cidade 

Polícia Civil busca  
o autor de duplo 
homicídio durante 
festa na Jurupoca 

Colisão frontal
 Um acidente de trânsito deixou duas pessoas feridas ontem, 

entre Umuarama e Maria Helena. A colisão frontal envolveu uma 
caminhonete Toyota Hilux e um GM Prisma. Chovia muito no local. 
O motorista da caminhonete perdeu o controle da direção em 
uma curva e invadiu a pista contrária. Bombeiros retiraram os 

ocupantes das ferragens do Prisma. Duas ambulâncias levaram 
os feridos para um hospital de Umuarama.  
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Governo confirma três colégios 
cívico-militares para Umuarama

O governador Ratinho Júnior confirmou a instalação de colégios cívico-militares em oito 
escolas de Umuarama, Paranavaí e Cianorte, a partir de 2021. Na região, as cidades de 
Loanda, Nova Londrina e Santa Izabel do Ivaí também terão unidades. O programa, que 
será implementado em 215 colégios estaduais de 117 municípios, é o maior do País 

nessa modalidade. Em Umuarama, foram selecionados os Colégios Dra. Zilda Arns, Padre 
Emanuel da Nóbrega e Monteiro Lobato. l Pág. 3
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Recursos
Na região noroeste, cinco instituições de Permanência para Pessoas 
Idosas da Regional Umuarama receberão auxílio do Governo Federal. 
As ILIPI’s (Instituições de Longa Permanência Para Idosos) receberão 
até R$ 160 milhões, com o objetivo de fortalecer o enfrentamento das 
dificuldades decorrentes da pandemia do Covid-19. As instituições 
contempladas em nossa região são: Lar São Vicente de Paulo em 
Umuarama, Recanto da Amizade de Alto Piquiri, Lar Beneficente São 
Francisco de Assis em Altônia, Lar Beneficente Federico Ozanam 
em Iporã e o Asilo São Francisco de Assis em Tapira. Os recursos 
vão auxiliar as ILIPI’s em ações de prevenção e controle do novo 
coronavírus, compra de insumos e equipamentos de higiene, 
medicamentos, alimentos e manutenção.

País ingovernável
O líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo 
Barros, afirmou que o excesso de direitos previstos na 
Constituição em contraposição à escassez de deveres para 
o cidadão, deixou “o país ingovernável”. Barros defende 
um plebiscito que autorize a eleição de uma Assembleia 
Constituinte encarregada de substituir a Carta de 1988 e que 
equilibre as cláusulas de direitos com as de deveres. Emendas, 
segundo ele, não são o suficiente. “O presidente (José) Sarney 
já dizia quando a sancionou em 1988, que a Constituição 
tornaria o país ingovernável, e o dia chegou”.

Réu novamente
O ex-presidente Lula, o ex-ministro da Fazenda Antonio Palocci 
e presidente do Instituto Lula, Paulo Okamotto, viraram réus 
pelo crime de lavagem de dinheiro em processo da Operação 
Lava Jato. Segundo o MPF, o crime envolveu doações da 
Odebrecht ao Instituto Lula para disfarçar repasses de R$ 4 
milhões, entre dezembro de 2013 e março de 2014. A denúncia 
também envolve dois ex-executivos da Odebrecht. Este é o 
quarto processo da Lava Jato no qual o Lula se torna réu. Nos 
casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia, foi condenado. 
O terceiro, que envolve um terreno e um apartamento em São 
Paulo, ainda não foi julgado. A defesa de Lula afirma que a 
decisão “é mais um ato de perseguição contra o ex-presidente 
Lula porque aceitou processar mais uma ação penal descabida”.

Aulas em novembro
O governador Ratinho Jr 
(PSD), afirmou ontem (26), 
que as aulas presenciais da 
rede estadual podem voltar 
em novembro. “Começamos 
há 10 dias o retorno das aulas 
extracurriculares e também do 
reforço escolar. Isso está sendo 
ampliado pela Secretaria de 
Educação para outras escolas. 
Até o momento, tem sido 
bem organizado. Nenhum 
tipo de problema – tanto de 
segurança para os professores 
como alunos”, disse o 
governador.

Índice baixo
Ratinho Jr, acredita que 
se o ritmo continuar e se 
o índice de contaminação 
do coronavírus continuar 
caindo, a ideia é de que na 2ª 
quinzena de novembro volte-
se “próximo da normalidade 
para as aulas com os alunos 
de forma gradativa. Onde 
estiver mais ameno [o índice 
de infecção], obviamente que 
volta de forma mais rápida à 
normalidade”, afirmou. Por 
causa da pandemia, as aulas 
presenciais foram suspensas 
em 20 de março.
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Governo confirma três colégios 
cívico-militares para Umuarama

O governador Ratinho Jr confirmou 
ontem (segunda-feira, 26) a instalação 
de colégios cívico-militares em oito esco-
las de Umuarama, Paranavaí e Cianorte, 
em 2021. Na região, as cidades de 
Loanda, Nova Londrina e Santa Izabel 
do Ivaí também terão unidades. O pro-
grama, que será implementado em 215 
colégios estaduais de 117 municípios, 
é o maior do País nessa modalidade.

“A rede estadual do ensino evoluiu 
todas as suas notas no Ideb de 2019, 
o que mostra que estamos no cami-
nho certo. Para conquistar novos luga-
res estamos apostando, também, em 
novas metodologias, alternativas e em 
programas como o dos colégios cívico-
-militares, que oferecem mais condições 
de segurança e estabilidade de ensino 
em locais que sofrem com problemas 
históricos”, afirmou o governador.

O programa é voltado nesse primeiro 
momento para municípios com mais de 
dez mil habitantes. Os critérios estabeleci-
dos pela lei foram existência de ao menos 
duas escolas estaduais na área urbana, 
alto índice de vulnerabilidade social, baixos 
índices de fluxo e rendimento escolar e 
que não ofertem ensino noturno.

“É o maior projeto do País nessa 
área. Contamos com apoio da sociedade 
civil organizada, dos deputados, das lide-
ranças do Estado. O Paraná avança a 
passos largos para ter a melhor educa-
ção do País”, completou Ratinho Jr.

Como vai funcionar
Essa nova modalidade de ensino funcionará com gestão compartilhada entre mili-

tares e civis em escolas do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. 
As aulas continuarão sendo ministradas por professores da rede estadual, enquanto 
os militares serão responsáveis pelas áreas de infraestrutura, patrimônio, finanças, 

segurança, disciplina e atividades cívico-militares. Haverá um diretor-geral e um 
diretor-auxiliar civis, além de um diretor cívico-militar e de dois a quatro monitores 
militares, conforme o tamanho da escola. A Secretaria da Educação e do Esporte vai 
editar os atos normativos necessários à operacionalização, à gestão e à implantação 

do programa; apoio técnico e financeiro às instituições; formação continuada aos 
profissionais da educação e da segurança pública que atuarão nos colégios cívico-mi-

litares; e elaboração da proposta pedagógica e dos regimentos internos.

ABAIXO, ESTÃO OS COLÉGIOS ONDE O 
PROGRAMA SERÁ IMPLEMENTADO:

Cianorte – Colégio Estadual Dom Bosco
Cianorte – Colégio Estadual Primo 
Manfinato
Umuarama – Colégio Estadual Dra. Zilda 
Arns
Umuarama – Colégio Estadual Pe. Ema-
nuel da Nóbrega
Umuarama – Colégio Estadual Monteiro 
Lobato
Paranavaí – Colégio Estadual Flauzina Dias 
Viega
Paranavaí – Colégio Estadual Leonel 
França
Paranavaí – Colégio Estadual Sílvio Vidal

IMPLANTAÇÃO
A implantação dos colégios será de 

escolha livre da comunidade escolar, por 
meio de consulta pública, já a partir de 
hoje (27). A pesquisa será em formato 
de referendo, cabendo à população dizer 
sim ou não ao modelo na escola em 
questão. Fazem parte da comunidade 
professores, funcionários e pais de alu-
nos matriculados na instituição.

Para ter validade, mais de 50% das 
pessoas aptas devem participar da 
consulta. Se uma comunidade escolar 
for formada por 500 pessoas, é neces-
sário um quórum de pelos menos 251 
pessoas, por exemplo. Para migrar ao 
modelo cívico-militar basta a aceitação 
de maioria simples dos votantes da 
escola, ou seja, 50% mais um voto. O 

resultado deve sair até quinta-feira (29).
“É um programa que prevê aumentar 

a integração entre professores, alunos 
e a comunidade escolar. Na verdade, é 
um conjunto de ações. Ele prevê novas 
metodologias, atividades e complementa 
as estratégias do Paraná de moderni-
zar a educação pública”, acrescentou o 
secretário estadual de Educação e do 
Esporte, Renato Feder.

Na região Noroeste, também 
serão implantados colégios cívico-
-militares nos Núcleos Regionais de 
Educação (NRE) de Loanda, nas cida-
des de Nova Londrina e Santa Isabel 
do Ivaí e Loanda; e de Maringá, nos 
municípios de Maringá, Paiçandu, 
Sarandi, Astorga, Colorado, Marialva 
e Mandaguari.

RATINHO Jr prevê unidades também em Loanda, Nova Londrina, Santa Isabel do Ivaí, Maringá, Paiçandu, 
Sarandi, Astorga, Colorado, Marialva e Mandaguari

RODRIGO FELIZ LEAL/AEN
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Orçamento
está na Câmara

O Projeto de Lei que 
prevê o orçamento para o 
ano de 2021, entrou em 
tramitação na Câmara de 
Vereadores de Umuarama 
ontem (26), quando foi 
colocada em pauta para o 
recebimento de emendas. 
Serão três sessões ordi-
nárias seguidas recebendo 
apenas sugestões de altera-
ções e depois efetivamente 
será colocado em votação, 
que acontecesse em dois 
turnos, regimentalmente por 
mais duas sessões.

De autoria do Poder Exe-
cutivo. A LOA (Lei Orçamen-
tária Anual) apresentou uma 
despesa de mais de meio 
bilhão de reais. Entre os anos 
de 2020 e 2021, houve um 
aumento de mais de R$ 2 
milhões nas despesas.

A intenção deste tramite 
é que o projeto passe por 
uma análise dos parlamen-
tares, antes que seja defini-
tivamente definida.

A distribuição dos recur-
sos orçamentários aos 
órgãos administrativos, foi 
destinado, de acordo com 
as responsabilidades ins-
titucionais de cada setor, 
em especial as metas esta-
belecidas na Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (LDO). 
A previsão de despesas 
em sua totalidade é de R$ 
501.250.000,00. O Poder 
Legislativo fica com 2,19%, 
ou seja, R$ 10 milhões e 
974 mil. A prefeitura terá 
disponíveis R$ 355 milhões, 
366 mil e 190 reais.

Do total, a pasta que 
mais gera despesas ao muni-
cípio é a da Saúde, com previ-
são de gastos no valor de R$ 
151 milhões, 554 mil e 500. 
Logo atrás vem a educação 
do Município, com previsão 

de despesa no montante de 
R$ 81 milhões, 208 mil e 
884. A Secretaria de Obras, 
Planejamento Urbano e Pro-
jetos Técnicos teve orça-
mento previsto para 2021 
no valor de R$ 68 milhões, 
701 mil e 600.

Segundo a Assessoria 
de Comunicação da Prefei-
tura, a Proposta Orçamentá-
ria foi elaborada de acordo 
com as normas legais e 
prioridades selecionadas, 
com recursos alocados em 
conformidade com os objeti-
vos que venham a satisfazer 
os anseios dos munícipes 
e a filosofia da administra-
ção pública municipal, repre-
sentando os princípios da 
unidade e universalidade, 
compreendendo os poderes 
Poder Legislativo, Executivo, 
e os seguintes órgãos: 
Fundação Cultural; ACESF; 
Fundo Municipal de Saúde; 
Fundo de Reequipamento 
do Corpo de Bombeiros; e 
Fundo de Previdência.

COMPARATIVO
A previsão do orçamento 

para o ano de 2020 apre-
sentada aso vereadores 
em 2019, que foi votada 
e aprovada, apresen-
tou um orçamento de R$ 
499.170.000,00. A Câmara 
recebeu praticamente o 
mesmo valor previsto para 
o ano que vem, R$ 10.974 
milhões. Para 2020, foi dis-
ponibilizada a quantia de R$ 
143 milhões, 520 mil e 600 
à Secretaria de Saúde. A Edu-
cação no município teve dis-
ponível para gastos R$ 76.5 
milhões e R$ 92.136.262,00 
foram liberados para a Secre-
taria Municipal de Obras, Pla-
nejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação.

Foro privilegiado
O senador Alvaro Dias 
(Podemos) faz uma análise a 
respeito do setor econômico 
no Brasil e enfatiza a 
necessidade do presidente 
da Câmara dos Deputados 
colocar o projeto que acaba 
com o foro privilegiado 
em votação: “O projeto 
que acaba com o foro 
privilegiado está no Senado 
há mais de três anos. A 
promulgação do fim do foro 
privilegiado seria um salto 
civilizatório”.

Protagonismo
O deputado federal Filipe 
Barros (PSL) defendeu a 
privatização de estatais 
e considera que este é 
o momento de reduzir a 
interferência do Estado na 
vida do cidadão. Barros 
criticou a existência 
de estatais e lembrou 
que os brasileiros são 
conservadores nos 
valores e liberais na 
economia. “O governo 
federal tem colocado o 
cidadão brasileiro como 
protagonista. O presidente 
e grande parcela do 
Legislativo defende as 
bandeiras que a maioria 
do povo brasileiro 
defende”, afirma.

Custas de cartórios
Em reunião na Assembleia 
Legislativa do Paraná, o 
presidente da Seccional 
Paraná da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil), Cássio 
Telles, conclui que “não há 
espaço” para o aumento 
das taxas e custas de 
cartórios, devido ao impacto 
financeiro que traria para 
a sociedade. A proposta 
estava “engavetada” 
pelo presidente da 
Alep, deputado Ademar 
Traiano (PSDB).

Custas de Cartórios II
Segundo o presidente 
da comissão especial 
instituída pela Alep para 
debater os projetos de lei 
que revisam as tabelas 
de custas dos cartórios, 
deputado Anibelli Neto 
(MDB), a intenção é 
apresentar um relatório 
sobre as propostas antes 
de dezembro. No início 
de novembro, a comissão 
volta a se reunir para 
ouvir representantes da 
Anoreg-PR (Associação dos 
Notários e Registradores 
do Estado do Paraná) e dos 
cartórios do interior. 

CDE Virtual
O Tribunal Superior 
Eleitoral abriu as inscrições 
para o credenciamento de 
veículos de comunicação 
e de profissionais de 
imprensa que desejam 
acompanhar, de forma 
virtual, a apuração das 
Eleições Municipais de 
2020. Os interessados 
devem acessar formulário 
para requerer o acesso ao 
CDE (Centro de Divulgação 
das Eleições) Virtual, criado 
para evitar aglomerações. O 
credenciamento poderá ser 
feito até 29 de novembro.

Mais empregos
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) defendeu 
maior investimento 
do Estado na geração 
de empregos para a 
retomada da economia 
pós-pandemia do novo 
coronavírus. O deputado 
disse que é necessário 
atrair empresas e 
fortalecer quem já está 
empreendendo para gerar 
novos empregos em todo 
o Estado, sobretudo no 
Norte Pioneiro, que tem 
uma vocação agrícola.
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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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Vacinação contra a polio será 
realizada nas praças da cidade

A Secretaria Municipal 
de Saúde está ampliando 
as opções aos pais, para 
reforçar a cober tura na 
campanha de vacinação 
contra a poliomielite em 
Umuarama. Haverá vacina 
disponível em duas das 
praças centrais da cidade. 
Nesta terça-feira, 27, das 
17h às 20h, os pais pode-
rão levar seus filhos de um 
a cinco anos incompletos 
para receber a dose na 
Praça Miguel Rossafa. 
Na quar ta-feira, 28, no 
mesmo horário, haverá 
vacinação na Miguel Ros-
safa e também na Praça 
Santos Dumont. • Sonho Meu – Todas as terças-

-feiras até as 19h
• 1º Maio – Todas as quartas-
-feiras até as 21h
• 26 de Junho – dia 28 até as 20h
• Ouro Branco – Todas as terças 
e quartas-feiras até as 20h
• Vitória Régia – Dia 29 até as 
20h
• Cohapar I – Dia 26 até as 20h
• San Remo – Dia 26 até as 19h

• Bem Estar – Dias 26 e 30 até 
as 19h
• Posto de Saúde Central – 
Segundas e quartas-feiras até 
as 19h
• Cidade Alta – Dia 26 até as 20h
• Industrial – Dia 27 até as 20h
• Jardim Lisboa – Dia 28 das 17h 
às 20h
• Serra dos Dourados – Dia 29 
até as 20h

A secretaria reforça o 
apelo aos pais para que 
se atentem à saúde dos 
seus filhos e os levem 
para receber a imuniza-
ção, que garante proteção 
contra a paralisia infantil. 
A campanha nacional de 
vacinação contra polio-
mielite vai até 30 de 
outubro, porém a próxima 
sexta-feira é feriado para 
o funcionalismo público 
municipal. A vacina tam-
bém está disponível 
durante a semana, no 
horário normal de atendi-
mento em todas as UBS, 
e em horários especiais 
em algumas unidades.

O Hospital do Câncer 
Uopeccan de Umuarama 
realiza nos dias 6 e 7 de 
novembro, um bazar bene-
ficente com mercadorias 
apreendidas pela Receita 
Federal. O evento ocorrerá 
no dia 6 das 13h às 20h, 
no dia 7 será das 9h às 
17h, no Rotary Casa da 
Amizade, que fica locali-
zado na Avenida Rotary, 
3007, no Parque Presi-
dente, em Umuarama. De 
acordo com a organização, 
não serão distribuídas 
senhas, o atendimento 
acontecerá por ordem de 
chegada, cada pessoa 
poderá fazer a compra no 

limite máximo de R$ 700 
por CPF, acima desse valor 
será possível realizar a com-
pra de apenas um item.

Entre os produtos à 
venda estão eletrônicos, 
cosméticos, vestuários e 
brinquedos. O pagamento 
pode ser realizado em 
dinheiro ou car tões de 
crédito ou débito.

Todo o valor arrecadado 
com o bazar será desti-
nado para o investimento 
do tratamento dos pacien-
tes e, para a manutenção 
do complexo hospitalar de 
Cascavel e Umuarama.

Para mais informações: 
(44) 2031-0708.

Bazar beneficente para Uopeccan

A secretaria reforça apelo aos pais para que levem seus filhos para receber a imunização

PORTAL UMUARAMA

Confira a agenda extra de vacinação das UBS 
neste mês de outubro
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Agentes de 
Trânsito

O Depar tamento de 
Recursos Humanos da 
Prefeitura informa que os 
candidatos inscritos no con-
curso público para Agente 
da Autoridade de Trânsito 
do município de Umua-
rama devem ficar atentos 
às informações constantes 
nos editais de ensalamento 
e convocação para a prova 
escrita, que será realizada 
no próximo dia 8 de novem-
bro, na parte da manhã, no 
campus III da Universidade 
Paranaense (Unipar), bem 
como as medidas de preven-
ção à pandemia que serão 
obrigatórias. As publicações 
estão disponíveis no site da 
Prefeitura umuarama.pr.gov.
br/concurso-agente-da-auto-
ridade-de-transito.

O edital traz detalhes 
sobre a realização da prova 
e maiores informações 
sobre o concurso. Havendo 
dúvidas, o interessado pode 
entrar em contato com o 
setor de RH da Prefeitura 
ou o Instituto de Pesquisas, 
Pós-Graduação e Ensino de 
Cascavel ippec.org.br.

Os candidatos inscritos e 
homologados neste concurso 
deverão comparecer ao local 

das provas às 7h30, munidos 
de caneta esferográfica azul 
ou preta e documento oficial 
de identificação com fotografia 
para ingresso na sala de pro-
vas. Os portões permanece-
rão abertos somente até às 
8h30. Após este horário não 
será permitido em hipótese 
alguma o acesso de candida-
tos a sala de provas.

Em razão da pandemia da 
Covid-19, o local das provas 
estará preparado de acordo 
com as normas sanitárias e 
medidas de higiene e precau-
ção. Os candidatos e todos os 
envolvidos no certame deverão 
fazer o uso de máscaras nas 
intermediações e no local 
das provas. Na entrada será 
fornecido álcool em gel para 
higienização das mãos. Não 
será permitida a entrada e a 
realização da prova escrita 
ao candidato que não estiver 
utilizando máscara.

O ensalamento está dispo-
nível também no site do IPPEC 
e o local de realização das pro-
vas – o campus III da Unipar – 
fica na Avenida Tiradentes, nº 
3240, Jardim Paraíso, Umua-
rama. As informações são da 
Comissão Especial de Seleção 
de Pessoal da Prefeitura.

Quase demissão
O ministro da Secretaria de 
Governo, general Luiz Eduardo 
Ramos, ameaçou se demitir 
caso o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, não 
se retratasse publicamente 
por tê-lo chamado de “Maria 
Fofoca”. O presidente Jair 
Bolsonaro entrou no circuito, 
deu bronca geral, e no 
domingo Salles se desculpou 
publicamente nas redes sociais.

DEM na Esplanada
O ministro Ricardo Salles 
nunca se ajudou. É um 
kamikaze no céu da Esplanada. 
Mas o bombardeio gratuito 
contra ele nas redes sociais 
promovido por Rodrigo 
Maia e Davi Alcolumbre tem 
endereço certo: o poder 
do DEM na eventual fusão 
do Ministério do Meio 
Ambiente com o Ministério 
da Agricultura, já controlado 
pelo partido.

Cabo de Guerra
As recentes operações da 
Polícia Rodoviária Federal 
nas ruas de São Paulo, 
Salvador e outras cidades, 
em inquérito que investiga 
adulteração de combustíveis, 
acenderam o alerta no 
Ministério da Justiça e 
reforçaram, internamente, 
as críticas da Polícia Federal. 
A PRF tem feito operações 
esporádicas embasada 
no Decreto 10.073/2019, 
assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro, que dá 
competência à força policial 
rodoviária para lavrar 
termos circunstanciados 
(TCO) e avançar em 
investigações conjuntas com 
a PF. A recente cena de um 
porteiro que se recusou 
a abrir o portão para os 
agentes rodoviários é um 
sinal de que precisa haver 
ajustes: por receio de ser 
assalto, ele estranhou 
os coletes da PRF numa 
operação que normalmente 
seria protagonizada pela 
Polícia Federal. 

Estratégia...  
Um método utilizado pelos 
policiais rodoviários chama a 
atenção da PF e do MJ: eles 
têm filmado as operações, o 
que é de praxe, por segurança. 
O problema é que andam 
divulgando trechos dos vídeos 
por whatsapp e para a mídia.

...ou vaidade?
Além disso, policiais federais 
comentam (não sem 
achar certa graça) a falta 
de treinamento técnico 
específico dos agentes 
rodoviários durante as 
diligências, inclusive usando 
máscaras (balaclavas), onde 
não há a menor necessidade. 

Cobertor curto
A despeito da eficiência 
das operações da PRF, 
as críticas apontam um 
certo deslumbramento 
dos agentes, cuja missão 
de fiscalização de rodovias 
pode ficar comprometida.

Na Justiça
Há uma Ação Direta de 
Inconstitucionalidade no 
STF (nº 6.296/DF), ainda 
não julgada, que questiona 
a portaria do Ministério da 
Justiça. O STF solicitou a 
manifestação do PGR, Augusto 
Aras, sobre o caso. O parecer, 
já encaminhado ao relator, foi 
contrário à portaria do Executivo 
e às pretensões da PRF.

Hipocrisia no ar
Os casos se repetem. Após o 
relato no aeroporto de BH, um 
leitor da Coluna conferiu de 
perto a hipocrisia no terminal 
do Santos Dumont (RJ), na 
sexta: espaçamento no check 
in e embarque, mas o avião 
lotado, com passageiros 
ombro a ombro. 

O edital traz detalhes sobre a realização da prova e maiores informações sobre o concurso

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS



08 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 27 DE OUTUBRO DE 2020

Polícia busca por autor de duplo 
homicídio em festa na Jurupoca

Uma mulher de 31 anos de 
idade, que sofreu um disparo 
de arma de fogo que atingiu sua 
cabeça na madrugada do domingo 
(25), continuava hospitalizada em 
estado grave até o final da tarde de 
ontem. Além dela, também foram 
vítimas de disparos, dois homens. 
Um deles segurança da festa que 
era realizada em uma chácara na 
Estrada Jurupoca.

A polícia Civil busca por infor-
mações que possam levar ao 
paradeiro do autor do crime, que 
se encontra foragido, apesar de 
já ter sido identificado, através 
do apelido.

O caso aconteceu em uma 
propriedade rural que havia sido 
alugada para a realização de uma 
festa.

Segundo informações coletadas 
pela Polícia Militar, uma banda teria 
tocado no início do evento, que 
continuava sem nenhuma altera-
ção. Até que pouco antes das 4h 
uma briga entre dois homens foi 
iniciada e, durante a confusão um 
deles, identificado pelas alcunhas 
de Magrão e João Doido, teria 
sacado de uma arma de fogo e 
atirado várias vezes.

Um dos disparos atingiu Andrey 
de Lira Biazon 35 e outros acerta-
ram Vinícius da Silva Lima 26 anos, 
este último trabalhava como segu-
rança particular do evento.

SIMONE TAMBÉM FOI 
ATINGIDA.

Os três feridos foram socorridos 
por populares que frequentavam o 

local e levados às pressas ao Hos-
pital Uopeccan. Andrey e Vinícius 
não resistiram aos ferimentos.

Nos levantamentos iniciais 
feitos pela PM no local, foi verifi-
cado que Andrey chegou a entrar 
em luta corporal com o autor dos 
tiros, até que foi alvejado. Na 
tentativa de desarmar o acusado, 
Vinicius, segurança, também foi 
atingido e a mulher que corria 
para prestar socorro ao amigo 
ferido também foi baleada.

O autor dos tiros guardou a 
arma na cintura após efetuar os 
disparos e saiu pela porteira da 
frente da chácara.

A Polícia Civil já deu início ás 
investigações e aguarda informa-
ções sobre uma eventual apresen-
tação do autor nos próximos dias.  

Um traficante fugiu da polícia, 
deixando a namorada ser 
presa durante uma abordagem 
policial nos limites do muni-
cípio de Paraíso do Norte. 
Foram apreendidos cerca de 
300 quilos de maconha na 
madrugada de ontem (26). 
A apreensão aconteceu na 
cidade de Paraíso do Norte, 
quando patrulheiros rodoviários 
foram informados sobre a queda 
de uma moto na rodovia e, 
quando se deslocavam encon-
traram um Fiat Pálio, de Lins/SP. 
O motorista fez uma manobra 
brusca quando viu a polícia e 
foi perseguido e abordado, até 
que saiu da pista. O motorista 
fugiu, abandonando 277 kg de 
maconha, 15 rolos de skunk e a 
namorada, que foi autuada em 
flagrante por tráfico.

DIVULGAÇÃO
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Colisão entre Hilux e Prisma 
deixa dois feridos na PR-482

Um violento acidente na 
manhã de ontem (segunda-feira, 
26) deixou duas pessoas gra-
vemente feridas na rodovia que 
liga os municípios de Umuarama 
e Maria Helena. O registro feito 
pelo Corpo de Bombeiros deu 
conta de que a colisão, que envol-
veu um carro e uma caminhonete, 
aconteceu pouco antes das 10h. 
Chovia muito no trecho.

De acordo com os levantamen-
tos feitos pela Polícia Rodoviá-
ria Estadual, uma caminhonete 
Toyota Hilux, conduzida por um 
umuaramense seguia em direção 
à Maria Helena. O motorista disse 
à polícia que entrou na curva e 
não conseguiu mais fazer com 
que a caminhonete retornasse à 
pista de rolamento, invadindo a 
pista contrária e colidindo frontal-
mente contra um GM Prisma, que 
seguia no sentido contrário.

Devido ao choque, a Hilux capo-
tou. O condutor não sofreu ferimen-
tos e aguardou socorro no local.

No Prisma estava um casal 
que ficou preso às ferragens. Foi 
necessária a intervenção de uma 
equipe do Corpo de Bombeiros 

para desencarcerar as vítimas.
Enquanto isso, duas ambulân-

cias aguardavam a retirada. Uma 
delas da Secretaria Municipal de 
Saúde de Maria Helena e outra do 
Samu Noroeste.

O casal foi levado ao Hospital 
Uopeccan de Umuarama, para 

atendimento médico emergencial.
Os dois veículos ficaram com-

pletamente destruídos. Enquanto 
as vítimas eram retiradas do inte-
rior do Prisma, duas enormes filas 
se formaram nos dois sentidos da 
pista, que teve de ser interditada 
temporariamente.

OS ocupantes do Prisma ficaram presos às ferragens e foram retirados com a ajuda do Corpo de Bombeiros

ALEX MIRANDA
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

COLETA SEGURA 

Mesmo não agredindo o meio ambiente, sabemos que 
o vidro precisa ser descartado de maneira correta já 
que não se degrada na natureza.                                                    
Os cacos de vidro produzidos pela quebra de copos e 
garrafas no ambiente doméstico, por exemplo, são 
altamente cortantes. Esse tipo de material, quando 
manuseado de maneira incorreta, pode causa uma 
séria de acidentes. Logo, precisa ser descartado de 
maneira consciente. Uma da melhores maneiras de 
descartar é agrupá-lo em potes de plástico, evitando 
que o material fique diretamente em contato com 
sacolas na hora do descarte. Isto diminui o risco de 
cortes e maior segurança dos coletores de material 
reciclável.                                                                                
O Projeto COLETA SEGURA do Lions Clube de  Umuara-
ma, com o apoio da ACIU-Associação Comercial e In-
dustrial de Umuarama distribui potes para esta finali-
dade. Os potes também são recicláveis.  

Ligue 44-99967-0082 e adquira o seu. 

 

Múltiplos golpes exigem 
alerta dos consumidores

Uma rápida pesquisa 
no Google sugere deze-
nas de aplicativos para 
consul tas ao SPC/
Serasa. Muitos, entre-
tanto, podem reservar 
desagradáveis surpre-
sas, como o repasse de 
extratos incompletos ou 
distorcidos. A disponi-
bilização de dados pes-
soais também é algo 
que requer cautela.

Alguns consumidores 
ainda relatam aborreci-
mentos posteriores, como 
o recebimento regular de 
e-mails indesejados.

As redes sociais estão 
cada vez mais poluídas 
com anúncios que prome-
tem regularizar a situação 
de consumidores inadim-
plentes. A assessoria 
jurídica da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu) recomenda 
a máxima atenção, pois 
golpes são cada vez mais 
comuns, como indicam 
os relatórios de queixas 
registradas no Procon em 
diversos estados.

Qualquer caso de ina-
dimplência só pode ser 
equacionado mediante 

Novo golpe
Tudo indica que as modalidades de golpes contra os 

consumidores multiplicaram ao longo da pandemia. Alguns 
empresários entraram em contato com a 7ª SDP e com a 
Aciu e relataram terem sido procurados e convidados a 

colaborar publicitariamente com um impresso informativo 
supostamente ligado à Polícia Civil. Segundo a PC, não existe 

nenhuma publicação capitaneada pela instituição.

negociação/quitação 
junto ao credor. Ofer tas 
de empresas que se 
propõem a intermediar 
o processo merecem 
atenção redobrada.

CONSULTA 
VEROSSÍMIL

Uma opção confiável é 
a consulta disponibilizada 
pela Aciu e demais enti-
dades do gênero. Simples 
e eficiente, o SPC Brasil 
congrega informações 
sobre pessoas físicas e 
jurídicas (dados cadas-
trais, restrições do SPC 
Brasil, Serasa, score, 
novo Cadastro Positivo, 
informações de consultas 
anteriores, CCF - Cheque 
sem fundos Banco Cen-
tral, cheques devolvidos, 
roubados, sustados, 
extraviados, Pefin e Refin 
- Serasa, protestos de 
todo o território nacional 
e alertas de documentos 
furtados ou extraviados. 
Uma pequena taxa pode 
assegurar a máxima 
confiabilidade.

Para a consulta no bal-
cão é necessária a apre-
sentação do CPF.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A Lua e Netuno retrógrado na Casa 12 recomendam que aja com 
muita discrição e tenha cautela para não cair nas armadilhas de 
gente mal-intencionada. Vênus ingressa na sua Casa 7, trazendo 
novidades e ótimas vibes para a sua vida amorosa. 

Touro 21/04 a 20/05
É bom não contar demais com o apoio dos outros nesta ter-
ça-feira, pois a Lua se aproxima de Netuno retrógrado e alerta 
que há grande risco de você pode se decepcionar com alguns 
amigos. Dê atenção à saúde e à beleza. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
A carreira está no centro das suas atenções, mas Netuno retrógrado 
avisa que você não deve sonhar alto demais ou se iludir com pro-
postas boas demais para serem verdade. No campo afetivo pode 
despertar o interesse de alguém influente e bem-sucedido. 

Câncer 21/06 a 21/07
Invista nos estudos, trabalhe com colegas mais experientes e 
siga o exemplo de pessoas que já chegaram aonde você quer 
chegar. Vários astros estimulam o amor, sobretudo para quem 
já encontrou seu par e vive uma relação sólida. 

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
Se você tem um assunto mal resolvido com alguém, é um 
bom dia para retomar a conversa e esclarecer as coisas. 
O clima de paquera pode esquentar em um bate-papo ou 
uma rede social. 

Aquário 21/01 a 19/02
O céu recomenda que você controle melhor o seu dinheiro. 
Experimente colocar no papel todas as suas despesas fixas 
para ter uma ideia mais precisa e quanto gasta por mês. Nos 
assuntos do coração é bem provável que queira dar um tempo 
de boas para se refazer do que passou. 
Peixes 20/02 a 20/03

Cuidado para não enxergar os problemas maiores do que 
realmente são, pois isso só vai fazer você sofrer e se magoar. 
Você pode contar com o apoio dos amigos, especialmente 
dos mais maduros e experientes. 

Para quem trabalha fora, a dica é se dedicar às tarefas que 
já sabe fazer bem: explore a sua experiência para brilhar e 
faturar. Vênus na Casa 11 estimula as amizades: faça con-
tato virtual com a turma e não perca uma boa chance de se 
enturmar com gente nova.

Mudanças e imprevistos devem agitar o seu dia, sobretudo no 
trabalho. Netuno retrógrado na Casa 8 avisa que algumas novi-
dades poderão aumentar sua sensação de insegurança. Mostre  
sua competência e use seus talentos para se destacar. 

Unir-se aos colegas e trabalhar em equipe vai deixar seu 
trabalho mais ágil e produtivo. Vários astros brilham no seu 
paraíso astral. Não deixe de fazer uma fezinha: você pode se 
dar bem. Um namoro recente tem boas chances de evoluir 
para um compromisso mais sério. 

Procure definir algumas prioridades, organizar bem as tare-
fas e mostrar mais disciplina. A saúde também pode exigir 
atenção. No amor, quem está livre pode descobrir afinidades 
com colega de serviço ou com uma pessoa conhecida e que 
está sempre ao seu redor. 

Se depender de criatividade e inspiração, seu dia será 
superprodutivo no trabalho.  A Lua no seu paraíso garante 
confiança e sorte em tudo que decidir fazer. Vênus na Casa 
12 sinaliza que pode se interessar por uma pessoa que 
já é comprometida.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 29

PMAB
SATISFEITO

RMALICIA
FATMIRAM

BOATAEC
SEGUROD

OSE
NATACEP

ASSOLARAV
PELEGUA

PROSEARLS
AZTSLIS
VRACASO

TOPAZIOTU
CADASTRAR

REZAROUSA

Canção
para o
aniver-
sariante

Forma
oblíqua
de "eu"
(Gram.)

"Sem (?)
nem

beira": na
miséria

Torneira
de onde
escorre

água

Corin-
thians e 
Santos
(fut.)

O botão 
de "apagar"
das calcu-

ladoras

Poema
lírico

cantado

Objeto
usado
para

varrer

Ângela
Vieira,
atriz

Conversar
(bras.) 

"O Mágico
de (?)",
filme

infantil

Unidade
de medida
marítima

Flor
de (?):

açucena

Remédio
contra o

HIV
Falta de

sorte

Pedra
amare-

lada

Segunda 
pessoa do 
singular

Tenta algo
difícil

Cheio de
angústia
Tio (?):
os EUA

Farto;
saciado

Gordo, em
inglês

(?)-noite,
saudação
Livre do
perigo

Creme 
de leite

Devastar;
arruinar

Registrar
clientes 

Conversar
com Deus 

Rádio
(símbolo)
Desejo do
pacifista

Aconte-
cimento

Ivete Sanga-
lo, cantora

O código
postal

Setores 
do hospital

Acreditar 

Medida
indicada 
na bula

Manha;
astúcia

Roupa do
juiz (pl.)

Olham;
observam
Sílaba de
"mural"

Pista de
alta velo-

cidade

Resto
de uma

vela

3/fat. 4/ousa. 5/togas. 6/aflito. 7/prosear.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

ZOOM
Na lente exclusiva de hoje,  Fátima Soares, reina absoluta no clique assinado pela expert 
Luci Lemes especialmente para a coluna desta terça-feira, finalzinho do mês de Outubro. 

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

fazem aniversá-
rio -,. Ricardo 
Ulian, Juan 

Gimenez, Roseli 
Magiero Pereira, 
Carolina Ziliotto,  
Joel Lacerda e 

Silva e Maria de 
Lourdes Silva da 
Rocha. Da colu-
na: felicidades.

“A alma sabe sempre o que fazer 
para se curar. O desafio é 

silenciar a mente para 
conseguir ouvi-la.”  
( Leandro Costa)

INVESTIMENTO
Neste mega lançamento a Constru-
tora Morena  aposta em um empre-
endimento com apartamentos do 
tipo studio com 210 unidades, 11 
salas comerciais, área de lazer, sa-
lão de festas, espaço kids, espaço 
gourmet, academia, piscina adulto 

com borda infinita a única de 
Umuarama, piscina infantil, café e 
conveniência, coworking, lavan-
deria compartilhada, bicicletário, 
tool sharing, car wash, pet care  e 
administração. Vá conhecer mais 

este lançamento Morena. 

 LUCI LEMES
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Ainda dá tempo!

Domingo passado foi o dia deles: 
25 de outubro comemoramos, no 
Brasil, o Dia do Dentista. Nessa 
data, em 1884 [ou seja, há 136 anos], 
foram criados os primeiros cursos de 
graduação de Odontologia. A coluna 
aplaude a todos que fazem desta 
profissão uma missão para melhorar 
a vida das pessoas. E do arquivo sele-
ciona o casal carismático, os cirurgi-
ões-dentistas e professores da Unipar, 
Ana Carolina e Cesar Zaze, para um 
cumprimento especial.

TORTA FOLHADA DE QUEIJO
Nada como uma receita 
deliciosa e fácil de fazer 
para o lanche da tarde. 
A coluna repassa esta 

torta  de massa folhada 
( pronta!) e com 

recheio ma-ra-vi-lho- so 
e facílimo também. 
Convide as amigas e 

aproveite.

INGREDIENTES
▢ 2 pacotes de massa 
folhada laminada 600g
RECHEIO
▢ 500 ml de leite
▢ 200g queijo muçarela ou qualquer 
outro

▢ 4 ovos
▢ Sal a gosto

MODO DE PREPARO
▢ Descongele a massa de acordo com as 

instruções da embalagem.
▢ Modele a massa numa forma de 22 
x 22cm com fundo removível.
▢ Reserve.
RECHEIO
▢ Misture no liquidificador o leite, o 
queijo, os ovos e o sal.
▢ Bata até ficar uma mistura homo-
gênea.
▢ Despeje o recheio sobre a massa.
▢ Leve ao forno a 200º até dourar em 
cima.
▢ Sirva quente.
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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

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 
ORIENTADOR DE ATIVIDADES
Academia de Ginastica Funcional

Vaga nº  110/2020  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo com 
Bacharelado em Educação Física, curso 

reconhecido e concluído em instituição de Ensino 
Superior credenciada pelo MEC.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  02/11/2020

Números da 
covid-19
Uma mulher de 46 anos e três 
homens de 19, 32 e 68 anos 
foram os quatro casos de Covid-
19 confirmados pela Secretaria 
de Saúde em Umuarama, ontem 
(segunda-feira, 26). Agora 
são 1.282 casos positivos da 
doença; 1.196 pacientes já se 
curaram e 21 morreram.
A cidade tem hoje 60 pessoas 
com diagnóstico positivo em 
isolamento domiciliar e cinco 
hospitalizadas, além de 191 com 
suspeita de infecção. Já foram 
descartadas 5.140 suspeitas, 
entre as 6.613 notificações.

Tira dúvidas
nas eleições
Para ajudar a tirar dúvidas dos 
eleitores, o TSE lançou o assis-
tente virtual “Tira-Dúvidas Eleito-
ral” no WhatsApp. Funciona por 
meio de um chatbot ou bot, que 
traz informações sobre diferentes 
temas de interesse do eleitor, 
desde cuidados com a saúde 
para votar, informações sobre 
dia, horário e local de votação 
até dicas para mesários e infor-
mações sobre candidatura, entre 
outros temas. Para interagir com 
o assistente virtual, basta adicio-
nar o telefone +55 61 9637-1078 
à sua lista de contatos.
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Pato impõe ritmo forte 
em casa e derrota a Afsu

Paranaense
Na quarta, 28 o time de Umuarama encara o último confronto da primeira 

fase do Paranaense 2020. Recebe a equipe do Palmas Futsal em casa, no Vieirão 
às 10h. A peleia será pela manhã pois ainda na quarta à noite a delegação da 

AFSU embarca para os dois últimos jogos da primeira fase da LNF 2020. Se não 
houver mudanças, na sexta enfrenta o Jaraguá e no domingo o Joaçaba.

Com a derrota para o Pato, 
4 a 2, no último sábado (24), o 
Umuarama Futsal ocupa a ter-
ceira posição do grupo C da Liga 
Nacional. O adversário chegou 
a 18 pontos, está na vice-lide-
rança e assegurou a classifica-
ção antecipada. A par tida ocor-
reu no ginásio Dolivar Lavarda e 
Peru abriu o placar restando oito 
minutos para o final do primeiro 
tempo. O mesmo atleta ampliou 
para os donos da casa, no início 
do segundo tempo. O Umuarama 
diminuiu com Douglas, mas 
pouco depois o Pato chegou ao 
terceiro gol, com Augusto.

João Lucas anotou o quar to 
a seis minutos do fim, e Caio 
Jotinha descontou nos segundos 
derradeiros.

O próximo compromisso do 
Umuarama também será fora, con-
tra o Joaçaba (SC), na véspera de 
Finados. O Tubarão lidera o grupo, 
com 21 pontos. O Umuarama tem 
15 (quatro vitórias, três empates e 
três derrotas).

MESMO perdendo a partida, o time de Futsal de Umuarama está em terceiro no grupo C
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