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Federal inicia a 
Operação Finados 
2020 no Paraná 
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DEMOLIÇÃO 
Dentro do programa de desocupação de áreas de risco, equipes 
do Setor de Habitação da Prefeitura de Umuarama demoliram 
ontem imóveis localizados à beira do Córrego Pinhalzinho. No 
total, 199 famílias deverão ser retiradas do local. Os espaços 

demolidos serão reflorestados. 

Acusado de 
assassinato em 
festa na Jurupoca se 
apresenta e confessa

Afsu atropela o 
Palmas e termina 
líder na temporada 
no Paranaense 

 A licitação para duplicação do trecho de Umuarama da rodovia PR-323 deve ser feita den-
tro de 25 dias, de acordo com o governador Ratinho Júnior. A obra planejada consiste na 

duplicação de 4,2 quilômetros entre o Trevo do Gauchão e o entroncamento com a PR-468, 
que dá acesso ao Município de Mariluz, a implementação de três quilômetros de vias mar-

ginais nesse trecho, além de duas interseções em desnível. l Pág. 3

Governo vai licitar duplicação 
do Gauchão ao trevo de Mariluz
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Nova constituinte
O deputado Ricardo Barros, líder do governo Bolsonaro na 
Câmara, afirmou que vai apresentar antes das eleições deste 
ano, projeto de decreto legislativo propondo plebiscito para 
a criação de nova Constituição por meio de Assembleia. 
Segundo ele, esta é a forma mais adequada para evitar que 
parlamentares se sintam tentados a obter vantagens políticas.

Privatização da Saúde
O deputado estadual Michele Caputo (PSDB) repudiou a 
proposta do governo federal, contida no decreto 10.530, 
que privatiza as unidades básicas de saúde no Brasil. “Sou 
deputado da saúde, fui gestor e sou um profissional que 
milita nessa área há quase 40 anos. E o que o presidente fez é 
extremamente perigoso”, disse. O decreto passa ao Ministério 
da Economia a criação de uma política de investimentos para 
construir, modernizar e operar as unidades básicas de saúde. 
“No Paraná, mostramos que é possível estruturar as unidades 
de saúde, com repasses, equipamentos, reformas, ampliação e 
capacitação de profissionais que trabalham nestas unidades”.

Projeto contra
O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) reagiu ao 
decreto de Bolsonaro que inclui a política de atenção primária 
em saúde no programa de privatizações. Apresentou, na 
Câmara, projeto para derrubar o decreto. “Trata-se de uma 
abertura perigosa. Primeiro se tira do Ministério da Saúde e 
joga para o da Economia, o planejamento sobre o atendimento 
básico de saúde no país. Depois se abre um corredor para que 
o setor privado, em parceria com o Estado, sugue dinheiro 
público para construir unidades básicas, coisa que, a pandemia 
atual já mostrou, é trampolim para o desvio de dinheiro público 
e corrupção escancarada”.

Maia descarta
O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
criticou a proposta de 
Barros. Para ele, o líder 
do governo confundiu a 
situação dos dois países, já 
que no Chile a decisão foi 
por refazer a Constituição 
que vigorava desde a 
ditadura militar daquele país. 
“Temos Constituição que foi 
construída num processo de 
democracia, sem violência. Foi 
um marco do fim do regime 
militar do Brasil, o ponto de 
início verdadeiro da nossa 
democracia, depois com as 
eleições de 1989”, disse o 
parlamentar carioca. Maia 
defende que o Congresso deve 
continuar empenhando em 
fazer ajustes na Carta Magna e 
não a reformular por completo.

Mourão descarta
“O governo federal não 
comunga com a opinião de 
Barros”, afirmou o vice-
presidente, Hamilton Mourão 
(PRTB) e não teceu crítica, mas 
deixou clara a opinião diversa. 
“Isso aí eu já me pronunciei 
durante a campanha eleitoral, 
não tem mais o que falar, 
porque a posição do governo, 
hoje, não é essa”. O vice-
presidente falou ainda que, 
por ser parlamentar, Barros 
tem outras prerrogativas, 
como a liberdade por suas 
palavras e opiniões, por 
exemplo. “Diferente de quem 
é, como no meu caso, vice-
presidente, que em nenhum 
momento tocou nesse 
assunto”. Mourão relembrou 
que a CF é emendada desde 
que a criação, há 32 anos.
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Governo vai licitar obras na PR-323 
até o trevo do Gaúchão em 25 dias

A licitação para duplicação do 
trecho de Umuarama da rodovia 
PR-323 deve ser feita dentro de 25 
dias, de acordo com o governador 
Ratinho Jr. Em um vídeo divulgado 
pelo Governo do Estado, em que o 
governador aparece com o secretário 
de desenvolvimento, Márcio Nunes e 
o deputado Jonas Guimarães (PSB), 
Ratinho afirma que “o problema de 
décadas será resolvido”.

A obra planejada consiste na 
duplicação de 4,2 quilômetros entre 
o “trevo do Gauchão” e o entronca-
mento com a PR-468, que dá acesso 
ao município de Mariluz; a implemen-
tação de 3 quilômetros de vias mar-
ginais nesse trecho, além de duas 
interseções em desnível.

A duplicação da rodovia PR-323 
é um problema antigo da região que 
vem se arrastando há anos. Em 
2014 houve os primeiros passos 
para a duplicação. À época Pepe 
Richa era o secretário de infraestru-
tura e esteve em Umuarama para 

Ex-servidora do IAT denunciada por 
emissão ilícita de licenças ambientais

O Ministério Público do Paraná 
(MPPR), por meio da 2ª Promoto-
ria de Justiça de Cornélio Procó-
pio, ofereceu ontem (quarta-feira, 
28) denúncia criminal contra uma 
ex-servidora do Instituto Ambien-
tal do Paraná (hoje Instituto Água 
e Terra) que atuou em emissões 
ilícitas de licenças ambientais.

Ela, que ocupava um cargo comis-
sionado no Escritório Regional de 
Cornélio Procópio do órgão ambien-
tal, teria emitido laudos e produzido 
estudos e relatórios falsos em pro-
cessos referentes a licenças ambien-
tais de empreendimentos da região. 

tratar de assuntos relacionados 
à obra, que deveria ter começado 
ainda naquele ano. No entanto, 
houve a deflagração da Operação 
Lava-Jato e a empresa Odebrecht 
era uma das investigadas. A mesma 
Odebrecht foi a vencedora da licita-
ção para duplicar a PR-323, o que 

culminou no cancelamento de todo 
processo da obra.

Na última semana foi feita uma 
nova audiência pública e agora uma 
nova licitação deve ser lançada. De 
acordo com o Governo do Estado a 
PR-323 receberá investimentos de 
R$ 200 milhões.

A denunciada, entretanto, era impe-
dida, em função do cargo que ocu-
pava, de atuar nos referidos proces-
sos, além de não possuir a formação 
específica necessária para atestar 
a presença dos requisitos exigidos 
para emissão das licenças.

Além disso, verificou-se que 
não houve a realização de visto-
rias técnicas nos locais, condição 
necessária para a emissão dos 
licenciamentos. A apuração tam-
bém demonstrou que parte dos 
procedimentos foi concluída em 
prazos incompatíveis com as eta-
pas necessárias para a publicação 

dos documentos.
Os fatos ocorreram entre 2015 

e 2017, quando a então servidora 
teria atuado em 20 licenças para 
atividades, obras e serviços, sendo 
11 licenças prévias, nove licenças 
de instalação e uma renovação 
de licença de instalação. Os cri-
mes pelos quais a ex-servidora 
foi denunciada estão previstos na 
Lei 9.605/98, que trata dos deli-
tos contra o meio ambiente, e as 
penas previstas podem variar de 
um a seis anos, além de multa. O 
processo tramita na Vara Criminal 
de Cornélio Procó

A obra consiste na duplicação de 4,2 quilômetros entre o “trevo do Gauchão” e o entroncamento com a PR-468, 
que dá acesso a Mariluz

ALEX MIRANDA
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Manifestação
da APP

A  APP -S i nd i ca to 
protocolou na noite da 
terça-feira (27) uma 
ação contra o governo 
do Paraná, apontando 
ilegalidades cometi-
das na convocação de 
pais, mães e respon-
sáveis para par ticipar 
de referendo sobre a 
militarização de mais 
de 200 escolas da 
rede pública estadual. 
A entidade pede a sus-
pensão imediata do 
processo. O chama-
mento foi divulgado 
pela administração 
apenas na segunda-
-feira (26), para o com-
parecimento nas esco-
las entre terça (27) e 
quar ta-feira (28). O 
Sindicato afirma que a 
medida está em desa-
cordo com a Lei Fede-
ral n. 9.709/1998 e 
a Constituição Esta-
dual, que só permite 

Carreata
Integrantes da APP-Sindicato de Umuarama 

se reuniram ontem pela manhã no Lago Ara-
timbó e com um carro de som, saíram pela 

avenida Paraná. Segundo a professora aposen-
tada Gercina Belacon, dirigente da APP local, 

não houve tempo razoável para a comunidade 
escolar conhecer e discutir os pontos negativos 

desse programa”.  A falta de tempo para dis-
cussão e conhecimento do projeto é um perigo 
para a educação pública e para a formação dos 
nossos adolescentes e jovens. Esperamos que o 
Judiciário barre essa atitude ilegal e arbitrária 

que ainda está colocando a vida das pessoas em 
risco, ao estimular a aglomeração e a circulação 

das pessoas durante a pandemia”.

a convocação para 
esse tipo de votação, 
passados 30 dias da 
promulgação da le i 
ou ato administrativo 
re lac ionado com a 
consulta popular.

No caso em ques-
tão, o governo não res-
peitou esse prazo, pois 
a Lei n. 20.338/2020, 
que instituiu o Pro-
grama Colégios Cívi-
co-Militares, foi publi-
cada no Diário Oficial 
apenas no último dia 
7 de outubro.

Para o presidente da 
APP-Sindicato, profes-
sor Hermes Silva Leão, 
o governo está tentando 
impor a sua vontade e, 
novamente, se apro-
veitando da pandemia 
para burlar o direito da 
comunidade debater o 
assunto e fazer a esco-
lha de forma consciente 
e democrática.

Parque Nacional
O futuro da lei que 
estadualiza a arrecadação 
com a exploração turística 
do Parque Nacional do 
Iguaçu será definido pelo 
TRF-4. A lei é de autoria do 
deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL), sancionada 
pelo governador Ratinho 
Junior (PSD). A União entrou 
com ação questionando a 
medida. A administração 
estadual recorreu. 
Atualmente, o caso se 
encontra para julgamento no 
Tribunal, em Porto Alegre.

Desafios da Retomada
Santiago Uribe Rocha, diretor 
do Escritório de Resiliência 
de Medelín- Colômbia, será 
um dos palestrantes no 
próximo dia 4 de novembro 
do Seminário Desafios da 
Retomada, organizado pelas 
entidades integrantes do 
Programa de Retomada 
Econômica, que será 
desenvolvido presencialmente 
na Acic, em Cascavel, e terá 
transmissão pelos canais de 
mídias sociais de entidades 
parceiras (Sebrae, Acic, 
Amic e Areac).  Estarão 
presentes também Fernando 
Ferreira, estrategista da XP 
Investimentos, e William 
Costa, diretor da W. Costa 
Consultoria.

Ciclovias
Deputados estaduais do 
Paraná pedem que, dentre 
as obras obrigatórias nas 
novas concessões, esteja a 
implementação de ciclovias 
nos trechos pedagiados, 
sobretudo na área urbana. 
“A implantação de ciclovias 
será um dispositivo a mais 
para garantir a segurança 
dos ciclistas, trabalhadores 
ou esportistas, que precisam 
de espaço seguro para o 
tráfego sobre duas rodas”, 
justifica o deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB).

Inovação
O projeto de lei da deputada 
federal Luísa Canziani (PTB) 
que altera a Lei do Bem 
de Incentivos à Inovação 
Tecnológica permite, entre 
outros pontos, que o 
excedente do percentual 
dos gastos com pesquisa 
tecnológica excluído do lucro 
líquido das empresas possa 
ser aproveitado em exercícios 
seguintes. “O objetivo é 
aperfeiçoar aspectos da Lei do 
Bem para permitir uma maior 
efetividade nos incentivos 
fiscais para a pesquisa e o 
desenvolvimento”, resume a 
parlamentar.  

Fundeb
Cerca de 7 milhões de 
estudantes de 1.499 
municípios poderão ficar 
sem os recursos adicionais 
do novo Fundeb se parte da 
regulamentação do fundo não 
for aprovada pela Câmara e 
pelo Senado ainda neste ano. 
Segundo o movimento Todos 
pela Educação, dez itens 
têm que ser aprovados até 
dezembro para que os órgãos 
públicos consigam efetivá-los 
ao longo de 2021.

Mulheres na política
O combate a notícias falsas 
e candidaturas laranjas, 
a segurança nas eleições 
e a maior participação de 
mulheres na política estão 
no Plano de Ação para as 
Eleições 2020, apresentado 
em Brasília. O presidente 
do TSE, ministro Luís 
Roberto Barroso, defendeu 
o aumento da participação 
das mulheres na política. “Eu 
gosto sempre de lembrar que 
os países que tiveram melhores 
resultados no enfrentamento 
da pandemia, por acaso 
ou não, eram liderados 
por mulheres. Portanto, 
mais mulheres na política 
é uma ideia de avanço 
civilizatório”, completou.
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PRF inicia a Operação
Finados 2020 no Paraná

 A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) dará início à zero hora de 
sexta (30) à Operação Finados 
2020 no Paraná. A operação terá a 
duração de quatro dias, terminando 
às 23h59 de segunda (2).

Nesse período, a PRF promove 
o monitoramento dos indicadores 
de criminalidade e acidentalidade, 
bem como o direcionamento de 
efetivo no policiamento ostensivo 
preventivo em locais e horários 
de maior incidência de acidentes 
graves e de criminalidade. Para 
garantir aos usuários das rodo-
vias federais segurança, conforto 
e fluidez do trânsito.

Entre os focos da fiscaliza-
ção das equipes da PRF estão a 
embriaguez ao volante, as ultra-
passagens proibidas e o controle 
de velocidade. O uso do cinto de 
segurança e dos dispositivos de 
retenção para crianças, além do 
trânsito de motocicletas, também 
serão alvo de fiscalizações espe-
cíficas da PRF.

PREVISÃO DE MOVIMENTO
Os horários de maior movimento 

devem se concentrar no final da 
tarde e início da noite de sexta-
-feira (30), na manhã de sábado 
(31) e durante a tarde e a noite de 
segunda (2).

RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO
Veículos de carga com dimen-

sões ou pesos excedentes estarão 
impedidos de transitar em trechos 
de pista simples das 16 horas às 
22 horas de sexta-feira, na manhã 
de sábado, das 6 horas às 12 
horas e na tarde de segunda-feira, 
das 16 horas às 22 horas.

Resultados e orientações
A divulgação do balanço de acidentes registrados durante a Operação Finados 

2020 está previsto para a terça-feira (3), não havendo a divulgação de parciais 
durante o feriado. Não haverá comparativo com o ano de 2019, pois não houve 
operação. Respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em 

relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições 
de segurança e não desviar a atenção do trânsito. Estas são algumas das principais 

orientações da Polícia Rodoviária Federal para reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os usuários de rodovias, mesmo antes de viagens cur-

tas, a fazer uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, 
do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do 

radiador, entre outros itens. Também é fundamental planejar a viagem, buscando 
evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono 

aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de via-
gem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

DE sexta (30) à segunda (2), a PRF reforça o compromisso institucional de desenvolver ações visando promover 
a “Paz no trânsito e a Segurança Viária”
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Habitação demoliu imóvel 
desocupado em área de risco

Equipes da Diretoria 
de Habitação do Muni-
cípio deram sequência 
ao Programa de deso-
cupação de famíl ias 
instaladas em áreas 
consideradas de risco. 
Depois da retirada de 
duas famílias de resi-
dências situadas na 
rua José Balan, à beira 
do Córrego Pinhalzinho, 
no Parque das Laranjei-
ras, os imóveis foram 
demolidos.

Segundo Andre ia 
Honorato, diretora do 
setor de Habitação, ini-
cialmente os moradores 
de imóveis situados à 
beira da ponte do refe-
rido bairro tiveram con-
cedidos o auxílio aluguel 
e desocuparam a casa 
em alvenaria.

“A casa que está 
desocupada e já havia 
sido condenada pela 
Defesa Civil do Municí-
pio, a medida tomada foi 
a demolição para que não 
aconteçam outras inva-
sões”, explica.

Andréia ressalta que 
assim que foi realizada 
a construção da ponte, 
foram feitos levantamen-
tos pela Defesa Civil. 
Os imóveis instalados 
naquela localidade, fru-
tos de invasão foram 
condenados. “Imedia-
tamente o município 
liberou a concessão do 
auxílio às famílias, para 
que desocupassem as 
casas”, ressalta, em 
vir tude do risco de esta-
rem instaladas à beira 
de verdadeiro penhasco.

A diretora lembra 
que dentro do programa 
existem 199 imóveis 
que deverão ser deso-
cupados no decorrer do 
programa, que não tem 
prazo para ser encerrado 
e ainda é aguardado um 
auxílio de recursos do 
Governo Federal. “Em 
todas as áreas irregula-
res do Município, exis-
tem 199 imóveis ocupa-
dos, mas um segundo 

levantamento seá rea-
lizado em 2021, a fim 
de identificar se exis-
tem novas ocupações 
em áreas consideradas 
de risco ou irregulares. 
Em todos estes casos, 
as famílias deverão ser 
removidas”.

A diretora ressalta que 
nos terrenos em que os 
imóveis instalados serão 
demolidos, acontecerá 
um reflorestamento.

TRATOR Destruiu residência desocupada e no local será feito um reflorestamento
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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
24/9 a 24/10 0,5000 0,1159 0,0000
25/9 a 25/10 0,5000 0,1159 0,0000
26/9 a 26/10 0,5000 0,1159 0,0000
27/9 a 27/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -6,09% 18,67 
Vale ON -3,63% 60,26 
ItauUnibanco PN -4,46% 23,78 
Bradesco PN -5,66% 21,00 
Viavarejo -7,36% 17,49 
Cielo ON -11,66% 3,41 

IBOVESPA: -4,25% 95.371 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 104,36
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 78,33

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,4% 5,7620 5,7630 +2,6%
PTAX  (BC) +1,5% 5,7319 5,7325 +1,6%
PARALELO +0,8% 5,5800 6,0300 +2,6%
TURISMO +0,8% 5,5800 6,0100 +2,6%
EURO +0,8% 6,7350 6,7368 +1,9%

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 28/10

Iene R$ 0,0550
Libra est. R$ 7,45
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1224,14guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/10

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 28/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 170,00 6,3% 15,6%
SOJA Paranaguá 157,00 -1,9% 6,1%
MILHO Cascavel 74,00 10,4% 29,8%

SOJA 1.057,25 -25,00 6,1%
FARELO 376,70 -7,30 12,8%
MILHO 401,50 -14,50 9,5%
TRIGO 608,75 -7,00 10,6%

SOJA 146,45 0,1% 12,6%
MILHO 66,97 0,8% 27,6%
TRIGO 73,03 0,5% 12,3%
BOI GORDO 251,97 2,3% 6,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 28/10 PR DIA 30d.

Em 28/10 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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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Desespero no Congresso
O Decreto 10.530, do 
presidente Jair Bolsonaro, da 
última segunda-feira, pegou 
de surpresa os defensores do 
investimento do Estado na 
saúde pública como um dos 
pilares constitucionais, e fez 
soltarem fogos os donos de 
ONGs e Organizações Sociais 
(as famigeradas OS, que 
mandam em hospitais em 
algumas capitais). Mas, diante 
da repercussão negativa na 
própria base no Congresso 
e na Frente Parlamentar da 
Saúde, Bolsonaro revogou 
o decreto no fim do dia. 
Foi orientado para isso, em 
especial, pelo ex-ministro da 
Saúde e hoje seu líder nas 
Casas, deputado Ricardo 
Barros. Era praticamente uma 
terceirização do setor que 
se espalharia Brasil adentro. 
Não foi nada de patriotismo 
ou responsabilidade sobre o 
setor que pesou na decisão 
pelo recuo no decreto. É que 
há centenas de milhões de 
reais em emendas já pagas ou 
empenhadas para esses postos 
de saúde, e com milhares deles 
com obras paradas. Haveria 
também um pente-fino do TCU 
nas obras. Era problema certo!

Negócio...
As OS são entidades fundadas 
por empresários (há médicos 
sócios) muito presentes 
no Rio de Janeiro, para 
citar uma cidade apenas. 
Eles administram hospitais 
públicos em parcerias com 
Estado e prefeitura. 

...e camburão
OS embolsam centenas de 
milhões de reais. E o serviço 
continua uma porcaria. Vez ou 
outra, a Polícia Federal ou a 
Civil os visitam no camburão, 
para uma limpeza paliativa. 

Igreja ganhou
A 2ª câmara de Direito Privado 
do Tribunal de Justiça de SP 
determinou que se exclua o 
nome “Católicas” da Associação 

Pró-Aborto Católicas pelo 
Direito de Decidir.

MERCADO
Pátio agitado
Veja um dado curioso de 
como o povo voltou a viajar a 
trabalho e passeio após cinco 
meses de confinamento na 
pandemia. Um usuário soube 
na unidade do Aeroporto 
Santos Dumont, no Rio, que 
a Localiza Hertz tem alugado 
mais de 200 carros por dia - 
com pico de 400 nos feriados. 
Os números eram metade 
disso no início do ano.

Revisão do Simples
A declaração do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, em defesa da 
necessidade de rediscutir 
o Simples preocupou o 
presidente do Sindicato 
das Empresas de Serviços 
Contábeis e das Empresas 
de Assessoramento, Perícias, 
Informações e Pesquisas 
no Estado de São Paulo, 
Sescon-SP, Reynaldo Lima Jr. 

Explicando
“Maia questionou se o regime 
tributário consegue gerar 
‘tanto emprego assim’, mas 
estudo do Sescon-SP mostra 
que as grandes empresas 
transferem 5% da sua receita 
para seus colaboradores, 
enquanto as pequenas 
repassam 24%”, explicou Lima.

Zé Esplanador
Nosso amigo leitor, o Zé 
Esplanador - seu lema é 
“Perguntar não ofende, Cobrar 
é de direito” - é um iludido. 
Acredita que, neste Brasil, um 
dia as agências reguladoras 
deixarão de ser sócias das 
empresas fiscalizadas. E que 
estas cumprirão contratos.

Colisão 
traseira

Uma colisão traseira 
envolvendo duas carre-
tas na manhã de ontem 
(quar ta-feira, 28), na 
rodovia PR-323, deixou o 
tráfego de veículos com-
plicado na entrada de 
Umuarama. O acidente 
aconteceu por volta das 
6h30 quando os dois 
veículos, da mesma 
empresa, seguiam em 
comboio no sentido à 
Cruzeiro do Oeste.

Assim que passaram 
por baixo do viaduto, a 
carreta Scania que estava 
à frnete, reduziu a veloci-
dade para passar por um 
quebra-molas, quando 
o motorista que estava 
atrás não parou e bateu 
na traseira da carreta.

A cabine ficou des-
truída e o condutor ficou 
preso às ferragens, sendo 
auxiliado por populares e 
retirado rapidamente.

Por sua vez, o moto-
rista da car reta que 
estava à frente, seguiu 
até um posto de com-
bustíveis nas imedia-
ções, desengatou a car-
reta e retornou somente 
com o caminhão trator 
para ajudar o colega. 
Ninguém se feriu.

 Guardas municipais 
foram acionados para 
controlar o tráfego no 
local, pois motoristas 
que seguiam no mesmo 
sentido da pista dupli-
cada, estavam des-
viando do acidente epor 
um canteiro.

Os guardas também 
espalharam pó de serra 
sobre o asfalto, pois 
havia óleo de motor 
esparramado na pista.

De acordo com a Polí-
cia Rodoviária Estadual, 
os veículos foram libera-
dos no local.

VEÍCULOS colidiram e um deles teve a cabine destruída

DIVULGAÇÃO
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PC investiga homicídio e 
falsificação de documentos

A Polícia Civil de Umuarama 
cumpriu na manhã de ontem (quar-
ta-feira, 28) cinco mandados judi-
ciais de busca e apreensão decor-
rentes de investigações a respeito 
de crimes de homicídio e falsifica-
ção de documentos.

Referente ao assassinato, 
trata-se do crime praticado em 
26 de agosto, por volta das 21h, 
em frente a uma lanchonete 
situada na avenida Rio Grande 
do Nor te, Praça dos Xetá, que 
vitimou Carlos Felipe Almeida 
Maciel, 25 anos, conhecido 
como ‘Tetinha’.

De acordo com os investiga-
dores, neste caso, foram cumpri-
dos quatro mandados de busca 
e apreensão, que resultaram na 
apreensão de um aparelho celular 
e a quantia de R$8.941,00 em 
espécie. Os suspeitos neste caso 
foram qualificados como L.A.S 
(39 anos), D.A.D.O.T (22 anos) e 
O.D.O.L (24 anos).

O dinheiro e o celular foram 
apreendidos na residência de um 
deles e, segundo a polícia, nos 
demais endereços nada de ilícito 
foi encontrado.

Os mandados foram cumpridos 
no Parque das Jabuticabeiras, em 
uma propriedade rural situada na 
Estrada Moema, em outro ende-
reço situado no Jardim San Mar-
tin e também no Parque Danielle, 
todos em Umuarama.

De acordo com o delegado 
Gabriel Meneses, até agora não 
foram realizadas prisões nesse 
caso e as investigações prosse-
guem para apuração da autoria do 
assassinato.

Execução
‘Tetinha’ foi executado a tiros na noite da quarta (26 de agosto). Testemunhas 

revelaram que a vítima estava em um bar quando um homem chegou a pé, reali-
zou os disparos e fugiu na sequência, provavelmente utilizou um revólver, pois não 
foram encontrados estojos deflagrados de pistola. A PC apreendeu R$ 1,3 mil e um 
telefone celular que estavam no bolso do rapaz. Segundo a polícia, a vítima estava 

envolvida no mundo do crime desde a adolescência. Além dos crimes de roubo 
e tráfico de drogas praticados por ‘Tetinha’, existe ainda o envolvimento em uma 

manifestação em 2016, onde uma suposta ordem de integrantes do PCC (Primeiro 
Comando da Capital), presos na cadeia de Umuarama, fez com que comparsas 
que estavam ‘na rua’ ateassem fogo em ônibus, causando temor na população. 

‘Tetinha’ foi preso naquela ocasião.

Documentos falsos
Sobre o crime de falsificação de documentos, a investigação começou no muni-

cípio de Pérola (47 quilômetros de Umuarama). O mandado de busca e apreensão 
foi requerido pelo Ministério Público daquela Comarca. O suspeito nesse caso foi 
qualificado como E.D.F.V (52 anos). O mandado foi cumprido no Bairro Guarani, 
em Umuarama. A Polícia Civil de Umuarama atuou apenas no cumprimento da 
medida em apoio àquele órgão. Os casos de homicídio e falsificação de docu-

mentos não possuem relação entre si. O cumprimento dos mandados ocorreu na 
mesma data apenas por questões de logística operacional.

POLICIAIS civis de Umuarama estão em busca de autores de assassinato praticado no mês de agosto 
na Praça dos Xetá
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Autor de assassinatos em festa na 
Jurupoca se apresenta e confessa
As investigações a respeito de 

um duplo assassinato praticado 
durante uma festa em uma pro-
priedade rural na Estrada Jurupoca 
na madrugada de 24 de outubro, 
estão praticamente encerradas, 
segundo a Polícia Civil. A apre-
sentação espontânea do acusado 
aponta o crime como elucidado.

O fato aconteceu por volta das 
4h, numa chácara. As vítimas forma 
identificadas como Andrey de Lira Bia-
zon, 35 e Vinícius Silva Lima, 26. Na 
mesma ocasião, Simone Meira dos 
Santos, de 31 anos foi atingida com 
um tiro de raspão na cabeça. Ela foi 
levada para um hospital da cidade.

De acordo com os levantamen-
tos da polícia, no local acontecia 
uma festa privada e, num determi-
nado momento, foram efetuados 
vários disparos de arma de fogo. 
Um tumulto se formou no interior da 
propriedade rural. As Polícias Civil e 
Militar foram acionadas e identifica-
ram as vítimas.

Várias informações sobre a auto-
ria do crime foram repassadas as 
autoridades e, a partir delas foram 
iniciadas as investigações que leva-
ram à identificação do autor.

O suspeito foi qualificado como 
L.R.D.M (24 anos). Ele compareceu 
na delegacia de polícia acompa-
nhado do seu advogado e confessou 
a prática do crime em desfavor da 
vítima Andrey de Lira Biazon.

VERSÕES
Em depoimento, o acusado rela-

tou que possuía uma desavença 

antiga com Andrey, em razão da dis-
puta por pontos de distribuição de 
drogas no Parque das Jabuticabei-
ras. Afirmou também que durante a 
festa ele e Andrey se encontraram 
por acaso, momento em que Andrey 
o teria ameaçado e feito menção de 
sacar uma arma de fogo, ocasião em 
que o suspeito sacou de sua arma 
e efetuou disparos contra a vítima.

A versão apresentada pelo acu-
sado destoa dos demais elementos 
de prova colhidos no inquérito.

De acordo com o que foi apurado 
pela Polícia Civil, o suspeito efetuou 
o primeiro disparo contra Andrey 
pelas costas, na região da cabeça, 
sem possibilidade de defesa. O sus-
peito nega essa versão e diz que 
atuou apenas para se defender.

Baleados de graça
Quanto aos disparos contra as outras duas vítimas, o acusado do homicídio nega 

que tenha sido o autor. Ele afirma que após atingir Andrey outros disparos foram ouvi-
dos no local. O suspeito acredita que alguém possa ter reagido e atingido estas outras 
duas pessoas por acidente, mas não soube identificar quem seria este outro suposto 
atirador. Inicialmente outras pessoas foram apontadas como coautores do crime, pois 

estavam na companhia do acusado. Contudo, a Polícia Civil descarta a hipótese. Ao 
que consta, o autor do crime realmente chegou na festa acompanhado de duas pes-
soas, mas os três se retiraram do local poucos minutos depois. Foi averiguado ainda 

que o autor retornou sozinho à festa horas mais tarde e praticou o crime.

Dinâmica
Agora as investigações seguem para 
melhorar apuração da dinâmica dos 
fatos, buscando revelar se os dispa-
ros que alvejaram as vítimas Vinícius 
Silva Lima e Simone Meira dos Santos 
também partiram da arma do autor 
da morte de Andrey, ou de outra 
pessoa que estava no local.
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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 

COMPANHEIRO DE MELVIN JONES 

A mais alta honraria da Fundação Lions Clubes In-
ternacional (LCIF) em homenagem a Benfeitores da 
humanidade, pessoas dotadas de uma visão global 
que fazem o bem que durará mais que uma  vida. 

Na noite de 21/10/2020 o CL Mauro Sérgio Ribeiro 
da Silva recebe do Lions Clube de Umuarama a Co-
menda “Companheiro de Melvin Jones” pelos muitos 
serviços prestados ao movimento leonístico. 

Tomografia em fósseis de
pterossauros ajuda pesquisadores

Na tarde de ontem, 
(quarta-feira, 28) os profis-
sionais de saúde da Rad-
Center receberam “pacien-
tes” diferentes na clínica. 
Os fósseis de pterossauro 
encontrados em Cruzeiro 
do Oeste passaram por 
uma tomografia computa-
dorizada, que vai ajudar os 
pesquisadores a entender 
mais sobre esses répteis. 
Os fósseis estão em blo-
cos de arenito e retirá-
-los poderia danificar o 
material. Para evitar que 
isso aconteça a tecnolo-
gia foi aliada. O aparelho 
de tomografia da clínica 
conta com 64 canais de 
pode gerar imagens muito 
detalhadas, cortadas em 
até meio milímetro.

“Essa é a primeira vez 
que fazemos um trabalho 
assim, mas para apoiar a 
ciência e a pesquisa nos 
disponibilizamos. Pode-
remos gerar imagens em 
3D dos fósseis e dife-
renciar formatos e den-
sidades com o exame”, 
explicou a doutora Maíra 
Pfeifer de Almeida.

Para os pesquisadores 
é a possibilidade de des-
dobrar a pesquisa, que 
desde 2015 é feita. “Com 
a precisão dessas ima-
gens poderemos enten-
der como eles se movi-
mentavam e avançar mais 
sobre as informações 
que já temos”, destacou 
Luciano Vidal, da Univer-
sidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ), membros 
da equipe de pesquisa.

Os materiais com-
põem o acervo do museu 
paleontológico de Cru-
zeiro do Oeste, que já 
conta com outros tipos 
diferentes de fósseis loca-
lizados no sítio que está 
sendo escavado desde 
2011. Os fósseis, todavia, 
foram localizados pelo agri-
cultor Alexandre Gustavo 
Dobruski na década de 
70. O sítio paleontológico 
de Cruzeiro do Oeste é 
reconhecido por ter, pos-
sivelmente, a maior con-
centração de pterossau-
ros do mundo.

Além disso, hoje (29), 
o procedimento será 
repetido, desta vez com 
os fósseis do primeiro 
dinossauro encontrado 
no Paraná, o Vespersau-
rus paranaenses.

Cerca de 20 fósseis 
de dinossauros já foram 
descober tos no Bra-
sil. O Vespersaurus é o 
esqueleto de terópode – 
mesmo grupo de predado-
res como o tiranossauro 
e o velociraptor – mais 
completo e melhor con-
servado do País. A des-
coberta foi registrada na 
revista Nature, uma das 
publicações científicas 
mais importantes do pla-
neta, após a descoberta 
feita pela a historiadora e 
diretora do museu, Neu-
rides Martins. (Colabora-
ção – Obemdito)
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se depender de garra e coragem, você vai conquistar tudo 
que desejar. Foque em seus objetivos mais ambiciosos e vá à 
luta. No amor, por mais que apaixonado que esteja, pode ser 
difícil dar o primeiro passo nesta fase. Respeite o seu tempo. 

Touro 21/04 a 20/05
No trabalho, talvez precise de um pouco mais de silêncio para 
conseguir se concentrar e cumprir as tarefas. Respeite o desejo 
de se isolar um pouco e fugir de agitação. No amor, quem está 
livre pode se surpreender com uma atração secreta ou proibida.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje você pode encontrar bons aliados. À noite, pode se 
decepcionar com alguém da turma: respeite as diferenças se 
quiser manter a relação. No amor, atração por amigo tende a 
ficar mais forte agora: avalie os riscos antes de se envolver.

Câncer 21/06 a 21/07
Você vai querer o sucesso e não medirá esforços para se desta-
car no trabalho. Ainda mais se perceber que há uma boa oportuni-
dade à vista. No campo sentimental, você será exigente e só dará 
chance se sentir que uma relação vai realmente valer a pena. 

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
Assuntos de casa ou de família terão prioridade para você. No 
trabalho, explore a sua experiência, mas sem impor as suas 
vontades. No romance, você vai esbanjar charme e carisma, 
mas pode deixar as paqueras de lado para curtir o seu ninho. 

Aquário 21/01 a 19/02
O céu anuncia uma ótima fase para expressar o que pensa e sente. 
No trabalho, vai participar mais ativamente dos debates e dará ótimas 
ideias. Passeios e encontros estão contraindicados, mas você pode 
animar as paqueras trocando mensagens com seu alvo. 

Peixes 20/02 a 20/03
Fique de olho em qualquer oportunidade lucrativa que possa 
surgir, especialmente no trabalho, ou pense em coisas cria-
tivas que possa fazer para vender a outras pessoas. Agora, 
se você quer se livrar as dívidas e equilibrar o orçamento, 
evite sair gastando por aí, no primeiro impulso: controle-se. 

No trabalho, até as tarefas mais maçantes e complicadas vão 
parecer mais fáceis. Bom momento para dar andamento a um 
serviço que está emperrado e ninguém quer assumir.  A Lua 
traz sorte e indica um bom momento para fazer uma fezinha. 
Mas nada de apostar alto demais: não cometa extravagâncias.

Aproveite o estímulo para retomar os estudos ou fazer cursos 
que abram novas possibilidades para a sua carreira. Escolha 
um objetivo e dê um passo de cada vez.No amor, vai querer 
sintonia de corpo e alma com seu bem.

Você pode ganhar uma grana extra ao ajudar alguém a adminis-
trar o próprio dinheiro. Só aplique seu dinheiro se tiver certeza 
de que não há perigo de perder. Desconfie de tudo que parecer 
“bom demais para ser verdade”. Na paixão, quem está livre pode 
sentir um desejo ainda maior de encontrar um crush. 

Una o útil ao agradável e invista no trabalho em equipe. Somar 
forças com os colegas vai deixar seu dia muito mais. Também 
é um bom momento para formar sociedade com alguém de 
confiança. Sua vida afetiva promete fortes emoções. 

Prepare-se para um dia de bastante trabalho. É bom controlar 
o seu lado mais autoritário para não se desentender com che-
fes, colegas e clientes.Quem está livre vai preferir paquerar 
e se envolver com um crush que já conhece. 

Solução

BANCO 34

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

RMPT
EMPOEIRAR
FEVEREIRO
LIDAMEC

PORCACENA
RAIFEIA
ETRIRB

ESTRONDOSA
TAIANEXO

CANCE
RAMB

MOCOPOA
ESAPORT

ANUIDADEM
TE

CNOLOGIA
COAX

OAROSI
O

Tarcísio 
(?), ator

paulistano

A do
Brasil

é o Real

O fruto
como o
limão

Organiza
o Enem e
o Enade
(sigla)

O camisa
dez do
Tetra
(fut.)

Árvore de 
"O Pequeno
Príncipe"

(Lit.)

Conso-
antes de
"sexo"

(?) chi 
chuan, arte

marcial

Pagamento
pelo uso
do cartão
de crédito

Material 
usado em
pias de
cozinha

Traje
feminino 
de banho

Ana
Paula (?),

atriz

Substi-
tuição

Palco das
touradas

Sem
miolo

Nascida
na Suécia

O 4º signo
(Astrol.)
Elza Soa-

res, cantora

Estudei
(o texto)

Encaixe do
parafuso

Cobrir-se
de pó 
O mês 

mais curto

A dificuldade do jo-
vem recém-formado
"(?) uma vez": inicia

as historinhas 

Três vezes
(red.)

Bronzeado,
em inglês

Estampa de
bolinhas
Perfume;

aroma

Recupe-
ração

de áreas
antes

cobertas
por vege-

tação

Parte da
novela
Pontia-
guda

Ruim;
perversa

Boro
(símbolo)

Antecede
o "S"

O código
genético

Baru-
lhenta;
ruidosa

Aviso
anotado
Pedra 

azulada

O arquivo
enviado

por e-mail

Base do
progresso
moderno

"Voz" da rã

Despro-
vida de
beleza

Conjunto 
de milita-

res em
exercício

3/poá — tan. 5/anexo — baobá — opala.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Pessoas originais são aquelas 
que tomam a iniciativa de trans-
formar sua visão em realidade.”

(Adam Grant)

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -, Cibele 

Rehin Azevedo, 
Tayara de Oli-

veira Pires, Car-
los Eduardo de 
Oliveira Chaves, 

José Alfredo 
Silveira Bovo, 

Newton Colcet-
ta. Da coluna: 
felicidades.

Amanhã é dia de bolo!
E de parabéns para o advogado, 

amigo e membro da confraria 
“Parceiros do Vinho” -, Luiz 

Sérgio Toledo Barros  está sempre 
pronto a dar uma palavrinha e 

segue recebendo os cumprimen-
tos dos amigos e família 

(amanhã dia 30) e neste final de 
semana inteirinho. 

THIAGO CASONI
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Feriadão de Finados, em Foz! 

O Parque Nacional do Iguaçu atenderá os visitantes no feriadão de 
Finados, de sábado (31 de outubro) a segunda-feira (2 de novembro), 
das 8h às 17h. A capacidade de atendimento da unidade de conser-

vação, que abriga as Cataratas do Iguaçu, será de 525 visitantes 
por hora, totalizando o limite máximo de 5.250 entradas por dia.  
Os ingressos são limitados e vendidos exclusivamente on-line, no 
site www.cataratasdoiguacu.com.br. O visitante precisa realizar a 

aquisição e agendar o dia e o horário da visita com antecedência. A 
compra está sujeita à disponibilidade de vagas. Não há restrição de 
idade para fazer o passeio. A medida tem o objetivo de ampliar as 

vagas de visitação e manter o parque ainda mais seguro para todos, 
neste período de pandemia do Covid-19.

CRESCE
A Confederação das Sociedades de 

Autores e Compositores apresentou 
ontem  (28), na Europa, o seu “Rela-
tório Sobre as Arrecadações 2020”, 

com dados de 2019 que mostram um 
crescimento global de 7,8% nos valores 
de execução pública em relação ao ano 
anterior. Incluídas todas as categorias -,  
além da musical, também audiovisual, 
literária, dramática e de artes visuais -, 

a arrecadação foi de € 10,10 bilhões, ou 
quase R$ 68 bilhões no câmbio atual.

***
O Brasil, mais uma vez, integra o top 
10 dos maiores países arrecadadores 
de direitos autorais musicais, com o 

equivalente a € 185 milhões arrecada-
dos pelas sociedades de gestão coletiva 

locais, apesar de uma queda de 4,5% 
em relação ao exercício anterior que, 
segundo o relatório, se deve à grande 

flutuação do real.

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

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

HYUNDAI I30 2.0 ......................11/12 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 33.900,00

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

UP MOVE  .................................14/15 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 32.900,00
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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

Com mais de dois mil trabalhos 
científicos inscritos, a Unipar 

de Umuarama realiza nesta quinta 
e sexta-feira, dias 29 e 30, o seu 
maior evento anual: o 19º Encontro 
Anual de Iniciação Científica. Devido 
à pandemia do novo coronavírus, o 
evento será promovido por meios 
digitais. 

Um dos objetivos do Encontro 
é propiciar ao acadêmico que 
participa de programas de iniciação 
científica da Unipar a oportunidade 
de apresentar o resultado da sua 
pesquisa realizada durante o ano. 
Os trabalhos serão apresentados 
de forma oral e em pôster vídeo, 
divididos por área: Ciências 
biológicas e afins, Saúde, Humanas 
e sociais aplicadas e Exatas, 
tecnológicas e afins. 

Com temas que têm conexão 
com a temática do evento, 
que é ‘Ciência, Tecnologia e 
Condição Humana: Desafios, 
Ações e Compromissos’, 
todos foram submetidos à 
avaliação e seleção da equipe 
de pesquisadores da Unipar, 
que colabora na organização do 
Encontro.  

A coordenadora de Pesquisa e 
Extensão da Unipar, professora 

Evellyn Wietzikoski, supervisiona 
os trabalhos. “Nossas expectativas 
são as melhores: planejamos tudo 
para alcançarmos os objetivos e 
acreditamos nisso! Faremos um 
bom evento, mesmo que remoto”, 
afirma. 

Os trabalhos serão apresentados 
durante o dia. São ‘pôster vídeo’ e 
comunicação oral. A abertura oficial 
acontece nesta quinta à noite, 
com pronunciamento do Reitor 
Carlos Eduardo Garcia e palestra 
com o professor Felipe Chiarelo, 
da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie; ele vai abordar o tema 
“Fato ou fake: por que você deve 
desconfiar de tudo o que vê na 
internet”.

Maior evento anual da Unipar começa hoje
ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Equipe foi treinada para auxiliar nos 
trabalhos de gestão do evento

O processo seletivo para o 
curso técnico em agropecuária 
2021 está em andamento para 
o Colégio Agrícola de Umua-
rama. O contato com os estu-
dantes selecionados será feito 
por meio de telefonemas. As 
vagas ofer tadas destinam-se 
preferencialmente aos alunos 
egressos do 9º ano do Ensino 
Fundamental. É obrigatória a 
apresentação das cópias do RG 
e CPFs dos alunos, e dos pais.

Os horários agendados deve-
rão ser respeitados rigorosa-
mente para evitar aglomerações 
e todos deverão usar máscaras.

Na entrevista deverão estar 
presentes somente o pai ou 
mãe e o aluno.

Além disso também é pre-
ciso ter em mãos a declaração 
de aluno em curso, preenchido e 
assinado pela direção da escola 
onde está estudando, cópia legí-
vel do extrato bancário atuali-
zado para quem for beneficiário 
de Programas Federais.

Para alunos bolsistas da rede 
particular, declaração da escola 
atestando que o aluno recebe 
bolsa integral ou parcial.

Também é necessário apre-
sentar uma cópia da declaração 
de vacina atualizada; cópia legí-
vel da fatura da Copel atualizada.

Processo Seletivo no
Colégio Agrícola
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Umuarama atropela Palmas 
e termina líder na temporada

O Time profissional de futsal 
de Umuarama, literalmente atro-
pelou o Palmas na partida que foi 
realizada ontem (quarta-feira, 28). 
Com a vitória, o Umuarama encer-
rou a sua participação na primeira 
fase do Campeonato Paranaense 
de Futsal – Série Ouro 2020.

Na partida que aconteceu em 
Umuarama, no Ginásio de Espor-
tes Amário Vieira da Costa, o ‘Viei-
rão’, o time da Capital da Amizade 
coleou o Palmas Futsal. Os umua-
ramenses venceram por 7 a 1 e, 
o mais importante, é que também 
terminaram a fase em primeiro 
lugar de seu grupo.

Ainda na quar ta-feira, o time 
embarcou para Jaraguá do Sul, 
cheio de moral, para enfrentar a 
equipe local pela Liga Nacional 
de Futsal. O jogo acontecerá na 
próxima sexta-feira (30) e será 
transmitido pela internet. Como 
foi determinado pelo protocolo 
de combate à disseminação da 
covid-19, não haverá presença 
de público.

Já no domingo (1º), pela 

mesma competição, o Umua-
rama enfrenta o Joaçaba em 
sua casa. O time do Umuarama 

ocupa a terceira colocação do 
grupo C da Liga Nacional com 
15 pontos em 10 jogos.

TIME da Capital da Amizade encerra temporada do Paranaense com goleada de 7 a 1 sobre o adversário

DIEGO IANSEKO
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