
,4/11/2020
Edição 2637 - Ano VIII

UMUARAMA

Alunos da Apae 
recebem atendimento 
na Clínica Odontológica 
da Unipar 
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Consulta pública 
aprova colégios
cívico-militar em 176 
escolas do Paraná

R$ 228 milhões 
Convênio entre Itaipu, DNIT e Governo do Paraná garante 

a realização de parte de um dos mais importantes 
projetos rodoviários do Estado: a execução das obras 

no trecho paranaense da Estrada Boiadeira. Os recursos 
serão utilizados na implantação, reparação, restauração 
e pavimentação, além das obras em 47 quilômetros da 
rodovia, no trecho que liga os municípios de Icaraíma a 

Umuarama e deve estar pronto até início de 2022. l Pág. 10

Desativados 10 leitos de UTI 
e 5 de enfermaria covid-19

A Secretaria de Saúde desativou ontem os 10 leitos de UTI e os 5 leitos enfermaria exclu-
sivos para covid-19 credenciados pelo Sistema Único de Saúde no Hospital Cemil de 

Umuarama. O atendimento aos pacientes com a doença, nos 21 municípios que integram 
a área da 12ª Regional de Saúde, passam a ser realizados no Hospital Uopeccan. Em caso 
de aumento da demanda, a Central de Leitos fará a regulação para unidades ainda em fun-

cionamento em Goioerê, Campo Mourão, Maringá, Apucarana e Paranavaí. l Pág. 6
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Sanepar investe 
R$ 70 milhões na 
ampliação dos sistemas 
de água e esgoto
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R$ 2 milhões de auxílio irregular
Levantamento realizado ontem (3) pela CGU divulga que 
servidores, agentes públicos e políticos de municípios e da 
administração estadual no Paraná receberam mais R$ 2 milhões 
do auxílio emergencial pago pelo governo federal por causa 
da pandemia do covid-19, mesmo depois que os pagamentos 
irregulares do benefício foram identificados pela Controladoria 
Geral da União (CGU). Além disso, dos R$ 12 milhões pagos, 
R$ 3 milhões ainda não foram devolvidos. Entre maio e junho, 
15.522 pessoas que recebem salários de prefeituras, câmaras 
municipais e órgãos do governo estadual do Paraná constavam 
como beneficiários irregulares do auxílio emergencial. Desse 
total, 10.835 eram vinculados a prefeituras e 4.687 a órgãos 
do governo do Estado. O montante total recebido naquele 
período foi de R$ 10.707.600,00.

Mobilização
Depois da ocupação do 
prédio da Secretaria da 
Educação e Esportes (Seed), 
na sexta-feira (30), e de 
reunião com o Ministério 
Público Estadual e petição 
protocolada no Tribunal 
de Contas do Estado, 
professores estaduais e 
dirigentes da APP-Sindicato 
estão definindo horários, 
protocolos de segurança e 
demais preparativos para 
uma mobilização na próxima 
semana. O protesto é 
contra o edital do governo 
que alterou os critérios de 
contratação pelo Processo 
Seletivo Simplificado (PSS).

Sem quórum
A Câmara dos Deputados adiou ontem (3), pela quarta 
vez seguida, a sessão remota de votações no plenário 
sem analisar nenhum projeto. O motivo é a disputa 
pelo controle da Comissão Mista de Orçamento (COM), 
responsável por definir as prioridades orçamentárias e a 
distribuição de recursos para o ano que vem. O impasse já se 
arrasta há várias semanas. O Centrão pressiona pela escolha 
de Flávia Arruda (PL-DF), para a presidência. Como estratégia, 
legendas como PP, PL e Republicanos estão em obstrução. 
Por esse recurso regimental, os parlamentares não marcam 
presença, o que faz com que a sessão não atinja o quórum 
mínimo para deliberações e precise ser encerrada. O painel 
registrava a presença de 228 deputados – são necessários 
pelo menos 257 no sistema virtual.

Cívico-militar
Os professores também são 
contra a implantação de 
216 colégios cívico-militares 
no Paraná, além da 
terceirização de servidores. 
A principal mobilização 
está prevista para hoje 
(4), às 17 horas, em frente 
ao Palácio Iguaçu, Centro 
Cívico, em Curitiba. Os 
professores querem 
reunião com o secretário 
da Educação, Renato Feder, 
e com a Casa Civil. Durante 
a ocupação na sexta (30), 
uma comissão foi recebida 
pelo diretor-geral da Seed, 
Gláucio Dias, para pedir a 
suspensão do edital do PSS.
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Candidatos só podem
ser presos em flagrante

Desde o último sábado (31), 
nenhum candidato às eleições 2020 
pode ser preso ou detido, a não ser 
em casos de flagrante.Segundo o 
Código Eleitoral, a imunidade para 
os concorrentes começa a valer 15 
dias antes da eleição. Já os eleito-
res não poderão ser presos cinco 
dias antes das eleições, ou seja, 
a partir do dia 10, exceto em fla-
grante delito. A regra para ambos 
os casos vale até 48 horas depois 
do término do primeiro turno.

Este ano, por causa da pan-
demia do novo coronavírus, uma 
emenda constitucional, aprovada 
pelo Congresso Nacional, adiou 
as eleições de outubro para 15 
e 29 de novembro, o primeiro e o 
segundo turno, respectivamente.

IMPUGNAÇÃO
Em Umuarama, O Ministério 

Público Eleitoral (MPE) apresen-
tou à Justiça, quatro ações de 
impugnação de candidaturas em 

Locais de votação
O município tinha 33 locais de votação até 2018, mas devido às alterações em 

alguns colégios eleitorais (entre eles o Ceebja que deu lugar ao Núcleo Regional de 
Educação), houve um remanejamento.

Nas eleições municipais deste ano, alguns locais de votação foram suprimidos 
e hoje são 25 colégios eleitorais na Zona Eleitoral 89.

Eleitores que votavam na Unipar Sede, Colégio Dynamis (Elite Rede de Ensino), 
Colégio Global e Escola Doutor Germano agora vão votar no Campus III da Unipar.

Quem votava no Ceebja vai para o Colégio Estadual Prof. Paulo Tomazinho 
(CEPAT). Quem votava no colégio do Jardim União e no colégio Padre Manuel da 

Nobrega migra para o Campus da UEM na Ângelo Moreira da Fonseca.

Eleitor tem até quinta para solicitar a 2ª via do título
Termina amanhã (5) o prazo 

para o eleitor solicitar a segunda 
via do título no car tório eleitoral 
da zona onde está cadastrado. 
A previsão consta do calendário 
das Eleições Municipais de 2020. 
Para a emissão, o eleitor deve 
estar quite com a Justiça Eleito-
ral, ou seja, não pode ter débitos 
pendentes – como multas por 
ausência às urnas ou aos traba-
lhos eleitorais, como o de mesá-
rio – ou ainda ter recebido multas 
em razão da violação de dispo-
sitivos do Código Eleitoral (Lei 
4.737/1965), da Lei das eleições 

Umuarama. Destes – todos refe-
rentes à candidatos às cadeiras na 
Câmara – apenas um não apresen-
tou recurso contra a decisão.

Um dos candidatos, filiado ao 
PRTB (Partido Renovador Trabalhista 
Brasileiro) cumpriu pena por homi-
cídio, crime comum, julgado pela 
Justiça Estadual e, mesmo assim, 
ele fica inelegível pelo período de 8 
anos, mesmo após a extinção da 
punibilidade. Outros dois candidatos 
do mesmo partido, apresentaram 
problemas na filiação partidária.

O último caso, em que a ação 
de impugnação foi pedida pelo 
Ministério Público Eleitoral, o can-
didato nem recorreu. Ele pertence 
ao Podemos e também apresentou 
problemas na filiação partidária.

Segundo ao cartório eleitoral de 
Umuarama, em todos os casos, os 
candidatos foram intimados para 
apresentar defesa em 7 dias e, 
depois são julgados. Só a partir 
da decisão é que haverá, ou não a 
impugnação e o indeferimento do 
registro de candidatura.

(Lei 9.504/1997) e leis conexas.

DOCUMENTOS
O título eleitoral não é o único 

documento que possibilita a par-
ticipação nas eleições. O eleitor 
pode se apresentar à mesa de 
votação trazendo consigo qual-
quer documento oficial com foto, 
como a carteira de identidade ou 
a car teira de motorista.

O cidadão cuja inscrição eleito-
ral estiver em situação regular tem 
como alternativa ao título de papel 
a versão digital do documento, 
o e-Título, que pode ser obtido 

gratuitamente nas lojas vir tuais 
Apple Store e Google Play.

O e-Título serve como documento 
de identificação do eleitor caso ele 
já tenha feito o cadastramento bio-
métrico. Isso porque a versão digital 
será baixada com foto, o que dis-
pensa a apresentação de outro docu-
mento no momento do voto.

O aplicativo também informa o local 
de votação e, por meio de ferramentas 
de geolocalização, guia o usuário até 
sua seção eleitoral. Além disso, o app 
oferece serviços como a emissão de 
certidões de quitação eleitoral e nega-
tiva de crimes eleitorais.
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Projeto de 
extensão

Projeto desenvolvido 
especialmente para a 
Apae já tem mais de doze 
anos. “Esses alunos não 
podem ficar desassisti-
dos”, afirma a professora 
do curso de Odontologia da 
Universidade Paranaense, 
Luciana Zafanelli. O atendi-
mento é proporcionado via 
projeto de extensão para 
alunos da Apae nesta fase 
de pandemia.

É disponibilizado um 
consultório odontológico, 
onde estagiários, super-
visionados pela profes-
sora Luciana, cuidam da 
saúde bucal das crian-
ças. Este ano, por causa 
da covid-19, o serviço 
social foi interrompido, 
mas retornou, neste mês.

A Clínica Odontológica 
da Unipar reservou a quinta-
-feira para a Apae e, nesse 
dia, em período integral, as 
crianças, acompanhadas 
dos pais, são consultadas e 

recebem os procedimentos. 
“Sabemos que, por conta 
da pandemia, eles ficam 
ociosos em casa, comem 
fora do horário e, muitas 
vezes, a higiene bucal não 
é realizada de maneira 
adequada, por isso preci-
sam dessa nossa assis-
tência”, reforça.

O projeto reúne acadê-
micos do quarto ano, que 
aproveitam a chance para 
exercitar teorias e habili-
dades em atendimento a 
pacientes especiais. “A Uni-
par é uma das poucas uni-
versidades brasileiras que 
investem em projeto espe-
cífico para pacientes espe-
ciais”, informa Luciana.

“Só mudamos o local, 
mas o carinho, a atenção, o 
olho no olho... isso tudo con-
tinua o mesmo. O resultado 
está sendo positivo e virou 
uma família: a da Odontolo-
gia da Unipar atendendo a da 
Apae”, arremata.

ATENDIMENTO segue rigorosamente os protocolos de biossegurança

ASSESSORIA

Eleição
O presidente do TSE, 
ministro Luís Roberto 
Barroso, está nos Estados 
Unidos. Barroso atuou 
como observador convidado 
das eleições dos Estados 
Unidos e se reuniu com 
Ignacio Alvarez Gussoni, da 
equipe do Departamento de 
Cooperação e Observação 
Eleitoral da OEA 
(Organização dos Estados 
Americanos), para 
debater sobre a Missão 
de Observação Eleitoral 
nas Eleições Municipais 
do Brasil.

Estrada Boiadeira
Convênio entre Itaipu 
Binacional, Dnit e governo 
do Paraná vai garantir a 
realização de parte de 
um dos mais estratégicos 
projetos rodoviários do 
Estado, a Estrada Boiadeira. 
O trecho liga os municípios 
Icaraíma (Porto Camargo) 
e Umuarama (Serra dos 
Dourados), no noroeste do 
Paraná, e deve estar pronto 
até o início de 2022.

Licitação
O Senado deverá votar esta 
semana projeto de lei que 
propõe a obrigatoriedade 
de licitação para o 
transporte rodoviário 
interestadual. Atualmente, 
o poder público concede 
a outorga do transporte 
interestadual para 
empresas privadas por 
meio de uma autorização 
simples, que não requer 
licitação e depende da 
vontade do gestor. 

Escola cívico-militares
O presidente da Acesap 
(Associação Comercial 
e Empresarial de Santo 
Antônio da Platina), Nelson 
de Camargo, manifestou 
defesa vigorosa a favor da 
implantação do modelo 

de escolas cívico-militares: 
“Não podemos permitir 
que as futuras gerações 
não tenham valores como 
civismo, patriotismo,  não 
amem suas famílias”.

Candidaturas
O TSE (Tribunal Superior 
Eleitoral) registrou nas 
eleições deste ano um 
aumento de 60,4 mil 
pedidos de registros de 
candidatura em comparação 
com o pleito de 2016. 
Desta vez, foram 557.342 
pessoas com desejo de 
serem candidatos a prefeito, 
vice-prefeito ou vereador. 
Desses, 528.421 tiveram 
suas candidaturas aceitas 
pela Corte eleitoral.

Fogo cruzado
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, encontra-se 
mais uma vez em uma 
espécie de fogo cruzado no 
governo. De um lado, tem 
que se desviar das balas 
atiradas pelo colega Rogério 
Marinho (Desenvolvimento 
Regional) e, de outro, de 
membros do Congresso. 
Alguns afirmam que Guedes 
perdeu o prestígio com o 
presidente Jair Bolsonaro 
e que ele pode sair do 
governo neste ano ou ao 
longo de 2021.

STJ
O desembargador Ney 
Bello, do TRF1, é o 
favorito a liderar a lista 
do Superior Tribunal de 
Justiça para a vaga do 
ministro Napoleão Maia. 
O longo rol de padrinhos 
políticos com influência 
junto a magistrados da 
Corte é um dos trunfos 
dele. Além de Bello, há 
outros nomes cotados: os 
desembargadores Aluísio 
Mendes (TRF2), Paulo Sérgio 
Domingues (TRF3) e Cid 
Marconi (TRF5).
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Sanepar amplia sistemas de 
água e esgoto de Umuarama

A Sanepar está investindo cerca 
de R$ 70 milhões em Umuarama 
com obras de ampliação do sis-
tema de abastecimento de água e 
de melhoria nos serviços de coleta 
e tratamento de esgoto. Já estão 
em andamento as obras na esta-
ção de tratamento de água que vão 
aumentar em 50% a capacidade de 
produção, passando de 300 litros 
por segundo para 440 l/s. A obra 
será concluída em 2022.

Também estão sendo perfura-
dos dois poços, no Tarumã e na 
região da UEM, reforçando em 20% 
a produção de água.

Em outubro, interligou com 
emergência, um poço na região 
do Aeropor to para fazer frente à 
queda na vazão dos mananciais 
devido à estiagem. Em dezem-
bro de 2019, a Companhia já 
havia colocado em operação um 
poço na área do reservatório do 
Bairro Danieli/Colorado. Além 
disso, está prevista para 2021 
a per furação de outras duas 

unidades, na região do Jardim 
Ônix e na Gleba Figueira.

O gerente regional em Umua-
rama, Carlos Henrique Gonçal-
ves, afirma que são obras que 
asseguram o fornecimento de 
água para 100% da população 
e ampliam a coleta de esgoto 
na cidade. “Estamos cumprindo 
as metas estabelecidas com o 
município de Umuarama dentro 
do cronograma previsto. Gra-
ças a esses ser viços, a cidade 
ocupa a quar ta posição no ran-
king de saneamento da Asso-
ciação Brasileira de Engenharia 
Sanitária e Ambiental (ABES), na 

categoria Grande Por te – Rumo 
à Universalização, divulgado em 
junho deste ano”, lembra.

ESGOTO
A Sanepar está moderni -

zando o sistema de tratamento 
de esgoto na Estação Pinhal-
zinho, com a implantação de 
tratamento dos lodos ativados 
e a instalação de dispositivos 
para vedação e tratamento dos 
gases. Essas medidas visam 
reduzir os impactos dos odores 
naturais do processo de trata-
mento do esgoto e melhoram a 
qualidade do esgoto tratado.

Laboratório de Análises
A empresa está implantando na ETE o Laboratório Descentralizado de 

Análises do Esgoto para otimizar o monitoramento da qualidade do efluente 
tratado. Outro investimento é na Unidade Gerenciadora de Lodo do Esgoto 
(UGL) com a ampliação do galpão o que melhorar a qualidade do lodo seco 
para uso na agricultura da região Noroeste do Estado. Também estão sendo 

executados 18 quilômetros de rede coletora que vão atender 800 imóveis nos 
bairros Aeroporto, Tarumã, Bourbon, Garça 2 e Garça 3. Com isso, o índice de 

cobertura da rede coletora de esgoto vai alcançar 95% da população.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0015458-75.2018.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 12.568,72
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): ADRIANO DO COUTO PEREIRA

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo presente CITA
o(a) requerido(a)  , atualmente em lugarAdriano do Couto Pereira, inscrito(a) no CPF nº 000.387.282-30
incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório tramitam os autos de 

 sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0015458-75.2018.8.16.0173 - Projudi Associação Paranaense
 e requerido(a) , nos termos da inicial a seguir transcritade Ensino e Cultura Adriano do Couto Pereira

resumidamente:
 
RESUMO DA INICIAL: A autora é credora da quantia líquida e certa de R$ 12.568,72, em data de
07/12/2018, representada pelo contrato de prestação de serviços educacionais via online, desprovido de
força executiva. Em que pese a emissão do contrato, a ré deixou de adimplir com o valor, mesmo
devidamente cobrada, não havendo outra solução senão ajuizar a presente demanda. Requerimentos de
praxe.
 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados, para que, noCITADO
prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu ciente de que
se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo e dos
honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for tomada,
manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o feito como
execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.
 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não aleguem ignorância
ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.
 

Umuarama, 04 de outubro de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Desativados 10 leitos de UTI 
e 5 enfermarias Covid-19

O Governo do Paraná, 
através da Secretaria de 
Saúde desativou ontem (3), 
os 10 leitos de UTI e os 05 
leitos enfermaria exclusivos 
para covid-19 credenciados 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS) no Hospital Cemil de 
Umuarama. O atendimento 
aos pacientes com a doença, 
nos 21 municípios que inte-
gram a área da 12ª Regional 
de Saúde passam a ser rea-
lizados no Hospital Uopec-
can. Em caso de aumento da 
demanda, a Central de Leitos 
fará transferências para uni-
dades em Goioerê, Campo 
Mourão, Maringá, Apucarana 
e Paranavaí.

Segundo o diretor do 
Consórcio Intermunicipal 
de Saúde (Cisa), Luiz Carlos 
Cardoso, a intenção agora e 
conseguir fazer com que o 
Governo credencie estes lei-
tos para utilização geral pelo 
SUS. Cardoso lembra que 
os recursos para manuten-
ção de cada UTI Covid-19, 
diariamente, eram de R$ 

Esfaqueado segue internado na UTI

800 desocupada. Quando 
utilizada gerava despesa 
diária de R$ 1.600.

“Nos casos de leitos 
SUS, o recurso é repas-
sado ao hospital somente 
quando a unidade é utili-
zada”, explica.

MOTIVOS
De acordo com um 

comunicado oficial, atra-
vés Diretoria de Gestão de 

Saúde da 12ª Regional de 
Saúde. As taxas de infecção 
pelo novo coronavírus apre-
sentaram grande queda no 
Paraná, bem como a taxa 
de ocupação hospitalar em 
decorrência da doença. Na 
macrorregião noroeste gira 
em torno de 40% nas UTIs e 
44% nas enfermarias.

“O Estado acompanha 
diariamente o perfil epide-
miológico de cada regional, 

bem como as taxas de 
ocupação de leitos. Com o 
perfil de redução dos casos 
graves entendemos que 
hoje os leitos credenciados 
no Hospital Uopeccan são 
suficientes para atender a 
demanda, além dos leitos 
existentes na macrorre-
gião caso ocorra neces-
sidade”, salienta a chefe 
da 12ª Regional de Saúde, 
Viviane Herrera.

Continuava internado 
na UTI do Hospital Nossa 
Senhora Aparecida até o final 
da tarde de ontem (3), Aritan 
Araújo da Silva, 32, vítima 
de um atentado na noite do 
sábado (31/10). O crime 
aconteceu na Avenida Rio 
Grande do Norte e Aritan foi 
atingido com 4 golpes, sendo 
que um deles atingiu o pul-
mão e outro, o intestino. O 
rapaz é irmão de um policial 
militar lotado no 25º batalhão 
de Umuarama. O suspeito é 

um empresário da cidade que 
fugiu em uma caminhonete 
Ranger de cor branca e não 
foi localizado e nem se apre-
sentou à polícia.

A mot ivação ser ia 

passional, pois envolve ciú-
mes da ex-mulher do autor, 
que estava mantendo rela-
cionamento com a vítima. A 
investigação segue na res-
ponsabilidade da Polícia Civil.
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Maioria aprova
o cívico-militar

O balanço parcial da 
consulta pública para 
adoção do modelo cívi-
co-militar em escolas do 
Estado, apresentado pela 
Secretaria da Educação 
e do Esporte do Paraná 
ontem (3), aponta que, 
das 216 instituições 
escolhidas, 197 já encer-
raram o processo e 176 
aprovaram a mudança. 
Outras 21 optaram pela 
manutenção do modelo 
tradicional. A consulta 
pública, aberta à comu-
nidade escolar, segue 
ainda em 19 escolas.

O processo de con-
sulta pública começou 
na terça-feira (27), e foi 
prorrogado durante o final 
de semana, conforme a 
lei que regulamenta os 
colégios cívico-militares. 
Para que seja concluída 
a consulta, é neces-
sário quórum de mais 
da metade dos votan-
tes com ‘sim’ ou ‘não’ 
para a mudança. Os 19 
colégios que ainda não 
atingiram o quórum têm 
até às 20 horas desta 
quar ta-feira (04) para 
finalizar a votação.

Até ontem, 72.615 
pessoas haviam botado. 
A comunidade escolar 
de cada uma das 216 
instituições é composta 
por pais e responsáveis 
dos alunos, professores, 
funcionários da escola e 
estudantes a partir de 18 
anos. Nas escolas que 
aprovaram a migração do 

modelo tradicional para o 
cívico-militar, a implan-
tação do novo modelo 
será em fevereiro de 
2021, com o início do 
calendário escolar.

APROVAÇÃO
Para que a implemen-

tação seja efetivada, 
é preciso que mais de 
50% das pessoas aptas 
a votar participem da con-
sulta e que a maioria sim-
ples dos votantes (50% e 
mais um voto) seja favo-
rável ao programa – o 
maior do país na área, 
com investimento de R$ 
80 milhões, direcionado a 
cerca de 129 mil alunos.

As escolas contarão 
com aulas adicionais de 
Português, Matemática 
e Civismo, possibilitando 
aos estudantes o apro-
fundamento no estudo 
sobre leis, Constituição 
Federal, papel dos três 
poderes, ética, respeito 
e cidadania. No Ensino 
Médio, haverá, ainda, a 
adição da disciplina de 
Educação Financeira.

Em Umuarama, no 
Colégio Padre Manoel da 
Nobrega 94 aptos, 516 
votaram, sendo que des-
tes, 441 foram a favor da 
mudança. No Monteiro 
Lobato, dos 665 aptos, 
344 votaram, sendo que 
290 foram a favor e no 
Colégio Zilda Arns, dos 
633 aptos, 321 votaram, 
sendo que 240 foram a 
favor da modificação.

Lupa eleitoral
O PRTB, comandado por Levy 
Fidélix - candidato a prefeito 
em São Paulo -, foi à Justiça 
para ter acesso a detalhes 
das pesquisas do Ibope e 
Datafolha, das quais questiona 
os resultados. A advogada 
Cristiana Hauch, que atende ao 
partido, protocolou ação (nº 
0602241-62.2020.6.26.0001) 
na 1ª Zona Eleitoral de SP 
(Bela Vista). Recentemente, 
o juiz Marco Antônio Martins 
Vargas autorizou acesso, e 
o Ibope enviou os dados. 
Mas, não satisfeitos com 
o que consideram falta de 
detalhamento e técnica, a 
direção do partido recorreu 
e aguarda decisão para 
acesso a mais pesquisas, 
de diferentes institutos. A 
defesa de Fidélix conseguiu 
marcar duas audiências na 
sede do Ibope, mas não 
foram recebidos na porta.

Ibope responde 
Em resposta à Coluna, o Ibope 
Inteligência informa que 
“enviou o material solicitado 
e se colocou à disposição 
para esclarecimento 
complementar”. 

Apoio moral
O vice-presidente General 
Mourão está fazendo agenda 
pessoal aos sábados para gravar 
em vídeo apoio a candidatos a 
prefeitos do PRTB.

Primeiro emprego
Ex-playboy e milionário (um 
primo rico, contato da Coluna, 
diz que ele está quebrado), 
Chiquinho Scarpa se esforça 
na internet para se eleger 
vereador por SP. 

Nada de rua. 
Fechadura judicial
Veja como o Superior Tribunal de 
Justiça faz valer, como instância 
superior, o bom senso em tempos 
difíceis. O TJ de Minas Gerais 
determinou que a Prefeitura de 
Betim pagasse, há dias, R$ 130 
milhões em precatórios - alguns 
poucos ficaram milionários. Mas 
o ministro Humberto Martins 
suspendeu a decisão.

Saúde em primeiro
Obviamente, uma hora a 
prefeitura terá de arcar com 
o compromisso. Mas, na sua 
defesa, a Procuradoria do 
Município informou que o 
valor é cinco vezes superior aos 
gastos mensais da prefeitura 
com vários programas e a saúde 
- principalmente em tempos 
de pandemia. E citou outros 
exemplos de prioridades da 
verba em caixa.

Saiu, não saiu
O sobrinho do presidente Jair 
Bolsonaro, o Léo Índio, que 
trabalhava como assessor 
parlamentar do senador 
afastado Francisco Rodrigues, já 
tem novo emprego no Senado.

Explica essa!
O xeique Mohammed Bin Rashid 
Al Maktoum, vice-presidente dos 
Emirados Árabes e premiê de 
Dubai, postou uma foto ontem 
em seu Instagram tomando 
uma vacina contra covid-19. E 
aumentou as especulações, nas 
redes sociais, de que a turma dos 
bilhões na conta já tem acesso à 
imunização de alguma misteriosa 
cura, ao contrário do povão.

MERCADO
Testando a turbina
Quem acompanha de perto 
os bastidores da Itapemirim 
Aero diz que a companhia, 
que nem saiu do papel, já voa 
virtualmente em céu turbulento 
na cabine da administração.

Do bolso
Análise da Mobills, startup de 
gestão de finanças pessoais, com 
mais de 1.150 usuários do DF, 
mostra que os gastos com lazer 
são ainda 30% menores do que 
em janeiro, pré-pandemia. No 
Brasil, são 16% a menos. Foram 
analisados dados de mais de 140 
mil usuários do aplicativo, no País, 
entre janeiro e setembro.
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Estrada da Boiadeira receberá 
investimento de R$ 228 milhões

Um convênio entre Itaipu Bina-
cional, Depar tamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT) e Governo do Paraná vai 
garantir a realização de parte de 
um dos mais importantes projetos 
rodoviários do Estado. A parceria 
será responsável pela execução 
das obras no trecho paranaense 
da BR-487, a Estrada Boiadeira.

Itaipu deverá aportar R$ 228 
milhões para viabilização do 
empreendimento. Os recursos 
serão utilizados na implantação, 
reparação, restauração e pavimen-
tação, além das obras de arte, em 
47 quilômetros da rodovia. O trecho 
liga os municípios Icaraíma (Porto 
Camargo) e Umuarama (Serra dos 
Dourados), no noroeste, e deve 
estar pronto até início de 2022.

A Itaipu informa que a BR-487 
não está na área de abrangência 
da usina, mas faz parte da bacia 
do Rio Ivaí, que desemboca no Rio 
Paraná e é importante pela sua 
contribuição ao reservatório da 
hidrelétrica. Para viabilizar a obra, 

o DNIT, responsável pelo empreen-
dimento até o momento, vai dispo-
nibilizar o projeto e supervisionar a 
execução das obras, que ficará a 
cargo do governo estadual.

O governador Ratinho Jr desta-
cou a importância do investimento 
anunciado pela Itaipu Binacional 
na Estrada Boiadeira. “Mais uma 
iniciativa de grande impacto que 
a empresa adota em favor do 
Paraná. Temos uma forte parceria 
com a direção da hidrelétrica para 
projetos importantes no sistema 
logístico paranaense e a obra na 
Estrada Boiadeira reforça este 

apoio que o governo federal está 
concedendo ao nosso Estado por 
meio da Itaipu”, afirmou.

Para o secretário estadual de 
Infraestrutura e Logística, Sandro 
Alex, a boa relação entre o governo 
do Paraná e o governo federal tem 
permitido grandes investimentos 
no Estado. “O Paraná tem a maior 
parceria de infraestrutura do Brasil 
com o governo federal”. O secretá-
rio lembra que já há investimentos 
de R$ 1 bilhão em infraestrutura 
que beneficiam inúmeras cidades 
do Paraná. “Esta nova obra é de 
extrema importância”, encerra.

Rota bioceânica
Segundo a diretoria da Itaipu a 
obra contribui com um projeto 
mais amplo, de criação de uma rota 
bioceânica. O corredor rodoviário 
permitirá conectar o Porto de Para-
naguá, e outros terminais brasileiros, 
a Antofagasta, no Chile. “O sonho de 
ligar os oceanos Atlântico e Pacífico 
já tem 60 anos, e só agora começa 
a se concretizar”, informa o comu-
nicado da Itaipu. De acordo com a 
empresa, a interligação bioceânica 
prevê uma rodovia de mais de 
2,4 mil quilômetros, entre Campo 
Grande (MS) e o porto chileno, que 
poderá reduzir em até duas semanas 
o tempo de viagem das exportações do 
Brasil para os países do Oriente, principal-
mente China, Japão e Coreia do Sul.

Ligação internacional
A intervenção na Estrada Boiadeira amplia as condições de acesso do noroeste 

paranaense à cidade de Porto Murtinho (MS), onde será construída uma nova ponte 
entre Brasil e Paraguai. A passagem chega à cidade paraguaia de Porto Peralta e reforça o 

projeto bioceânico. Essa ponte, em processo de licitação – a ordem foi assinada em julho –, 
será financiada pela margem paraguaia da Itaipu Binacional. Com 680 metros de exten-
são, a obra está orçada em US$ 75 milhões. A ligação à ponte, no Mato Grosso do Sul, é 
pela BR-267, já implantada, que será conectada à Estrada Boiadeira, no Paraná. No lado 

paraguaio, o governo do País investe na pavimentação de quase 600 quilômetros de uma 
rodovia que começa na fronteira com o Brasil e segue em direção ao Chile.

OS recursos serão para a implantação, reparação, restauração e pavimentação em 47 km entre Icaraíma e 
Umuarama, e deve estar pronto até 2022

AEN
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você está particularmente atraído por experiências insólitas. 
Pense nas consequências antes de se apressar! Relaxar em 
casa de forma despreocupada seria tentador, por isso verifi-
que a hora de fazê-lo sem se sentir culpado.

Touro 21/04 a 20/05
Alguém vai lhe pedir para fazer concessões e seria do seu inte-
resse entrar no mesmo jogo. Você deve reorganizar sua vida 
diária para estabelecer um melhor equilíbrio. Entrar em contato 
com a água (natação, mergulho, etc) seria muito benéfico.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar 
corretamente do seu relacionamento. Você precisa cuidar de 
si mesmo e compensar o período de negligência. Cuide da 
sua dieta para fazer alguns ajustes.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu humor varíavel e instável é um reflexo de sua hesitação 
interior. Você está mostrando mais sentido em quanta energia 
você gasta hoje e um maior equilíbrio é evidente.

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
Júpiter o está guiando na direção certa e você terá a inspiração 
para finalizar as questões atuais. Apesar de sua tendência a 
pensar muito, você vai manter uma visão equilibrada, tomando 
um pouco de ar fresco. O ar fresco é sinônimo de fuga mental.

Aquário 21/01 a 19/02
Você terá um longo caminho a percorrer para encontrar um 
ponto comum de acordo com pessoas próximas a você a 
respeito de seus planos. Apesar de sua tendência a pensar 
muito, você vai manter a sua compostura, tome ar fresco, 
literal e figurativamente.

Peixes 20/02 a 20/03
Está dando um passo atrás em relação a sua rotina e seus 
planos futuros. Você precisa de equilíbrio entre o seu estado 
de ânimo e sua saúde física; e atividade e repouso, de acordo 
com as exigências do seu corpo.

Você vai conseguir estabelecer um bom equilíbrio entre o 
trabalho e a sua vida privada hoje. Algumas pessoas exigem 
muito de você. Certifique-se de que você é capaz de aguentar 
isso não se esqueça de você no processo.

Viagens de negócios e documentos estão na ordem do dia. 
Ajuste seus planos para dar conta disso. Você não vai ter 
muita energia, mas seu estado de ânimo elevado vai com-
pensar isso. Fazer alongamento também ajuda.

Você terá mais liberdade para agir, pensando nos seus planos 
para o futuro. Você receberá boas notícias relacionadas com 
dinheiro. Você está mantendo a sua forma e vai se sentir 
confiante em melhorar ainda mais. Basta lembrar de que a 
ação é mais importante do que a intenção.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para viver, para apro-
veitar ao máximo a vida. Respire mais profundamente, isso 
vai lhe ajudar a encontrar a calma que você precisa para as 
mudanças que está fazendo.

Você vai sentir mais autoconfiança, mais à vontade em público 
e mais livre para falar o que pensa. A melhor maneira de 
recarregar hoje será encontrando o relaxamento mental. 
Dedique-se a um passatempo artístico.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Não te suponhas tão grande ao ponto de pensares 
ver os outros menores que ti. Até que o sol não 

brilhe, acendamos uma vela na escuridão. Se queres 
conhecer o passado, examina o presente que é o 

resultado; se queres conhecer o futuro, examina o 
presente que é a causa. “ (filósofo chinês)

Relembrando!
A sessão remember de hoje vai para 
Fernando Monteiro que comemorou 

aniversário no feriadão, dia 1º e divi-
de a foto com esta colunista em 2011 

-, em badaladíssimo casamento no 
Country Club. Da coluna: felicidades!

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

fazem aniversário 
-, Tânia Maria dos 
Santos Serraglio, 
Helena Antonias-
si, Ailton Esteves, 
Nawany Miranda 
e Minoru Kozima. 

Da coluna:
 felicidades.

ARQUIVO PESSOAL

VISITA        
O Governador do Rotary Distrito 4630, 
Joel Severino Chaves,  agendou visital 
oficial no Rotary Club Umuarama -, na 
próxima segunda-feira, dia 9. Uma reu-

nião festiva vai marcar a  visita.
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NEWS
O WhatsApp anunciou que irá 

mudar a sua ferramenta de limpeza 
de dados do aplicativo da memória 
do celular. A novidade será libe-
rada mundialmente nesta semana 
e estará disponível no menu de 

configurações do app, tanto para 
smartphones com sistema operacio-
nal Android quanto para iPhones. 
A nova ferramenta de manutenção 

permitirá aos usuários ver quais são 
os maiores arquivos, que têm mais 
de 5 megabytes, e mostrará mi-

niaturas das imagens que serão ou 
não apagadas para liberar espaço 

no smartphone. A medida facilita a 
vida dos usuários e pode dispensar 
o uso de aplicativos de manutenção 

oferecidos por terceiros, como o 
LimpaZap ou o Google Files.O ca-
minho para acessar o novo recurso 
de limpeza de dados é o seguinte:-
Configurações>Armazenamento e 
dados>Gerenciar armazenamento.

PLUS!
Imagine você ter  todas essa opções para desfrutar no seu dia-a-dia:  área de lazer, 
salão de festas, espaço kids, espaço gourmet, academia, piscina adulto com borda 
infinita (a única de Umuarama), piscina infantil, café e conveniência, coworking, 
lavanderia compartilhada, bicicletário, tool sharing, car wash e pet care. Este é o 
novo estilo de vida que a Imobiliária Morena dispõe pra você em studios práticos, 
compactos e funcionais. O Top Life se antecipa ao futuro e te coloca ao lado do 

conforto e da praticidade. E o final do ano te convidada para esta aquisição. Venha 
conhecer e se apaixonar.

A noite da última quarta-feira foi festiva na Casa da Amizade para 
comemorar os 37 anos do Rotary Club Umuarama Catedral, atu-
almente presidido pelo empresário Wanderley Rosa. Vários com-
panheiros e convidados prestigiaram e coube ao rotariano Edson 

Destro o cerimonial da noite com um discurso emocionante e pon-
tuando as fases do clube de serviço, os fundadores e várias histó-
rias. O ‘Parabéns à Você” e vários cliques dos presentes encerraram 

a noite festiva. 

ROTARY CATEDRAL, 37 anos!

Os tradicionais rotarianos do Catedral e o presidente Wanderley Rosa.

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

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

ONIX 1.0 JOY ............................16/17 ....... PRETO ............... COMPLETO .....................................R$ 37.900,00

PRISMA 1.0 LT ..........................14/14 ....... BRANCO ............ COMPLETO .....................................R$ 35.900,00

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

STRADA ADV CD .......................17/17 ....... PRATA ............... COMPLETO .....................................R$ 54.900,00



15GERALUMUARAMA, 4 DE NOVEMBRO DE 2020

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 o objetivo de inspirar 
e mostrar novas formas 

de ensinar e aprender, o Pró-
Magíster (Programa Institucional 
de Valorização do Magistério) da 
Unipar investiu na publicação do 
livro ‘Metodologias ativas: vivências 
no ensino superior”.

O lançamento aconteceu em 
cerimônia on-line, nos estúdios 
da TV+Unipar, transmitida pelo 
canal da Unipar no YouTube. O 
coordenador do Pró-Magíster, 
professor Luiz Roberto Prandi, abriu 
o evento. Ele e o professor Paulo 
Henrique Tomazinho, assessor 
pedagógico da Unipar, são os 
organizadores da obra.

Em seu pronunciamento, 
Prandi destacou a importância 
e a urgência de se repensar os 
processos pedagógicos.: “Esta obra, 
profundamente esclarecedora, 
nos leva a refletir sobre o papel 
do professor como sujeito capaz 
de influenciar a formação do ser 
humano... de um indivíduo ativo, 
crítico e ético”.

Uma encenação do ator e poeta 
Luiz Fernando Guarnieri ilustrou 
a solenidade. Ao vivo, ele recitou 

uma poesia de sua autoria em 
homenagem à fundadora da Unipar, 
professora Neiva Pavan Machado 
Garcia. O livro é dedicado a ela. 
Também focado no currículo da 
professora Neiva, antes do teatro foi 
exibido um audiovisual produzido 
pela equipe da TV+ Unipar.

“Não tenho palavras para 
descrever o sentimento que 
assaltou meu coração ao receber 
a linda homenagem que me 
fizeram os professores”, exclamou 
a professora, em mensagem 
pelo WhatsApp enviada assim 
que o evento foi encerrado. Ela 
acompanhou de casa e disse ter 
ficado “muito emocionada!”. 

Unipar lança livro sobre 
metodologias ativas 

TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS

Professor Prandi na abertura do evento: 
“Obra é profundamente esclarecedora!” 

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
ADRIANA CALDATO CRAVO, inscrita 
sob nº CNPJ 13.267.701/0001-33, 
estabelecida Avenida Padre José Ger-
mano Neto Junior, 3191 Zona VI, CEP 
87.503-650, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
alvará municipal nº 29.605/2011. 
Com esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.   

   EXTRAVIO DE ALVARÁ 
E C OLIVEIRA ESTACIONAMENTO 
- ME, inscrita sob nº CNPJ 
08.822.633/0001-97, estabele-
cido na Avenida Paraná, 5045, CEP 
87.502-000, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
alvará municipal nº 26.847. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial. 

EXTRAVIO LICENÇA SANITÁRIA
CATEDRAL AUTO POSTO DE 
UMUARAMA LTDA, pessoa jurí-
dica de direito privado, estabele-
cida à Praça Papa Paulo VI, nº 
2879, Zona I, CEP 87.503-690, 
Umuarama/PR inscrita no CNPJ 
sob o nº 81.463.432/0001-30, 
comunica o extravio da Licença 
Sanitária 2019. 

Operação Finados
 A Polícia Rodoviária Estadual divulgou ontem 
(3), balanço da Operação Finados 2020 e fez 
um comparativo com os números da mesma 
data no ano de 2019. A ação aconteceu entre 
30 de outubro e 2 de novembro. Foram regis-
trados 13 acidentes, enquanto em 2019 foram 
apenas oito. Durante os três dias de operação 
em 2020, não foram registradas mortes em 
rodovia. A Polícia emitiu 172 autuações de 
trânsito e realizou 29 testes de etilômetro. 

Sete veículos foram apreendidos e 464 veícu-
los foram flagrados por radares nas rodovias.
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