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à polícia, confessa 
atentado e alega 
legítima defesa 

Umuarama confirma a 22ª 
morte causada pela covid
Umuarama confirmou ontem a 22ª morte em decorrência de complicações causadas 

pela covid-19. A vítima é uma mulher de 58 anos que estava internada desde o dia 20 de 
setembro na UTI do Hospital Cemil. O boletim diário informou mais nove casos da doença, 

cinco mulheres e quatro homens. Os novos registros elevaram para 1.358 o número de 
umuaramenses infectados com o novo coronavírus, dos quais 1.219 já se recuperaram, 

113 estão em isolamento domiciliar e quatro hospitalizados. l Pág. 5

Playoffs
O Umuarama Futsal fará hoje o primeiro desafio nas oitavas 

de final da Liga Nacional, enfrentando o Praia Clube, de 
Uberlândia, na casa do adversário. A fase é de mata-mata 
e o jogo de volta será em Umuarama, domingo à noite. O 

Praia terminou a fase de classificação na terceira colocação 
do Grupo A, com 16 pontos, e o Umuarama foi terceiro no 

Grupo C, com 18 pontos. l Pág. 16
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Presidente no Paraná
O presidente Jair Bolsonaro vai inaugurar amanhã (sexta-feira, 6), 
durante à tarde, a Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Bedim, no 
município de Renascença, no Sudoeste do Paraná. Foram investidos 
recursos financeiros do BNDES e BRDE. Cerca de 800 empregos diretos 
e indiretos foram gerados durante a execução das obras. A PCH Bedin 
foi construída no Rio Santana, entre Bom Sucesso do Sul e Renascença, 
na comunidade de Barrinha. O empreendimento tem 12 megas de 
potência instalada, duas unidades geradoras de energia elétrica e 
capacidade para atender 25 mil residências. Os geradores e sistema 
de acompanhamento remoto e a parte elétrica foram construídos e 
instalados pela Flessak Eletro Industrial, de Francisco Beltrão.

Quatro anos no BC
O Senado Federal aprovou projeto de lei (PL) que confere 
mandato de quatro anos para o presidente e diretores do 
Banco Central. O presidente da República indicará os nomes, 
que serão sabatinados pelo Senado. Se aprovados no Senado, 
assumirão no primeiro dia útil do terceiro ano do mandato do 
presidente da República. A ideia, segundo o autor do projeto, 
senador Plínio Valério (PSDB-AM), é garantir estabilidade da 
política do Banco Central independente das mudanças de 
ideias do governo que estiver no Planalto.

Pesquisa suspensa
O juiz da 177ª Zona Eleitoral de Curitiba, Rodrigo Domingos 
Peluso Junior, suspendeu a primeira rodada (da terça-feira, 3), 
de debate promovido pela Gazeta do Povo com os candidatos 
à Prefeitura de Curitiba. A suspensão vale até o julgamento de 
representação do PT e seu candidato, Paulo Opuszka, contra o 
modelo adotado, que admitiu os oito primeiros colocados na 
pesquisa Ibope/RPC. O debate aconteceria em quatro rodadas. 
O juiz deu prazo de dois dias para defesa. O não cumprimento 
implica pagamento de multa de R$ 21.282,00.

Rachadinha 
admitida
Uma ex-assessora do senador 
Flávio Bolsonaro confessou 
em depoimento ao Ministério 
Público do Rio a existência do 
esquema de rachadinha no 
gabinete do filho do presidente 
Jair Bolsonaro. Luiza Sousa Paes 
admitiu, em depoimento, que 
nunca atuou como funcionária 
de Flávio e que era obrigada 
a devolver mais de 90% do 
salário, no período em que 
foi nomeada no gabinete dele 
na Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro (Alerj). 
Apresentou extratos bancários 
que comprovam depósitos e 
transferências para Fabrício 
Queiroz, entre 2011 e 2017, que 
totalizam cerca de R$ 160 mil.

“Só R$ 700 
eram meus”
O primeiro contracheque – 
enquanto no gabinete de Flávio 
– foi de R$ 4.966,45. O último, 
na TV Alerj, de R$ 5.264,44. 
Em depoimento, ela disse “Só 
R$ 700 eram meus”. Também 
tinha que devolver 13º, férias, 
vales-alimentação e o valor 
recebido pela Receita Federal 
como restituição do imposto de 
renda. Luiza apontou situação 
semelhante envolvendo 
duas filhas mais velhas de 
Queiroz, Nathália e Evelyn, e 
Sheila Vasconcellos, amiga da 
família do policial. Os dados 
financeiros das três, obtidos na 
investigação, já identificavam 
que elas tinham devolvido para 
Queiroz R$ 878,4 mil.
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Até o final da tarde de ontem, 
no Cartório Eleitoral de Umuarama, 
não havia sido registrada nenhuma 
pesquisa eleitoral no município. 
Para que dados pesquisados pos-
sam ser oficialmente divulgados 
em período eleitoral, é necessário 
o registro junto à Justiça Eleitoral, 
para que posteriormente, seus cri-
térios venham a ser analisados e 
apenas após um prazo de cinco 
dias possa vir a ser divulgado.

Segundo o chefe do Cartório 
Eleitoral de Umuarama, Carlos Ser-
gio Furlan, dentro desse período, 
podem surgir pedidos de impugna-
ção que serão analisados pela Jus-
tiça eleitoral. “Os critérios utiliza-
dos pelos pesquisadores, métodos 
científicos aplicados na pesquisa 
e outros detalhes é que ficarão à 
mostra no site do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE). O resultado da 
pesquisa não aparecerá, enquanto 
estiver sobre análise. Pode haver 
pedidos de impugnação, que serão 
analisados pela Justiça dentro 
deste prazo”.

FAKE NEWS
Furlan orienta ainda que pes-

quisas não registradas são ilegais 
e sua divulgação é considerada 
como fake news. Algumas divul-
gações por redes sociais podem 
até estar sendo divulgadas, mas 
denúncias podem levar à respon-
sabilização de quem está espa-
lhando a falsa notícia.

“A orientação é para que a 
população não confie em pesqui-
sas divulgadas, sem o número 
do registro na Justiça Eleitoral. 
Se não há o registro presume-se 
que é ilegal e quem divulgar, ou 
compartilhar tal informação falsa 

Cartório Eleitoral de Umuarama 
não teve pesquisa registrada

Multa
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, os responsáveis pela divulgação 

de pesquisa sem o prévio registro na Justiça Eleitoral estão sujeitos à aplicação de 
multa com valores que variam de R$ 53.205,00 a R$ 106.410,00, conforme a Lei 
nº 9.504/1997, arts. 33, § 3º, e 105, § 2º. A divulgação de pesquisa fraudulenta 
(falsa) constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa.

A orientação é para se houver dúvidas quanto à idoneidade da informação, basta que o eleitor pesquise no site 
do TSE antes de fazer o compartilhamento

ALEX MIRANDA

poderá ser responsabilizado civil 
e criminalmente”.

O chefe do Car tório ressalta 
que, se houver dúvidas quanto à 
idoneidade da informação, basta 
pesquisar no site do TSE antes 
de fazer o compartilhamento. “O 
acesso é rápido e fácil, qualquer 
pessoa pode, através até de um 
telefone celular (smar tphone) 
consegue ter acesso à informa-
ção a respeito dos registros de 
pesquisa eleitoral”.

Furlan salienta que mesmo 

divulgando, sem ao menos ter 
consciência sobre a ilegalidade 
de pesquisas, o eleitor poderá 
ser responsabilizado.

“Só compartilhe se tiver certeza 
da idoneidade da empresa de pes-
quisa e desde que ela apresente 
o número do registro junto ao à 
Justiça Eleitoral, verifique, cheque 
a informação. Compartilhou noticia 
falsa, pode ser responsabilizado 
civil e criminanalmente. Na dúvida, 
não compartilhe, esse é o único 
meio de combater as fake news”.
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Contagem dos
votos no TSE

Nas eleições munici-
pais deste ano, os votos 
serão totalizados no Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) e, não mais nos 
Tribunais Regionais Elei-
torais (TREs). A mudança 
foi necessária para racio-
nalizar custos, como com-
putadores e licenças de 
softwares, pois os apare-
lhos ficavam ociosos em 
grande par te do tempo 
entre as eleições.

Nos últimos anos, os 
votos eram recepcionados 
de forma digital pelo Tri-
bunal Regional Eleitoral de 
cada estado, e, após serem 
totalizados, eram encami-
nhados para o TSE. Neste 
ano, após o encerramento 
da votação, que ocorrerá 
às 17 horas do dia 15 de 
novembro, em primeiro 
turno, e 29 de novembro, 
onde houver segundo turno, 
todas as mais de 400 mil 
seções eleitorais do país 
vão encaminhar os votos 
para o mesmo ponto cen-
tral, em um período de pou-
cos minutos.

O secretário de Tec-
nologia da Informação do 

Tribunal Regional Eleitoral 
do Paraná (TRE-PR), Gil-
mar de Deus, explica que 
a centralização da totali-
zação de votos vai racio-
nalizar custos, garantindo 
a mesma velocidade e 
transparência. “Temos que 
garantir a mesma agilidade 
na divulgação dos resulta-
dos dos outros anos, agi-
lidade essa que tornou a 
Justiça Eleitoral referência 
mundial nas últimas déca-
das”, afirma o secretário.

Gilmar garante que 
essa mudança não fragiliza 
a segurança do processo 
eleitoral, pois são os mes-
mos sistemas lacrados 
pelo TSE que serão res-
ponsáveis pela recepção e 
processamento dos votos. 
Testes de desempenho e 
ajustes foram realizados 
nos últimos meses para 
que essa per formance 
seja transparente. Todo 
o processo de totalização 
pode ser acompanhado 
por qualquer cidadão por 
meio do site divulga.tse.
jus.br, no qual os resul-
tados parciais também 
serão divulgados.

A mudança não fragiliza a segurança do processo, pois são os mesmos sistemas 
lacrados pelo TSE, os responsáveis pela recepção e processamento dos votos

DIVULGAÇÃO

Cidade do conhecimento
O secretário de Infraestrutura 
do Paraná, Sandro Alex, 
afirmou que Ponta 
Grossa será a Cidade do 
Conhecimento e confirma 
o repasse de R$ 1 milhão 
por meio de emenda 
parlamentar. “Nosso cêmpus 
IFPR de Ponta Grossa, um 
dos melhores do Paraná, 
será ampliado. Teremos o 
Centro de Inovação. Com o 
Instituto Federal, estamos 
retomando os cursos técnicos 
de nível médio. Além do 
parque ecotecnológico que 
poderá contar com outras 
universidades como a UEPG”, 
disse Sandro.

Multinacional
A multinacional Bunge recebeu 
a aprovação do Cade (Conselho 
Administrativo de Defesa 
Econômica) para compra da 
gigante Imcopa. A Imcopa é 
responsável pela produção de 
óleo de soja da marca Leve, 
é uma das maiores indústrias 
de processamento de soja 
do Paraná, com mais de 500 
funcionários.

Case de sucesso
O Sistema Fiep é citado 
em documento da Unesco 
como case de sucesso na 
área de educação durante 
a pandemia. Para a gerente 
executiva de Educação 
do Sistema Fiep, Giovana 
Punhagui, o Sistema está 
representando o Brasil, “é 
uma honra receber este 
reconhecimento do trabalho de 
toda nossa equipe pedagógica, 
professores e alunos”.

Fiep
A Sondagem Industrial, 
pesquisa tradicional da 
Fiep, está na reta final de 
recebimento das respostas. 
A pesquisa está disponível 
desde o dia 14 de outubro. 
“A Sondagem Industrial é 
um importante instrumento 
para que a Fiep conheça as 
expectativas e estratégias 

dos industriais paranaenses 
para 2021. Mais do que isso, 
também revela quais são 
as principais dificuldades 
enfrentadas pelos empresários 
no desenvolvimento de seus 
negócios”, afirma o presidente 
do Sistema Fiep, Carlos Valter 
Martins Pedro.

Apoio do BRDE
O volume de crédito liberado 
pelo BRDE (Banco Regional 
de Desenvolvimento do 
Extremo Sul) para o comércio 
e serviços do Paraná, de 
janeiro a setembro deste ano, 
ultrapassa R$ 196 milhões. 
“O desempenho demonstra 
o apoio do BRDE ao comércio 
e aos serviços, garantindo 
o suporte das atividades 
mesmo durante o período de 
forte crise deste ano”, afirma 
o diretor de Operações do 
Banco, Wilson Bley Lipski.

PEC do Pacto Federativo
A união dos estados em torno 
da aprovação da PEC do 
Pacto Federativo é essencial 
para ajudar os estados 
a reequilibrar as contas 
públicas, disse o secretário 
especial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues. Rodrigues lembrou 
que 14 estados estão em 
situação de emergência 
fiscal e que a União terá, em 
2020, o sétimo ano de déficit 
primário (resultado negativo 
nas contas sem o pagamento 
dos juros da dívida pública). 

Incentivo
Municípios receberão incentivo 
federal para atenção às pessoas 
com obesidade, diabetes 
mellitus ou hipertensão arterial 
sistêmica.  O incentivo tem 
como objetivo fortalecer 
a atenção precoce às 
essas pessoas por meio da 
organização da assistência 
baseada em protocolos e em 
linhas de cuidado, buscando 
a redução de complicações 
associadas à covid-19, 
incluindo ações de promoção 
da saúde e de prevenção.
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Umuarama registrou ontem 
a 22ª morte por coronavírus

Umuarama teve confirmada ontem 
(quar ta-feira, 4), a 22ª mor te em 
decorrência de complicações causa-
das pela covid-19. Uma mulher de 
58 anos que estava internada desde 
o dia 20 de setembro, em um dos 
leitos da Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI Covid) do Hospital Cemil 
não resistiu à doença e morreu. O 
boletim diário trouxe ainda mais nove 
novos casos novos da doença. Tra-
tam-se de cinco mulheres com ida-
des de 50, 55, 56, 57 e 87 anos e 
de quatro homens com idades de 35, 
37, 46 e 66 anos.

Os novos registros elevaram para 
1.358 o número de umuaramenses 
com diagnóstico positivo da doença, 
dos quais 1.219 já se recuperaram, 
113 estão em isolamento domiciliar e 
quatro hospitalizados (três em enfer-
marias e um na UTI).

Há ainda 347 pessoas com sus-
peita de infecção pelo coronavírus, 
com três internadas (uma na UTI) e 
344 em isolamento.

Já foram descartadas 5.305 sus-
peitas dentre as 7.010 notificações 

Prefeito de Pérola e presidente a AMP é diagnosticado positivo
A Secretaria de Saúde de Pérola 

emitiu na tarde da última terça-feira (3) 
o boletim do novo coronavírus com os 
dados atualizados para os casos da 
doença na cidade. Nos últimos 5 dias, 
16 pessoas testaram positivo para a 
covid-19 no município. Todas estão em 
isolamento domiciliar.

Entre os pacientes está o prefeito 
Darlan Scalco, também presidente da 
AJMP (Associação dos Municípios 
do Paraná), que gravou um vídeo e 
postou em redes sociais, dizendo 
que está bem, apesar de estar sen-
tindo os sintomas da doença. Darlan 
confirmou que permanece em isola-
mento com sua família.

A cidade, que fica localizada a 47 
quilômetros de Umuarama, também 
registrou a recuperação de mais 11 
pessoas que contraíram a doença.

O número de casos confirmados na 

cidade deste o início da pandemia, che-
gou a 207. Destes casos, 163 estão 
recuperados, 38 estão com o vírus ativo 
e em isolamento domiciliar, uma pes-
soa está internada e lamentavelmente 
cinco pessoas perderam as suas vidas 

por complicações com a doença.
Também seguem em isolamento 

domiciliar, 14 pessoas que foram noti-
ficadas como suspeitas de contrair a 
covid-19. Outras 521 pessoas, testa-
ram negativo para o vírus.

registradas pela Secretaria Municipal 
da Saúde, desde o início da pandemia.

Dos 10 leitos de UTI Covid disponi-
bilizados pelo Sistema Único de Saúde 

(SUS) para Umuarama e região, quatro 
estavam ocupados até o final da tarde 
de ontem, bem como nove dos 10 lei-
tos de enfermaria.

MULHER de 58 anos foi que estava em UTI do Cemil não resistiu

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Cidade fica fora do Programa de 
castração de animais domésticos

A Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Sustentável e do Turismo 
está promovendo castrações de 
cães e gatos em 45 municípios 
paranaenses. A iniciativa faz parte 
do Programa Permanente de Este-
rilização de Cães e Gatos, incluído 
no Plano de Governo, que irá castrar 
mais de 15 mil animais em 45 muni-
cípios até o final do ano.

Nessa semana 308 cães e 
gatos serão castrados no muni-
cípio de Iporã.

A ação visa o controle popula-
cional de cães e gatos e prevenção 
de zoonoses.

O recurso de mais de R$ 2,4 
milhões é oriundo de emendas 
parlamentares. Foram feitos dois 
pregões eletrônicos em dezembro 
de 2019 para a contratação das 
duas empresas que irão realizar as 
castrações. Elas terão um ano para 
finalizar as ações.

Além de Iporã, no noroeste par-
ticipam do programa os municípios 
de Alto Paraíso, Alto Piquiri, Altô-
nia, Cruzeiro do Oeste, Esperança 
Nova, Guaíra, Icaraíma, Maria 

Pet amigo
Todos os animais devem ser cadas-
trados no Pet Amigo – Cadastro 
Estadual de Animais de Companhia. 
Os que forem castrados receberão 
um microchip, cujo número tam-
bém deverá constar neste cadastro.
O Pet Amigo também permite a 
divulgação de pets desaparecidos e 
encontrados, como forma de poten-
cializar e agilizar a localização de 
animais domésticos que se perdem 
ou são retirados de seus tutores.
Para fazer o cadastro basta aces-
sar o site Piá pelo endereço pia.
pr.gov.br, digitar na busca “Pet 
Amigo”, clicar na opção “Cadas-
trar animal” e preencher as infor-
mações solicitadas.

Helena, Mariluz, Perobal, Pérola, 
Santa Isabel do Ivaí e Tapejara.

Umuarama ficou de fora do projeto.
“É impor tante frisar que os 

serviços veterinários se encaixam 
como atividades essenciais nesse 
período de pandemia e trará bem-
-estar e saúde para os animais e 
para as pessoas que convivem 
com eles”, ressalta o secretário 
do Desenvolvimento Sustentá-
vel, Márcio Nunes.

Foram feitos dois pregões eletrô-
nicos em dezembro de 2019 para 
a contratação das duas empresas 
que farão as castrações. Elas terão 
um ano para finalizar as ações.

Segundo Fernanda Góss Braga, 
coordenadora de Recursos Naturais 
da secretaria estadual e secretária 
executiva do Conselho Estadual de 
Direitos dos Animais (Ceda), a cas-
tração está inserida no escopo da 
Saúde Única, conceito que integra 
a saúde humana, a saúde animal, 
o ambiente e a adoção de políticas 

públicas efetivas para prevenção 
e controle de enfermidades. “Os 
animais castrados também têm 
menos chances de desenvolver 
tumores mamários, câncer de prós-
tata, de ovário e de útero”.

CADASTRO
A secretaria envia às prefeituras 

conveniadas um formulário padrão 
para que cadastrem os animais de 
acordo com critérios pré-estabele-
cidos. Os municípios também têm 
como responsabilidade a indicação 
de um local apropriado para a exe-
cução do procedimento.

“Cada prefeitura define o perfil 
dos animais a serem castrados. 
Sejam animais de rua, de tutores 
de baixa renda ou de entidades pro-
tetoras. As vagas são limitadas”, 
explica Fernanda.

No momento da inscrição os tuto-
res vão receber as orientações de pré 
e pós-operatório para que as cirurgias 
aconteçam de forma segura.

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCCA (IBGE) 0,64 - 1,34 3,14
IGP-M (FGV) 4,34 3,23 18,10 20,93
IGP-DI (FGV) 3,30 - 14,80 18,44

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
5/10 a 5/11 0,5000 0,1159 0,0000
6/10 a 6/11 0,5000 0,1159 0,0000
7/10 a 7/11 0,5000 0,1159 0,0000
8/10 a 8/11 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,36% 19,72 
Vale ON -2,78% 61,58 
ItauUnibanco PN +3,99% 25,00 
Viavarejo ON +5,49% 18,06 
Cyrela ON +7,27% 24,50 
Lojas Renner ON +6,96% 40,70

IBOVESPA: +1,97% 97.866 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,1302 1,1794 1,2093
IGP-DI (FGV) 1,1523 1,1844 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 104,52
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 79,04

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,9% 5,6520 5,6530 -1,5%
PTAX  (BC) +0,1% 5,6926 5,6932 -1,4%
PARALELO -2,0% 5,5000 5,9200 -1,7%
TURISMO -2,0% 5,5000 5,9000 -1,7%
EURO -0,1% 6,6649 6,6662 -0,9%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.678,69 1,94 5,34 5,75
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 04/10

Iene R$ 0,0545
Libra est. R$ 7,40
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1233,50guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/11

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 04/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 175,00 2,9% 15,1%
SOJA Paranaguá 158,00 0,6% 3,3%
MILHO Cascavel 77,00 4,1% 35,1%

SOJA 1.079,00 20,00 5,7%
FARELO 385,70 8,50 9,6%
MILHO 405,25 4,25 6,7%
TRIGO 606,00 -2,00 5,7%

SOJA 148,27 0,7% 10,6%
MILHO 68,54 0,8% 24,7%
TRIGO 77,16 2,5% 17,8%
BOI GORDO 261,03 2,5% 10,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/11 PR DIA 30d.

Em 04/11 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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Carta pública da
App-Sindicato

Na tarde de ontem 
(quar ta-feira, 4) repre-
sentantes do Núcleo Sin-
dical de Umuarama da 
APP-Sindicato entrega-
ram uma carta pública à 
direção do Núcleo Regio-
nal de Educação (NRE) 
do município. Entre as 
reivindicações estão a 
retomada da comissão 
dos PSS, a suspensão 
do processo de milita-
rização e mais atenção 
aos professores e pro-
fessoras durante a pan-
demia da Covid-19.

A Secretaria Estadual 
de Educação (Seed), por 
sua vez, alega que man-
teve diálogo com a cate-
goria no caso do PSS. 
“Após várias reuniões 
com professores acerca 
do novo PSS, a Secreta-
ria optou por não incluir 
a prova de redação e 
banca, deixando apenas 
a prova objetiva como 

acréscimo no processo 
seletivo. Ou seja, a nova 
seleção valoriza profis-
sionais experientes e 
ao mesmo tempo abre 
novas opor tunidades”, 
diz a pasta.

O edital prevê a oferta 
de 4 mil vagas, com a 
possibilidade de amplia-
ção de acordo com a 
necessidade de substi-
tuição na Rede Estadual 
de Educação. A prova 
do PSS será aplicada 
pelo Centro Brasileiro de 
Pesquisa em Avaliação e 
Seleção e de Promoção 
de Eventos (Cebraspe). É 
importante destacar que 
a prova de conhecimen-
tos servirá para efeito 
de classificação, e não 
será eliminatória. Para 
participar, os candidatos 
deverão pagar taxa que 
varia de R$ 60 (para uma 
disciplina) a R$ 105 (para 
duas disciplinas).

MANIFESTANTES querem a suspensão do processo de militarização e mais 
atenção aos professores durante a pandemia

ASSESSORIA

Já era
A tentativa de reeleição de 
Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre 
para as presidências da Câmara 
dos Deputados e do Senado 
Federal, respectivamente, caiu 
na vala brasiliense dos projetos 
natimortos. Está praticamente 
descartada no Palácio do Planalto 
e sem apoio no Congresso. 
E ambos já receberam os 
recados de eminências do 
Judiciário - há uma consulta 
no Supremo Tribunal Federal. 
É um ano atípico, cheio de 
problemas em todos os setores 
- principalmente no Legislativo, 
cujos parlamentares fugiram 
para suas bases, desde março, 
para ajudar campanhas 
de prefeitos e vereadores, 
aproveitando a pauta vazia com 
a pandemia de covid-19.
 
Acordem, excelências
O consenso entre Poderes é 
que seria desnecessária dor 
de cabeça para o Judiciário 
resolver, e mais desgaste à 
imagem do Congresso, que 
nunca foi das melhores.

Ajuntamento 
Daí ministros palacianos 
articularem um ministério para 
Rodrigo Maia - mais a pedido 
do ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, para levar o DEM à 
base do governo.

Eles tentaram
Outro fator contra Maia e 
Alcolumbre é o histórico 
de tentativas fracassadas 
de caciques nesse projeto. 
Muito mais articulados e 
tarimbados, Sarney, ACM e 
Renan Calheiros tentaram 
reeleição quando presidentes 
do Senado. Em vão.

Conduta errônea
Juristas experientes que 
analisaram a conduta do 
advogado de defesa do acusado 
de estupro contra Mariana Ferrer 
ficaram estarrecidos com seu 
comportamento. Num grupo 
de WhatsApp de Brasília, com 
centenas de advogados, um 
deles argumentou: “O advogado 
foi além do necessário ao 

patrocínio do cliente; cobriu a 
vítima de insultos, quando o 
crime de estupro é punível ainda 
quando a ofendida é meretriz 
(que não é o caso da jovem). 
Merece uma condenação em 
danos morais, pelos excessos 
cometidos”.

Fala, ministra
Nota-se em Brasília um 
silêncio da ministra da 
Mulher, Família e Direitos 
Humanos, Damares Alves, 
sobre o caso Mariana Ferrer. 
Damares, defensora das 
mulheres em outras ocasiões 
midiáticas - e que já revelou 
ter sofrido violência sexual na 
infância - se calou e deixou as 
tratativas protocolares sobre 
o escândalo com a pasta.

Fala, OAB!
Outro silêncio ensurdecedor 
sobre a conduta do advogado 
do acusado é do Conselho 
Federal da OAB. Já o juiz que 
criou o neologismo “estupro 
culposo” foi denunciado ao 
Conselho Nacional de Justiça. 

MERCADO
Decolando
A compra de frota aérea de 
aviões de carga pela Mercado 
Livre já é outro indicativo 
de que a multi argentina 
quer comprar os Correios do 
Brasil, conforme já citamos.

Ah, VIVO...
Mais uma do caso desrespeito 
da VIVO com cliente que teve 
chip pós-pago cancelado 
para transferência nominal a 
outro cliente, pré-pago. Até 
hoje, duas semanas depois, 
a caixa postal do número de 
telefone tem a saudação do 
hotel na Bahia que usava 
o chip. O caso foi parar na 
Justiça e já tem audiência 
agendada para janeiro.
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Integração pecuária e cultivo florestal aumenta produtividade
Dobrar a lotação de animais por 

área, quase triplicar a produtividade 
do rebanho, reduzir o tempo de aba-
te e ainda produzir uma renda extra 
com a venda de madeira. Estes re-
sultados foram alcançados após 
o início do plantio de eucalipto em 
propriedades rurais da região de Pa-
ranavaí (150 km de Umuarama).

O plantio de eucalipto é uma 
prática conhecida como silvipasto-
ril, que consiste em plantar as ár-
vores dentro da área de pastagem, 
o que pode melhorar as condições 
de bem-estar animal e aumentar 
os lucros da pecuária de corte.

De acordo com Luis Fernando 
Brondani, zootecnista do Instituto 
de Desenvolvimento Rural do Para-
ná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) e co-
ordenador estadual do Projeto Carne 
e Madeira de Qualidade, o sistema 
de integração madeira-pecuária traz 
diversos ganhos para o produtor. 
“As árvores de eucalipto dão confor-
to térmico para o rebanho. O gado 
não gasta energia para se proteger 
do calor que é intenso na região 
durantes os meses do verão. Além 
disso, gera uma renda extra, porque 
o eucalipto produz madeira de quali-
dade, inclusive para a fabricação de 
móveis”, explica.

Ele acrescentou que a produti-
vidade média da pecuária de corte 
no Paraná é de 135 kg/ha/ano, 
enquanto nas Unidades de Refe-
rência (URs) do projeto Carne-Ma-
deira de Qualidade essa média 
chega a 398 kg/ha/ano. A lotação 
também é maior, a média no Esta-
do é de um animal/hectare, contra 
2,3 animais nas URs.

Esta prática é feita nas fazen-
das “Marília”, “Luar do Sertão” 
e “Santa Luzia”, que ficam entre 
Paranavaí e Umuarama. Os resul-
tados são tão notáveis que os 

Criação de gado precoce
Além do olhar cuidadoso do pecuarista Auro Kaid Bazo, proprietário das fazendas 

Marília e Luar do Sertão, em Loanda, o que vem engordando os animais que ele cria é 
um bom pasto, trabalho que já tem algum tempo. Em 1997, ele passou a participar do 
projeto Pecuária de Curta Duração e há três anos instalou uma Unidade de Referência 
do Projeto Carne e Madeira de Qualidade, com a orientação dos técnicos do Instituto.

Nas duas fazendas, que são vizinhas, o eucalipto divide espaço na paisagem 
com as pastagens. As áreas com solo de baixa qualidade são reformadas com 
a cultura da mandioca. Na área de 473,5 hectares, Bazo mantém um rebanho de 
1.100 cabeças de animais meio-sangue angus. Além da área de pasto e do cultivo 

de mandioca, o pecuarista conserva 26,6 ha de reserva legal com mata nativa.
Bazo é um especialista na criação de gado precoce. Os animais vão para o 

abate com idade em torno de 20 meses, contra a média estadual de 31 meses. 
No ano passado, as boas condições do pasto permitiram uma produção de 
carne de 398,27 kg por hectare nas duas fazendas, quase o triplo da média 

estadual. A renda bruta chegou a R$ 4.706,84 por hectare/ano.
O extensionista e médico veterinário José Antonio Azevedo Osório acompanha 

o trabalho nas fazendas de Bazo. Ele afirma que o sistema silvipastoril propicia um 
ambiente mais favorável para os animais. No verão, o rebanho tem a sombra das 
árvores e quando ocorre alguma geada o pasto não é prejudicado. Como o pasto 

tem mais qualidade é possível aumentar a lotação de animais.
“Na região de Paranavaí, a média é de 1,4 cabeça por hectare de pasto. Nas 

URs, a lotação é de 2,3 cabeças por hectare. Ainda estamos em processo de 
implantação do sistema e podemos chegar a cinco animais por hectare. Tudo vai 

depender de um bom manejo e adubação das áreas de pasto”, explica Osório.

Unidades de 
referência

São propriedades rurais tra-
balhadas pelo IDR-Paraná que 
recebem maior frequência de 
assistência técnica, recebem e 
validam tecnologias e produzem 
indicadores técnicos e econômi-
cos confiáveis. Servem também 
de modelo para agricultores da 
região, e por isso recebem gran-
de parte dos eventos de capaci-
tação do Instituto.

Nessas três propriedades, 
foram implantadas Unidades de 
Referência (UR) do Projeto Carne 
e Madeira de Qualidade do IDR-
-Paraná em 2017. A iniciativa faz 
parte de um convênio firmado 
entre o Instituto e o Ministério da 
Agricultura e do Abastecimento 
para fomentar estratégias de ex-
tensão para médios produtores. 
Os recursos do Ministério foram 
aplicados na capacitação de téc-
nicos e produtores.

Luis Fernando Brondani infor-
mou que na região Noroeste do 
Estado existem quinze URs do 
projeto com resultados seme-
lhantes. Outras oito unidades do 
projeto serão instaladas, ainda 
este ano, nas regiões de Campo 
Mourão, Toledo e Cascavel.

Madeira paga adubação
Antonio dos Santos Pires divide 

com o filho, Silvio Pires, a adminis-
tração da fazenda Santa Luzia, em 
Nova Londrina. Eles também aceita-
ram o desafio de cultivar eucalipto 
no pasto e implantaram uma Unida-
de de Referência do Projeto Carne e 
Madeira de Qualidade na fazenda.

Especializados na cria, recria 
e engorda dos animais, os pro-
prietários já plantaram eucalipto 
em 75% dos 174,24 hectares de 
pastagens. Periodicamente é feito 
o raleio das árvores, que é a reti-
rada de algumas árvores para que 
as que permanecem se desen-
volvam melhor, e esta madeira é 

vendida como lenha na região. As 
árvores mais antigas, mais valori-
zadas, serão futuramente vendidas 
para as indústrias de móveis ou 
para a fabricação de dormentes.

Osório lembra que os proprie-
tários têm usado os recursos da 
venda do eucalipto para comprar 
adubo que é aplicado nas áreas de 
pastagem. Cem dias antes do aba-
te, os animais são confinados para 
fase final do processo de engorda. 
As fêmeas vão para o abate com 
13 meses de idade e os machos, 
15 meses. É o gado hiper-precoce.

Com o aumento de lotação e 
melhoria dos pastos, o rendimento 

do rebanho também melhorou. A 
UR de Nova Londrina produz 247,4 
quilos de carne por hectare de 
pasto. No ano passado os pecu-
aristas comercializaram 3.591,8 
arrobas de carne.

profissionais do IDR-Paraná estão 
levando o conhecimento obtido 
nessas propriedades para outros 

produtores da região, interessa-
dos em melhorar os índices produ-
tivos da pecuária de corte.

A integração madeira-pecuária traz ganhos ao produtor. O gado não gasta energia para se proteger do calor 
e há renda extra com o eucalipto

AEN
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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 

NÓS SERVIMOS  
O Lions Clubs International se encontra entre as 
maiores organizações sociais de serviços do mun-
do. Temos 1,35 milhão de sócios espalhados 
por mais de 46.000 clubes em todo o mundo. 

Os Leões estão por toda parte. Somos homens e 
mulheres atuantes em projetos comunitários em 
mais de 208 países e regiões geográficas. 

Os Leões têm uma história dinâmica. O LCI foi fun-
dado em 1917 e é reconhecido por sua luta contra a 
cegueira – isso faz parte da nossa história e também 
do nosso trabalho atual. Mas também fazemos tra-
balho voluntário em diferentes tipos de projetos 
comunitários, como a preservação do meio ambien-
te, a alimentação dos famintos e a ajuda aos idosos 
e deficientes.                                  

Os Leões são atuantes. Nosso lema é "Nós servi-
mos". Os Leões integram uma rede mundial 
de serviços e fazem o que for necessário para ajudar 
a comunidade em que vivem. 

O emblema consiste em uma letra “L” 
dourada em uma área circular. Ao redor, 
há uma área circular com o perfil de dois 
Leões, que olham para o passado e para 
o futuro, mostrando orgulho de suas 
tradições e  confiança no futuro.  

Autor de atentado se apresenta 
e afirma que crime foi passional

Se apresentou ontem 
(quarta-feira, 4) à Polícia 
Civil de Umuarama o homem 
acusado de ter atentado con-
tra a vida de um homem de 
32 anos de idade. O crime 
aconteceu na noite de 31 
de outubro na avenida Rio 
Grande do Norte.

De acordo com as infor-
mações coletadas pela 
Polícia Civil, o atentado foi 
registrado por volta das 23h 
daquele sábado, quando a 
vítima foi teria sido esfa-
queada. O suspeito foi qua-
lificado pelas iniciais W.W., 
de 50 anos. Ele compareceu 
à delegacia de polícia acom-
panhado de seu advogado.

O homem acusado confir-
mou ter desferido um golpe 
de faca contra a vítima, mas 
alegou que praticou o ato 
foi em legítima defesa, já 

que a vítima tentou agredi-
-lo, segundo relata, com um 
objeto cortante.

Segundo uma nota ela-
borada pela Polícia Civil, o 
crime teve motivação pas-
sional, pois os dois envol-
vidos brigavam por um 
relacionamento com uma 
mesma mulher. O autor e a 
vítima já possuíam um histó-
rico de desentendimentos, 
ameaças e vários boletins 
de ocorrências registrados.

O suspeito, que é empre-
sário em Umuarama, agora 
responderá pelo crime em 
liberdade, uma vez que se 
apresentou espontanea-
mente e colaborou com as 
investigações.

O inquérito deverá ser con-
cluído nos próximos dias, após 
a oitiva de outras testemunhas 
e juntada de documentos.

Perseguição termina na apreensão
de quase meia tonelada de maconha

D u r a n t e 
patrulhamento 
pelo Parque 
Industrial de 
U m u a r a m a , 
terminou numa 
persegu ição 
segu ida  de 
apreensão de 
um carro que 
transpor tava 
quase meia 
tonelada de 
maconha. A ação aconte-
ceu ontem (4), por volta das 
2h30 quando foi avistado 
um veículo Hyundai/Azera, 
preto. O condutor empreen-
deu fuga quando viu a apro-
ximação da PM e seguiu em 
direção à Cruzeiro do Oeste, 
pela PR-323.

Um cerco foi montado 

com o apoio de PMs de 
Cruzeiro do Oeste, até 
que o veículo foi locali-
zado abandonado. Den-
tro estavam 32 fardos de 
maconha que pesaram 
490 quilos. A droga e o 
veículo foram encaminha-
dos à delegacia de polícia 
de Umuarama.

DROGA foi encontrada abandonada em veículo após perseguição 
pela PR-323

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O foco de suas atividades nesse dia irá se concentrar nova-
mente nos assuntos financeiros. Aproveite para fazer um 
balanço de seus negócios e para avaliar se as suas iniciativas 
estão dando os resultados desejados. O campo profissional 
continua no centro de suas atenções. 

Touro 21/04 a 20/05
As incertezas começam a se esclarecer e o seu caminho se 
abre para novas possibilidades. No ambiente doméstico, um 
assunto pendente poderá ser discutido e finalmente resolvido, 
melhorando o clima que andava bastante tenso.

Gêmeos 21/05 a 20/06
E hoje o dia promete: as configurações astrológicas anunciam 
a possibilidade de mudanças imprevistas e esse fato pode 
desviar você de suas atividades profissionais.  Seja paciente 
e conseguirá resolver com sucesso qualquer situação. 

Câncer 21/06 a 21/07
Hoje também o velho Saturno se prepara para deixar o signo 
de Capricórnio e ingressar em Aquário, que ele já influencia 
nos primeiros graus. Esse fato astrológico estimula a elabo-
ração de novas parcerias e de novos projetos. 

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
Rola um climão entre a Lua e o rebelde Urano causando instabilidade 
especialmente no campo financeiro.  Se você precisa de um inves-
timento ou um empréstimo para incrementar um projeto pessoal.

Aquário 21/01 a 19/02
Podem rolar mudanças e imprevistos no âmbito financeiro nacio-
nal, com medidas que podem perturbar o mercado dos investi-
mentos. Esteja preparado para poder dar conta dessas perturba-
ções. Por outro lado, no campo profissional você poderá receber 
novas propostas profissionais que valerá a pena considerar.

Peixes 20/02 a 20/03
A real é que os compromissos previstos para hoje poderão ser 
adiados ou cancelados e você precisará reorganizar toda a 
sua programação. Aceite que dói menos. Na saúde, aproveite 
esse momento para realizar exames e buscar eliminar defini-
tivamente um problema que está incomodando.

Você vai precisar de muito autocontrole para não dar defeito 
diante de tanta pressão. Motivar seus parceiros ou sócios e 
compartilhar com eles as responsabilidades. No campo finan-
ceiro, seu regente, Júpiter, dá match com Plutão e facilita os 
financiamentos e os acordos.

Vai rolar uma mudança de clima astral muito importante nesta 
quinta e seu dia a dia poderá lhe parecer curto para poder cumprir 
a quantidade de ocupações que você precisa dar conta. 

Água e a Terra se misturam positivamente e permitem a constru-
ção de processos positivos em vários aspectos de seu dia a dia. 
Antes de sair fazendo boleto por aí, converse com seus familiares 
e analise se essa despesa é absolutamente necessária. 

Esteja preparado para receber novas propostas profissionais para 
poder colher as oportunidades que a vida lhe propõe, mesmo 
que sejam inusitadas. Acrescente valor ao seu trabalho incluindo 
as novas tecnologias que irão ampliar o seu campo de ação.  

Por outro lado, a sua capacidade inata para descobrir tesouros 
escondidos onde ninguém os percebe poderá ser útil para melho-
rar ainda mais as suas propostas. O Sol em seu signo continua 
a pressionar negativamente o campo profissional. Esse aspecto 
barra pesada requer muito empenho de sua parte.

Solução

BANCO 24

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

CRA
FABRICANTE

TRAPACEAR
ATAURINA
QUEEASS

RUBROMEL
EABIPUC
CMJABUTI

PAETEELAS
RDTRAST
DITOBEGE

PIERCAIAR
AVARORN
CAVALGADA

BOLETOSOS

Aquele
que
faz o

produto

Infarto do
miocárdio

(Med.)

Abertura
no alto do

vulcão

Agir 
como

vigarista 

Primeiro
verbete
do dicio-

nário

Nascida
sob o 2º

signo
(Astrol.)

Principal
pronome
relativo

Reser-
vatório de
água de 

chuva (pl.)
(?)-negro: 
flamen-
guista
(bras.)

Da época
do senhor

feudal

"Agora é 
que são

(?)" (dito)

Forma do
barbeador

descar-
tável

Frase
como 

"Tal pai,
tal filho"

Letra no
rótulo do
remédio
genérico

Piedade; 
compai-

xão

"Enfim
(?)", a

frase dos
noivos

Universi-
dade cató-
lica (sigla)
Alfabeto

Exame de
urina
Coisa

material
Doçura
(fig.)

Grife de
roupa

Marca 
do plural 
Guerra;
batalha

Entidade dos
 jornalistas
Tartaruga
terrestre

Na parte
posterior
Contorno

do gol

Pintar
com cal
Rato, em
francês

Cor da
areia
Parte 

do útero

Fases;
períodos

Sílaba 
de "tanto"

Dois tipos
de bijuterias

Espécie 
de cais

Documento
de cobrança

Sovina
Marcha de
um grupo de
cavaleiros

Regina
Duarte,

atriz

Tira comprida
de madeira

Mascote do Pan
de 2007 (RJ)

Lantejoula

Centímetro
(símbolo)

3/abi — eas — rat. 5/avaro. 9/trapacear.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

A questão é saber se você pode 
obrigar as palavras a querer di-
zer coisas diferentes. A questão 
é mostrar a elas quem manda...

Lewis Carroll

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leito-
res da coluna 

que fazem 
aniversário -, 
Manoel Carlos 
Lobo Bacelar, 

Keka Spoladore 
Cheriagate e 

Mercia Regina de 
Oliveira Pican-
ço. Da coluna: 

felicidades.

ZOOM
ALINE RUGE, na lente exclusiva de Luci Lemes,no zoom da coluna

LUCI LEMES
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Onix ganha duas versões!
Onix Rs e Onix Plus Midnight . . .

  Onix Plus Midnight  
Nesta outra versão o acabamen-
to todo preto da grife global da 
Chevrolet para agregar sofistica-
ção ao sedã. assim. o Midnight 
mescla ousadia e elegância. O 

conceito “todo preto” para car-
roceria e acabamentos, que ca-

racteriza a série Midnight, chega 
desta vez ao Onix Plus Premier 
para agregar sofisticação com 

um toque extra de ousadia 
incomuns em sedãs. Como maior 
mercado do modelo no mundo, 
o Brasil foi escolhido para a 

estreia do Onix Plus Midnight.

  Onix Rs  
Esta primeira reúne um design 

esportivo inédito com a eficiência 
do motor turbo e o acerto dinâ-

mico do hatch com um apelo mais 
arrojado e esportivo. A versão 

RS é uma das mais cultuadas da 
Chevrolet no mundo, pelo fato de 
agregar acabamentos exclusivos, 

design mais esportivo e um toque 
mais marcante para o interior.  O 

Onix RS  destaca  itens exclusivos. 
Grade tipo colmeia, spoilers mais 
pronunciados faróis tipo projetor 
com máscara negra e luz DRL com 

moldura em preto brilhante

Duas novas versões de muita personalidade acabam de ampliar a Linha da Chevrolet Onix, a esportiva RS 
e a estilosa Plus Midnight

DIVULGAÇÃO

UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro.

* Tanto a versão RS quan-
to a Midnight reúnem os 
equipamentos conside-
rados essenciais pelos 

seus respectivos clientes, 
como a eficiência do 

motor turbo, o conforto 
da transmissão automá-

tica, a segurança dos seis 
airbags e a conectividade 
do sistema Mylink agora 

com tela maior 
de 8 polegadas. 
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COBALT 1.8 LTZ AT ....................18/19 ....... BRANCO ............ COMPLETO, AUT ............................R$ 64.900,00

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
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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

Incentivar a prática do esporte 
ao ar livre é um dos objetivos 

da disciplina de ‘Fundamentos 
Metodológicos do Ecoesporte’, 
do curso de Educação Física da 
Universidade Paranaense. Todo 
ano os estudantes vivenciam 
experiências empolgantes.

Neste, em Toledo, a novidade foi 
slackline, proposto pela professora 
Dcheimy Baessa. A aula prática 
aconteceu na Praça da Casa da 
Cultura, no centro da cidade. 

O slackline é um esporte de 
equilíbrio que utiliza uma fita de 
nylon esticada entre dois pontos 
fixos para o esportista andar sobre 
ela, como se fosse uma ‘corda 
bamba’.

Durante a aula os estudantes 
aprenderam sobre montagem de 
pista de slackline e os movimentos 
básicos da atividade; também 
exercitaram cada um deles. E 
ainda foram conscientizados sobre 
as regras de mínimo impacto na 
natureza durante a organização e 
realização do ecoesporte, objetivo 
maior da disciplina.

De acordo com a professora, 
a atividade atingiu os objetivos 

propostos: “Houve bastante 
envolvimento e dedicação dos 
alunos durante toda a aula, 
que foi marcada também com 
descontração e alegria pela 
oportunidade que tiveram de 
conhecer uma modalidade divertida 
e promissora para futura atuação 
profissional”.

É que o ecoesporte está ano a 
ano conquistando mais adeptos, 
inclusive os que gostam de esporte 
radical, já que muitos entusiastas 
pelo slackline acabam fazendo 
manobras radicais sobre a fita ou 
travessias entre cânions.

Esporte é tema da aula prática do 
curso de Educação Física

SLACKLINE

Introdução ao slackline: estudantes 
praticam o esporte ao ar livre 

Covid-19 na região
O último boletim atualizado 
sobre os casos de coronavírus 
em Iporã (54 quilômetros de 
Umuarama), divulgado ontem 
(quarta-feira, 4), trouxe a 
ótima notícia, de que a cidade 
está há 20 dias sem confirmar 
novos casos de coronavírus. De 
acordo com o boletim o total de 
confirmados no município é 81. 
Oitenta estão recuperados e há 
um óbito. Além disso, há quinze 
pessoas sendo monitoradas com 
suspeita da doença, segundo 
informou a Secretaria de Saúde.
A última confirmação de coro-
navírus na cidade aconteceu na 
segunda quizena de outubro. 
Desde então a Prefeitura vem 
orientando a população para 
que redobre as medidas de 
segurança sanitária como uso 
de máscaras, lavagem de mãos e 
evitar aglomerações.

Cruzeiro do Oeste
Na tarde da quarta-feira (4), 
às 15h40, foi atualizado o 
boletim epidemiológico pela 
Secretaria de Saúde de Cru-
zeiro do Oeste (28 `quilôme-
tros de Umuarama). O novo 
informativo não trouxe novos 
registros de coronavírus na 
cidade nas últimas 24 horas.
O município tem 221 casos 
de coronavírus confirmados 
desde o início do acompanha-
mento feito pela Secretaria de 
Saúde. Do total, 185 pessoas 
são consideradas recuperadas e 
houve 3 óbitos. Há 33 pessoas 
com o vírus ativo em Cruzeiro 
do Oeste, sendo que 30 estão 
em isolamento domiciliar e 3 
internadas em UTI.
São 265 suspeitos sendo moni-
torados, sendo que 18 aguar-
dam exames para confirmar ou 
descartar a doença. A Secretaria 
de Saúde alerta para que sejam 
redobrados os cuidados preven-
tivos, como a higiene constante 
das mãos e superfícies, utiliza-
ção de máscaras e, principal-
mente, o isolamento social.
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Apesar da derrota, Umuarama 
se classifica na Liga Nacional

Joaçaba e Campo Mourão asse-
guraram, no último domingo (1º), 
as duas últimas vagas às oitavas 
de final da Liga Nacional de Fut-
sal (LNF). A equipe catarinense 
recebeu o Umuarama no ginásio 
do Centro de Eventos da Universi-
dade do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc), em Joaçaba (SC), e ven-
ceu por 4 a 1. Já os mourãoenses 
superaram o Pato, de virada, por 
3 a 2, no Ginásio Dolivar Lavarda, 
em Pato Branco.

Os duelos foram válidos pelo 
Grupo B. O Joaçaba foi a 14 pontos 
(12 deles somados em casa, onde 
a equipe não perdeu) e finalizou a 
chave na quarta posição.

O Campo Mourão, com 13 pon-
tos, avançou para o mata-mata 
como o melhor sexto colocado da 
primeira fase. A derrota custou 
ao Pato a ponta do grupo, pois o 
Tubarão superou a Assoeva por 
3 a 2, também neste domingo, 
e assumiu a l iderança com 
24 pontos, três a mais que os 
atuais bicampeões – o time de 
Venâncio Aires (RS) passou em 
quinto, com 13 pontos. O Umua-
rama, com 18 pontos, ficou em 
terceiro e encara, fora de casa, 
o Praia Clube/Uberlândia hoje às 
20h no jogo de ida. A volta será 
no domingo dia 8, em Umuarama.

OS PRÓXIMOS DUELOS 
SERÃO OS SEGUINTES:

 Praia Clube  x  Umuarama
 Magnus Sorocaba  x  Campo Mourão
 Cascavel  x  Minas Tênis Clube
 Tubarão  x  São José
 Joinville  x  Assoeva
 Pato  x  Atlântico
 Corinthians  x  Foz Cataratas
 Carlos Barbosa  x  Joaçaba

A equipe catarinense recebeu o Umuarama em Joaçaba, e venceu por 4 a 1

DIEGO IANESKO/AFSU

Pior para o Jaraguá, que 
dependia de uma combinação 
de resultados no domingo para 
se classificar. A equipe quatro 
vezes campeã da LNF começou 
o dia em quinto lugar, com 11 
pontos, mas foi ultrapassada 
com as vitórias de Joaçaba e 
Campo Mourão e se despediu 
da edição 2020 da competição 
na lanterna do Grupo B.

A conclusão do Grupo B definiu 
os confrontos das oitavas de final 
da edição 2020 da LNF. O mata-
-mata terá jogos de ida e volta. Em 
caso de empate nas duas parti-
das ou de uma vitória para cada 
lado, serão disputados dois tem-
pos extras, de cinco minutos, sem 
intervalo. Se o empate persistir, o 
time melhor colocado na primeira 
fase segue adiante.
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