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UMUARAMA

Comércio local terá 
dois sábados com 
horários estendidos 
em novembro

PÁGINA
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PÁGINA

05
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15
Ministério Público 
pede a suspensão da 
consulta sobre colégios 
cívico-militares 

Secretaria municipal de 
Saúde registra 23 novos 
casos de covid-19 
em 24 horas 

Animais silvestres
 Fiscais do Instituto Água e Terra de Umuarama apreenderam mais de 30 aves silvestres e um jabuti que estavam 
em cativeiro. A ação foi desencadeada nos municípios de Cafezal do Sul, Perobal e Mariluz. Os pássaros estavam 
sem as anilhas de identificação e seus criadores eram amadores ou clandestinos. Quatro pessoas foram autuadas 

e multadas. Os pássaros serão tratados e depois reinseridos na natureza. l Pág. 7

Punição do TJD pode dar o título 
da Série Ouro para o Umuarama
A suspensão de 11 times que disputam as Séries Ouro e Prata do Campeonato Paranaense 

de Futsal pode dar o título de campeão para o Umuarama. A punição foi devido ao des-
cumprimento de regulamento da Federação Paranaense de Futebol de Salão. Umuarama, 
Ampére, São José dos Pinhais e Pato são os sobreviventes. O time da Capital da Amizade 
entende que deve ser declarado campeão por ter sido o único a avançar de fase. l Pág. 9
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Chapa presidencial
O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Luís Felipe Salomão, 
liberou para julgamento ação que pede a cassação da chapa 
formada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo vice-presidente 
Hamilton Mourão. O pedido, apresentado pela coligação formada 
por PDT e Avante nas eleições de 2018, sustenta que a chapa 
vitoriosa no último pleito presidencial se utilizou irregularmente da 
contratação de disparos em massa de mensagens por WhatsApp 
durante a campanha eleitoral. Com a decisão do magistrado, fica 
a critério do presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, a 
definição de uma data para a realização do julgamento.

 Réu no Caixa 2
Um dia antes da prescrição 
do processo, o senador 
José Serra (PSDB-SP) virou 
réu na Justiça Eleitoral 
de São Paulo, após ser 
acusado de receber R$ 
5 milhões em caixa dois 
na campanha de 2014. A 
denúncia aponta crimes 
de falsidade ideológica 
eleitoral, corrupção e 
lavagem de dinheiro. A 
denúncia foi recebida pela 
justiça horas depois de o 
ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), ter devolvido o caso 
para a primeira instância da 
Justiça.

Desoneração da folha
Assim como os deputados federais haviam feito pela manhã 
por 430 votos a 33, os senadores rejeitaram na tarde da 
quarta-feira (4), por 64 votos a 2, em sessão do Congresso 
Nacional, o veto do presidente Jair Bolsonaro e prorrogaram 
a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da 
economia até o fim de 2021. A desoneração até o fim do 
próximo ano foi incluída pelos parlamentares na Medida 
Provisória (MP) 936/20, mas o trecho foi vetado pelo 
presidente ao sancionar em julho último a Lei 14.020/20. 
Empresas de 17 setores beneficiados podem pagar de 1% 
a 4,5% do faturamento em troca dos 20% do pagamento 
da contribuição sobre a folha para o INSS. Estima-se que a 
medida possa salvar cerca de 1 milhão de empregos.

 Vícios de inconstitucionalidade
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-
PE), destacou seu voto pela derrubada e ponderou a questão 
da constitucionalidade. “É preciso que o relatório do senador 
Marcio Bittar dê a saída constitucional para que a derrubada 
do veto não seja discutida judicialmente”, disse. Diversos 
senadores contestaram o argumento. “Não existe vícios de 
inconstitucionalidades, os pareceres são claros. Não vamos usar 
isso como argumento para deixar interrogação na cabeça do 
povo brasileiro”, retrucou o senador Major Olímpio (PSL-SP).

Operação 
Paralelo 23
A acusação aponta que o 
repasse foi feito através 
de estrutura financeira e 
societária montada por José 
Seripieri Filho, fundador da 
Qualicorp. O empresário 
também se tornou réu na 
quarta. Serra e Seripieri Filho 
foram alvos da Operação 
Paralelo 23, deflagrada pela 
Polícia Federal no final de julho. 
A PF e o Ministério Público 
Federal acusam Serra de ter 
recebido R$ 5 milhões em 
repasses divididos em três 
parcelas —duas de R$ 1 milhão 
e outra de R$ 3 milhões.
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E-Título é recomendado
em caso de justificativa

Ao contrário das eleições ante-
riores, em que os eleitores podiam 
ir a qualquer seção eleitoral fora do 
seu domicílio eleitoral (cidade onde 
vota) para preencher e entregar o 
Requerimento de Justificativa Elei-
toral, em 2020 a Justiça Eleitoral 
recomenda que os eleitores não 
compareçam presencialmente 
aos locais de votação para justi-
ficar a ausência às urnas, a fim 
de evitar aglomerações.

Ao invés disso, os eleitores fora 
do seu domicílio eleitoral poderão 
utilizar o aplicativo e-Título para 
justificar a ausência das 7h às 
17h. Basta baixar a ferramenta no 
celular e seguir as orientações que 
estarão disponíveis no dia da vota-
ção em 15 de novembro (1º turno) 
e 29 de novembro (onde houver 2º 
turno). O app usa uma ferramenta 
de georreferenciamento, que iden-
tifica a localização da pessoa e 
indica se ela está ou não fora do 
seu domicílio eleitoral.

Além do E-título, o eleitor poderá 
justificar o seu voto até 60 dias 
após o pleito devendo comprovar o 
motivo. Diferente do dia da eleição, 

Bazar de apreendidos beneficiará Uopeccan
O Hospital do Câncer Uopec-

can de Umuarama realiza hoje 
(sexta-feira, 6) e sábado (7), um 
bazar beneficente com mercado-
rias apreendidas pela Receita 
Federal. O evento ocorrerá no dia 
6 das 13h às 20h, no dia 7 será 
das 09h às 17h, no Rotary Casa 
da Amizade, que fica localizado 
na Avenida Rotary, 3007, no Par-
que Presidente, em Umuarama.

De acordo com a organização, 
não serão distribuídas senhas, 
o atendimento acontecerá por 
ordem de chegada, cada pessoa 
poderá fazer a compra no limite 
máximo de R$ 700 por CPF, 
acima desse valor será possí-
vel realizar a compra de apenas 
um item. Entre os produtos à 
venda estão eletrônicos, cos-
méticos, vestuário e brinquedos. 

O pagamento pode ser realizado 
em dinheiro ou car tões de cré-
dito ou débito.

Todo o valor arrecadado com 
o bazar será destinado para o 
investimento no tratamento dos 
pacientes e, para a manutenção 
do complexo hospitalar de Casca-
vel e Umuarama.

Para mais informações: (44) 
2031-0708.

que ele poderá justificar desde que 
esteja fora do seu domicílio (não 
pode estar num bairro de Umua-
rama e justificar noutro bairro).

Então, nos 60 dias seguintes ao 
dia da votação, o eleitor faltante 
por qualquer motivo poderá justifi-
car a ausência também nos cartó-
rios eleitorais, no Sistema Justifica 

e pelo e-Título.
Nesses casos, será exigida a 

apresentação de documentos que 
comprovem o motivo da ausência. 
Após esse prazo, o eleitor faltante 
ficará sujeito à multa (3,51).

Para quem estiver fora do país 
no dia da eleição, o prazo será de 
30 dias a partir do retorno ao país.

APLICATIVO pode ser usado tanto para justificar ausência, quanto para encontrar locais de votação

ALEX MIRANDA
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Sabadões Aciu

Projeto desenvolvido 
pela Associação Comer-
cial, Industrial e Agrícola 
de Umuarama (Aciu) 
libera as lojas da cidade 
para atender em horário 
especial, das 9h às 17h, 
nos dias 7 e 14.

A intenção é aliar 
responsabilidade a pro-
moções. Além de tudo 
é o propósito dos dois 
‘sabadões’ de novem-
bro, que acontecem em 
7 e 14, onde o comércio 
de Umuarama ampliará 
o horário de atendi-
mento para que con-
sumidores da cidade e 
região possam realizar 
suas compras com cri-
tério e tranquilidade.

“Lojistas e consu-
midores experimentam 
algo único ao longo da 

pandemia. É um aprendi-
zado para todos. O bom 
exemplo e os resultados 
das campanhas recentes, 
Dia das Crianças e Umua-
rama Liquida, devem con-
tinuar pautando a atua-
ção das empresas e o 
comportamento coletivo, 
priorizando os protocolos 
de segurança”, avalia o 
presidente da Associa-
ção, Orlando Luiz Santos. 

A entidade inicia, em 
conjunto com a prefei-
tura, o planejamento para 
o período natalino. A data 
mais emblemática para 
as vendas, como não 
poderia ser diferente, 
será mais restritiva, mas 
nem por isso, desprovida 
de grandes atrativos. A 
programação será divul-
gada em breve.

PROGRAMA pretende esquentar as vendas até a chegada do Natal, época mais 
emblemática no comércio local

ALEX MIRANDA

Nossa Gente
Programa Nossa Gente, 
parceria da Cohapar e 
da Secretaria de Justiça, 
Família e Trabalho, atende 
37 municípios de diferentes 
regiões do Estado. São 1.454 
unidades habitacionais, 
com investimento de R$ 
104 milhões. “Uma casa 
nova significa qualidade de 
vida, novas possibilidades 
de projeção do futuro, 
autoestima. É um pacote 
completo para garantir bem-
estar aos paranaenses, afirma 
o Secretário Ney Leprevost”.

Universalização do 
saneamento
O acesso ao saneamento básico 
é um dos principais desafios 
que os novos prefeitos deverão 
encarar a partir de 1º de 
janeiro de 2021 para melhorar 
as condições de moradia, 
a prevenção da saúde e o 
desenvolvimento sustentável 
dos municípios. De acordo 
com a síntese de indicadores 
sociais do IBGE, 37 de cada 
100 brasileiros residem 
em domicílio onde falta ao 
menos um dos serviços de 
saneamento. As mudanças 
estabelecidas na legislação do 
saneamento básico preveem 
a universalização desses 
serviços até 2033.

Biometria nos cartórios
O Paraná dá mais um 
passo para a implantação 
de um projeto pioneiro no 
Brasil. A proposta é que 
todas as assinaturas de 
reconhecimento de firma 
passem por um confronto 
da biometria, usando como 
base o banco de dados 
biométricos do governo do 
Estado. “A leitura biométrica 
nos cartórios é de grande 
importância para a segurança 
jurídica, para evitar fraudes”, 

afirmou o presidente do 
Tribunal de Justiça, Adalberto 
Xisto Pereira.

Cabine da Informação
Em parceria com a Urbs, a 
Escola Judiciária Eleitoral 
(EJE), do TRE-PR, lança neste 
mês de novembro o projeto 
“Cabina da Informação”. No 
total, foram disponibilizadas 
185 televisões. “Com essa 
estrutura, poderemos levar 
conhecimentos sobre todo o 
processo eleitoral de maneira 
rápida, didática e objetiva para 
mais de 130 mil pessoas por 
dia”, explica o diretor-executivo 
da EJE e juiz membro da corte, 
Carlos Ritzmann.

Ensino plural
Ao ser questionado sobre 
as escolas cívico-militares 
pelos representantes da 
APP-Sindicato, o secretário 
da Educação do Paraná, 
Renato Feder, defendeu que 
o modelo não configura uma 
militarização do ensino e se 
prontificou a garantir que os 
estudantes desses locais terão 
a pluralidade e a liberdade de 
pensamento em sala de aula, 
independente da presença de 
militares de reserva no corpo 
direito das escolas.  

Desoneração da folha
Os senadores paranaenses, 
Flávio Arns, alvaro Dias e 
Oriovisto Guimarães, do 
Podemos, votaram pela 
derrubada do veto de 
Bolsonaro para a desoneração 
da folha de pagamento. “A 
desoneração da folha de 
pagamento beneficia 17 
setores econômicos e evitará 
o desemprego de mais de 1 
milhão de trabalhadores. Em 
época de pandemia, preservar 
empregos é mais importante 
que nunca”, pontuou o 
senador Oriovisto Guimarães.
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MP pede suspensão de consulta 
sobre colégios cívico-militares
O Ministério Público do Paraná 

(MPPR) pediu ao governo estadual que 
seja suspensa o processo de consulta 
à comunidade escolar sobre a criação 
de colégios cívico-militares. A Secre-
taria da Educação e Esporte (Seed) 
decidiu incluir 216 escolas num pro-
grama de militarização.

Segundo o MPPR, o governo teria 
cometido irregularidades no pro-
cesso. Além de não ter divulgado 

R$ 1 milhão em equipamentos é repassado ao Hospital Cemi

de maneira ampla o procedimento 
de consulta, a Seed teria suposta-
mente apressado o processo por 
razões políticas, de acordo com o 
texto da promotora Beatriz Spindler 
de Oliveira Leite.

O MPPR pede que o governo 
informe a lista das escolas incluídas 
no programa e os critérios utilizados 
para sua escolha. A promotoria tam-
bém quer saber se houve alguma 

audiência de esclarecimento para 
que a população pudesse conhecer 
o programa antes de votar.

A Seed escolheu aplicar o pro-
grama em 10% de todas as escolas 
estaduais. Seriam colégios situa-
dos em áreas de vulnerabilidade, 
mas já se sabe que nem todas 
preenchem o critério. A consulta 
pública tem sido majoritariamente 
favorável ao novo programa.

Associação Beneficente São Fran-
cisco de Assis – Hospital Cemil, em 
Umuarama, recebeu ontem (quinta-
-feira, 5), R$ 1 milhão em equipamen-
tos para Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) proveniente de emendas par-
lamentares do Deputado Estadual 
Delegado Fernando Martins (PSL). Os 
novos materiais serão usados para 
reforçar o atendimento pelo SUS.

O investimento garantiu a compra 
de novos leitos, respiradores, equi-
pamentos para hemodiálise, poltro-
nas e outros aparelhos destinados 
a pacientes do SUS.

Para todos os setores.
Segundo João Jorge Hellú, um 

dos administradores do Cemil, gra-
ças a este investimento mais pes-
soas serão atendidas e afirmou con-
tinuar contando com o trabalho do 

Deputado Estadual Dele-
gado Fernando Mar tins 
pela saúde na região.

O parlamentar refor-
çou o compromisso com 
a população de todo 
noroeste e agradeceu 
pela parceria com o Hos-
pital.  “Estamos juntos em 
prol da saúde da região, 
estes recursos são muito 
importantes e vão auxiliar 
na luta pela melhoria na 
assistência à saúde pelo 
SUS”, afirmou o deputado.

Conforme a direção do 
hospital, foram adquiridas 
40 camas para enfermaria 
do SUS, 30 poltronas para acompa-
nhantes, 5 carrinhos de emergência, 
duas macas de transferência para 

encaminhamento de pacientes ao 
centro cirúrgico, entre outros que 
serão utilizados nos programas de 
segurança aos pacientes.

DEPUTADO Fernando ladeado pelo superintendente João Jorge Hellú 
e pelo presidente da Associação Guilherme Antonio Schmidt. Ao fundo os 
equipamentos adquiridos

ASSESSORIA
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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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Concluído inquérito sobre 
desaparecimento de casal

A Polícia Civil concluiu o 
inquérito sobre o caso do 
casal Kawane Cleve, 23 e 
Rubens Biguetti, 29 e deve 
emitir uma nota indicando 
quem são os indiciados e 
por quais crimes.

Até agora o caso foi tra-
tado como um duplo homi-
cídio. O casal desapareceu 
no dia 3 de agosto, data em 
que o filho deles, e quatro 

meses à época, foi deixado 
abandonado num gramado 
em frente a uma residência 
no centro de Goioerê.

No dia seguinte o carro 
do casal foi encontrado 
em Moreira Sales, com-
pletamente incendiado. 
As buscas se concentra-
ram naquela localidade, 
porém três meses após 
o crime, os corpos não 

foram encontrados.
Em princípio o que 

se sabe é que Kawane e 
Rubens tinham uma animo-
sidade com Suziane Ferreira 
dos Santos, que era vizinha. 
Todos os três possuem ante-
cedentes criminais e Suziane, 
antes de ser presa pelo 
envolvimento neste crime, já 
estava detida sob acusação 
de tráfico de drogas.

E la  ser ia  suposta -
mente a mandante do 
crime. Além de Suziane, 
A l e s s a n d r o  B e n a t t i , 
conhecido pela alcunha de 
‘Mohamed’ e José Caval-
cante Sobrinho, o ‘Ceará’, 
teriam supostamente pro-
cedido com o sequestro 
e o assassinato do casal, 
mas a logística ainda não 
foi divulgada pela PC.

Parte da estrutura de supermercado  
ficou comprometida após incêndio

Depois de mais de 24 
horas de trabalho contínuo no 
combate ao incêndio que des-
truiu um supermercado no cen-
tro do município de Altônia (84 
quilômetros de Umuarama), 
os bombeiros confirmaram 
ontem (quinta-feira, 5) que 
parte da estrutura do prédio 
da empresa está condenada.

A principal área afetada foi 
o depósito, que teve danos no 
teto e paredes. Já o local onde 
ficam as gôndolas para com-
pras dos clientes não teve pro-
blemas estruturais e poderá 
ser reutilizada normalmente 
após algumas reformas.

O incêndio atingiu 600 
metros quadrados do prédio 
e grande parte das mercado-
rias também foi destruída. 

Até o final da tarde de ontem 
os prejuízos ainda não 
haviam sido calculados pelos 
proprietários. “Teve muita 
coisa que não pudemos tirar 
para não atrapalhar a perícia 
e também outras que não 
sabemos se vamos poder 
vender por causa do cheiro”, 
lamentou Kátia Péder.

Ainda não há detalhes 
sobre a perícia e os bombei-
ros permaneciam no local 
durante a tarde de ontem 
fazendo o rescaldo.

O incêndio começou por 
volta das 12h da quarta-feira 
(4). Para combater as cha-
mas, os bombeiros de Altô-
nia contaram com a ajuda 
de voluntários de municípios 
da região e cerca de 300 mil 

litros d’água haviam sido uti-
lizados até o final da tarde de 
ontem. Apesar das grandes 

proporções, não houve regis-
tro de feridos. As causas 
ainda serão apuradas.

ESTRUTURA onde ficam as gôndolas não foi atingida e espaço pode voltar 
a ser utilizado
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Apreensão
na região

Durante uma fisca-
l ização realizada na 
manhã de ontem (quin-
ta-feira, 5), fiscais do 
escritório regional do 
Instituto Água e Terra 
( IAT)  de Umuarama 
apreenderam 29 pássa-
ros da fauna silvestre 
nativa nas cidades de 
Cafezal do Sul, Perobal e 
Mariluz. A ação ocorreu 
durante um trabalho de 
rotina que passava por 
municípios que integram 
a o escritório regional.

Segundo os fiscais, 
grande par te das aves 
estava sem as ani -
lhas de identificação e 
nenhuma documenta-
ção, além de que seus 
criadores eram amado-
res ou clandestinos.

No decorrer da ação, 
quatro pessoas foram 
autuadas e respon-
derão administrativa-
mente e criminalmente 
pelo crime, sendo que a 
multa por cada pássaro 
mantido irregularmente 
é de R$ 500.

Fo ram encon t r a -
dos em cativeiro sem 
a devida permissão, 
licença ou autorização da 
autoridade competente 
os seguintes pássaros: 
azulão, canário da terra, 
coleirinha, melro, pás-
saro preto e trinca ferro. 
De acordo com os fiscais 
do IAT, alguns dos pássa-
ros serão imediatamente 
inseridos na natureza 
e o restante aguardará 
período de adaptação.

ALÉM de um jabuti, foram apreendidos outros 30 pássaros silvestres em Cafezal 
do Sul, Perobal e Mariluz

ALEX MIRANDA

Olho na tela
Os apoios eleitorais em vídeo 
do presidente da República, Jair 
Bolsonaro, estão na mira de 
opositores em Brasília, que estudam 
cada cenário para achar brecha para 
denunciá-lo por abuso de poder. 
Até ontem, nada oficialmente, mas 
advogados eleitorais de partidos 
buscam imagens nas quais ele esteja 
dentro do Palácio do Planalto ou do 
Palácio da Alvorada pedindo apoio 
a candidatos aliados. Os vídeos são 
distribuídos via WhatsApp pelo staff 
do presidente para alguns poucos 
candidatos os quais ele apoia Brasil 
adentro.

Lobo velho
Não é um movimento solitário 
o protagonismo do vice-
presidente, general Mourão, nas 
críticas recentes a Bolsonaro, 
contraraindo o chefe. A caserna o 
incita, discretamente.

Corneta
Militares - e são milhares deles, 
já - que ocupam cargos do 
primeiro a terceiro escalões na 
Esplanada temem perder seus 
empregos para apadrinhados 
dos partidos do Centrão.

Jeito B
Bolsonaro esboça minirreforma 
ministerial para fevereiro. Pelo 
menos três ministérios terão 
mudanças e muita gente do 
quepe vai rodar. Na lista há 
nomes desconhecidos para os 
comandos das pastas.

Vergonha
Com centenas de milhões de 
reais no Orçamento anual, o 
STJ mostrou um pouco do que 
é o Judiciário brasileiro: muita 
pompa, sedes bonitas, togas 
lustradas e nenhuma segurança 
digital. Hackers invadiram 
os arquivos do Tribunal e 
criptografaram tudo. Até ontem 
à noite, os técnicos de força-
tarefa das Cortes não sabiam 
como resolver.

Vírus judicial
O hackeamento do STJ já rendeu 
extra-Corte. Alguns brasileiros 
receberam e-mails, com origem 
duvidosa, avisando de processos 
na Corte e um link com vírus. 
Pior, os hackers poderão ter 
acesso a processos sigilosos e 
até quem é investigado pela PF. 

Apagão
Situação continua crítica no 
Amapá, com todo o Estado 
sem energia desde terça à 
noite. Povo busca água no Rio 
Amazonas para banho e para 
cozinhar. Água mineral esgotada 
nas gôndolas. Mercados e 
açougues perderam carnes e 
perecíveis. Gerador do hospital 
estadual em Macapá é velho 
e requer cuidados. Torres de 
celulares, que operam com 
bateria estática, também podem 
falhar nas próximas horas. 

Energia humana
A força-tarefa de vários órgãos 
prometia para ontem à noite o 
restabelecimento de pelo menos 
50% da energia no Estado, 
após incêndio que atingiu casa 
de máquinas na hidrelétrica 
Coaracy durante um temporal, 
que causou o apagão.

Gol contra
Um ex-empregado de 
multinacional brasileira perdeu 
ação em que pedia indenização 
por ter se machucado numa 
partida de futebol no Chile, 
em confraternização de 
colaboradores. A Segunda Turma 
do TRT da 21ª Região (RN) não 
reconheceu acidente de trabalho, 
evidente. Ele já tinha recebido 
mais de R$ 230 mil do seguro.

Melhor destino 
Portugal é tetra. A querida terra 
mãe ganhou novamente o World 
Travel Awards, edição Europa. O 
país queridinho dos brasileiros 
foi escolhido como o principal 
destino turístico do continente 
pelo quarto ano seguido. 

OAB Mulher
Ao contrário do publicado ontem, 
a OAB nacional se posicionou, 
sim, sobre o caso da sentença do 
estupro contra a jovem Mariana 
Ferrer - humilhada pelo advogado 
de defesa do acusado, sob vista 
grossa do juiz (já denunciado 
ao CNJ). A Comissão Nacional 
da Mulher Advogada soltou 
nota de repúdio.
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Justiça suspende a cobrança do 
Funrural em favor de cooperativa

A Justiça Federal de Umuarama 
concedeu liminar em favor da Pri-
mato Cooperativa Agroindustrial 
para suspender a cobrança do Fun-
rural em contratos de integração 
vertical que a cooperativa possui 
com seus cooperados. A decisão, 
datada de 14 de outubro de 2020 
e proferida nos Autos n. 5003028-
39.2020.4.04.7016, impede que 
a União cobre os valores objeto de 
dois Autos de Infração lavrados 
contra a cooperativa até o julga-
mento da ação judicial.

CASO
A discussão tem como pano 

de fundo o chamado contrato de 
integração ver tical, pelo qual a 
cooperativa compra os insumos 
utilizados na produção de suínos 

Tranquilidade ao cooperado
Para o advogado da cooperativa, Gustavo Becker Feil, a decisão corrige inter-

pretação equivocada da RF que gerava preocupação no meio cooperativista. “A 
decisão traz tranquilidade para a cooperativa e corrige um erro da Receita Federal. 

O entendimento da COSIT que serviu como base para os Autos de Infração igno-
rava a autorização da própria Lei da integração vertical”.

Gustavo ressalta que embora a decisão ainda seja liminar, “é importante 
porque serve como um reconhecimento da procedência dos argumentos que as 

cooperativas sempre levantaram nesse período contra a interpretação da Receita 
Federal. Ao final do processo temos grande expectativa de que as cobranças sejam 

completamente anuladas”.

Liminar concedida
A Primato, discordando do entendimento da RF, ajuizou ação judicial para 

anular os Autos de Infração que foram lavrados contra ela, pedindo que fosse con-
cedida a liminar para suspender as cobranças até o final julgamento do processo. 
Elencou que a Lei prevê que a integração vertical entre cooperado e cooperativa 
é permitida, que o entendimento da RF viola a determinação constitucional de 
tratamento favorecido ao ato cooperativo e que o congresso já editou nova Lei 

revogando expressamente o entendimento da Receita.
O Juiz Federal João Paulo Nery dos Passos Martins, da 2ª Vara Federal de Umua-

rama, deu razão à cooperativa e concedeu a liminar. Na decisão, reconhece que o 
entendimento da COSIT é equivocada. Para o Juiz, a Lei é clara ao permitir que coope-
rativa e cooperado firmem o contrato de integração vertical, bem como que exigir a 

cobrança na forma em que proposta pela RF acabaria impondo tratamento tributário 
mais gravoso ao cooperativismo, fato que viola a Constituição Federal.

(leitões, ração, vacinas etc.) e 
entrega tais produtos ao coope-
rado para que este se encarregue 
da produção. Ao final do ciclo, os 
suínos são devolvidos à coope-
rativa integradora, sendo que o 
mesmo recebe por par te da pro-
dução de acordo com a produtivi-
dade obtida e preço de mercado 
ou pré-estabelecido.

RECEITA FEDERAL
Para a Receita Federal, as 

cooperativas, ao receberem de 
volta a produção do cooperado, 
deveriam efetuar a retenção 
do Funrural sobre a totalidade 
da produção devolvida e não 
somente sobre a parcela que é 
paga ao cooperado. Este enten-
dimento foi objeto da Solução de 

Consulta da Coordenação-Geral 
de Tributação da Receita Fede-
ral (COSIT) e pegou todo o setor 
cooperativista de surpresa, já 
que a retenção sempre foi feita 
apenas com base no valor repas-
sado ao cooperado.

Com a nova orientação, a 
Receita Federal passou a autuar 
as cooperativas que praticavam 
o contrato de integração ver tical 
com seus cooperados e que não 
haviam efetuado a retenção do 
Funrural nos moldes que entendia 
devido. Além de responsabilizar 
as cooperativas pelo tributo não 
retido, aplicava multa de 150% 
do valor do tributo não pago. 
Somente na região oeste do 
Paraná as cifras das autuações 
foram milionárias. 

Morte pela covid-19
A Secretaria de Saúde de Cru-

zeiro do Oeste confirmou ontem 
(5) a quar ta mor te de paciente 
infectado pela covid-19. Trata-
-se de um homem de 87 anos 
com comorbidades, que encon-
trava-se hospitalizado na UTI. 
Além do óbito, o novo boletim, 
divulgado também na manhã de 
ontem, registra mais 2 casos 
positivos para a covid nas últi-
mas 24 horas. Os pacientes 
são um homem e uma mulher. 
Não foram informados idade ou 
estado de saúde deles.

O município chega aos 223 
casos confirmados desde o início 
do acompanhamento feito pela 
Secretaria. Deste total, 185 pes-
soas são consideradas recupe-
radas e, com o óbito confirmado 
nesta quinta-feira, agora são 4 
mortes em decorrência da doença.
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Punição do TJD pode dar título  
da Série Ouro ao Umuarama
Imbróglio envolvendo a Federação 

Paranaense de Futsal, Liga Paraná e 
os times que disputam as duas com-
petições continua. Na noite da quarta-
-feira (4), o TJD confirmou a suspensão 
dos 11 times que disputam as Séries 
Ouro e Prata, e também a LFP, sob a 
alegação de descumprimento de regu-
lamento por participar de competição 
não reconhecida pela FPFS.

Com isso, Umuarama, Ampére, São 
José dos Pinhais e Pato Futsal são os 
‘sobreviventes’. Porém, após encerrada 
a primeira fase, apenas o Umuarama se 
classificou para a sequência do campeo-
nato, o que pode gerar uma nova situa-
ção jurídica. O time do noroeste entende 
que deve ser declarado o campeão por 
ter sido o único a avançar de fase.

A problemática também envolve 
a temporada do ano que vem. Com 
a suspensão, a Série Ouro poderá 
ser integrada por um número recorde 
de equipes que subirão da Prata ou 
serão convidadas.

Por conta disso, as três divisões 
do futsal paranaense terão suas 
rodadas adiadas.

Após ser encerrada a primeira fase do 
Paranaense de Futsal Série Ouro, organi-
zada pela Federação Paranaense de Fute-
bol de Salão, começou a ventilar nos bas-
tidores o possível julgamento das equipes 
participantes na Liga Futsal Paraná.

O assunto ganhou corpo e ênfase 
na imprensa espor tiva do Paraná, 
com a possibilidade da exclusão das 
equipes nas competições organiza-
das pela federação.

A comissão formada para julgar as 
equipes apresentou parecer pela exclu-
são das mesmas das competições, 
inclusive com aplicação de multas para 
as reincidentes, no caso, Cascavel e 
Foz, que já haviam sido excluídas em 
2019, porém, retornaram após acordo 
entre LFP e FPFS. Em nota, a LFP enu-
merou os pontos que fazem com que 
os filiados da liga, deixem de disputar 
as competições organizadas pela FPFS.

TJD suspendeu 11 times e Umuarama foi o único entre os ‘sobreviventes’ a se classificar para a sequência 
do campeonato

ALEX MIRANDA

Desistência dos Clubes
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Responsabilidade
Os candidatos a prefeito e vereador 
intensificam os esforços pela 
conquista de votos e uma das 
estratégias mais presentes é a 
visitação a empresas. Em termos 
gerais, ainda bem, está sendo 
observado o cumprimento 
dos principais protocolos de 
segurança, algo fundamental 
durante a pandemia. Que continue 
assim até o pleito.

Sabadão na área
A maioria dos associados consultados 
revela ter gostado muito das recentes 
campanhas capitaneadas pela Aciu, 
Dia das Crianças e Umuarama Liquida. 
Agora é a vez do Sabadão. Serão dois 
em novembro (7 e 14). Promoções, 
muito tempo (até 17h) e protocolos 
de saúde em dia para compras 
tranquilas e criteriosas. Aproveite.

Solidariedade em alta
O Conselho do Jovem Empresário 
(Conjove) comemora o êxito em 
mais uma empreitada exemplar, a 
feijoada drive thru em prol da Saau, 
no último final de semana. Também 
agradece a todos que colaboraram 
e tornaram possível repassar um 
montante em dinheiro e uma 
quantidade expressiva de rações 
para cães e gatos do abrigo. Show.

Cidades
Uma webinar altamente 
recomendável, Construindo Hoje 
Cidades Resilientes e de Futuro, 
reunirá Márcia Santin e o ex-prefeito 
de Maringá, Silvio Barros. O convite 
é do Conselho de Desenvolvimento 
de Mundo Novo (MS) e da 

associação comercial local. Somos 
todos responsáveis pela cidade que 
queremos. Na próxima segunda (9), 
a partir das 19h - https://youtu.be/
KYy0h7znGRA.

Em ascensão
O Índice de Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF), aferido pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC) e pela Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio), registrou a 
terceira alta consecutiva, passando de 
88,4 pontos em setembro para 91,1 
pontos no mês passado.

Temporários
A contratação de trabalhadores 
temporários será maior esse ano, 
segundo sondagem da Fecomércio. Para 
recompor o quadro funcional reduzido 
durante a pandemia, 25,5% das empresas 
do setor terciário pretendem contratar 
temporários neste fim de ano. Em 2019 
esse percentual foi de apenas 8,9%.

Novembro Azul
A Aciu apoia e destaca ações de 
conscientização referentes ao Novembro 
Azul. Criada em 2003, na Austrália, 
com o objetivo de conscientizar a 
população masculina sobre a prevenção 
e diagnóstico precoce do câncer de 
próstata, a campanha prima por estimular 
os hábitos dos homens no sentido de 
dedicar mais atenção à saúde de uma 
forma geral.

O mais comum
O câncer de próstata, tipo mais comum 
entre os homens, é a causa de morte 
de 28,6% da população masculina que 

desenvolve neoplasias malignas. No 
Brasil, um homem morre a cada 38 
minutos devido ao câncer de próstata, 
segundo os dados mais recentes do 
Instituto Nacional do Câncer (Inca).

Pioneiro
Um projeto pioneiro busca inibir fraudes 
e trazer mais segurança jurídica nos 
processos que envolvem os cartórios. 
A proposta é que todas as assinaturas 
de reconhecimento de firma passem 
por um confronto da biometria, 
usando como base o banco de dados 
biométricos do governo estadual.

Inovação e segurança
Um projeto-piloto deverá englobar, 
em pouco tempo, todos os 1.160 
estabelecimentos do Estado. 
Especialistas avaliam que o serviço 
certamente trará segurança 
jurídica e mais tranquilidade para 
os negócios, coibindo fraudes no 
sistema. O Paraná tem a maior base 
de dados biométricos do País.

Dica Sebrae
Para quem não faz parte da área 
jurídica, entender os termos 
do direito e lidar com questões 
relacionadas a esse assunto em um 
pequeno negócio pode parecer algo 
complicado. É o que desmistifica 
a segunda temporada do podcast 
PODcrer. Confira todos os episódios 
já produzidos acessando o Spotify - 
https://spoti.fi/3l1FoFY.

Inscrições abertas
Seguem abertas as inscrições para 
o primeiro curso de técnico em 
comércio gratuito do Estado. O 
projeto é uma iniciativa do colégio 
estadual Vereador José Balar e  foi 
aprovado recentemente pelo MEC, 
contando com o respaldo da Aciu.  A 
duração é de um ano. Ligue para (44) 
3622-1872 para mais informações. 
O link para as inscrições é  https://
forms.gle/qRzP48EdnqkSYBiS7.

“Apressa-te a viver bem e pensa 
que cada dia é, por si só, uma vida” 
- Sêneca

Excelente semana

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

Talvez você conclua a compra ou venda de um imóvel, feche 
um acordo importante ou ainda consiga um novo emprego, se 
é isso que está procurando. Aproveite o final do dia para dar 
mais atenção aos assuntos domésticos e familiares. 

Touro 21/04 a 20/05
Os negócios estão avançando devagar, porém firmemente. Os 
bons resultados começarão a aparecer e isso vai te deixar oti-
mista em relação ao seu futuro. No âmbito da saúde, é hora de 
resolver um problema que vem te incomodando há algum tempo. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Se surgir algum pepino, inspire, respire e não pire! Considere 
todas as possibilidades que você tem diante de si para con-
tornar os principais desafios e planeje bem o seu dia para 
poder se dedicar também aos seus afazeres profissionais, 
que poderão ser prejudicados.

Câncer 21/06 a 21/07
Se você não tomar seu paracetaloka direitinho, pode causar 
estragos nos seus relacionamentos, sejam eles familiares ou 
profissionais. Você pode até mesmo pensar em investir em 
novas tecnologias que o farão avançar ainda mais rumo às 
metas que tem ambicionado.

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
Alguns assuntos familiares serão prioridade e pode rolar até 
mesmo a necessidade de investir em uma reformar da casa ou a 
compra de outro bem imobiliário que você ambiciona há tempos. 

Aquário 21/01 a 19/02
Hoje as tensões diminuem e as tarefas do dia a dia devem pare-
cer mais fáceis e leves. No trabalho, você receberá elogios e 
poderá considerar algumas propostas atraentes que lhe serão 
feitas no campo profissional. 

Peixes 20/02 a 20/03
Hoje o foco de suas atividades será provavelmente voltado para os 
assuntos familiares. Sua ajuda será imprescindível para resolver 
definitivamente um assunto difícil que atrapalha o seu convívio. 

No ambiente profissional, sua disponibilidade com colegas e 
chefes tornará o clima mais leve e, caso você seja autônomo, 
terá a possibilidade de obter um bom resultado de suas ini-
ciativas profissionais. 

No ambiente de trabalho , o clima será de total good vibes e 
seus colegas devem se mostrar superdispostos a colaborar. 
Além disso, você deve sentir que seu empenho profissional 
está sendo reconhecido pelos seus chefes e talvez você sinta 
vontade e ânimo para apresentar alguma ideia ou um novo 
projeto que esteja ainda em gestação.

Assuntos relativos ao campo profissional devem ganhar a sua 
atenção de forma positiva. Você vai começar a colher os bons 
resultados de seus esforços e deve sentir uma grande satisfação. 

Você vai se sentir um pouco mais otimista e pode pensar 
em focalizar com mais esperança os seus objetivos profis-
sionais , sentindo que suas iniciativas podem estar dando 
mais certo. Considere todas as possibilidades que lhe são 
propostas mesmo que lhe pareçam difíceis à primeira vista. 

A conjunção de Júpiter a Plutão facilita os financiamentos 
bancários, caso você precise. E como hoje é sexta feira e 
você pode começar a pensar num merecido descanso no final 
de semana que se aproxima, afaste as preocupações de seus 
pensamentos e bole um programa com o crush.

Solução

BANCO 26
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DOMADORTR
COLAASI

CORDI
DIDE

MATEANOS
SERFILAT

RDIASTO
CA

LOSACEM
DISCIPLINA

ACCO
SDG

LAVAAJATO

P

Informa-
ção do
calen-
dário

Iberê
Camargo,

pintor

Peixe
fluvial
(bras.)

Aumenta
a pressão
arterial

Thiago 
Rodrigues,

ator

Assim, em
espanhol

Principal
órgão da
digestão

Renato
Aragão
na TV

Bebida 
tradicio-
nal do
gaúcho

Divisões
da idade

Dez, em
inglês

Santo
(abrev.)

São cau-
sados pe-
lo sapato
apertado

Matéria
escolar

Cintura
de calças
e saias

Antecede 
ao "K"

Significa
"Getúlio",
em FGV

Local em
que se
limpam
carros

Medida
agrária

Festa com
barracas

Bordas do
chapéu
Cobalto

(símbolo)

Amansador
de leões

Luiz (?)
da Silva:

Lula
Teste psi-
cológico
(sigla)

Período de
24 horas

Pedaço de
madeira

"Amiga"
de fulana

Habitar 

Raça canina
nacional
Operação
bancária

Carne de
assados
Serve de
modelo

Prática
saudável

Hiato
de "voo"

Texto es-
crito pelo
redator-
chefe

Shopping-
center

Preposição
essencial
Vinda ao
mundo

Assegu-
rado

Violar o
direito de

(?)
Supremo:

Deus

Substância
aderente
A da paz
é branca

3/así — tat — ten. 4/posa. 5/lasca — piaba.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Se alguém lhe bloquear a 
porta, não gaste energia com o 
confronto. Procure as janelas.  

(Augusto Cury)

Cereja 
no Bolo

A coluna destacas pa-
rabéns os  leitores do 
Jornal Tribuna Hoje 

News que comemoram 
aniversário. Nesta 

sexta (6)  vivas para 
Clayton Perin, Renilde 

Alvarenga e Maria 
Augusta Gomes, . No 
sábado (7) vivas para 
Claudio  Orsi, Danieli  
Baquetti dos Santos, 

Francislaine Ruiz e Re-
nata  Laranjeiras Vilar. 
No domingo  (8) vivas 
para Dulcineia Zanfer-
rari da Rocha,Paulo 
Rocha, Inês Hemelli, 

Eduardo Bergamaschi e  Elizabeth Trentini 
Stevanato.  Na segunda (9) parabéns para 

Delegado Fernando, Antônio Américo, 
Emanuel Alves e Silvana Maia Guimarães dos 

Santos. Da coluna: felicidades!

TEEN!
Todo aquele que busca evolução, tem momentos altos e baixos, mas com a finalidade de uma 
boa desenvoltura no final, e a MISS TEEN SANTA FÉ UNIVERSE 2020 não seria diferente, ela 
que está em confinamento em Foz do Iguaçu  para o MISS TEEN PARANÁ UNIVERSE 2020, 

com todos os critérios e quesitos básicos para um bom desempenho ao decorrer do concurso 
que acontecerá amanhã (7), com base, ADRIELE JULIANE KNOOR, tem suas rotinas diárias de 
alimentação correta, além, da prática de exercícios físicos diários, e não podemos esquecer 
das aulas de Andamento e Postura acompanhado e ministrado por DONATTO DOS ANJOS, que 

há  5 meses vem fazendo esse trabalho de preparação no que se diz respeito a passarela, além 
de aulas de oratória, também orientado por um profissional da área, com todos os cuidados e 
determinação, Ela está  confiante e pronta pra essa mais nova etapa, representar sua cidade 

em um concurso estadual. Produção: Donatto dos Anjos e Luccas Roberto

FER STEIN FOTOGRAFIA



13SOCIALUMUARAMA, 6 DE NOVEMBRO DE 2020

Parabéns & parabéns! 

Hoje os aplausos vão para ela, Evellyn Wietzkoski, pelo sucesso 
do 19º Encontro Anual de Iniciação Científica da Unipar, realizado 
no final de outubro, desta vez por webconferência. O evento abriu 
espaço para a exposição de mais de dois mil estudos acadêmicos, 
mobilizando, nos bastidores, cerca de 250 pessoas, entre profes-

sores, estudantes e colaboradores técnicos da Instituição e, ainda, 
supervisores do Ministério da Educação. Na foto, de arquivo, a 
professora Evellyn, que é coordenadora do setor de Pesquisa e 

Extensão da Unipar, posa com o marido Ricardo Lovato.

ARQUIVO PESSOAL

Então, é Natal!
O Sistema Fecomércio Sesc Senac 

Paraná iniciou a Campanha do Brin-
quedo 2020, que vai até o dia 16 de 
Dezembro.Podem ser doados brinque-
dos novos ou usados, mas que este-
jam em boas condições. As doações 
serão destinadas para as instituições 
cadastradas. Postos de coleta: Sesc, 
Senac, Tiro de Guerra, empresas e 

condomínios parceiros. A felicidade 
de uma criança não tem preço, tem 
solidariedade. O Sesc Umuarama fica 
na Rua Domingos G. de Paula, 2700.

Vá até a praça!
A Secretaria Municipal de Saúde vai 
oferecer mais opções para os pais 

levarem suas crianças de um a cinco 
anos incompletos para receberem 

as gotinhas contra poliomielite, no 
sábado (7) para vacinarem nas praças 
Santos Dumont e Miguel Rossafa, das 
8h às 20h – direto, sem intervalo – 

para aqueles que ainda não receberam 
a dose. A única recomendação é que 
os pais ou responsáveis levem a car-
teirinha de vacinação da criança. Não 
deixe de vacinar e ajude a garantir a 

saúde das crianças.
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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



15LOCALUMUARAMA, 6 DE NOVEMBRO DE 2020

 EXTRAVIO DE ALVARÁ 
SOUZA CRUZ LTDA, inscrita sob 
nº CNPJ 33.009.911/0371-30, 
estabelecida Rua Dr. Camargo, 
4691, Centro, CEP 87.502-010, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu alvará 
municipal nº 25.161. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

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

A Unipar, por meio dos cursos 
de Administração e Ciências 

Contábeis, Unidade de Francisco 
Beltrão, promoveu banca 
interna dentro do cronograma 
de atividades do Projeto Startup 
Garage, uma parceria com o 
Sebrae. A primeira banca, para 
a apresentação dos projetos 
desenvolvidos pelos alunos, é uma 
etapa do Garage, que conta no 
total com três bancas.

A primeira, a banca interna, 
é composta por professores da 
Instituição. A segunda banca será 
composta por consultores do 
Sebrae e a terceira e última, por 
investidores para a viabilização e 
alavancagem dos projetos.

O consultor do Sebrae, Hector 
Felipe Cabral, acompanhou os 
trabalhos, que foram realizados 
on-line, pela plataforma Zoom.

O Projeto Startup Garage tem 
por objetivo incentivar os alunos 
para o empreendedorismo, 
criando um ambiente de inovação, 
resultando em um modelo de 
negócio para a venda de bens ou 
a prestação de serviços, ou ainda 

para agilizar processos dentro de 
uma organização.

De acordo com o professor Idair 
Edson Marcello, coordenador 
dos cursos de Administração e 
Ciências Contábeis da Unipar, 
o Projeto Startup Garage está 
em sua segunda edição, na 
Universidade, e os modelos de 
negócio criados pelos alunos 
são incubados na estrutura da 
Prefeitura Municipal, no parque 
de exposições. “É uma importante 
ação para a geração de renda 
e trabalho, incentivando o 
empreendedorismo aos nossos 
alunos”, afirma.

O encerramento será no dia 27 
deste mês, com a banca final.

Projeto Startup Garage da Unipar e 
Sebrae realiza 1ª banca

INOVAÇÃO

Avaliação aconteceu de forma remota

Registro de novos
23 casos de covid
O aumento expressivo nos casos 

de covid-19 em Umuarama reacende 
o sinal de alerta para importância das 
medidas preventivas. As autoridades 
de saúde reforçam o apelo à popu-
lação para não relaxe nos cuidados, 
como uso correto da máscara, higieni-
zação constante das mãos com álcool 
gel 70%, distanciamento social, que se 
evite aglomerações e que não compar-
tilhem objetos pessoais.

Ontem (5), foram confirmados 23 
novos casos da doença, com muitos 
pacientes jovens (são 14 positivos 
abaixo dos 40 anos). Tiveram diagnós-
tico positivo para o novo coronavírus 12 
mulheres com idades de 24 anos (três), 
27, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 44 e 52, 
um adolescente de 16 anos e mais 10 
homens de 22, 29, 30, 39, 42, 45, 53, 
56, 62 e 68 anos. Com isso, o total de 
umuaramenses positivados saltou para 
1.381, dos quais 1.223 já estão recu-
perados e 22 morreram.

CONTAMINADOS
A cidade tem hoje 132 pessoas 

contaminadas pelo coronavírus em 
isolamento domiciliar, uma delas inter-
nada em leito de UTI e três em enfer-
marias, além de 387 com suspeita de 
infecção – uma das quais hospitalizada 
em enfermaria. Já foram descartadas 
5.354 suspeitas da doença, dentre 
as 7.122 notificações registradas 
desde o início da pandemia. Na rede 
hospitalar, três pacientes da cidade e 
região ocupam leitos de UTI Covid (dos 
10 disponibilizados pelo SUS) e sete 
pacientes estão internados em enfer-
marias – restando três leitos desocu-
pados nesta quinta.
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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

Quem já estuda na Unipar pode se inscrever até o final do mês pela internet

FIES PARA MATRICULADOS

A Universidade Paranaense 
– Unipar está com vagas 

remanescentes do FIES (Fundo de 
Financiamento Estudantil) para 
alunos matriculados, em qualquer 
série do curso de graduação. O 
prazo para inscrição segue até o 
dia 27 deste mês.
A inscrição é feita pela internet 
no site do Ministério da Educação 
[fies.mec.gov.br]; importante 
ressaltar que a classificação é por 
ordem de inscrição. Portanto, 
o quanto antes o estudante se 
inscrever, mais chance terá. 
Documentação e outras 
informações também estão 
muito bem explicadas no site do 
Ministério da Educação. A taxa de 
juro, que pode ser zero, depende 
da renda familiar do estudante 
[renda mensal bruta, por pessoa, 
de três salários mínimos].
O objetivo do FIES é conceder 
financiamento a estudantes 
matriculados em cursos 
superiores de instituições 
privadas, com avaliação positiva 
nos processos conduzidos pelo 
MEC. E a Unipar tem excelente 
avaliação.
Em 2018, para garantir uma 
melhor gestão do fundo e maior 
acesso de estudantes de famílias 
de baixa renda, o programa 
passou por remodelações, dando 

Unipar tem vagas para alunos que precisam do 
financiamento para continuar os estudos 

origem ao ‘Novo FIES’, que 
divide o programa em diferentes 
modalidades, autorizando juro 
zero a quem mais precisa e uma 
escala de taxas que varia de 
acordo com a renda familiar do 
candidato.

Garanta sua vaga!
Aproveite a oportunidade, 

financie seus estudos, 
conquiste seu diploma e 

comece a pagar só depois de 
se formar 

Entre os cursos que mais têm vagas está o de Medicina Veterinária 
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