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Projeto de Lei prevê 
enfermeiras obstetras 
nas maternidades 
do Paraná
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Município pede ao governo 
que reative os leitos covid
Diante do aumento do número de casos suspeitos e confirmados de covid-19 
e do aumento de internações, a Prefeitura de Umuarama está solicitando ao 

governo do Estado a reabilitação de leitos hospitalares para atender umuaramen-
ses infectados pelo novo coronavírus. l Pág. 8e9

Termina hoje a 
propaganda eleitoral 
gratuita nas emissoras 
de rádio e de TV 

Estudante é capturado 
nu pela PM tentando 
invadir residência 
na madrugada 

Proposta 
Após a sinalização de greve de funcionários da Viação 

Umuarama, a diretoria da concessionária decidiu apresentar 
uma proposta ao Sintrau (Sindicato dos Trabalhadores do 
Transporte Público de Umuarama), que será analisada em 

nova assembleia. Até então, a empresa havia repassado aos 
trabalhadores que não haveria reajuste salarial.  l Pág. 6
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Candidato preso
Em Quarto Centenário, (78 km de Umuarama) o Ministério Público 
do Paraná deflagrou a Operação Bom Preço, com o cumprimento 
de quatro mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª e 2ª 
Promotorias de Justiça de Goioerê, sede da comarca. Agentes do 
Gaeco cumpriram uma das ordens no gabinete do presidente da 
Câmara Municipal, outro na sua residência, em um terceiro num 
mercado e na residência da suposta dona do mercado. Claudinei 
Carlis, que concorre à Prefeitura, foi preso em flagrante por posse 
ilegal de arma de fogo e munição.

Esquema
Foi apurada uma simulação 
da venda do mercado 
(propriedade do vereador) 
para uma funcionária. A venda 
supostamente simulada (por 
R$ 80 mil em 40 prestações 
de R$ 2 mil, valor e condições 
incompatíveis com o faturamento 
do mercado) teria sido feita 
um dia antes da diplomação 
do vereador, com o objetivo de 
manter contrato de fornecimento 
que o estabelecimento possuía 
com o Município e afastar a 
incidência dos dispositivos da 
Lei Orgânica e do Regimento 
Interno da Câmara que 
proíbem a contratação com o 
Município de pessoas jurídicas 
administradas por membros 
do Poder Legislativo. Entre 
2017 a 2020, o mercado 
recebeu mais de R$ 1 milhão 
em decorrência do contrato.

Transferência irregular
O Tribunal de Contas do Paraná julgou irregular a Prestação 
de Contas de Transferência Voluntária de R$ 4.199.533,06 
repassados pela Prefeitura de Goioerê ao Instituto Corpore 
para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida. Por meio do 
convênio, a organização da sociedade civil de interesse público 
deveria promover a qualidade de vida e saúde do ser humano, 
o saneamento básico e a defesa e preservação do meio 
ambiente no município. No entanto, ao analisarem as contas da 
parceria ativa de 2006 a 2008, os conselheiros concluíram que 
não houve comprovação do emprego dos recursos repassados 
para a finalidade prevista no termo de parceria.

Restituição dos valores
Assim, eles deliberaram que a integralidade dos valores 
entregues deve ser restituída, de forma solidária e corrigida 
monetariamente, ao tesouro de Goioerê pelo Instituto, por sua 
ex-presidente e pelo então prefeito do município naquela gestão. 
Foi determinado que cópias da decisão fossem encaminhadas 
para o Ministério Público, para que a instituição adote as 
medidas que entender cabíveis a respeito do caso.

Continua dono
O MPPR levantou indícios de 
que a propriedade continua 
sendo do investigado, pois existe 
a permanência do fornecimento 
de energia elétrica e do 
endereço eletrônico dele como 
responsável, uso de veículo 
do investigado para atividades 
da empresa, inclusive entrega 
de compras, manutenção 
de familiares próximos do 
vereador como funcionários 
e em cargos de comando da 
empresa, impossibilidade 
de a compradora pagar o 
preço combinado e o fato de 
a transferência ter sido feita 
um dia antes da posse do 
investigado no Legislativo. 
Houve a apreensão de 
documentos, cheques e dinheiro 
em espécie, além de um revólver 
calibre 32, uma caixa com 46 
munições e R$ 13.138,00.
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Projeto prevê obstetras em
todas as maternidades do PR

Prestar a todas as gestantes 
atendidas nas redes pública e pri-
vada de saúde um atendimento 
individualizado e humanizado 
na assistência ao par to e nasci-
mento, direcionando a atenção à 
mulher e à família. É o que propõe 
o projeto de lei 609/2020, que 
tramita na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep). A proposta trata 
da presença de profissionais de 
enfermagem obstétrica em mater-
nidades, casas de parto, estabe-
lecimentos hospitalares congêne-
res de todo o estado. 

Segundo o projeto, esses 
estabelecimentos devem dispor 
de enfermeiros obstétricos em 
número adequado, de acordo com 
o número de partos, para atendi-
mento durante todo o período de 
trabalho de par to, par to e pós-
-parto. Esses profissionais ficam 
autorizados, de acordo com o texto, 
a realizar todos os procedimentos 
previsto na legislação específica da 
enfermagem obstétrica, conforme 
determina a resolução que trata 

Advertência
Os estabelecimentos privados que não cumprirem os termos da proposta 

receberão uma advertência dos órgãos competentes na primeira ocorrência. 
Caso o descumprimento da lei se repita, as instituições hospitalares privadas 
terão que pagar multa no valor de 1.000 Unidades de Padrão Fiscal do Paraná 

(UPF-PR). Em novembro, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, uma UPF-
-PR equivale a R$ 107,54. Caso instituições públicas de saúde não cumprirem 

o disposto na proposta, o dirigente da unidade será afastado e serão aplicadas 
penalidades previstas na legislação. Se o projeto for aprovado, o Executivo regu-

lamentará a lei no prazo de 90 dias após sua publicação. 

Deputado pede cancelamento da 
prova objetiva do PSS da educação

O deputado Soldado Fruet 
(PROS) protocolou ontem (11), 
na Alep, o envio de expediente 
ao governador Ratinho Jr e ao 
secretário de Estado da Educa-
ção, Renato Feder, solicitando a 
revogação ou, no mínimo, a reti-
ficação do Edital nº 47/2020 da 
SEED, visando suprimir a realiza-
ção da prova objetiva do Processo 
Seletivo Simplificado (PSS) para 

do tema assinada pelo Conselho 
Federal de Enfermagem. 

Ainda de acordo com a pro-
posta, os profissionais de enfer-
magem obstétrica deverão prestar 
às gestantes cuidado humani-
zado, conforme previsto nas Dire-
trizes Nacionais de Assistência 
ao Par to Normal, conforme exi-
gido pelo Ministério da Saúde. 
O projeto ainda exige que esses 
profissionais terão que possuir 
cadastro ativo de especialista no 
conselho da classe. 

“A Diretriz Nacional de Assis-
tência ao Par to Natural, elabo-
rada pelo Ministério da Saúde, 

recomenda que os gestores de 
saúde proporcionem condições 
para a implementação de um 
modelo de assistência que inclua 
a enfermeira obstétrica e obste-
triz na assistência ao par to de 
baixo risco por apresentar van-
tagens em relação à redução de 
intervenções e maior satisfação 
das mulheres” diz a justificativa 
do projeto. A proposta é assi-
nada pelo deputado Goura (PDT), 
e pelas deputadas Mabel Canto 
e Cantora Mara Lima, ambas do 
PSC, Maria Victoria (Progressis-
tas), Cristina Silvestri (CDN) e 
Luciane Rafagnin (PT).

contratação temporária de profes-
sores e professores pedagogos 
que atuarão na rede estadual de 
ensino. “A exigência da realização 
de prova objetiva desvirtua toda a 
lógica de celeridade na contratação 
de pessoal, que é a essência do 
PSS”, justifica o parlamentar.

No requerimento, o deputado 
alega “falta de lógica, inoportunidade 
e inconveniência” na inserção da 

prova objetiva no edital. O deputado 
destaca que “o PSS é um processo 
administrativo que visa a contrata-
ção célere de pessoal para realiza-
ção de atividades temporárias e de 
excepcional interesse público, em 
situações que a concretização do 
certame público ordinário, visto a 
lentidão do seu vagar, acabaria por 
prejudicar mais o interesse coletivo 
do que seu afastamento”.
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Prazo final
da propaganda

Hoje, quinta - fe i ra 
(12) é o último dia para 
a divulgação da propa-
ganda eleitoral gratuita 
no rádio e na televisão 
relativa ao primeiro turno 
(Lei nº 9.504/1997, 
ar t. 47, caput e Código 
Eleitoral, ar t. 240, pará-
grafo único).

Também é o último dia 
para propaganda política 
mediante reuniões públi-
cas ou promoção de 
comícios e utilização de 
aparelhagem de sonori-
zação fixa, entre as oito 
horas e as vinte e quatro 
horas, com exceção do 
comício de encerramento 
da campanha, que poderá 
ser prorrogado por mais 
duas horas.

Esta quinta - fe i ra, 
também é o ú l t imo 
dia para a realização 
de debate no rádio e 
na televisão, admitida 
sua extensão até as 
sete horas do dia 13 

de novembro de 2020.
Imprensa escrita e 

fiscalização
Já a sexta-feira (13), é 

o último dia para a divul-
gação paga, na imprensa 
escrita, de propaganda 
eleitoral e a reprodução, 
na internet, de jornal 
impresso com propa-
ganda eleitoral relativa 
ao primeiro turno.

Já o sábado (14), é o 
último dia para a propa-
ganda eleitoral mediante 
alto-falantes ou amplifica-
dores de som, entre as 
8h e as 22h nos termos 
da Resolução do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) 
que disciplina a propa-
ganda eleitoral.

Ainda neste sábado, é 
também o último dia, até 
as 22h, para a distribui-
ção de material gráfico, 
caminhada, carreata ou 
passeata, acompanhados 
ou não por carro de som 
ou minitrio.

Transporte público
durante as eleições
Os eleitores de Umua-

rama terão acesso ao 
transpor te coletivo no 
domingo (15), dia em que 
acontecem as eleições 
2020, de acordo com a 
viação Umuarama, con-
cessionária responsável 
pelo transporte público no 
município. Uma nova deci-
são poderá ser tomada 
pelo Centro de Opera-
ções de Enfrentamento à 

Covid-19 (COE), que reúne 
profissionais da saúde e 
gestores de Umuarama, 
ordinariamente hoje (quin-
ta-feira, 12) onde possi-
velmente seria discutido 
o assunto. A Viação 
Umuarama se antecipou 
e relatou que o horário 
extraordinário será das 
7h às 18h, seguindo os 
itinerários que são prati-
cados durante a semana.

Lei de Improbidade
O senador Flávio Arns 
(Podemos) destacou o 
projeto de lei de sua autoria 
que torna mais rigorosas 
as punições para atos de 
improbidade administrativa. 
“Esse projeto de lei garante 
mais rapidez e eficiência 
à Lei de Improbidade 
Administrativa e impõe 
maior rigor ao combate a 
atos ilícitos praticados contra 
a administração pública. O 
combate à corrupção deve ser 
um ato constante observado 
por nós, representantes do 
povo”, afirma Arns.

Auxílio indevido
O TCU divulgou um relatório 
que aponta 903 candidatos 
no Paraná que possuem 
patrimônio acima de R$ 300 mil 
como beneficiários do auxílio 
emergencial até julho. Na 
lista, aparecem 29 postulantes 
ao cargo de prefeito, 34 
ao de vice-prefeito e 830 
candidatos a vereador. 
Curitiba lidera o número de 
candidatos nessa condição.

Portal da Transparência
OAB Paraná lança novo 
Portal de Transparência em 
2021. A reestruturação já 
está em curso e trará um 
detalhamento maior de 
informações. De acordo 
com o diretor tesoureiro da 
Seccional, Henrique Gaede, 
“a medida faz parte de um 
dos compromissos assumidos 
por essa gestão, estando em 
linha com as expectativas de 
toda a advocacia no que se 
refere à prestação de contas 
de qualquer gestão”.

Pátria Voluntária
O Complexo Hospitalar 
do Trabalhador, a Liga 
Paranaense de Combate 
ao Câncer e o Pequeno 
Cotolengo do Paraná - Dom 
Orione receberam o Prêmio 
Pátria Voluntária do governo 

federal. O Prêmio Nacional 
atua como incentivo ao 
voluntariado, criado em 
2019 e que teve sua primeira 
edição em fevereiro de 2020. 
A premiação foi entregue por 
Jair Bolsonaro e sua esposa, 
Michele, à primeira-dama do 
Paraná, Luciana Saito Massa. 

Controlador da Copel
Nelson Tanure é o novo 
controlador da Copel Telecom. 
Tanure já participou de outras 
grandes transações, a citar 
a Tim e a Oi. Comandou o 
Jornal do Brasil e a TV JB, 
e, além de ter negócios na 
indústria petroquímica, é 
sócio na Gafisa, ramo da 
construção civil. O novo 
controlador é especialista em 
criar fundos de investimento 
para comprar ativos com 
problemas financeiros ou de 
gestão, um expert na área de 
grandes negócios. 

WhatsApp
O WhatsApp conta agora 
com um novo recurso muito 
esperado desde o anúncio 
do WhatsApp Pay, o botão 
de compras. O que fica 
disponível, num primeiro 
momento, é a utilização 
do canal de compra, para 
acessar o catálogo dos 
produtos ofertados por 
aquele contato comercial. A 
rede social espera autorização 
do Banco Central para 
começar a oferecer a etapa 
do pagamento dentro da 
plataforma.

Privatização
O ministro da Economia, Paulo 
Guedes, afirma que uma das 
prioridades para o próximo ano 
é a privatização da Eletrobras e 
dos Correios. Outra companhia 
na mira do ministro é o Porto 
de Santos. Guedes avalia que 
o governo possui uma dívida 
praticamente imparável. Para 
conter isso, a saída é a venda de 
estatais e imóveis da União. 
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Horta comunitária
Academia 
ao ar livre Ambulatório

Com o Programa Viver Mais, o Governo do Paraná está 
entregando 840 moradias em 21 municípios do Estado. 
Condomínios fechados, com estrutura de lazer e saúde 
para uma terceira idade digna e feliz. 
UM GOVERNO QUE NÃO SE ESQUECE DE NINGUÉM.

- Casas adaptadas 
- Horta comunitária 
- Biblioteca 
- Ambulatório
- Sala de informática
- Piscina
- Salão de jogos e festas 
- Academia ao ar livre

O GOVERNO 
DO PARANÁ CRIOU
O CONDOMÍNIO
DO IDOSO.
PARA OS PARANAENSES
VIVEREM MAIS E MELHOR.

840 MORADIAS 
ADAPTADAS
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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: 0002015-23.2019.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Nota Promissória

Valor da Causa: R$ 29.448,27
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA
Executado(s): MARCIO RODRIGUES PIASSA

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

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

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento

tiverem que, através dos autos nº  de 0002015-23.2019.8.16.0173 Cumprimento de Sentença
onde é exequente  executado(a) Associação Paranaense de Ensino e Cultura Marcio

 vem tornar público e de conhecimento geral de que por este ato procede a Rodrigues Piassa,
 do(a) executado(a)  inscrito(a) no CPF/CNPJ nºINTIMAÇÃO Marcio Rodrigues Piassa,

067.138.299-37  atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 (quinze),
dias, efetue o pagamento da quantia de        R$ 29.448,27 (vinte e nove mil quatrocentos e
quarenta e oito reais e vinte e sete centavos), sob pena de ser acrescida ao montante da
condenação multa prevista no artigo 523, §1º, do CPC, no percentual de 10% (dez por cento).

 
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, 07 de outubro de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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Viação apresenta proposta 
de reajuste aos funcionários

Após a divulgação 
de uma sinalização de 
greve por par te dos 
funcionários da Viação 
Umuarama, tão logo foi 
comunicado pela conces-
sionária que os salários 
não seriam reajustados, 
diretores da empresa 
decidiram ontem (quar-
ta-feira, 11) pela manhã, 
em reunião com represen-
tantes do Sintrau (Sindi-
cato dos Trabalhadores 
no Transporte Urbano de 
Umuarama) a apresentar 
nova proposta. Os deta-
lhes serão submetidos a 
uma análise através de 
assembleia. A data para 
a nova reunião do Sintrau 
com os funcionários Via-
ção, ocasião em que será 
apresentada a proposta, 

ainda não foi marcada.
De acordo com o pre-

sidente do Sintrau, Hail-
ton Gonçalves, a nova 
assembleia decidirá se 
os funcionários aceitam 
as proposições feitas 
pela empresa, ao contrá-
rio do que aconteceria na 
próxima sexta-feira (13), 
quando seria decidida 
pela paralisação ou não 
dos trabalhadores.

Ainda conforme Gon-
çalves, ontem a direto-
ria da Viação Umuarama 
ofereceu reajuste no 
valor de 2,47% nos salá-
rios dos funcionários, 
com pagamento retroa-
tivo à data-base (maio). 
Este abono seria repas-
sado aos funcionários 
parceladamente.

Por outro lado, o Sin-
trau também fez um 
pedido, para que seja inse-
rido nos vencimentos, um 

vale alimentação no valor 
também de 2.47%. Este 
pedido será analisado pela 
diretoria da empresa.

PROPOSTA de reajuste foi apresenta pela diretora da concessionária ao Sintrau 
ontem após sinalização de greve

ALEX MIRANDA
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Estágios no MPT
de Umuarama

O Ministério Público do 
Trabalho no Paraná (MPT/
Paraná) abriu ontem (quar-
ta-feira, 11), o processo 
seletivo de estágio. As 
inscrições podem ser 
feitas no site até 18 de 
novembro. Em razão da 
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a prova deste ano será 
realizada de forma online, 
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e formação de cadastro 
reser va de estagiários 
de nível superior entre 
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Direito, Bacharelado em 
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nalismo e Bacharelado em 
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disponíveis e que surgirem 
no decorrer da vigência 
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Podem participar do pro-
cesso seletivo estudantes 
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matriculados em institui-
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credenciadas pelo MEC e 
conveniadas com o Minis-
tério Público do Trabalho – 
Procuradoria Regional do 
Trabalho da 9ª Região.

A inscrição no pro-
cesso seletivo é gratuita 
e os interessados devem 
acessar o site da PRT 9ª 
Região no endereço ele-
trônico prt9.mpt.mp.br e 
realizar a pré-inscrição, 
preenchendo a Ficha de 
Inscrição Online.

Para a confirmação das 
inscrições, deverá anexar, 
de forma digitalizada, no 
momento da pré-inscrição 
os documentos solicita-
dos. É responsabilidade 
do candidato acompanhar 
as publicações referente 
a este processo sele-
tivo no mesmo endereço 
eletrônico.

COTAS
O edital prevê 10% das 

vagas para as pessoas com 
deficiência, 10% às pes-
soas que se declararem 
participantes do Sistema 
de Cotas para Minorias Étni-
co-Raciais e 30% para can-
didatos negros, assim con-
siderados aqueles que se 
autodeclararem pretos ou 
pardos no ato da inscrição.

Demais informações 
podem ser consultadas no 
edital da prova, que deve 
ser lido atentamente.

A Sociedade de Amparo 
aos Animais de Umuarama 
(Saau) informou ontem (11) 
que mais uma vez o esto-
que de ração está se esgo-
tando. Devido à pandemia 
do novo coronavírus, as 
doações diminuíram consi-
deravelmente e o número 
de animais abandonados 
neste período também 
aumentou. Sem poder 

Saau precisa de ração
realizar as feirinhas e o tra-
dicional bingo, a instituição 
possui poucas opções para 
arrecadação de dinheiro e 
donativos. No sábado (14) 
a partir das 8h, promoverá 
campanhas de arrecadação 
em estabelecimentos pet 
de Umuarama. Participam 
da campanha as lojas Pet 
& Tudo, Agro & Pet e Agro-
pecuária Fazendão

EXTRA
A fita salva
Um bakcup em fita 
convencional guardada 
pelo Serviço Federal de 
Processamento de Dados 
(Serpro) pode salvar mais de 
95% dos arquivos do Superior 
Tribunal de Justiça que 
foram hackeados semana 
passada. A Corte superior, 
com sistema digital frágil 
(nota-se), perdeu todos os 
arquivos on-line e até seu 
backup digital no próprio 
parque tecnológico com o 
ataque dos criminosos. O 
backup em fita, considerado 
arcaico por empresas nos 
tempos modernos (sem 
interligação com o sistema 
online), raramente é utilizado 
por órgãos do governo e do 
Judiciário. Nesse caso, o STJ 
recorreu a uma estante de 
arquivo decano e se livrou do 
problema que poderia fazer a 
Corte ter que digitalizar todos 
os milhares de processos.

Lado B
O ruim do episódio é que 
os hackers podem ter 
tido acesso a processos 
em segredo de Justiça 
que envolvem bilhões, e 
até os quais políticos são 
investigados pela PF.

Stand by
 Com o sistema on-line 
fragilizado, o STJ chegou a 
suspender um leilão de bens 
de empresa de bebidas em 
recuperação judicial, que 
aconteceria de terça a hoje. 

Freio de arrumação
Aliás, a Quinta Turma do STJ 
anulou a Operação Grabato, 
da Civil, por supostas 
ilegalidades em compras de 
equipamentos para o hospital 
de campanha do GDF. 

É com a Federal
A Turma não reconhece a 
competência do juiz da 6ª 
Vara Criminal de Brasília para 
o caso por se tratar de repasse 

de verbas federais para a 
pasta. As provas recolhidas, 
porém, não foram anuladas, 
e a decisão agora está com a 
Justiça Federal. 

Ah, bom...
A turma do deixa-disso entrou 
na linha, via chanceler Ernesto 
Araújo, e o presidente Jair 
Bolsonaro avisou a Todd 
Chapman, embaixador dos 
Estados Unidos no Brasil, que 
pólvora não quer dizer guerra. 
Chapman, nomeado por 
Donald Trump, e Bolsonaro 
se consideram amigos. O 
embaixador mandou indireta 
para ele no Twitter logo após 
a declaração polêmica do 
presidente, de que “temos 
pólvora”, ao criticar a eleição 
de Joe Biden.

Canhão labial
Aliás, o Brasil não eliminou 
a doença de Chagas e a 
dengue, transmitidas por 
mosquitos. Vai declarar 
guerra à maior potência 
atômica do mundo?

Brizola 
A família do saudoso 
ex-governador Leonel Brizola 
protesta contra a retirada de 
seu nome da Termelétrica da 
Petrobras em Duque de Caxias 
(RJ). Consultada pela Coluna, 
a petroleira alega que a Aneel 
determinou, em 2019, a troca 
de nomes de 11 termas. 

Nova lei
Segundo a Petrobas, a 
“mudança foi feita para facilitar 
o registro dos nomes no Inpi. 
O artigo 124, inciso XV, da Lei 
de Propriedade Intelectual 
diz que não são registráveis ‘o 
nome civil ou assinatura, nome 
de família ou patronímico e 
imagem de terceiros’”.
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Diante do aumento do número 
de casos suspeitos e confirmados 
de covid-19, e do aumento do nú-
mero de internações, a Prefeitura 
de Umuarama está solicitando ao 
governo do Estado – por meio da 
Secretaria Municipal de Saúde – a 
reabilitação de leitos hospitalares 
para atender umuaramenses infec-
tados pelo coronavírus. O aumento 
nas buscas pelo atendimento de 
casos suspeitos e consequente-
mente de casos positivos elevou 
a demanda de ocupação dos atu-
ais leitos disponíveis (10 de UTI 
e 10 de enfermaria).

Desde o dia 1º, Umuarama 
acumula 211 novos casos de co-
vid-19, média diária de 23,4. Para 
se fazer um comparativo, outubro 
somou 164 casos (média de 5,3 
por dia). No total, a cidade con-
ta hoje com 1.533 positivados, 
1.254 pessoas já recuperadas e 
257 casos ativos.

Para minimizar a aglomeração 
que tem se formado no Ambula-
tório de Síndromes Gripais, a Se-
cretaria de Saúde passou a aten-
der pacientes com sintomas da 
doença em todas as unidades de 
saúde. O aumento repentino no 
número de suspeitos de covid-19 
pode ser agravado devido aos fe-
riados e também ao relaxamento 
da população quanto às medidas 
preventivas. Isso tem sido nota-
do principalmente entre os mais 
jovens, com grandes aglomera-
ções em bares, lanchonetes e 
casas noturnas, além de praças 
e do lago municipal, nos finais de 
tarde e fim de semana.

Muitas pessoas são vistas sem 
máscara e desprezando o distan-
ciamento social. O município tem 
intensificado medidas como fisca-
lização, orientação e acompanha-
mento da oscilação do quadro, 

para definir estratégias de enfren-
tamento. A adoção de condutas 
restritivas, porém, depende de um 
período mais longo de avaliação – 
de pelo menos 14 dias – conforme 
as normativas e protocolos da Se-
cretaria de Estado da Saúde e do 
Ministério da Saúde.

ELEVAÇÃO GRADATIVA
A Secretaria de Saúde do muni-

cípio lembra que o aumento ocor-
reu a partir do último dia 5 e até 
então o número de casos diários 
vinha diminuindo. Antes de qual-

quer medida mais rígida, é impor-
tante definir como o quadro vai se 
desenhar nesse período.

Em todo caso, o município 
orienta à população que a melhor 
forma de enfrentar a pandemia é 
a prevenção, o cuidado diário e 
o empenho pessoal de cada um. 
As medidas mais efetivas são o 
uso diário da máscara, a higieni-
zação constante das mãos com 
álcool gel 70%, o distanciamen-
to social, o cuidado com objetos 
pessoais e o espaçamento em 
locais públicos.

Síndromes gripais também serão atendidas nas UBSs
A Secretaria Municipal de Saúde 

está retomando o atendimento de 
pacientes com síndromes gripais 
em todas as Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). A medida, anunciada 
nesta quarta-feira (11), pelo setor 
de Atenção Primária em Saúde, se 
deve ao aumento expressivo do nú-
mero de notificações de suspeitas 
e de casos confirmados de infecção 
pelo novo coronavírus/ Covid-19 
– que vinham sendo atendidos no 
ambulatório de síndromes gripais 
da Av. Dr. Ângelo Moreira da Fonse-
ca (próximo ao Pronto Atendimento) 
e em outras três unidades de refe-
rência. O ambulatório continuará 
funcionando normalmente todos os 
dias da semana, 24h por dia. As 
unidades de saúde devem manter 
o atendimento presencial de ges-
tantes, a coleta de preventivos e a 
vacinação.

Os demais atendimentos – como 
puericultura, doenças crônicas não 
transmissíveis (DCNT) e visitas do-
miciliares – deverão ser avaliados 
previamente por telefone para veri-
ficar a necessidade de consulta pre-
sencial ou visita em domicílio.

Umuarama registrou 20 novos casos em 24 horas
Ontem, quarta-feira, 11, a 

Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou mais 20 casos da do-
ença em Umuarama. Estes são 
de 13 mulheres com idades de 
20, 22, 28, 30, 32, 33 (duas), 
35, 37, 46, 56 (duas) e 68 anos 
e de sete homens com idades 
de 24, 27, 28, 32, 45, 47 e 54 
anos. As novas confirmações de 
covid-19, elevou para 1.533 o 
número de infectados na cidade, 
dos quais 1.254 já se recupera-
ram e 22 morreram em decorrên-
cia de complicações.

Atualmente, 248 positivados 

estão em isolamento domiciliar, 
quatro estão internados em lei-
tos de UTI e cinco em enferma-
rias, enquanto outros 616 umu-
aramenses estão com suspeita 
de infecção pelo novo corona-
vírus – quatro deles internados 
em enfermarias e os demais em 
isolamento. Com o boletim desta 
quarta, subiu para 7.684 o núme-
ro de notificações de suspeita de 
Covid-19, dos quais 5.535 casos 
já foram descartados.

O Hospital Uopeccan, único 
credenciado para receber pacien-
tes positivados ou com suspeita 

da doença na área da 12ª Regio-
nal de Saúde (21 municípios), ti-
nha nesta quarta oito pacientes 
nos 10 leitos disponíveis de UTI 
Covid e 100% de ocupação nos 
10 leitos de enfermaria do SUS.

Neste momento, Na macrorre-
gião Noroeste – que conta com 
nove hospitais credenciados para 
atender pacientes com a doença 
–, Umuarama apresenta a maior 
taxa de ocupação em enferma-
rias e uma das mais altas tam-
bém em UTIs. A taxa e ocupação 
regional das UTIs está em 48% e 
nas enfermarias é de 49,5%.QUEDA dos casos levou governo a desativar 10 leitos de UTIs e 10 de Enfermaria Covid, mas crescimento da 

doença fez município pedir a reativação

AEN

Aumento de covid-19 leva Prefeitura a adotar novas medidas
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Capturado nu tentando invadir 
residência na madrugada

Um estudante de 19 anos de 
idade, foi capturado por policiais 
militares na madrugada de ontem 
quando estava caminhando nu 
por uma das ruas da Zona II (área 
residencial) em Umuarama. O 
rapaz foi detido quando tentava 
invadir uma residência.

A Polícia Militar foi acionada 
por um dos moradores da rua 
Cambé, que notou o momento em 
que o ‘peladão’ estava pendurado 
na cerca de sua casa e dizia que 
iria invadir o imóvel. Assustado, 
o morador pediu socorro à PM, 
que imediatamente enviou uma 
equipe até o endereço.

Assim que iniciaram a aborda-
gem, o acusado avançou contra 
um dos policiai, que foi agredido. 
Mesmo com dificuldades, os PMs 
conseguiram conter o jovem, que 
foi colocado no camburão.

Durante o procedimento, o 
detido dizia ter ingerido LSD, 
ou ácido lisérgico, conhecido 

Família doa órgãos de jovem morto em acidente
 A família do motorista de 

caminhão Thiago Aragão, mor to 
na madrugada de ontem (quarta-
-feira, 11) após sofrer um grave 
acidente na rodovia PR-323, em 
Cruzeiro do Oeste, no último 
domingo (08), autorizou a capta-
ção de órgãos para a doação.

O jovem, que completa -
ria 31 anos de vida no dia de 
sua mor te, já havia manifes-
tado a vontade de ser doador 
para alguns parentes. Mesmo 
neste momento de luto o pai 
do rapaz autorizou a captação, 
que poderá ajudar pessoas que 
aguardam na fila do transplante.

Aragão morava em Cruzeiro do 
Oeste há pouco tempo, para onde 
teria se mudado na intenção de 
ficar perto do pai, mas passou a 
maior parte da vida em Umuarama.

Em vir tude disso o velório e 
sepultamento do corpo do jovem 
ocorrerá hoje quinta-feira (12), na 
Capital da Amizade.

Ele estava com outros qua-
tro amigos em uma Saveiro de 
cabine estendida que colidiu 
contra um caminhão per to de 
um posto de combustíveis em 
Cruzeiro do Oeste.

A esteticista Flavia Alessan-
dra Makibara BAlani, 22, morreu 

no local. Aragão e os outros pas-
sageiros foram socorridos ao 
hospital em estado grave. No 
dia seguinte ao acidente, fale-
ceu Bruno Henrique de Oliveira, 
25, motorista do utilitário envol-
vido na colisão.

Outras duas pessoas seguem 
internadas sob cuidados médicos 
no hospital Nossa Senhora Apare-
cida, onde ocorreu ontem, a capta-
ção dos órgãos de Aragão.

A Polícia Rodoviária Estadual 
(PRE) registrou um boletim de 
ocorrência e os veículos devem 
passar por perícia. Ambos estão 
recolhidos no pátio.

popularmente como “doce”, e 
se trata de um for te alucinógeno 
sintético que causa mudanças de 
humor e alucinações.

Conduzido à delegacia, o rapaz 
estava muito agitado e foi colocado 
à disposição da Polícia Judiciária. 
Durante a manhã, os policiais que 
participaram da ação foram até 
o Instituto Médico Legal, onde 

passaram por exames de corpo 
delito. O mesmo procedimento 
será feito com o rapaz detido e 
somente um laudo médico, que 
deverá ser repassado à autoridade 
policial, juntado ao depoimento do 
acusado e dos policiais, dará sub-
sídios para que o delegado de polí-
cia tome as devidas providências a 
respeito do caso.

ESTUDANTE ‘peladão’ na madrugada é capturado tentando invadir uma casa na Zona II

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Escorpião e dá uma superturbinada em seu estado mental, agu-
çando sua percepção das coisas. Use essa energia de forma 
positiva e coloque em prática os seus projetos. Seja no âmbito 
pessoal ou no profissional, você se sentirá mais disponível e isso 
vai contribuir para a conclusão de bons acordos e boas parcerias.

Touro 21/04 a 20/05
Aproveite a energia do dia para esclarecer as dúvidas que estão 
atrapalhando o seu relacionamento, mas focalize o seu futuro, 
sem abrir sua caixinha de rancores. Os assuntos financeiros 
também podem fazer parte da sua ordem do dia, pois a instabi-
lidade da situação atual causa muita ansiedade em seu signo. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Com paciência, encontrará o caminho da reconciliação com o 
mozão. Tenha em mente que tudo depende de sua atitude. Por 
outro lado, o campo profissional deve apresentar grandes conquis-
tas. Daqui pra frente, muitas coisas irão se resolvendo sozinhas. 

Câncer 21/06 a 21/07
Se sua opção for iniciar uma DR como o mozão, melhor tomar 
cuidado! Ao longo do dia essa energia planetária irá mudar e 
se tornar mais intensa. O que começou como uma brincadeira 
ou conversa boba pode virar uma disputa e acabar em treta. 

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
A energia de conflito vai prevalecer no dia de hoje e deve afetar 
muitas pessoas ao seu redor. Isso torna muito difícil os acordos 
e as parcerias. Hoje não é dia de tentar impor o seu ponto de 
vista a qualquer preço.

Aquário 21/01 a 19/02
Use a energia gerada pelo planeta Vênus e exponha com 
tranquilidade as suas preocupações - com muito tato, poderá 
conseguir a compreensão e a colaboração de seu parceiro. 
Com uma atitude mais amigável, certamente terá mais sucesso.

Peixes 20/02 a 20/03
Você se sentirá mais otimista e vai conseguir enxergar seu 
futuro com mais fé. No entanto, não se esqueça de que Marte 
retrógrado faz oposição à Lua e a Vênus. Isso pode turbinar sua 
vontade de provocar uma DR com o mozão. 

Podem rolar preocupações com a galera de casa, com o mozão ou até 
mesmo desavença no ambiente profissional. Você precisará de muito 
controle para não surtar, pois poderá se sentir pressionado ou agredido 
por um parceiro ou colega de trabalho. Usar do deboche e responder 
agressivamente a qualquer tipo de provocação pode piorar a situação. 

Para os solteiros, é dia de caça ao crush, nem que seja somente no 
plano virtual. De maneira geral, você pode se sentir bem.  A saúde 
pode ser favorecida com a prática de atividades físicas leves, que 
ajudam a liberar endorfina, contribuindo para o bem-estar e alegria. 

Talvez você receba uma proposta para uma parceria ou socie-
dade bastante atraente. Examine-a com cuidado, pois qualquer 
ajuda será muito útil para incrementar ainda mais o seu campo 
de atuação. Pode rolar uma discussão sobre um assunto do 
passado que não foi devidamente resolvido. 

A manhã começa com alerta de treta. Essa irritação poderá 
prejudicar você também no ambiente de trabalho. No campo 
da saúde, procure eliminar definitivamente qualquer mal-estar 
que anda te incomodando há algum tempo.

De qualquer maneira, evite iniciar uma DR caso você tenha um mozão, 
porque ao longo do dia essa energia planetária irá mudar, tornando-se 
mais intensa. Aquilo que pode ter começado como um diálogo afetivo 
poderá se transformar em discussão e evoluir pra treta. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 1

OAEP
RABUGENTA
DATESTAR

SEAOLARIA
MURROEL

BAROAAVAI
ALOGAFINS

FRENTISTA
SAARANTR

BITOAR
DECOTEDOC

A

TIESMOLA
DIANTEIRAS

CERCEDO
VANTAJOSOS

Opõe-se
ao "X", 
no jogo 
da velha

Classifi-
cação dos 
verbetes no
dicionário

Mal-hu-
morada;
ranzinza

Antigui-
dade

(abrev.) 

Funcio-
nário de
posto de
gasolina

Trabalho
final do

doutorado

"Bom Dia
& (?)",

programa
infantil

Fatos
impre-
vistos

As lan-
ternas da
frente do

carro

Significa 
"Nacional",
em INPE

Antecede
ao "E"

Mar, em
inglês

Vitamina
antigripal
Provei-
tosos

Deserto
africano
Abertura
na blusa

Donativo

Internet
(pop.)

Provar;
demonstrar
Claridade
matutina

Fábrica 
de tijolos

(?) Cardoso,
comediante

Produzir
som forte 
Campeão 4
vezes (red.)

Time catari-
nense (fut.)

Seme-
lhantes

Essa, em
espanhol

Água
congelada

Aqueles que fazem
reportagens

Escritora
de livros

Bahia
(sigla)

Suspender
as atividades
(?) chi chuan,
arte marcial

Parte
do cais
Vexame
(gíria)

Antes 
da hora
Formato
do anzol

Consoantes
de "tina"
Girado;
rodado

Ajusto o
instru-
mento

Soco

Variedade
de batata

Colarinho
(?) marra:

à força
(bras.)

3/esa — sea — tai. 6/decote. 9/paralisar.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Cereja 
no Bolo 

Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 

da coluna 
que fazem 

aniversário -, 
Darci Victori-
no, Guilherme 
Milani, Aryane 
Rossa, Esme-

raldo Tavares e 
Junior Ceranto.  

Da coluna: 
felicidades.

“ A constelação familiar é algo 
simples, é uma nova forma de olhar 
para tudo e todos com acolhimento. 

Amar a si mesma sem medo”
(anônima)  

PORTRAIT 
 Parabéns Adriele Knoor, por todo esforço e dedicação. Não é a toa, que o título tão espera-
do título veio -, e com ele a realização de muitas conquistas, alegrias e satisfação. Busque 
sempre, ser e estar perto de sentimentos bons, eles atraem coisas boas, assim, tudo fica 

mais fácil. Coord.Estadual.  Edy Godoy e Prof. de Andamento e Postura Donattp dos Anjos. 

ARQUIVO CONCURSO
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O modelo que dita 
tendências!

O sucesso do Chevrolet Onix está 
atrelado a vários fatores, desde os mais 
racionais, relacionados ao custo-bene-
fício do produto em si, às inovações 
tecnológicas, às soluções de conforto 
e ao baixo consumo de combustível, 

por exemplo. Mas é o fato de estar em 
constante evolução e ditando tendên-
cias que o transformou em uma espécie 
de carro-símbolo desta atual geração de 
consumidores - contemporânea, inteli-

gente e conectada. 

***

A chegada da segunda geração do 
Onix, no ano passado, reforçou ainda 
mais este posicionamento e inaugurou 
no segmento um patamar ainda mais 

elevado em relação a segurança, perfor-
mance, nível de equipamentos e design. 
Aliás, nessa busca por ditar tendências, 

os novos Onix e Onix Plus trouxeram 
recentemente o conceito do primeiro 
carro nacional sem fio, onde o cliente 

consegue projetar o seu smartphone no 
MyLink e também carregar o aparelho 

sem a necessidade de cabo.

Chevrolet Onix Plus tem o maior valor
de revenda do Brasil!

O Chevrolet Onix Plus foi o grande destaque da 7ª edição 
do Selo Maior Valor de Revenda - Autos da Autoinforme. 

Com apenas 7,6% de depreciação em um ano de uso, foi o 
primeiro modelo sedã a obter o título de campeão Geral, 
e ainda conquistou o selo na categoria Sedã Compacto.O 
estudo foi feito a partir de levantamentos da Molicar, ob-
servando outras cotações do mercado, assim como sites 
de classificados de automóveis. Foram considerados 102 
modelos de 20 marcas.“O Onix é reconhecido pelo baixo 
custo de manutenção, confiabilidade da marca Chevro-
let e pela ampla oferta tecnológica. Para o consumidor 
comprar um modelo que possui o selo de maior valor 

de revenda, é uma comprovação que ele está fazendo a 
melhor opção, tanto do ponto de vista pessoal, quanto 
financeiro’’, destaca Isabel Souza, gerente de Marketing 

de produto da Chevrolet.

 UVEL, o melhor lugar para comprar o seu carro!
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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

A 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 programa é 
conceder financiamento a 
estudantes matriculados em cursos 
superiores de instituições privadas, 
com avaliação positiva nos 
processos conduzidos pelo MEC.

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 
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. 

Quem já estuda na Unipar e precisa do financiamento pode se inscrever 

Unipar tem vagas para alunos já 
matriculados na graduação 

FIES

Na Unipar de Umuarama, entre os 
cursos que mais têm vagas está o de 

Medicina Veterinária    EXTRAVIO DE ALVARÁ 
PROJET COMÉRCIO DE MATERIAS 
E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ-
RIOS LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
01.412.018/0001-63, estabele-
cida Avenida Rolândia, 4140, CEP 
87.502-170, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
alvará municipal nº 20.109/1996. 
Com esta publicação o mesmo torna-
-se sem valor legal e comercial.

Sanitização 
em Iporã
Além da sanitização nos locais 
públicos que é feita frequente-
mente em Iporã, a Secretaria 
de Saúde iniciou o trabalho 
também nos locais de votação 
para as eleições do domingo 
(15). As escolas receberão as 
urnas eletrônicas e, a partir 
das 7h do domingo, os eleito-
res. Assim como no resto do 
País, será obrigatório o uso 
de máscaras e, além disso, 
quem for votar precisa levar a 
própria caneta para assinar o 
caderno de votação.
Também é necessário levar o 
título de eleitor e documento 
com foto. Das 7h às 10h o horá-
rio preferencial é para os idosos. 
O encerramento será às 17h.

Covid em Cruzeiro
Na tarde de ontem (11), foi 
atualizado o boletim epide-
miológico pela Secretaria de 
Saúde de Cruzeiro do Oeste 
que indicou que mais 4 pes-
soas foram infectadas pelo 
coronavírus. Os novos pacien-
tes são dois homens e duas 
mulheres. Na terça (10) mais 
duas mulheres tinham rece-
bido diagnóstico positivo para 
a covid. Com os novos casos, a 
cidade chega a 233 positivados 
desde o início da pandemia. 
Destes, 199 foram conside-
rados recuperados e houve 4 
óbitos na cidade.
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Caminhão com 5 toneladas de 
maconha é apreendido na PR-239

Patrulheiros rodoviários esta-
duais que atuam no posto de fis-
calização situado nos limites do 
município de Assis Chateaubriand 
(88 quilômetros de Umuarama), 
apreenderam um grande carre-
gamento de drogas na tarde de 
ontem. Um homem de 28 anos 
foi preso quando seguia com um 
caminhão pela rodovia PR-239 
transpor tando uma carga de 5 
toneladas de maconha.

De acordo com os patrulhei-
ros que realizaram a apreensão, 
o suspeito conduzia um Ford 
Cargo com placas de Tupã/SP 
e, ao ser abordado, apresentou 
muito ner vosismo quando foi 
iniciada a conversa. Durante a 
entrevista as informações que o 
condutor repassou aos policiais 

destoavam das que estavam con-
tidas na nota fiscal apresentada 
no decorrer da inspeção.

Os policiais então encami-
nharam o veículo até o posto 
e realizaram a revista na carga 
de milho. Após retirarem alguns 

sacos, encontraram 5.470 quilos 
de maconha divididos em cente-
nas de fardos.

O motorista foi preso em fla-
grante e a droga apreendida. A ocor-
rência foi encaminhada para a Polí-
cia Civil de Assis Chateaubriand.

A droga estava escondida embaixo de um carregamento de sacas de milho

DIVULGAÇÃO
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