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UMUARAMA

Pozzobom comemora 
a duplicação da 
PR-323, mas lembra 
que luta continua 

PÁGINA

05
PÁGINA

06
PÁGINA

16

Eleitores umuramenses mostraram nas urnas que queriam mudanças no Poder Legislativo 
Municipal e reelegeram apenas quatro dos sete vereadores que disputaram mais um man-
dato na Câmara. Dois candidatos eleitos já passaram pela Casa de Leis em outras legisla-
turas e agora retornaram para mais quatro anos. Os quatro novos parlamentares eleitos já 

estão se articulando à espera de assumirem as vagas.  

Eleitores renovam 40% 
da Câmara de Umuarama

l Pág. 3

EM ALTA
 Com o recorde na aprovação de projetos para construções 

em outubro de 2020, a média mensal deste ano já supera em 
mais de 2 mil m² a registrada ano passado em Umuarama, de 
46.591,24 m². São obras que geram empregos e aquecem o 

comércio de materiais como tinta e revestimento e segmentos 
como serralherias e madeireiras. l Pág. 9
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Dupla responsável
 por execução na 
Ângelo Moreira é 
procurada pela polícia

Associação Médica 
pede medidas para 
barrar o avanço da 
covid-19 em Umuarama
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Acesso às provas
O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou à 13ª Vara 
Federal de Curitiba, que conduz os processos da Lava-Jato, a 
liberação imediata para defesa do ex-presidente Lula, acesso a 
provas e dados contidas no acordo de leniência firmado entre 
a Odebrecht e o Ministério Público Federal. Lewandowski 
ressaltou que os dados disponibilizados devem fazer referência 
ao ex-presidente. Entre os documentos, estão a troca de 
correspondência entre a Lava-Jato e outros países, como 
Estados Unidos e Suíça; contendo documentos e depoimentos 
relacionados aos sistemas da Odebrecht; perícias da PF e do 
MPF na empresa, além de valores pagos em razão do acordo.

PSD leva 128 prefeituras
Dos 399 municípios do PR, o PSD, do governador Ratinho 
Jr, conquistou 128 prefeituras. Venceu em 32% ao todo. A 
agremiação pode conquistar mais um município, pois disputa 
o segundo turno em Ponta Grossa com a Professora Elizabeth 
Schmidt. O segundo partido que mais fez prefeitos foi o MDB, 
com 27. E em terceiro lugar, empatados, estão o DEM e o PL, 
com 25 municípios cada. Já o PP, de Ricardo Barros e Cidade 
Borghetti, e o PSC aparecem com 25 prefeituras cada. Outros 
que elegeram prefeitos:  PSL (20), Podemos (17), PDT (16), PSB 
(14), Cidadania (14), PSDB (14), PTB (9) e PT (8).

Atentado
A PF identificou e prendeu o paranaense Luiz Antônio 
Iurkiewiecz, ontem (16) sob acusação de ser o autor do 
suposto atentado contra o Ministério da Justiça. Investigadores 
procuram saber se ele agiu sozinho e a motivação. No domingo 
à noite, um carro branco invadiu o espelho d’água do prédio 
e, dentro dele estava um objeto de madeira amarrado ao 
acelerador para manter o carro em movimento mesmo sem 
motorista, mas o veículo não avançou além do espelho.

Mais votado do PR
Entre as dez maiores cidades, 
percentualmente, o prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos 
(PSC), foi o mais votado no 
Paraná e, nominalmente, a 
terceira maior votação entre os 
399 municípios no Estado, atrás 
apenas de Rafael Greca (DEM), 
de Curitiba, e Marcelo Belinati 
(PP), em Londrina. No domingo 
(15), Paranhos foi eleito com 
71,72% (112.181 votos válidos), 
na frente do deputado Márcio 
Pacheco (PDT), com 10,22% 
(16.072 votos); Paulo Porto 
(PT), com 7,45% (11.658 votos); 
o deputado Evandro Roman 
(Patriota), com 6,87% (10.739 
votos); Inês de Paula (PP), 
1,65% – 2.573 votos; Juarez 
Berté (DEM), 0,78% – 1.223; e 
Carlos Moraes (Avante) – 0,67% 
– 1.043 votos.

Aguardam a Justiça
Três municípios paranaenses 
ainda não têm a definição sobre 
seus prefeitos eleitos. É que os 
vencedores das eleições estão 
sub judice, isto é, tiveram suas 
candidaturas indeferidas pela 
Justiça Eleitoral. São os casos 
de Paranaguá, onde Marcelo 
Roque (Podemos) ganhou a 
eleição com 49,52%; em Castro 
onde Moacyr Fadel (Patriota) 
venceu com 67,19% dos votos e 
em Nova Prata do Iguaçu, onde 
Ari Antonio Gallert (PTB) foi 
eleito prefeito com 47,35% dos 
votos. Roque e Fadel tiveram 
os registros de candidatura 
indeferidos, mas puderam 
receber os votos. Gallert 
está com o registro anulado. 
Segundo o TSE, aguarda 
julgamento de recurso para 
saber se assume a Prefeitura.
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Renovação na Câmara
de Vereadores foi de 40%

Placar inicial de 6 x 4 para o Executivo
Numa análise inicial, após o término das eleições municipais em Umuarama, 

nota-se que o placar de votos favoráveis ao Poder Executivo apresenta um quadro 
parecido com o que está atualmente. Quatro vereadores eleitos para a legislatura 

2021/2024 são de coligações que não fazem parte da que reelegeu o prefeito 
Celso Pozzobom. Outros seis votos, aparentemente são garantidos pela Adminis-
tração Municipal.Ana Novais (PSL), oposição desde o início da atual legislatura, 
foi eleita pela coligação oposicionista e provavelmente permanecerá seguindo 

esta linha. Ela é vice-presidente da Câmara no biênio 2010/2010. Mateus Barreto 
(Podemos) também fazia parte da mesma bancada em que está a colega par-
lamentar Ana Novais. Primeiro secretário, Barreto disse que seguira fazendo o 

mesmo trabalho. Junto deles provavelmente estará o candidato eleito João Paulo 
Rodrigues Maciel de Oliveira, o ‘Sorrisal Amigo do Povo’ (Progressistas), também 

eleito na coligação de oposição à Pozzobom. Do mesmo partido que ‘Sorrisal’, 
Cleber Nogueira, o ‘Clebão dos Pneus’, deverá seguir pelo mesmo lado.

Cristiane Gimenes da Silva, a ‘Cris das Frutas’ (PSD); Ednei Custódio da Silva, 
o ‘Ednei do Esporte’, (PSC); Newton Soares (PSD); Ronaldo Cruz Cardoso (PROS); 

Fernando Galmassi (PSC) e Antonio Aparecido dos Santos, o ‘Pé Duro’ (PROS) 
fazem parte da coligação que elegeu Pozzobom, fator que aparentemente os leva 

a serem votos favoráveis no Legislativo na próxima legislatura.

Eleitores umuramenses mos-
traram nas urnas que queriam 
mudanças no Poder Legislativo 
Municipal. Tanto que reelegeram 
apenas quatro dos sete vereado-
res que disputaram pelo retorno à 
Câmara. Dois candidatos eleitos 
já passaram pela Casa anterior-
mente e desta vez retornaram 
para um anova Legislatura.

A vereadores professora Ana 
Novais foi a mais votada, con-
seguindo 2.373 votos, seguida 
de Newton Soares, reeleito para 
a quinta legislatura com 1.738 
votos. Outro vereador reeleito, 
foi Mateus Barreto, com 1.606 
votos garantiu a manutenção de 
sua cadeira e depois veio Ronaldo 
Cruz Cardoso, com 1.582 votos.

A surpresa na quantidade 
de votos destas eleições muni-
cipais, ficou por da candidata 
eleita para sua primeira legisla-
tura, Cris das Frutas, que alcan-
çou 2.138 votos, ficando atrás 
da campeã Ana Novais.

Depois dela vem o também 
‘marinheiro de primeira viagem’, 
Ednei do Espor te. Com 1.805 
votos. Além destas duas caras 
novas, a Câmara Municipal de 
Umuarama, também terá um repre-
sentante dos distritos, o candidato 
eleito foi o Pé Duro, com 1.326 
votos, seguido do Sorrisal Amigo 
do Povo, que obteve 1.199 votos.

Retornou ao Legislativo muni-
cipal o candidato Cleber Marcos 
Nogueira, o ‘Clebão dos Pneus’, 
que assumiu uma das 10 cadei-
ras na Câmara no lugar de 
Hemerson Yokota, afastado em 
Janeiro de 2016, permaneceu 
por 10 meses como vereador e 

na última campanha não atingiu 
a quantidade de votos necessá-
ria para se reeleger.

Da mesma forma, o candidato 
Fernando Galmassi, representante 

da comunidade moradora na região 
do Bairro São Cristóvão está de 
volta à Câmara. Ele se elegeu pelo 
PRB para a gestão 2013/2016 e, 
não conseguiu se reeleger.

QUATRO vereadores se reelegeram e dois retornaram depois de uma legislatura afastados do Legislativo. 
Renovação foi de quatro parlamentares

ALEX MIRANDA
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Licitação para
a duplicação

O Governo do Paraná 
publicou o edital de lici-
tação para a duplicação 
da PR-323 no perímetro 
urbano de Umuarama. 
O trecho é de 4,4 quilô-
metros, e vai do trevo 
do Posto Gauchão até 
o acesso à Mariluz, no 
entroncamento com a 
PR-468. Também serão 
construídas vias marginais 
nos dois sentidos, além de 
duas interseções em des-
nível: uma no trevo e outra 
no acesso à Mariluz.

O va lor  est imado 
para o empreendimento 
é de pouco mais de R$ 
81 milhões. A obra está 
incluída no Programa Estra-
tégico de Infraestrutura e 
Logística de Transportes 
do Paraná e conta com 
financiamento do Banco 
Interamericano do Desen-
volvimento (BID).

As empresas interes-
sadas em par ticipar do 
cer tame licitatório têm 
até o dia 16 de dezembro 
para enviar propostas. A 
sessão de aber tura dos 
envelopes está marcada 
para o próximo dia 17 de 
dezembro, às 14 horas, 
com transmissão ao vivo 
pelo You Tube.

DESENVOLVIMENTO
O secretário estadual 

de Infraestrutura e Logís-
tica, Sandro Alex, destacou 
que a população de Umua-
rama e região reivindica a 
duplicação desse trecho 
há muitos anos, e que 
o lançamento do edital 
é um passo impor tante 

para concretizar a obra 
e garant i r  desenvolvi-
mento à região.

Segundo ele, a inter-
venção na PR-323 é uma 
das obras mais impor-
tantes para o governo 
Ratinho Jr. “Tanto que 
já abrimos uma licitação 
que é a duplicação até o 
Rio Ivaí, e estamos com 
a segunda agora, que 
é do trevo Gauchão ao 
acesso a Mariluz. Nos 
próx imos d ias a inda 
teremos a licitação de 
terceiras faixas, con-
forme determinação do 
governador. É um inves-
timento impor tante para 
uma das principais ar té-
rias do Estado”, disse.

De acordo com o dire-
tor-geral do Departamento 
de Estradas de Rodagem 
(DER/PR), Fernando Furia-
tti, a licitação da obra 
ainda em 2020 foi plane-
jada pela administração 
estadual para que a dupli-
cação possa ser concluída 
até o início de 2022.

“Serão 4,4 quilômetros 
de duplicação em um tre-
cho de perímetro urbano, 
onde implantaremos mais 
de 8 quilômetros de vias 
marginais, além de duas 
obras de arte especiais: 
as interseções em desní-
vel para acesso à Mariluz e 
ao trevo do Gauchão”, expli-
cou. “É uma obra complexa, 
mas trabalharemos com 
tempo de conclusão de 12 
meses, para diminuirmos 
os impactos à comunidade 
durante o período de exe-
cução”, afirmou.

Parque Nacional
O BNDES está iniciando 
os estudos para viabilizar 
a privatização do Parque 
Nacional das Cataratas do 
Iguaçu. A expectativa é de que 
a concessão para a exploração 
do parque seja finalizada no 
início de 2021. Atualmente, o 
parque é administrado pelo 
ICMBio, que repassa o direito de 
exploração à iniciativa privada. 
A concessão termina este ano 
e o novo modelo repassará 
100% da administração à 
iniciativa privada. Os recursos 
serão divididos entre o governo 
federal e o estado do Paraná.

Mais votado
Entre as dez maiores cidades, 
percentualmente, o prefeito de 
Cascavel, Leonaldo Paranhos 
(PSC), é o mais votado no Paraná 
e, nominalmente, a terceira maior 
votação entre os 399 cidades 
no Estado, atrás apenas de 
Rafael Greca (DEM), de Curitiba, 
e Marcelo Belinatti (PP), em 
Londrina. Paranhos foi reeleito 
com 71,72% (112.181 votos).

Crédito Turismo
A Fomento Paraná inicia a 
Caravana de Crédito Turismo. 
O objetivo é percorrer 
nas próximas semanas os 
municípios do Litoral e da 
Costa Oeste do Estado para 
oferecer uma linha de crédito 
para apoiar empreendedores 
dessas regiões, que são muito 
procuradas no verão. “A 
intenção é ajudar a reforçar 
o caixa dessas empresas, 
especialmente das micro e 
pequenas, para que possam 
oferecer uma condição melhor 
no atendimento e consigam 
faturar mais na temporada 
de verão”, explica o diretor-
presidente da Fomento 
Paraná, Heraldo Neves. 

Abaixo do esperado
No balanço realizado até as 17h 
de domingo (15), 160 urnas 
eletrônicas foram substituídas 
por outras de contingência 
no Paraná. O número, que 
corresponde a 0,66% das 20.745 
seções eleitorais do Estado, 
ficou abaixo do esperado, de 1% 
a 3% de urnas substituídas.

Felicitações
A CNM (Confederação Nacional 
de Municípios) parabenizou 
os candidatos eleitos como 
prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores no domingo. “Em 
5.568 municípios, a população 
escolhe seus dirigentes e 
legisladores com a esperança 
de ter melhorada a qualidade 
da vida da sociedade local. 
Essa é a missão de cada gestor 
e legislador municipal e a luta 
da Confederação”, escreveu 
Glademir Aroldi, presidente da 
confederação.

Ataque ao TSE
O TSE foi alvo de uma tentativa 
de ataque hacker durante a 
eleição municipal. Contudo, 
a ação foi neutralizada e não 
provocou danos. A Polícia Federal 
informou ao tribunal que o líder 
da investida nesse domingo é de 
Portugal. Os invasores tiveram 
acesso a dados da burocracia 
do tribunal, como lotação e 
frequência, agendamentos de 
férias e licenças médicas de 
servidores e ministros.

Segurança
Ao todo, mais de 2.600 
promotores e 34 membros do 
MPF atuaram para garantir 
a lisura e evitar a prática de 
ilícitos capazes de desequilibrar 
a disputa no primeiro turno 
das eleições. “Nesta grande 
festa cívica, em que cada 
cidadão e eleitor escolhe o seu 
destino, milhares de membros 
e servidores do MP Eleitoral 
se empenharam para garantir 
o resultado com a segurança 
jurídica de todo o processo 
eleitoral”, afirmou o procurador-
geral da União, Augusto Aras.

2º turno
Eleitores de 57 cidades 
brasileiras irão às urnas 
novamente, no dia 29, para 
decidir seus prefeitos em 
segundo turno. O número 
representa 60% dos 95 
municípios onde havia 
a possibilidade de uma 
segunda rodada de votação 
neste ano. Dessas, 18 são 
capitais. No Paraná, apenas 
Ponta Grossa terá segundo 
turno, dia 29 de novembro.
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Pozzobom comemora duplicação 
da PR-323, mas luta continua

A duplicação da rodovia 
PR-323, entre o trevo do Posto 
Gauchão e o entroncamento 
com a PR-468, saída para 
Mariluz, terá mais um passo 
importante nos próximos dias. 
O prefeito Celso Pozzobom 
comemorou a notícia de que 
o governo do Estado iniciou o 
prazo para recebimento de pro-
postas das empresas interes-
sadas na execução do serviço. 
“Essa é uma obra fundamen-
tal para o desenvolvimento de 
Umuarama, além de dar mais 
segurança aos motoristas e 
mobilidade ao trânsito em uma 
das regiões mais movimentadas 
da cidade”, afirmou.

A licitação prevê a execução 
da duplicação da PR-323, em tre-
cho com extensão de 4,489 km, 
implantação de duas interseções 
em desnível (viadutos), implanta-
ção de vias marginais, passeios 
(calçamento) e acostamentos. 
De acordo com o prefeito, o valor 
estimado da contratação é de R$ 
81,8 milhões e o prazo de execu-
ção é de 12 meses.

“Se tudo correr bem, um ano 
após o início do serviço teremos 
um viaduto no Posto Gauchão e 
outro no trevo para Mariluz, uma 
rodovia duplicada com marginais 
e com isso facilidades para o 
acesso às indústrias, ao Aero-
por to Regional de Umuarama, 
aos bairros localizados naquela 
região, ao Instituto Federal do 
Paraná (IFPR), ou seja, uma 
nova realidade para que vive 
ou trabalha naquela região e 
também para os visitantes que 
chegam à nossa cidade”, acres-
centou Pozzobom.

O prefeito disse ainda que 
a duplicação é resultado de 
um grande esforço da socie-
dade, que há muitos anos vem 
cobrando a obra do governo do 
Estado. Mas, ao mesmo tempo 
em que comemora a conquista, 
o prefeito lembra que a luta pela 
continuidade das obras conti-
nua. “Umuarama é uma cidade 
com mais de 112,5 mil habitan-
tes que está crescendo e pre-
cisa eliminar gargalos. Estamos 
juntos nessa luta e queremos 
que a duplicação não fique só 
nesse trecho”, pontuou.

“Precisamos de uma rodo-
via mais segura de Maringá até 
Guaíra, pois hoje grande parte da 
produção agropecuária e industrial 
do Sul do Mato Grosso do Sul, do 
Paraguai, do Oeste e Noroeste 
do Paraná passa pela PR-323. 
Com tanto movimento, a rodovia 
é uma das mais perigosas do Sul 
do país”, completou. De acordo 
com o governo do Estado, a dupli-
cação da PR-323 faz parte de um 
pacote de concessão de rodovias 
do Paraná que será negociado pelo 
governo federal, ao final dos con-
tratos vigentes.

SEGUNDO o prefeito, a duplicação é resultado de um grande esforço da sociedade, que há muitos anos vem 
cobrando a obra do governo do Estado

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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   SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

A Guaíra Transmissora de Energia, inscrita sob o CNPJ nº 
28.056.960/0001-92, torna público que irá requerer ao Insti-
tuto Ambiental do Paraná-IAP, a Licença de Operação para a Linha 
de Transmissão 230 kV Guaíra-Umuarama Sul C2, que transpassa 
áreas dos municípios de Guaíra, Terra Roxa, Francisco Alves, 
Iporã, Cafezal do Sul,Perobal e Umuarama, no estado do Paraná.

Autores de execução ainda 
são procurados pela Polícia

A Polícia Civil de Umua-
rama continua investi-
gando o assassinato de 
um homem de 55 anos de 
idade, encontrado morto 
dentro de seu carro, na 
avenida Ângelo Moreira 
da Fonseca, na noite do 
sábado (14).

O crime aconteceu 
no quintal da residência 
da vítima. Aparecido da 
Conceição, foi execu-
tado à tiros e, segundo 
a Polícia Militar, dois 
homens ocupando uma 
motocicleta é que teriam 
assassinado o homem.

Os PMs foram aciona-
dos por volta das 22h por 
moradores das imediações 

Esfaqueado não resiste
Morreu no domingo (15) Aritan 
Ranie Araújo Silva, 32, vítima 
de esfaqueamento na noite de 
31 de outubro, em Umuarama. 
Ele estava internado no hospital 
Nossa Senhora Aparecida. 
Aritan foi atingido por uma 
facada no abdômen após um 
desentendimento que, segundo 
a Polícia Civil, teve motivação 
passional. O acusado do crime 
se apresentou na delegacia e 
responde em liberdade. Silva 
passou por cirurgia no hospital 
e amigos se mobilizaram 
para doar sangue durante o 
processo de cuidados médicos.

que disseram ter ouvido 
disparos de arma de fogo.

Quando os policiais 
chegaram ao endereço, 
notaram que Conceição 
estava dentro de seu 
carro (pick-up), ferido 
gravemente.

Uma equipe de socor-
ristas com uma ambulân-
cia do Samu foi acionada 
e constatou o óbito. Os 
tiros atingiram a cabeça 
da vítima.

Testemunhas relata-
ram que dois homens em 
uma moto entraram no 
quintal momentos antes 
do crime e aguardaram a 
chegada da vítima num 
tipo de emboscada.

Conceição possui ante-
cedentes criminais por 
tráfico de drogas e usava 
tornozeleira por ter sido 
flagrado por tando uma 
arma de fogo.

O corpo foi levado ao 
IML de Umuarama, onde 
foi necropsiado e poste-
riormente liberado para 
os atos fúnebres. A polícia 
ainda procura pelos auto-
res do crime.

PISTAS que podem levar à 
identificação dos acusados ainda 
são levantadas pelos investigadores

DIVULGAÇÃO



07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 17 DE NOVEMBRO DE 2020

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

Olimpíada
de Robótica

A equipe CDRS Robo-
cep, formada por qua-
tro alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental 
do Colégio Estadual do 
Paraná (CEP), ficou em 
terceiro lugar na Olim-
píada Brasileira de Robó-
tica, na categoria “Apre-
sentação — Modelagem 
Virtual”. O resultado foi 
divulgado após o encer-
ramento das competi-
ções da fase nacional, 
que foram transmitidas 
pelo canal de You Tube 
da Olimpíada.

Os estudantes cria-
ram um robô digital, 
totalmente autômato 
(toda a programação 
teve de ser feita previa-
mente, não sendo possí-
vel controlá-lo na hora), 
para participar de uma 
simulação. Nela, o robô 
precisa concluir o desa-
fio de percorrer um cami-
nho, desviar de obstá-
culos e resgatar vítimas 
que estão presas.

Para a modalidade 
“Apresentação”, os alu-
nos tiveram que gravar 
um vídeo explicativo, 
contando como foi todo 
o processo de criação, 
até a finalização do 
trabalho.

A competição ocorreu 
de maneira virtual pela 
primeira vez, devido à 
pandemia, por meio da 
plataforma de simulação 

Sbotics. A preparação 
dos estudantes contou 
com reuniões diárias 
realizadas pelo Google 
Meet e guiadas pelo pro-
fessor Tony Groch, coor-
denador do laboratório 
de robótica do CEP.

“Não é só ensinar 
a programar; é ensi-
nar tecnologia, mate-
mática, engenharia e 
desenvolvimento inter-
pessoal. São vertentes 
importantes para que o 
aluno desenvolva habi-
lidades para toda a 
vida”, afirma o profes-
sor, que ensinou aos 
alunos uma nova lingua-
gem de programação, 
a R-Educ. “Por causa 
das competições de 
que a gente par ticipa, 
o trabalho em equipe é 
muito valorizado. Acaba 
aquela imagem estereo-
tipada do nerd que não 
sabe se comunicar. Os 
alunos têm que apren-
der uns com os outros, 
trocar conhecimento 
entre si”, acrescenta.

Além da equipe CDRS 
Robocep (que competiu 
nas categorias “Apresen-
tação” e “Simulação”), 
o CEP também classi-
ficou a equipe Infnitys 
Universe Robotics — 
formada por alunos do 
Ensino Médio — para a 
etapa nacional na cate-
goria “Simulação”.

Cenários pós-urna
Juliana Brizola e Brizola 
Neto, netos do saudoso 
Caudilho, perderam a eleição 
para vereador em Porto 
Alegre e no Rio de Janeiro, 
respectivamente. O PCdoB 
foi derrotado em Olinda, 
que controla há muitos 
anos, reduto da esquerda 
intelectual da grande Recife. 
E na capital, os primos João 
Campos (PSB) e Marília Arraes 
(PT) racharam a militância, 
passaram empatados. Em 
Goiás, o governador Ronaldo 
Caiado mostrou sua força e 
elegeu seis prefeitos do DEM 
no entorno do DF. O PTB de 
Roberto Jefferson, com fundo 
eleitoral bem menor, elegeu 
mais prefeitos que o PT no 
País. O governador Flávio Dino 
(PCdoB) viu seu candidato 
perder em Imperatriz, 
maior cidade do interior do 
Maranhão. E em Lauro de 
Freitas (BA), onde Lula da Silva 
está morando, o PT venceu a 
prefeitura.

Tem que apoiar
O senador Humberto Costa 
(PT) e sua trupe no Recife estão 
num beco sem saída, mesmo 
com mais de 400 cargos doados 
pelas gestões do PSB.

Jogada eleitoral
É pule de dez que o PDT 
de Marta Rocha vai apoiar 
Eduardo Paes no Rio de 
Janeiro no segundo turno. 
Marta, aliás, foi jogada de 
Carlos Lupi para puxar votos 
anti-Crivella.

Mão forte
O famoso ex-senador Mão 
Santa (DEM), conhecido por 
seus longos discursos na 
tribuna, foi reeleito prefeito 
de Parnaíba, no Piauí, com 
expressiva votação (68%).
Fôlego de menino
Em Muriaé (MG), foi eleito o 
candidato mais idoso do País. 
José Braz (Progressistas), de 
94 anos, venceu a disputa 
contra Grego, o atual 
prefeito. Braz já governou a 
cidade por duas vezes.

Ciber embromation 
O presidente do TSE, ministro 
Luiz Roberto Barroso, enrolou 
o brasileiro com discurso 
elegante ao seu jeito. Mas 
não foi ataque hacker que 
paralisou a divulgação dos 
resultados das eleições no 
portal do TSE. Foram os 
servidores sobrecarregados 
mesmo, porque ele decidiu 
desta vez centralizar a 
apuração em Brasília. Ataque 
hacker tem toda eleição, e a 
forte equipe de TI da Corte 
sempre blinda o sistema. 

Fama não ajuda
Os famosos Kid Bengala, 
Marcelinho Carioca, Maurren 
Maggi e Diego Hypolito, 
ex-atletas - com exceção do 
primeiro, ator pornô -, não 
conseguiram vagas nas Câmaras. 

Cadê vocês?
Clientes do Banco do Brasil 
têm dado com a cara no vidro 
da porta giratória em todo 
o País. Várias agências estão 
sem atendimento presencial 
nos caixas. Gerentes 
informam que a maioria dos 
funcionários dos caixas está 
na faixa etária de risco para 
contaminação de covid-19. 
Procurada, a assessoria do BB 
não respondeu.

Pra gringo ver...
O programa de retomada 
do turismo no Brasil, 
apresentando com pompas 
no Palácio do Planalto, parece 
uma “viagem”, para gringo 
ver, e só. Um empresário 
do setor de mídia e eventos 
procurou a Embratur e o MTur 
com tudo pronto para trazer 
jornalistas de sete países para 
uma press-trip. Todos com 
passaporte na mão. Há 15 
dias ninguém o responde. E 
ele pediu apenas o apoio 
logístico. Mas desistiu. 
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O prefeito Celso Pozzobom 
recebeu representantes do Centro 
de Operações de Enfrentamento 
ao Coronavírus (COE) do município 
na tarde de ontem (segunda-feira, 
16), para uma atualização sobre 
o quadro da pandemia e medidas 
que deverão ser adotadas para 
conter o avanço no número de 
casos de Covid-19, que se acen-
tuou a par tir do último dia 5. A 
reunião, que teve a presença da 
secretária de Saúde, Cecília Civi-
dini, definiu algumas ações que 
serão implementadas a partir da 
próxima segunda-feira, 23.

Conforme orientação do COE, o 
município adotará algumas medi-
das de restrição de atendimento. 
No prédio da Prefeitura, servido-
res que pertencem aos grupos de 
risco deverão retornar ao sistema 
de teletrabalho (homeoffice) e per-
manecer em casa. O atendimento 
presencial ao contribuinte será res-
trito ao agendamento prévio e ocor-
rerá apenas em situações que não 
puderem ser resolvidas de forma 
online ou por telefone, além de cui-
dados internos de segurança que 
serão reforçados.

Outras medidas devem ser 
adotadas com atividades que 
ocorrem após o horário normal de 
expediente do comércio, indústria 
e prestação de serviços, ou seja, 
extra-trabalho. “Temos notado mui-
tas aglomerações nos fins de tarde 
e finais de semana em praças, no 
bosque, no lago municipal, em 
algumas lanchonetes e bares da 
região central e também nos bair-
ros. Isso tem refletido no aumento 
de casos de Covid-19 entre gru-
pos específicos de pessoas, que 

Eleições
Períodos que geram aglomerações, como feriados e alguns eventos, apre-

sentam reflexo direto no número de pacientes com a doença, nas semanas 
seguintes. Por isso, o COE vai monitorar os efeitos das eleições – realizadas 
neste domingo – na evolução dos casos de coronavírus a partir da próxima 

segunda-feira. Havendo necessidade, poderão ser adotadas mais medidas de 
enfrentamento à pandemia nas semanas seguintes. “Tudo depende da evolu-

ção do quadro. É claro que se a população adotar os cuidados recomendados e 
os números baixarem, não haverá grandes restrições. Tudo depende de como 

as pessoas estão se comportando e como isso reflete nos números da doença”, 
acrescentou a secretária.

Natal
Outro assunto tratado na reunião foi a programação natalina. Por reco-

mendação do COE, não serão promovidos eventos por parte do município. 
A cidade será decorada e as ações organizadas pelo comércio, com todos 
os cuidados necessários para proteger a saúde da população. Da parte da 

Prefeitura, haverá apenas ações por meios virtuais, resgatando atividades e 
atrações de anos anteriores para que a data não passe totalmente em branco. 
“Nossa preocupação maior é com a saúde da população. Por isso, infelizmente 
Umuarama não terá o Papai Noel da Prefeitura neste ano, para não provocar 

aglomeração, nem decoração de praças ou do lago municipal. Estudamos 
parcerias com o nosso comércio para promover as vendas de fim de ano com 

segurança”, completou o prefeito Celso Pozzobom.

tem levado a um grande número 
de pacientes em isolamento ou 
internados na rede hospitalar. As 

medidas também visam conter 
essas situações”, explicou a secre-
tária Cecília Cividini.

CONFORME orientação do COE, o município adotará algumas medidas de restrição de atendimento

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Município adotará medidas 
para conter a covid-19
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Construção civil tem melhor 
outubro dos últimos 10 anos

Com o recorde na aprovação 
de projetos para construções 
em outubro de 2020, a média 
mensal deste ano já supera 
em mais de 2 mil m² a média 
registrada no ano passado em 
Umuarama. De acordo com a 
Secretaria Municipal de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos 
Técnicos e Habitação, o mês 
passado registrou a liberação 
de 46.591,24 m² de obras, 
que estão movimentando o 
setor de construção civ i l , 
gerando empregos e aque-
cendo o comércio de materiais 
básicos, tintas, pisos e reves-
timentos, acessórios e tam-
bém serralherias, madeireiras 
e outros setores afins.

No acumulado do ano, ape-
sar da pandemia de coronaví-
rus – que afetou seriamente 
a economia a par tir de março 
–, Umuarama já soma 228,8 
mil m². “Como esse total 
representa obras aprovadas 
num período de 10 meses, a 
nossa média mensal hoje é de 
22,8 mil m² por mês, enquanto 
no ano passado essa mesma 
média ficou em 20,8 mil m². 
Se os meses de novembro e 
dezembro confirmarem essa 
tendência, teremos um ótimo 
resultado na construção civil 
apesar dos desafios e dificul-
dades que enfrentamos ao 
longo do ano”, avaliou o pre-
feito Celso Pozzobom.

O volume de projetos apro-
vados no mês passado foi o 
maior dos últimos 10 anos 
para outubro e o melhor resul-
tado desde setembro de 2014, 
quando a cidade teve o melhor 

desempenho mensal (94,4 mil 
m²) desde que foi iniciado o acom-
panhamento pela Diretoria Munici-
pal de Planejamento Urbano.

“Notamos grandes osci -
lações ao longo do ano, por 
conta dos imprevistos na área 
de saúde e das medidas res-
tritivas tomadas para evitar o 
contágio da Covid-19. Mas os 
meses ‘bons’ mostram que 
a população está confiante 
e aprovando projetos para 
construção da casa própria, 
obras de reforma e amplia-
ção, e também os investido-
res e empreendedores têm 

acreditado na cidade e proto-
colado projetos de grande porte 
na área residencial e comercial”, 
ponderou o secretário municipal 
de Obras, Isamu Oshima.

De acordo com o secretário, 
“podemos esperar que 2020 
terá um desempenho surpreen-
dente num setor impor tante 
que é a construção civil”, disse, 
lembrando que os bons resul-
tados deste setor movimentam 
outras áreas comerciais de 
grande peso na economia, como 
móveis e eletrodomésticos, aju-
dando a gerar emprego e renda 
em diversos segmentos.
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

S E R V I R  N O S  F A Z  Ú T E I S !  

Quando nos propomos a trabalhar voluntari-
amente, a agir com solidariedade, criamos 
em torno de nós uma atmosfera que atrai as 
pessoas, nos oportunizando ações de colabo-
ração. 

Desenvolver cada vez mais nossa disposição 
para servir, nos torna criaturas melhores e 
um porto seguro para os que necessitam de 
nós. 

“SERVIR NOS FAZ MAIS IMPORTAN-
TES E MELHORES DO QUE NORMAL-

MENTE SOMOS. NOS FAZ ÚTEIS!” 

Nada nos enriquece 
mais do que nos dis-
pormos a espalhar  o 
que temos de me-
lhor. Um cálculo que 
a matemática não 
explica: quanto mais 
dividimos, mais mul-
tiplicamos.  
(CL Mauro Sérgio Ribeiro 
da Silva, em discurso na 
Toca do Leão Jamil He-
lú—Umuarama PR.) 

Pai e filho se envolvem em
capotamento na PR-489

Integrantes do Corpo 
de Bombeiros de Umua-
rama chegaram a ser 
acionados e comparece-
ram na rodovia PR-489, 
saída para o município de 
Xambrê, onde havia acon-
tecido o capotamento de 
um carro e, em vir tude 
dos danos, havia também 
o vazamento de combus-
tível. Quando chegaram 
ao local, descobriram 
que não era necessária 
a intervenção.

O acidente foi aten-
dido por uma equipe do 
Samu, que socorreu pai 
e filho, ocupantes do 
veículo.

Vanderson Soares, 
de 33 anos, conduzia o 
Renault Logan e levava 
como passageiro, o pai 
Sebastião das Graças 
Soares, de 68 anos. 
Eles retornavam para o 
município de Pérola, onde 
residem na zona rural, 
quando o veículo saiu 
da pista, provavelmente 
devido ao estouro de um 
dos pneus.

O passageiro sofreu 
apenas leves escoria-
ções, mesmo assim foi 
atendido pelos socor-
ristas e encaminhado 
ao um hospita l  em 
Umuarama.

PASSAGEIRO de 68 anos, saiu levemente ferido depois que o carro saiu 
da pista e capotou

TV
 C

A
IU

Á
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

A presença de Marte em seu signo ajuda ainda mais esse 
estímulo planetário, incentivando ações cada vez mais ousa-
das e que devem produzir ótimos resultados, inclusive no 
âmbito financeiro. 

Touro 21/04 a 20/05
Mercúrio estimula a sua mente, que está bem mais aguçada, 
possibilitando a elaboração de novas estratégias para contor-
nar e superar os obstáculos que eventualmente atravancam 
o seu caminho. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
O clima astral sugerido pelas configurações planetárias é bas-
tante estimulante. O problema é que é tão estimulante, mas 
tão estimulante, que pode ser causador de ações drásticas e 
definitivas que podem envolver, inclusive, rupturas e separações. 

Câncer 21/06 a 21/07
Sua vitalidade é reforçada pelas configurações astrológicas 
que a Lua promove enquanto segue o baile em Sagitário, 
signo de Fogo e regido pelo benéfico Júpiter. Caso você 
deseje iniciar um curso de reciclagem para incrementar ainda 
mais a sua carreira, agora é a hora. 

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
Aproveite a energia para dar andamento em assuntos que 
envolvam a justiça. A energia do dia de favorece as vendas pela 
internet, especialmente as relacionadas com outros países.  

Aquário 21/01 a 19/02
Examine com cuidado os seus gastos e investimentos e faça 
as eventuais adaptações para que essa configuração não 
cause estragos em seu orçamento pessoal.  Essa combina-
ção pode ser muito ruim para relacionamentos amorosos que 
andam na corda bamba e términos não estão descartados.

Peixes 20/02 a 20/03
Uma tensão entre Mercúrio em Escorpião e Urano em Touro 
promete instabilidades no campo das finanças e grandes ris-
cos. Caso você consiga canalizar essa energia positivamente 
poderá resolver um assunto pendente neste campo, como 
conseguir uma grana extra para se livrar de uma preocupação 
que está emperrando a sua vida e seus projetos pessoais.

Aproveite as últimas horas dessa energia para finalizar um plano 
de trabalho ou ampliar seu campo de ação, especialmente se 
envolver estratégias relacionadas com a área financeira. Cuidado 
para não comprar demais e ficar cheia de boletos. 

Ao longo do dia você perceberá uma mudança energética 
muito favorável e poderá dar um impulso gradual - mas deter-
minado - para ir adiante com suas atividades profissionais. 

Os planos e projetos já elaborados irão ganhar um impulso deci-
sivo para serem concretizados positivamente. Hoje também rola 
uma conjunção entre o benéfico Júpiter com o pequeno e pode-
roso Plutão. Os dois planetas prometem ajudar você a conseguir 
o apoio financeiro necessário para tocar seus projetos.

Marte pode ser muito positivo para dar andamento aos seus 
projetos pessoais, especialmente no âmbito profissional. 
Lembre-se de manter o foco em seus objetivos e não se 
deixe dissuadir pelos palpites e opiniões dos outros. Você está 
pronto para alçar voos mais altos, portanto saiba aproveitar.

Podem ocorrer imprevistos no âmbito financeiro e econômico, 
portanto, nada de pagar de doido: segure a onda, maneire 
nos boletos e se previna para não sofrer perdas em seus 
investimentos. 

Solução

BANCO 6

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

TFRC
BRASILEIRO

EVOLUIRV
VIELATRA

NDCOSER
APARARAD
DRERABI

CO
REOGRAFIA

DANIELL
EDOCAIM
VIANNATO
ODA

LTEAR
ALOETEÇR

ESCURIDÃO
TIOPIANOS

Nascido
em nosso

país

Aglome-
ração em
porta de
bancos

Diretor de
instituição 
universi-

tária

Moderni-
zar-se
(fig.) 

Recupe-
ração das
faculda-

des físicas

Lombo 
de porco

(Cul.)

Grito de
lutas

marciais

Roedor
que vive
em ca-
pinzais

Cortar (as
pontas do
cabelo) 

Associação
Brasileira
de Impren-
sa (sigla)

Movimen-
tos harmô-
nicos de
um balé

Atração
havaiana

para o
surfista

(?) Alves,
jogador

de futebol

Letra que o
Cebolinha 
usa no lugar
do R (HQ)

Pequenas
elevações
de terra

O homem
de idade
avançada

Filho de
Adão e

Eva 
(Bíblia)

Estado da
capital
Palmas
(sigla)

(?) vera:
planta

usada em
xampus

Metal de
panelas

(símbolo)

Máquina
para fazer

tecidos

Campeão 
três vezes

(red.)

Conso-
antes de
"duna"

Instrumento
com tecla-

do (pl.)

Animal 
com penas

Liga peças
metálicas 

Profissão de Bernar-
dinho (esporte) 

Falta de
coragem
Antecede

o "S"

Rua estrei-
tíssima

Nitrogênio
(símbolo)

Falta
de luz
Irmão 
do pai

Ary Fon-
toura, ator
Coletivo
de lobos

(?)-mail,
correio da
internet

Herbert (?),
líder dos 

Paralamas
do Suces-
so (Mús.)

Costurar 
Significado

do "R",
em TRE

4/aloe — fila — tear. 6/reitor.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

FIES
A Unipar avisa 
que tem vaga 
de Fies para 

alunos já ma-
triculados, que 

precisam do 
financiamento 
para continuar 
os estudos e 
também para 
os que estão 

com a matrícu-
la trancada e 
querem retor-
nar aos estu-

dos. A inscrição 
é feita pela 

internet [fies.
mec.gov.br] e 

o prazo vai até 
27 deste mês.

Ivanildo Coutinho divide as honras do Prêmio Classe A 2019, entregue 
semana passada, na Uvel

Limitações são fronteiras 
criadas apenas pela nossa 

mente. 
(provérbio chinês)

Thiago Casoni
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UVEL recebe mais um Prêmio Classe A!

O final de tarde da última quinta-feira 
(12) foi de comemoração  para o Gru-

po Uvel . Ao todo cinquenta estrelas já 
brilham no céu da Uvel somando todas as 
honrarias de suas concessionária pelo Sul 
do Brasil. E em Umuarama a 19º Estre-
la também foi recebida com gratidão e 

entusiasmo pelo staff de funcionários, ra-
diantes com mais esta conquista. A festa 
foi mais contida por conta da Pandemia e 
o protocolo foi seguido à risca  A come-

moração de  mais um ano de Classificação 
Classe A na Concessionária de Umuarama 
foi referente ao ano de 2019 completando 
19 anos consecutivos dessa premiação que 
enche de orgulho, os diretores da empresa 
que  faz parte do grupo de melhores Con-
cessionárias do Brasil. Ivanildo Coutinho e 
Joaquim Pereira ressaltaram a importância 
de mais esta premiação -, e agradeceram 
em nome do grupo,  dos colaboradores e 
clientes mais esta deferência e confiança. 
A cerimônia teve também a  entrega de 
5 Pins de reconhecimento pelo  trabalho 
dos nossos colaboradores destaque. Uma 
festa ímpar e que já dá frutos para 2021 

pois mesmo com a pandemia o Grupo Uvel 
foi destaque em 2020 e já planeja a festa 

do ano que vem.

Uvel a alegria de ser Chevrolet

Ivanildo , Andrei e Adriano Ribeiro, do setor vendas

Ildemar , Bruno ( Acessórios) e Ivanildo

Maria Eduarda /Vendas , Ivanildo e Andrei  Ivanildo, Ana Maria e Arthur / administrativo

FOTOS:THIAGO CASONI
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PRISMA 1.4 
ADVANTAGE

    19/19         BRANCO                     COMPLETO, AUT R$ 58.900,00

PRISMA 1.4 
LTZ

     18/18 VERMELHO         COMPLETO, AUT                 R$ 54.900,00

SPIN 1.8 
ACTIV 7

18/19        PRETO    COMPLETO, AUT, 7 LUGARES R$ 72.900,00

TRACKER 1.8 
LTZ

      14/15         BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 59.900,00

TRACKER 1.4T 
PREMIER

   18/18          CINZA           COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 79.900,00
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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

“Atuação do profissional 
de Educação Física na área 
da Saúde” foi tema do Fórum 
Pedagógico e Encontro 
do Egresso dos cursos de 
Educação Física da Universidade 
Paranaense, realizado por 
videoconferência.

O evento 
foi dividido 
em dois 
momentos: 
no primeiro 
aconteceu a 
palestra com 
o profissional 
de Educação 
Física, membro do Conselho 
Regional de Educação Física do 
Paraná (CREF9/PR) e presidente 
do Conselho de Saúde do Estado 
do Paraná, Marcelo Hagebock.

O segundo momento foi 
reservado para um bate-papo 
com egressos. Cada Unidade 
convidou um, mas todos 

direcionaram a conversa para 
trajetória na graduação, rotina 
profissional e estratégias que 
desenvolvem para se manterem 
em destaque no mercado de 
trabalho.

Foram eles: Marcos Paulo 
Tavares Santiago, egresso 

de Umuarama; 
Clémersom 
Neis, egresso de 
Francisco Beltrão; 
Lidyane Roncolato, 
egressa de 
Cianorte; e Débora 
Dela Colleta, 
egressa de Toledo.

Os trabalhos foram 
conduzidos pelos 
coordenadores dos cursos, 
professores Silvia Sucupira, 
Robson Recalcatti, Ellen Melo 
e Roberto Gilini. Todos ficaram 
satisfeitos com o número de 
participantes [cerca de 300] e 
com a interação dos estudantes.

Evento abordou o papel do profissional na promoção da saúde e o 
crescimento exponencial do interesse das pessoas por atividade física

Marcelo Hagebock palestra 
em fórum integrado

EDUCAÇÃO FÍSICA

A Unipar oferece o 
curso nas suas unidades 
de Umuarama, Toledo, 
Cianorte e Francisco 

Beltrão.

Números
da covid-19

A Secretaria de Saúde de 
Umuarama continua a regis-
trar diariamente, número 
consideravelmente altos de 
novos casos de covid-19. 
Ontem (16), mais 43 casos 
foram anunciados, aumen-
tado para 1.858 o total de 
pessoas infectadas desde o 
início da pandemia. Desse 
total, 1.299 já estão recu-
perados ou curados, 24 pes-
soas não resistiram à doença 
e morreram, 527 estão em 
isolamento domiciliar e oito 
hospitalizadas – cinco em 
unidades de terapia intensiva 
e três em enfermarias.

A cidade tem ainda 758 
pessoas com suspeita de con-
taminação pelo coronavírus, 
das quais seis estão inter-
nadas em enfermarias e as 
demais em isolamento.

Por conta do alto número 
de casos dos últimos dias, a 
Secretaria de Saúde adequou 
a metodologia de divulgação 
das idades dos pacientes, 
que passa a ser por faixa 
etária. Os casos positivos 
confirmados nesta segunda 
são de 22 mulheres de 13 
a 65 anos, 20 homens de 
13 a 75 anos e uma criança 
menor de 12 anos.

O número de notificações 
chegou a 8.296 e desse total, 
5.680 suspeitas já foram 
descartadas.

A taxa de ocupação de lei-
tos hospitalares segue alta, 
com 100% das UTIs ocupadas 
por pacientes de Umuarama 
e região, bem como 90% dos 
leitos de enfermaria.
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AMU pede medidas para 
barrar avanço da covid-19

A diretoria da Associação 
Médica de Umuarama – AMU pro-
tocolou ofício junto a Prefeitura e 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Umuarama, externando preocu-
pação com o aumento constante 
no número de casos de covid-19 
na região noroeste do Paraná, em 
especial em Umuarama. O temor é 
de um colapso no sistema.

Para evitar que o pior aconteça, 
o documento elaborado por médicos 
que atuam em unidades de saúde 
de Umuarama, sugere que sejam 
adotadas, por meio das autorida-
des competentes, novas medidas 
de contingenciamento para evitar 
aglomerações e promover o distan-
ciamento social. O objetivo é diminuir 
a ascendência da curva de contágio 
e, consequentemente, a pressão 
sobre o sistema de saúde.

O presidente da Associação, 
Dr. Fábio Carvalho, lembrou que 
a classe médica está em alerta e 
muito preocupada com o avanço 
da doença. “Estamos trabalhando 
com informação e prevenção para 
evitar que medidas mais duras não 
se façam necessárias”, destacou. DR. Fábio Carvalho explica que a classe médica está em alerta e muito preocupada com o avanço da doença

ASSESSORIA
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