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Pfizer afirma que vacina 
contra covid-19 é 
segura e apresenta 
95% de eficácia

PÁGINA

04

Novo terminal rodoviário
avança na fase de acabamento

A nova Estação Rodoviária de Umuarama está recebendo os acabamentos finais. Impor-
tante do ponto de vista da logística e mobilidade, e próxima das principais rodovias que 

atendem à cidade, no alto da Avenida Paraná, o terminal reduzirá a circulação de ônibus na 
região central, melhorando o trânsito e garantindo mais conforto e segurança a passagei-

ros e empresas prestadoras de serviços. l Pág. 10

Surto no 
Legislativo 
Contaminações em funcionários 

e em pelo menos um vereador 
levaram a Mesa Diretora da 

Câmara a fechar as portas do 
prédio do Poder Legislativo 
e determinar o trabalho em 
sistema de home office para 

os funcionários até o dia 27 de 
novembro. Nenhum detalhe 

sobre paralisação das sessões 
ordinárias ou extraordinárias 

foi especificado no Ato Oficial 
divulgado pela presidência 
e reuniões deverão ocorrer 

normalmente, apesar de alguns 
parlamentares fazerem parte 

do grupo considerado de risco.
l Pág. 3

Registros mostram 
que continuam altos 
os números de novos 
casos de covid-19

PÁGINA

06
Prefeitura e Sesc 
firmam convênio de 
contraturno escolar 
com atividade remota

PÁGINA

08
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Paraná pelo Brasil
Ratinho Jr, agradeceu ontem (18), em Palotina, o presidente 
nacional do PSD, Gilberto Kassab, pela referência a seu 
nome como um dos quadros do partido para a presidência 
da República em 2022. Enfatizou que o compromisso 
é “ajudar o Brasil através do Paraná”. Acompanhado 
do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e 
do presidente da Copel, Daniel Pimentel Slaviero, foi 
apresentada chamada pública para a contratação de 
energia proveniente de autogeradores. O edital, inédito no 
Brasil, foi autorizado pela Aneel.

Professores pelo PSS
A juíza substituta Diele Denardin Zydek, da 5ª Vara da Fazenda 
Pública, negou liminar à ação popular assinada pelo líder da 
bancada do PT na Alep, Tadeu Veneri, para suspender e anular 
o decreto que prevê a realização de provas presenciais para a 
contratação de professor pelo Processo Seletivo Simplificado. 
(PSS). Segundo Veneri, há exposição dos inscritos ao risco de 
contrair coronavírus durante a aplicação da prova.

Pauta principal
O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (PSB), considera 
que o fim dos contratos e o novo modelo de pedágio será uma 
das principais pautas em debate na Assembleia Legislativa em 
2021. Romanelli reforça a preocupação com o modelo que será 
utilizado na licitação das novas concessões. “Na minha opinião, 
é a pauta mais importante dessa legislatura. Um tema estadual, 
que impacta em toda a economia do Paraná e com reflexos para 
as próximas décadas”, disse o deputado que integra a Frente 
Parlamentar sobre o Pedágio na Alep.

Mão nas provas
A corregedora-geral do 
Ministério Público Federal 
(MPF), Elizeta de Paiva Ramos, 
determinou à força-tarefa 
da Lava Jato no Paraná que 
entregue cópia do banco de 
dados sigilosos da operação. 
A nova investida se dá mesmo 
após o ministro do STF, Edson 
Fachin, ter revogado, em 
agosto passado, o acesso do 
procurador-geral aos dados. 
Segundo a Corregedoria, 
a decisão do ministro 
não impediria o órgão de 
inspecionar o acervo da 
Lava Jato, mas esse tipo de 
fiscalização nunca foi feita 
de forma genérica. Desde 
agosto, Augusto Aras tenta 
colocar a mão no acervo 
da Lava Jato sob a alegação 
– sem provas – de que os 
procuradores usaram as 
investigações para achaques.

Prisão mantida
A Corte Especial do STJ 
manteve a prisão preventiva 
de Pastor Everaldo, 
presidente do PSC, preso na 
Operação Tris In Idem que 
levou ao afastamento de 
Wilson Witzel do governo 
do Rio de Janeiro. O relator 
Benedito Gonçalves, seguido 
pela maioria do colegiado, 
negou ainda recursos do ex-
secretário Lucas Tristão, do 
empresário Mário Peixoto, do 
ex-prefeito de Volta Redonda 
Gothardo Lopes Neto e 
demais investigados. Os 
ministros também rejeitaram 
pedido para anulação das 
buscas realizadas pela Polícia 
Federal. A Tris In Idem é 
desdobramento da Operação 
Placebo e apura esquema 
de corrupção em contratos 
de saúde e supostamente 
comandado por Witzel.
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Surto de covid-19 fez a presidência 
determinar o fechamento da Câmara

A Mesa Diretora da Câmara, 
através do presidente, vereador 
Noel do Pão, decidiu pelo fecha-
mento do prédio do Poder Legis-
lativo para o acesso ao público e 
manter funcionários em trabalho no 
sistema home office.

A intenção é impedir um surto 
do novo coronavírus que tirou do 
serviço recentemente dois funcio-
nários, que foram infectados pela 
doença. Ontem (quarta-feira, 18) 
um vereador anunciou que teria 
sido acometido pela covid-19.

Apesar de ter passado a 
manhã no prédio, o presidente 
Noel do Pão não quis atender a 
repor tagem e nenhum de seus 
assessores foi encontrado.

Para determinar o fecha-
mento da Casa, um Ato da Mesa 
diretora foi publicado em diário 
oficial do município.

Consta no documento, que dois 
servidores do Poder Legislativo 
Municipal foram infectados pela 
doença e, em razão disso é que as 
medidas tiveram que ser adotadas.

DATA
“Em razão das medidas de con-

tenção e isolamento social, ocasio-
nadas pelo novo coronavírus, os 
trabalhos administrativos e opera-
cionais da Câmara de Vereadores 
de Umuarama, poderão ser realiza-
dos em modo home office até o dia 
27 de novembro de 2020”.

Ainda de acordo com o docu-
mento, os ser vidores deverão 
protocolar requerimento aos res-
pectivos chefes de depar tamen-
tos administrativos, que por sua 
vez, deverão comunicar formal-
mente à Diretoria Geral acerca 
da realização do trabalho sistema 
home office, bem como organizar, 

Emergência
De acordo com o Ato da Mesa diretora, os servidores que estiveram atuando 

em sistema home office, poderão ser convocados a qualquer momento, em 
virtude de necessidade do serviço público em favor dos interesses da Câmara, 

inclusive, para a atuação em Sessões Ordinárias e Extraordinárias.

fiscalizar e empreender as deman-
das necessárias, visando a efi-
ciência das atividades e o aten-
dimento às demandas.

CHEFES DE GABINETE
O presidente autorizou também 

que os vereadores poderão liberar 
os servidores lotados em seus 
gabinetes a também efetuarem o 
trabalho em sistema home office, 
mediante comunicação à Diretoria 
da Casa de Leis.

Durante toda a tarde de 
ontem, nenhum dos assessores 
ou diretores da Câmara Municipal 
de Umuarama foi encontrado para 
relatar detalhes de como serão 
realizadas as sessões ordinárias 
dentro do período em que a Casa 
permanecerá fechada e em sis-
tema home office aplicado aos 
funcionários, lembrando que exis-
tem vereadores que fazem parte 
do grupo considerado de risco 
atuando no Poder Legislativo.

PORTAS fechadas no Poder legislativo devido a um surto de covid-19 que contaminou funcionários e 
pelo menos um vereador

ALEX MIRANDA
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Vacina da 
Pfizer

Em comunicado à 
imprensa, os laboratórios 
Pfizer e BioNTech infor-
mam ontem (quarta-feira, 
18), que a conclusão do 
estudo que confirmou a 
eficácia de 95% da vacina 
será encaminhada à 
FDA, agência regulató-
ria americana, nos pró-
ximos dias. Os dados 
também serão comparti-
lhados com outras agên-
cias em todo o mundo.

As empresas esperam 
produzir globalmente até 
50 milhões de doses de 
vacina em 2020 e até 
1,3 bilhão de doses até 
o final de 2021.

“A análise demonstra 
que a vacina BNT162b2 
é 95% eficaz na preven-
ção da covid-19 com 
início 28 dias após a pri-
meira dose. Já a eficácia 
observada em adultos 
com mais de 65 anos de 
idade foi superior a 94%”.

No caso do Brasil, a 
Pfizer informa que traba-
lhará em parceria com a 
Anvisa (Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária) 
para fornecer todos os 
dados necessários para 
avaliação. “O pedido de 
aprovação do registro no 
país dependerá da sub-
missão de dados de efi-
cácia de segurança, que 
deverão ser considerados 
aceitáveis pela Anvisa”.

Outra novidade, é que 

foi desenvolvida uma 
embalagem especial 
(em formato de caixa), 
para armazenamento da 
vacina, facilitando a logís-
tica de distribuição. “Com 
temperatura controlada, 
fácil de transpor tar e 
manipular, que utiliza gelo 
seco para manter a con-
dição de armazenamento 
recomendada, de – 75 ° 
C (± 15 ° C) por até 15 
dias”. Apenas uma pes-
soa que tomou a vacina 
desenvolveu uma forma 
grave de covid-19.

COMPRA
Executivos da Pfizer já se 

reuniram no Ministério da 
Saúde para conversar com 
técnicos sobre as condições 
de compra da vacina contra 
a covid-19 e, uma série 
de reuniões com outros 
desenvolvedores de vacina 
também foi programada 
para discutir o assunto.

“O objetivo é conhecer 
os resultados dos testes 
em andamento e as condi-
ções de compra, logística 
e armazenamento ofere-
cidas pelo laboratório. A 
aquisição dos imunizantes 
deve ocorrer à medida em 
que os ensaios clínicos 
apontarem a total efi-
cácia e segurança dos 
insumos e o registro na 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) 
for realizado”.

Palácio Garibaldi
A presidente da Associação 
Giuseppe Garibaldi, Cida 
Borghetti, reuniu-se com 
o secretário Especial de 
Cultura do Governo Federal, 
Mário Frias, para tratar do 
tombamento do Palácio 
Garibaldi, o centenário 
prédio localizado no Centro 
Histórico de Curitiba. “É 
uma honra fazer parte 
da história do Palácio 
Garibaldi e trabalhar para 
novas conquistas em prol 
desse tesouro de Curitiba”, 
afirmou Cida.

Leitos de UTI
Com o aumento no número 
de casos confirmados da 
covid-19 e de mortes, o 
governo do Paraná suspendeu 
a desativação de leitos de UTI 
específicos para atendimentos 
de pessoas com o novo 
coronavírus. “Com base nos 
novos casos e na necessidade 
de internamentos, vamos 
avaliar ponto a ponto se há 
necessidade da reabertura 
imediata de alguns leitos. 
Porém, nesse momento, ainda 
temos equilíbrio para mais 
alguns dias”, explicou Beto 
Preto, secretário da Saúde. 

Bairro Inteligente
O projeto que vai transformar 
a Vila A, em Foz do Iguaçu, 
no primeiro bairro inteligente 
do Brasil faz parte de um 
convênio firmado entre a 
ABDI (Agência Brasileira de 
Desenvolvimento Industrial), 
o PTI (Parque Tecnológico 
Itaipu), a Itaipu Binacional e a 
Prefeitura de Foz do Iguaçu.  
“As tecnologias integrarão 
cidadãos e instituições. 
Segurança e inteligência 
artificial serão áreas muito 
beneficiadas. Espero que esse 
projeto traga logo muitos 
resultados para o município 
de Foz do Iguaçu”, disse 
o presidente da ABDI , 
Igor  Calvet

Alep 2020
O presidente da 
Assembleia Legislativa 
do Paraná, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), 
destacou o alto volume de 
trabalho realizado pelos 
deputados neste ano de 
2020, principalmente no 
período da pandemia para 
que o governo do Estado 
adotasse medidas efetivas 
de combate ao vírus e 
de apoio à população e 
a empresários. “Fizemos 
144 sessões plenárias, são 
218 leis sancionadas e 
mais 45 proposições que 
foram promulgadas pela 
Presidência, apesar da 
pandemia, foi um ano 
altamente produtivo”, 
destacou. 

90 anos da OAB
O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
cumprimentou a OAB 
(Ordem dos Advogados do 
Brasil) pelos 90 anos da 
entidade completados nessa 
quarta-feira (18): “A OAB 
sempre cumpriu um papel 
muito importante na defesa 
da cidadania, da justiça, 
da democracia, do estado 
democrático de direito, 
nosso bastião na retomada 
democrática no país”, disse 
Romanelli, que é advogado 
inscrito na seccional 
paranaense da ordem.

Mulher na política
Segundo resultados do site 
Nexo, nas eleições municipais 
realizadas no último 
domingo (15), foram eleitas 
9 mil mulheres para ocupar 
cadeira como vereadora nos 
municípios, enquanto 47,3 mil 
homens foram eleitos. Apesar 
da baixa representatividade 
na política, houve um 
aumento expressivo em 
relação à eleição de 2016, 
quando foram eleitas 
1.200 mulheres.
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BAIXE O 
APLICATIVO
E...       
 

CONCORRA A

TODO MÊS

1 MILHÃO
DE REAIS

PODE SER 
HAMBÚRGUER.

PODE SER 
PIZZA.
SÓ NÃO PODE 
ESQUECER DE
PEDIR CPF
NA NOTA.
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO 
DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 26/11/2020 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini nº10 
nesta cidade  de Colorado Estado do  Paraná ,onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
-        Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação da Previsão Orçamentária para o  exercício de 2021 .
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 19 de Novembro de 2020.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

R E P Ú B L I C A   F E D E R A T I V A   D O   B R A S I L 
ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO E COMARCA DE UMUARAMA 
2º SERVIÇO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 

  
EDITAL DE LOTEAMENTO 

  
Eduardo Spricigo, Oficial de Registro do 2º Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de 
Umuarama, Estado do Paraná, FAZ PÚBLICO, para ciência de todos os interessados, em 
cumprimento ao disposto no art. 19 da Lei nº 6.766/79, que FRANÇOLIN - EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
02.484.398/0001-04, com sede à Rua Governador Ney Braga, nº 5056, esquina com Avenida 
Brasil, Zona I, em Umuarama, requer, nos termos do art. 18 da Lei nº 6.766/79, o registro de 
loteamento fechado do imóvel que é o objeto da matrícula nº 41.818, constante no Livro 2 deste 
Serviço de Registro de Imóveis, com a área superficial de 126.338,00m², denominado Lote de 
terras "A" e "2-B", da unificação do lote "A", da subdivisão do lote 1-Remanescente, da 
subdivisão do lote nº 1, da unificação do lote de terras sob nº 8-A-10 e 10-A-22, e do lote de 
terras nº 8-A-9 e 10-A-21, da subdivisão dos lotes nº 8 e 10 e lote 2-B, da subdivisão do lote nº 
2, da subdivisão do lote nº 8-A-11 e 10-A-23, da subdivisão dos lotes nº 8 e 10, da Gleba nº 14 
Figueira, do Núcleo Cruzeiro, situado na Área de Expansão Urbana da Cidade de Umuarama, 
denominado “Residencial Jardins de Versailles”, tendo sido o projeto aprovado pelo Município 
de Umuarama na forma do Decreto Municipal nº 275/2020, datado de 25/09/2020, publicado 
no dia 26/09/2020 e republicado por incorreção no dia 06/11/2020, e Decreto Municipal nº 
299/2020, datado de 19/10/2020, publicado no dia 21/10/2020. Sua área restará assim 
distribuída: Quadra 01, com 5.092,94m², composta por 17 lotes; Quadra 02, com 4.637,18m², 
composta por 14 lotes; Quadra 03, com 2.317,15m², composta por 6 lotes; Quadra 04, com 
6.982,58m², composta por 21 lotes; Quadra 05, com 5.864,20m², composta por 19 lotes; Quadra 
06, com 2.040,72m², composta por 6 lotes; Quadra 07, com 6.919,45m², composta por 23 lotes; 
Quadra 08, com 13.602,05m², composta por 45 lotes; Quadra 09, com 13.764,07m², composta 
por 46 lotes; Quadra 10, com 2.873,04m², composta por 10 lotes; Rua Projetada "A", com área 
de 2.584,32m²; Rua Projetada "B", com área de 988,34m²; Rua Projetada "C", com área de 
2.757,00m²; Rua Projetada "D", com área de 5.721,55m²; Rua Projetada "E", com área de 
7.966,27m²; Rua Projetada "F", com área de 2.739,95m²; Rua Projetada "G", com área de 
6.876,55m²; Rua Projetada "H" (Trecho - 1), com área de 1.113,69m²; Rua Projetada "H" (Trecho 
- 2), com área de 815,26m²; Prolongamento da Rua João Meretka Neto, com área de 941,68m²; 
Área de Lazer, com área de 6.001,00m²; Área de Preservação Permanente (APP), com  
12.647,26m²; Área Verde, com 10.030,00m²; Salão de Festa, Playground, Espaço Gourmet e 
Caixa D' Água, com área de 1.061,75m². Os documentos apresentados foram prenotados sob nº 
146.849, em 16/10/2020, e encontram-se à disposição dos interessados neste 2º Serviço de 
Registro de Imóveis, situado à Avenida Brasil, nº 4.334, Edifício Atrium, 1º andar, sala 02, Zona 
I/Centro, no Município de Umuarama-PR [Tel.: (44) 3622-2298 – (44) 2020-1234]. As 
impugnações daqueles que se julgarem prejudicados em relação ao referido loteamento 
deverão ser apresentadas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da última publicação deste 
Edital. Findo o prazo sem impugnação, será feito imediatamente o registro, na forma do art. 19, 
§ 1º, da Lei nº 6.766/79. Dado e passado neste Município de Umuarama-PR, aos 16 de novembro 
de 2020.  
 

EDUARDO SPRICIGO 
Oficial de Registro 

Números de covid-19 
continuam altos

A Secretaria Municipal 
de Saúde continua apre-
sentando números conside-
ravelmente altos de novos 
casos de coronavírus em 
Umuarama. Em seu bole-
tim diário, divulgado ao final 
da tarde de ontem (quarta-
-feira, 18), foi apontado que 
34 mulheres e 19 homens, 
na faixa dos 13 aos 85 
anos, testaram positivo 
para a doença no município.

Com 53 casos novos, 
o total de pessoas infecta-
das pelo vírus subiu para 
1.991 desde o primeiro 
caso registrado na cidade.

A secretaria lembra que 
este registro foi no dia 27 
de março deste ano e, até 
ontem, 1.307 já consegui-
ram se recuperar da covid-
19, mas 24 delas não resis-
tiram à doença e morreram.

Atualmente, a cidade 
acompanha 654 pessoas 
contaminadas pela covid-
19, que permanecem em 
isolamento domiciliar. Todas 
estão sendo monitoradas 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde através das Uni-
dades Básicas de Saúde. 
Ainda há um paciente 
internado em Unidade de 
Terapia Intensiva e cinco 
outros que ocupam leitos 
de enfermarias. De acordo 

com o boletim, no municí-
pio ainda existem 839 pes-
soas com suspeita de infec-
ção pelo novo coronavírus, 
sendo que 831 delas foram 
colocadas em isolamento e 
cinco permanecem interna-
das em leitos de UTI Covid. 
Outras três estão em leitos 
de enfermarias.

Até o momento, foram 
descartadas 5.781 suspei-
tas do total de 8.611 noti-
ficações registradas desde 
o início da pandemia – os 
primeiros casos suspeitos 
surgiram em 21 de março.

FALTA DE LEITOS
Não há leitos hospitala-

res disponíveis em Umua-
rama para pacientes com 
suspeita ou confirmação 
para covid-19 de cidades 
que integram a área de com-
preensão da 12ª Regional 
de Saúde. A taxa de ocupa-
ção atingiu 100% ontem, no 
único hospital credenciado 
pelo SUS para internamen-
tos, que é o Uopeccan.

Com isso, pacientes de 
Umuarama e cidades próxi-
mas estão sendo encami-
nhados para tratamento em 
hospitais de outros municí-
pios que integram a macror-
região noroeste, como Cia-
norte, Paranavaí e Goioerê.
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Doação à Saau

O presidente do Con-
selho do Jovem Empre-
sário da Aciu (Conjove), 
Heitor Souza Vivian, e o 
diretor setorial de presta-
ção de serviços da Aciu, 
Hengel Francis Silva, 
também integrante do 
Conjove, entregaram à 
presidente da Associação 
de Amparo aos Animais 
(Saau), Ana Polaquini, o 
cheque representativo do 
montante angariado com 
a realização da feijoada 
drive-thru solidária à enti-
dade, no final de outubro.

Além de R$ 1,5 mil, a 
Saau recebeu o repasse 
de cerca de meia tone-
lada de rações para cães 
e gatos. “Os que colabo-
raram com a promoção 
foram generosos com 
as doações e ajudaram 
muito a entidade, que 
realiza um trabalho fan-
tástico e sempre neces-
sita de toda ajuda possí-
vel”, ressalta Hengel.

Segundo a presidente 

da Saau, iniciativas como 
a do Conjove e o apoio 
assíduo de colaboradores 
são imprescindíveis para 
a manutenção da estru-
tura, que atende cerca 
de 1.500 animais. “Exis-
tem diversas maneiras 
de ajudar. No caso das 
doações, qualquer quan-
tidade pode fazer a dife-
rença”, pontua. 

A comunidade pode 
ajudar a entidade levando 
a ração até o canil, com-
prando em casas agro-
pecuárias e solicitando 
que façam a entrega ou 
deixando com voluntá-
rios. As doações tam-
bém podem ser combi-
nadas pelos telefones 
(44) 98432-8357 e (44) 
99818-8284. 

Outra opção é o 
depós i to  bancár io : 
Caixa Econômica Fede-
ral - agência 0570 - 
Operação: 03 - conta 
corrente 976-2 - CNPJ: 
02.030.845/0001-55.

CONTRIBUIÇÃO resulta da realização da feijoada drive-thru beneficente 
realizada no final de outubro

ASSESSORIA

A ofensiva do MDB
Passado o primeiro turno 
das eleições, o MDB de 
Pernambuco começará a 
construir o seu caminho 
de retorno ao governo 
do Estado com vistas 
a fortalecer a legenda 
em outros diretórios 
do Nordeste, a fim de 
enfraquecer o domínio de 
anos do PSB na região. A 
ofensiva será forte diante da 
chegada de Lula da Silva à 
Bahia - mesmo condenado, 
ainda um mito no Nordeste. 
Com desaprovação na casa 
dos 60% em Pernambuco, 
dificilmente o governador 
Paulo Câmara (PSB) 
conseguirá manter os 
atuais aliados. Além disso, 
o PSB caiu de 69 para 52 
prefeituras conquistadas no 
Estado. Já o MDB é o 2º e 
subiu de 16 para 22. 

Tô fora
Sem o senador Jarbas 
Vasconcelos (MDB) na disputa 
para governador, o senador 
Fernando Bezerra Coelho está 
liberado para aumentar o seu 
cacife e o do partido.

Casa nova
O ex-todo-poderoso senador 
do PT Delcídio do Amaral 
(MS) filiou-se ao PTB.

Pela vida
O PTB fechou questão 
contra o aborto, em seu 
Estatuto, na convenção 
nacional de ontem, “desde 
a concepção até a morte 
natural”. Por sugestão do 
grupo Pró-Vida.

Desabafo de filho
Filho do ex-governador 
condenado Sérgio Cabral, o 
ex-deputado federal Marco 
Antônio Cabral soltou 
um texto via whatsapp 
lembrando os 4 anos de 
prisão preventiva do pai - 
que está com tornozeleira 
em casa, mas ficou um bom 
tempo nas grades. 

Memórias do cárcere
Segundo ele, “a situação 
vai contra a Constituição. 
Na Lava Jato, Cabral foi 
pego para ser o ‘exemplo’, 
o famoso ‘boi de piranha’. 
Acorrentado pelos pés e 
mãos, exposto em todo canto 
do País a essa humilhação 
bárbara. Transferido duas 
vezes injustamente, com 
penas dadas pelo mesmo 
juiz, num somatório absurdo 
de mais de 300 anos, em 
processos fatiados do mesmo 
período e com os mesmos 
personagens”.

Azul em Angra
O senador Flávio Bolsonaro 
(Republicanos) articulou 
voos regionais semanais da 
Azul para Angra dos Reis, 
com decolagem do Rio e de 
São Paulo. É sua aposta para 
tornar o litoral sul do Estado 
um dos maiores destinos 
turísticos da América do Sul.

Caribe brazuca
Há mais investimentos 
do trade turístico 
programados para a região 
que considera o Caribe 
brasileiro. “Todo nosso 
esforço para ampliar a pista 
e modernizar o aeroporto 
de Angra já começa a dar 
resultados”, diz o senador. 

Mundo digital
Pesquisa feita pela Assurant 
aponta que 89% dos 
consumidores acreditam que 
as tecnologias conectadas 
à internet tornaram 
suas vidas melhores em 
relação à conveniência, 
entretenimento e segurança. 
E 52% estão dispostos a 
investir em novo aparelho 
que suporte as inovações 
tecnológicas do 5G.   
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Prefeitura firma convênio com 
Sesc para contraturno remoto

O prefeito Celso Pozzobom e 
a secretária municipal de Educa-
ção, Mauriza de Lima Menegasso, 
assinaram convênio de contraturno 
com o Serviço Social do Comércio 
(Sesc/Umuarama) para o ano letivo 
2021, referentes aos projetos 
Futuro Integral e Aprender e Jogar, 
durante encontro com a gerente 
executiva do Sesc/Umuarama, 
Thais Mariane dos Santos.

Apesar do cenário de incerte-
zas diante da pandemia de coro-
navírus, com as aulas presenciais 
ainda sem previsão de retorno, o 
município renovou a parceria com o 
Sesc para garantir mais uma ativi-
dade de contraturno para as crian-
ças, que estão estudando de forma 
remota na maior parte deste ano.

“Não temos prev isão de 
volta das aulas presenciais, 
mas enquanto isso vamos orga-
nizando as nossas ações, pre-
parando o ambiente e firmando 
boas parcerias para ampliar o 
aprendizado e a convivência 
dos nossos alunos, quando 
for possível iniciar os proje-
tos”, disse a secretária Mau-
riza Menegasso.

Através desses convênios pode-
rão ser atendidos 150 alunos da 
rede municipal de ensino, na faixa 
dos 7 aos 12 anos. As atividades 
serão desenvolvidas na unidade do 
Sesc. “A parceria nos permite aten-
der alunos de diferentes bairros 
da cidade, muitos em situação 
de vulnerabilidade e outros que 
necessitam de apoio pedagógico, 
oportunizando a todos proteção e 
qualidade de vida. Essa atenção 
estimula compor tamentos que 
ajudam no desenvolvimento e na 
vida do estudante”, apontou o 

Repertório cultural 
As aulas em contraturno ajudam a expandir o repertório cultural e pedagógico 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nas disciplinas de Língua Portuguesa, 
Matemática e Artes, além de vivências de variadas modalidades esportivas e 

demais atividades vinculadas à cultura corporal de movimento. “Algumas ativi-
dades poderão ser realizadas remotamente, por meio online ou com apostilas 

impressas, mas o projeto será mais efetivo com a volta das aulas presenciais. Não 
há prazo definido, mas estamos tomando todas as medidas, cuidados e planeja-

mento para quando isso for possível”, completou a secretária de Educação.

prefeito Celso Pozzobom.
Par ticiparam do encontro, 

ainda, os técnicos de atividades 
Miguel Augusto da Silva e Ales-
sandro Salgado, além da equipe 
da Secretaria de Educação. Serão 
contemplados com o Futuro Inte-
gral três turmas de até 25 alunos 
das escolas municipais Tempo 
Integral, Ouro Branco e Sebastião 
de Mattos. As atividades serão 
realizadas duas vezes por semana 
no Sesc, com carga horária de 
quatro horas diárias para cada 
turma. Já as unidades que serão 
atendidas pelo Projeto Aprender e 

Jogar são a Escola Municipal Cân-
dido e a Escola Tempo Integral, 
também com três turmas de até 
25 alunos cada.

“O atendimento de cada turma 
será de 1h30min diários. As ativi-
dades do projeto acontecerão duas 
vezes por semana no SESC, sendo 
que esta instituição fornecerá o 
profissional orientador das ati-
vidades e o lanche, enquanto o 
município par ticipa com o trans-
por te escolar, a organização e 
logística”, explicou a coordena-
dora educacional Dalva Teodoro 
de Azevedo da Silveira.

COM aulas presenciais ainda sem previsão de retorno, o município renovou a parceria para garantir o con-
traturno às crianças que estudam de forma remota

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Suspeitos de covid-19 devem 
usar teleatendimento nas UBS

A Secretaria Municipal de Saúde 
orienta a população para reduzir o 
contato com pessoas que possam 
estar contaminadas pelo coronaví-
rus, a fim de conter o avanço da 
pandemia na cidade. Uma das 
medidas indicadas é procurar as 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) 
apenas quando apresentar um 
quadro mais sério de sintomas ou 
em situações de urgência e emer-
gência. Caso os incômodos sejam 
leves, a recomendação é conversar 
com os médicos pelo telefone.

Os médicos das UBS estão dispo-
níveis para teleatendimento no horá-
rio de funcionamento das unidades, 
das 7h às 11h30 e das 13h30 às 
17h, para pessoas com sintomas de 
covid-19 e demais síndromes respi-
ratórias, esclarecimento de dúvidas 
e suporte para pacientes com infec-
ção confirmada, que estejam em 
isolamento domiciliar.

“As UBS devem ser procuradas 
para atendimento presencial apenas 
quando houver sintomas mais evi-
dentes de síndromes respiratórias. 
Se houver sintomas leves ou dúvi-
das, o melhor é tratar por telefone. 
Reduzindo o contato com outros 
pacientes você estará evitando 
uma exposição desnecessária e 
reduzindo o risco de ser infectado”, 
reforçou a secretária municipal da 
Saúde, Cecília Cividini.

Outra recomendação é não levar 
acompanhantes, caso decida rea-
lizar uma consulta tanto nas UBS 
quanto no Ambulatório de Síndromes 
Gripais/Covid-19. “Muita gente tem 
levado acompanhantes para con-
sultas e exames, expondo pessoas 
saudáveis ao contato com outras 
que podem estar contaminadas 
pelo coronavírus. Além de desne-
cessária, atitude aumenta o risco de 
disseminação da doença por expor 

UBS Lovat – Av. Paraná, 504, fone 
3587-1074
UBS Roberto Silveira – Rua Bom Jesus, 
s/nº, fones 3622-5304 e 98457-1253
UBS Santa Eliza – Rua São Jorge, s/nº, 
fones 3667-1272 e 98457-1073

UBS Serra dos Dourados – Av. Central, 
1060, fone 3668-1182
UBS Vila Nova União – Rua Santina 
Colombo Bonora, s/nº, fone 3669-1116
UBS Nova Jerusalém – Av. Central, Zona 
Rural, fones 3624-3928 e 98457-1264

familiares e amigos diante de pes-
soas com grande possibilidade de 
estarem contaminadas”, destacou 
a secretária da Saúde.

A não ser que esteja debilitado e 
necessite de amparo, quem procura 
as unidades de saúde não deve levar 
acompanhante. As unidades con-
tam com enfermeiros e técnicos de 
enfermagem que podem auxiliar os 
pacientes. “O ideal é não ir, mas se 
for necessário o acompanhante deve 
esperar no carro ou do lado de fora 
do ambulatório, sem causar aglome-
ração nem ter contato próximo com 
outros pacientes.

O chefe da Atenção Primária em 
Saúde, Elizeu Ampessam, explica 
que o ambulatório tem boa capaci-
dade de atendimento, porém nos 
últimos dias a procura cresceu 

muito além da média. Por isso o 
tempo de espera por consultas vem 
aumentando. Entre os dias 1º e 17 
de novembro, Umuarama registrou 
602 novos casos de Covid-19.

“A população pode evitar essa 
espera procurando as unida-
des básicas de saúde, que tam-
bém são portas de entrada para 
pacientes com suspeita de infec-
ção pelo coronavírus. As UBS de 
todos os bairros estão equipadas 
com os materiais necessários e 
equipes treinadas para o primeiro 
atendimento e os devidos enca-
minhamentos. O horário de fun-
cionamento é das 7h às 11h30 e 
das 13h30 às 17h, de segunda a 
sexta-feira, já o ambulatório fun-
ciona 24h por dia todos os dias 
da semana”, completou o diretor.

UBSs Distritos

Centro de Saúde Escola – Praça Masca-
renhas de Moraes, sede da Unipar, fone 
3621-2864
Pronto Atendimento 24h – Av. Dr. 
Ângelo Moreira da Fonseca, 786, fone 
3906-1011
UBS 1º de Maio – Rua dos Servido-
res Públicos, s/nº, fones 3906-1052 e 
98457-1075
UBS Bem-Estar – Av. Goiânia, 3604, 
fones 3906-1059 e 98457-1090
UBS Posto Central – Avenida Rio 
Grande do Norte, 3341, fones 3906-
1047 e 98457-1041
UBS Cohapar II/ J. São Cristóvão – Rua 
São Lucas, 2050, fones 3906-1060 e 
98457-1061
UBS Cidade Alta – Rua Belo Horizonte, 

2212, fones 3906-1058 e 98457-1063
UBS Anchieta/ Guarani – Avenida 
Vitória, s/nº, fones 3906-1057 e 
98453-2550
UBS Industrial – Rua Industrial, s/nº, 
fones 3906-1061 e 98457-1043
UBS Ouro Branco – Rua Ametista, s/nº, 
fones 3906-1087 e 98457-1067
UBS Jardim Lisboa – Rua Lions, s/nº, 
fones 3906-1054 e 98457-1077
UBS Sonho Meu – Avenida José de 
Alencar, s/nº, fones 2020-1819 e 
98457-1134
UBS San Remo – Rua José Antônio 
Lopes Rodrigues, s/nº, fones 3906-1062 
e 98457-1065
UBS Vitória Régia – Av. Júlio César Jarros, 
s/nº, fones 3906-1063 e 98457-1064

UBS da sede
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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 

V O C Ê  C O N H E C E  O  L I O N S  C L U B E ?  

Uma organização internacional de clubes de 
serviços cujo objetivo é promover o enten-
dimento entre as pessoas, atender as causas 
humanitárias e promover trabalhos volta-
dos às comunidades locais. 

CAUSAS GLOBAIS: 
DIABETES: Nós servimos para reduzir a pre-
valência  do diabetes e melhorar a qualida-
de de vida daqueles diagnosticados. 

VISÃO: Nós servimos para deter a cegueira 
evitável e aprimorar a qualidade de vida das 
pessoas que estão cegas e são portadoras 
de deficiências visuais. 

FOME: Nós servimos para garantir que to-
dos os membros da comunidade tenham 
acesso a alimentos nutritivos. 

MEIO AMBIENTE: Nós servimos para prote-
ger e restaurar de forma sustentável o nos-
so meio ambiente para melhorar o bem es-
tar de todas as comunidades. 

CÂNCR INFANTIL: Nós servimos para ajudar 
aqueles afetados pelo câncer infantil a so-
breviver e prosperar. 

J U N T E - S E  A  N Ó S !   

 

Rodoviária nova em
fase de acabamento

O novo terminal rodo-
viário de Umuarama está 
recebendo os acabamentos 
finais. Importante do ponto 
de vista da logística e mobi-
lidade, e próxima das princi-
pais rodovias que atendem 
à cidade, no alto da Avenida 
Paraná, a rodoviária reduzirá 
a circulação de ônibus na 
região central, melhorando 
o trânsito e garantindo mais 
conforto e segurança aos 
passageiros e empresas 
prestadoras de serviços.

Após visitar a constru-
ção, o prefeito Celso Poz-
zobom lembrou que a reto-
mada da obra foi resultado 
de um grande esforço da 
administração, que preci-
sou licitar outra constru-
tora após o abandono da 
empresa inicial. “Devido 
a esse problema, a obra 
demorou muito mais tempo 
que o previsto e os custos 
precisaram ser readequa-
dos. A demora agravou-se 
ainda mais pelos efeitos da 
pandemia, falta de mão de 
obra e escassez de mate-
riais, principalmente nesta 
fase de acabamento”, 
disse o prefeito.

“Mas agora, com o apoio 

do governo do Estado, esta-
mos com os serviços em 
reta final e a previsão de 
entrega é para breve, mais 
tardar em janeiro próximo 
de acordo com a empresa 
responsável pela obra”, 
completou Pozzobom.

“A acessibilidade foi 
uma das preocupações do 
projeto. A rodoviária vai ficar 
muito bonita e funcional, 
uma obra de qualidade que 
vai se destacar em Umua-
rama”, disse o secretário 
municipal de Obras, Pla-
nejamento Urbano, Proje-
tos Técnicos e Habitação, 
Isamu Oshima.

Nas últimas semanas a 
empresa realizou a reforma 
da cobertura, que foi dani-
ficada pela ação do tempo. 
“A última medição estimou 
em 80% os serviços já exe-
cutados, pois ainda faltam 
alguns equipamentos e 
materiais de grande valor 
agregado – como as escadas 
rolantes e a forração. Eleva-
dores e sistema de ar-condi-
cionado foram instalados e 
parte da mobília também já 
foi entregue, explicou o dire-
tor de Obras da Prefeitura, 
Renato Caobianco.

A última medição estimou em 80% os serviços já executados, faltando apenas 
equipamentos e materiais de grande valor agregado
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Aposte no trabalho em equipe, pois, sua capacidade de liderança 
é enorme e perfeita para estimular favoravelmente os seus par-
ceiros e colegas a colaborarem com você. Aproveite essa energia 
positiva para incrementar ainda mais o seu campo profissional.

Touro 21/04 a 20/05
Fique firme em seus propósitos para alcançar os seus obje-
tivos. A Lua em conjunção com Saturno o ajudará a implan-
tar processos construtivos para o seu futuro. Confie no seu 
taco! Plutão também manda boas energias para você delinear 
novas estratégias e alcançar as suas metas.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você conseguirá finalmente obter algum êxito de seu esforço 
pessoal. O planeta do amor instala um ranço no ar e provoca em 
seu íntimo uma sensação de decepção. Você deve buscar alter-
nativas para incrementar ainda mais os lucros de sua atividade. 

Câncer 21/06 a 21/07
No campo profissional, aproveite para investir parte do seu 
tempo para incentivar os seus parceiros e colegas a colaborar 
com você na elaboração de novos projetos de forma a que 
eles se realizem positivamente em um breve tempo. 

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 esse momento ímpar para fazer uma análise profunda 
de seus sentimentos: saiba fazer as escolhas certas para realizar 
seus sonhos. Falando em sonhos, compartilhe os seus sonhos 
com as pessoas de quem gosta e em quem confia. 

Aquário 21/01 a 19/02
Hoje o dia é perfeito para a conclusão de bons negócios, fechamento 
de acordos, assinatura de contratos e firmamento de boas par-
cerias. Saturno e Júpiter ingressarão em seu signo e certamente 
permitirão que você colha os frutos de seu empenho pessoal. 

Peixes 20/02 a 20/03
Equilíbrio será muito necessário no dia de hoje porque outras 
configurações astrológicas que continuam concentradas no signo 
de Capricórnio, indicando a possibilidade de mais obstáculos e 
desafios, especialmente no campo profissional e social. 

Se você estiver pensando mudar de emprego ou ainda desejar modi-
ficar os rumos de sua vida profissional, a hora é agora: canalize a 
energia que o céu preparou no dia de hoje para realizar o seu desejo! 

Você poderá concluir bons negócios, que devem render um 
lucro razoável e suficiente para equilibrar o seu orçamento e 
ainda pensar em novos investimentos. Sua saúde, por outro 
lado, requer um pouco mais de sua atenção, por isso, não 
se sobrecarregue de tarefas.

Aproveite esse momento e analise novamente os seus planos para 
perceber se existem eventuais falhas e assim possa corrigi-las o 
quanto antes. Com os novos objetivos em mente, devidamente revi-
sados, você irá bem mais longe e alcançará metas mais concretas.

Hoje o astro-rei nos presenteia com um match delícia com a 
Lua e também com Saturno, que segue o baile nos últimos 
graus de Capricórnio. Essa é uma configuração muito pode-
rosa que anuncia grandes mudanças energéticas no céu. 

Hoje você terá que enfrentar um grande obstáculo.Mas não 
desanime, não, meus consagrados! Júpiter e Saturno se prepa-
ram para entrar em Aquário e incentivam a elaboração de novos 
projetos, destinados à reconstrução de um objetivo econômico e 
social, e que necessitam de grande colaboração entre parceiros 
para dar bons resultados.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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REVARAL
AMILNAT

A

IDOLATRADO
OVSAUVA
BEMDIAE

ARRIMOLAN
ADIAA

CHAR
SOGRUAE

FISCAISM
AD

LEILOEIRO

Traz a
inscrição
"Ordem e 
Progresso"

Artifício
para cap-

turar o
inimigo

Frase
como 

"Tal pai,
tal filho"

Divisão
de espe-
táculo de

balé
A segun-
da nota

na escala
musical

Quantida-
de mortal
de drogas

Trama
central
(Lit.)

Vogais 
de "bala"

Local 
de atua-
ção do
surfista

Organi-
zador de
leilões

Transporte
fluvial

Pessoas;
povo

Grito de
feras
Acen-
tuado

Conges-
tionar

(trânsito) 
Tornada
líquida

Apoio (na
parede)

Tirana
(p. ext.)

Cópias de
contratos

Corda pa-
ra roupas
Dez vezes

cem

Prorroga
(a data) 
Apenas;
somente

Máquina 
de portos

Sílaba
de "ciclo"

Período de
24 horas

Sidney (?),
cantor

Espécie 
de formiga
1.002, em
romanos

Adorado;
venerado
(?)-estar:
conforto

Aquele que
sustenta 
a família

(fig.)

Empre-
gado da

alfândega
(pl.)

Gordura 
do leite

(?) Barbo-
sa, escritor

Metal de
bandejas

Maurício
(?), ator 

Parte cortante de ins-
trumento do barbeiro

Rede local
(Inform.)
Culpe;

incrimine

Louco, 
em inglês

Encontrar
(?) Bran-

co, a capi-
tal do Acre

3/air. 4/rebu. 6/caruru — isenta — rótulo.
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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 aniversá-
rio -, Ana Clara 

Frasquette, Sonia 
Correa, Demétrio 
Sousa Camilo, 
Jane Castanha, 
José Claudio 

Policarpo e Luiz 
Lucacin Junior.  

Da coluna: 
felicidades.

    “Seja o que a sua mente 
pode conceber e acreditar, 

ela pode conseguir” 
(Napoleon Hill)

SANDRA MARA ALONSO GUILHERME com o Prêmio Mulher Empreen-
dedora 2020, no anfiteatro do Sesc Umuarama. 

Thiago Casoni
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PRÊMIO MULHER EMPREENDEDORA! 

Diretoria Câmara da Mulher de Umuarama e Sandra Alonso Guilherme

  A Câmara da Mulher Empreen-
dedora e Gestora de Umuarama 
entregou na noite de anteontem 
(17) o prêmio Mulher Empreendedo-
ra 2020 a  empresária Sandra Mara 
Alonso Guilherme, homenageada 
da Fecomércio, neste ano.  Ela é 
diretora da Empresa Baterax em 
Umuarama. O evento contou com 
a presença dos filhos Carol Alonso 
Guilherme, Eduardo Guilherme, e 
também de sua neta Maria -, e da 
diretoria da Câmara da Mulher de 
Umuarama. A entrega ganhou o 
‘novo protocolo’ e este ano foi rea-
lizada  aqui na Capital da Amizade 
depois do adiamento em virtude 
da pandemia. A diretora Thais dos 
Santos / Sesc prestigiou a entrega.     
A CMEG destaca a homenageada 
como: Mulher empreendedora que  
conquistou confiança, respeito e 
credibilidade de todos, tornando 
–se a primeira mulher proprietá-
ria e diretora de uma indústria de 
Baterias, e, com muito trabalho 
e empenho consolidou a Empre-
sa Baterax  entre as melhores no 
ramo. Antenada às mudanças, com 
visão de futuro, tem como foco a 
excelência de produtos para melhor 
atender o cliente. Gera empregos, 
apoia e desenvolve projetos de 
sustentabilidade social e ambiental, 
contribuindo para o desenvolvi-
mento da nossa sociedade. Suas 
palavras emocionadas foram de 
gratidão pelo reconhecimento  da 
Câmara da Mulher de Umuarama, 
da sua família e dos umuaramenses.

Sandra Alonso Guilherme e os filhos Carol e Eduardo, e a neta Maria

Thais dos Santos e a homenageada
Sandra Alonso Guilherme e Denise 
Freitas

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

Valorizar os egressos e mostrar 
o potencial dos profissionais 

formados na Instituição. Este foi 
o tema da Semana Acadêmica de 
Moda, do curso de graduação em 
Design de Moda da Universidade 
Paraense.

Realizada em formato on-line, 
a Semana abriu oportunidades 
para que acadêmicos pudessem 
conversar com egressos da 
Instituição e entender como o 
conteúdo ofertado nas salas de aula 
é utilizado no mercado de trabalho, 
na criação de coleções e peças, 
entre outros afazeres do universo da 
moda. 

Participaram da semana Lohane 
Andrade, estilista especializada em 
moda festa; Maria Bérgamo Cheda 
Olegário, que atua no ramo moda 
bebê; e Aline Muriel, que falou 
sobre a revolução da Moda Plus 
Size. 

“O objetivo foi mostrar aos nossos 
alunos a rotina de profissionais 
bem-sucedidos, que se formaram 
na Unipar, e salientar que essa 
trajetória de sucesso é reflexo da 

boa formação que receberam, da 
dedicação aos estudos e de outras 
iniciativas de complementação 
de conhecimento que buscaram 
durante a graduação”, afirma a 
coordenadora do curso, professora 
Marianna Oliveira.

Segundo ela, o evento atingiu 
todas as metas: “Nossas convidadas 
compartilharam informações 
valiosas sobre como é o dia a dia 
do estilista, chamando a atenção 
para a importância da atualização 
constante em conceitos e 
referências contemporâneas”.

Também houve palestra com as 
psicólogas e professoras da Unipar, 
Giuliana Marson e Bárbara Brunini; 
os professores Marcos Lima e 
Gilberto Alves foram mediadores.

Temas percorreram as várias vertentes do universo fashion

Palestras com ex-alunos 
abordam mercado de trabalho

SEMANA ACADÊMICA DE MODA

Lohane Andrade, egressa 
que falou sobre moda festa

O último boletim divulgado pela 
Secretaria de Saúde de Cruzeiro 
do Oeste registrou mais um óbito 
relacionado com o coronavírus. Tra-
ta-se de uma mulher de 77 anos.

Além da morte, o boletim con-
firma outras 8 pessoas positiva-
das para a covid-19 na cidade. Os 
novos pacientes são um homem, 
seis mulheres e uma criança.

Com os novos positivados, Cru-
zeiro do Oeste chega a 289 pes-
soas infectadas pelo vírus desde 
o início da pandemia. Deste total, 
199 são consideradas recuperadas 
e houve 5 óbitos. Há 82 pacientes 
com o vírus ativo em isolamento 
domiciliar e 3 internados (2 em 
enfermaria e 1 em UTI).

Outros 378 suspeitos são 
monitorados pela Secretaria de 
Saúde. Entre estes, 59 aguardam 
exames para confirmar ou descar-
tar a doença. Há 3 moradores de 
Cruzeiro do Oeste com suspeita da 
doença internados em UTI.

A Secretaria de Saúde aler ta 
para que sejam redobrados os cui-
dados preventivos, como a higiene 
constante das mãos e superfícies, 
utilização de máscaras e, principal-
mente, o isolamento social.

Morte 
relacionada

ao novo 
coronavírus

Restrição de fiéis
A Paróquia São José Operário, de 
Umuarama, suspendeu temporariamente 
encontros de grupos, que reúnem 
grande número de participantes, 
devido ao grande aumento de casos 
positivos de covid-19 na cidade. Estão 
suspensos temporariamente os grupos 
Caminhando Com Maria, Resgate, Santa 
Terezinha do Menino Jesus, Aviva, Unidos 
pela Fé e Consagrados. Conforme a 
Secretaria Paroquial, por mais que todos 
os integrantes tomaram os cuidados 
necessários para evitar o contágio, em 
decorrência do avanço em alta escala da 
doença, a Paróquia tomou esta decisão.
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Umuarama no campeonato
paranaense de ginástica

A Federação Paranaense de 
Ginástica (FPRG) em parceria com 
o Governo do Estado do Paraná, 
por meio da Paraná Esporte, irá 
realizar nos dias 21, 22, 27 e 28 
de novembro a Copa Paraná de 
Ginástica Rítmica e a Copa Paraná 
em Casa. Os eventos serão online 
com transmissão ao vivo pelo You-
Tube e Facebook da FPRG.

Ao todo, são 292 ginastas 
inscritas de 21 entidades de 12 
diferentes cidades do Estado do 
Paraná. As representantes de 
Umuarama são da Associação 
Umuaramense de Despor to e 
Ginástica Rítmica/Unipar.

Segundo a presidente da FPRG 
Márcia Aversani, o campeonato 
é uma opor tunidade às ginas-
tas paranaenses de participarem 
de uma competição neste ano. 
“Devido à pandemia, a FPRG teve o 
calendário cancelado e não tivemos 

nenhum campeonato presen-
cial. Então, as Copas Paraná 
serão de forma híbrida, com 
as ginastas em seus ginásios 
e a arbitragem na plataforma 
Zoom”, contou. As ginastas 
que não tiveram condições de 
voltar aos ginásios poderão 
se apresentar diretamente de 
suas casas.

Com a pandemia de covid-
19, outros ajustes tiveram 
que ser feitos para atender as 
necessidades das atletas e 
evitar lesões, como alterações 
no regulamento. “O nível de 
dificuldade corporal exigida é 
menor, em especial os saltos, 
nesse campeonato, com obje-
tivo de contribuir com a pre-
venção de lesões, após tanto 
tempo treinando de forma 
remota. As regras para ele-
mentos com os aparelhos tam-
bém foram facilitadas, porque 
mesmo treinando manejo dos 
aparelhos em casa, os lança-
mentos eram impossíveis de 
realizar, principalmente para 
as atletas que moram em aparta-
mentos”, explicou Márcia Aversani.

AO todo, são 292 ginastas inscritas de 21 entidades 
de 12 diferentes cidades do Estado do Paraná

DIVULGAÇÃO

Jogos da Juventude 2021
O Comitê Olímpico do Brasil (COB) 
anunciou ontem (18) que os Jogos 
Escolares da Juventude de 2021 serão 
realizados em novembro, em Aracaju, 
e com novo formato. A competição é 
voltada para atletas até 17 anos (sub-18) 
reúne aproximadamente 4.000 jovens 
de todo o país. Os Jogos da Juventude 
seguem como um dos principais projetos 
do COB para o desenvolvimento do 
esporte de base no país. “Realizamos 
um grande estudo para chegar ao 
novo formato, que contribuirá ainda 
mais para a detecção de talentos para 
o esporte brasileiro. Agora vamos nos 
concentrar nessa faixa etária até 17 
anos, que é a porta de entrada para o 
alto rendimento. Organizaremos um 
grande evento com a qualidade e 
excelência de sempre”, afirmou Paulo 
Wanderley, presidente do COB.
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