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 Um inquérito policial será instaurado pela Polícia Civil de Umuarama para apurar as 
causas do acidente que matou o motociclista Daniel Henrique da Silva no início da tarde 

de sábado, no Centro. Investigadores passaram a coletar imagens de sistemas de 
monitoramento de empresas das proximidades do local da colisão. Daniel pilotava a moto 
Honda 150 pela Rua Governador Ney Braga quando foi atingido por um Civic que descia 
a Avenida Paraná. Arremessado para a calçada, o motociclista foi socorrido com vida e 

levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.  

Polícia instaura inquérito para
apurar morte de motociclista
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UMUARAMA

Estado do Paraná pode 
ser o terceiro maior 
polo de produção de 
vacinas do País 
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FISCALIZAÇÃO 
Após o crescimento de pacientes com o novo coronavírus em 

Umuarama, a Vigilância Sanitária intensificou a fiscalização das 
normas definidas em decretos para enfrentamento à pandemia. 
No fim de semana, fiscais atenderam diversas denúncias. Uma 

força-tarefa fiscalizou 11 estabelecimentos na sexta, com uma infração. 
No sábado, foram 12 visitas e duas vistorias. No domingo, em quatro 

ações desenvolvidas houve uma autuação. l Pág. 9
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TJ-PR julga 
improcedente agravo 
sobre o fechamento de 
atividades essenciais

Saúde pede aos curados 
de covid-19 que doem 
plasma para o tratamento 
de internados
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Culpa da alta nos preços
A alta nos preços de alimentos foi atribuída pelo presidente Jair 
Bolsonaro ao isolamento social, o “fique em casa”. “O pessoal 
tem reclamado do preço dos alimentos. Tem subido, sim, além 
do normal. A gente lamenta. Também é uma consequência do 
‘fique em casa’, quase quebraram a economia”. Depois criticou 
João Doria, ao afirmar que o tucano aumentou impostos na 
capital e emendou dizendo fazer o possível para que os preços 
no país voltem ao normal. Mas que a culpa pelo encarecimento 
deve ser dirigida aos governadores.

Investigados
Entre os deputados bolsonaristas investigados pela PGR, sobre 
campanha de desinformação e ataque cibernético ao TSE no 
primeiro turno das eleições municipais, está o paranaense 
Filipe Barros. Além dele, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli 
e Bia Kicis, todos do PSL, correm risco de ser processados. 
A lei exige que a iniciativa parta da PGR, perante o STF. O 
vice-procurador-geral eleitoral, Renato Brill de Góes, decidiu 
remeter o caso à PGR por considerar que há indícios de delitos 
de natureza criminal e não apenas eleitoral.

Pedindo de volta
Através de Projeto de Lei votado em primeiro turno ontem 
(23), o Executivo pede a revogação de Lei que autorizou em 
1984, a doação de imóveis do loteamento Morada do Sol, 
com área de 10.684,56 m², à Associação da Família Forense de 
Umuarama. O objetivo era conceder espaço físico para viabilizar 
o cumprimento do objeto social da Associação, que por sua vez, 
deixou de cumprir o encargo que lhe competia, abstendo-se 
de implantar sua sede social e desde 1991 se omite em suas 
obrigações tributárias. O projeto será votado novamente na 
próxima segunda-feira.

Concessões de 
rodovias do PR
Na sexta (27), entre 9 horas 
e meio-dia, a OAB Paraná, 
por meio das comissões 
de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Sustentável 
e de Gestão Pública e Controle 
da Administração, promove 
uma audiência pública 
sobre as novas concessões 
de rodovias do Estado. O 
debate abordará aspectos 
do planejamento, regulação 
e controle público e social. 
Os contratos atuais seguem 
em vigor até novembro de 
2021. Período em que a 
sociedade paranaense pode 
discutir o assunto. A finalidade 
é encontrar um modelo 
que contemple o desejável 
equilíbrio contratual.

Impacto social
O impacto é direto na vida 
dos cidadãos. Os contratos 
estabelecem obrigações 
das concessionárias sobre 
ampliação e manutenção 
e formação de preços do 
pedágio. Tomam parte da 
audiência 13 debatedores, 
dentre eles, o presidente da 
OAB Paraná, Cássio Telles, 
parlamentares e especialistas 
em regulação e gestão de 
infraestrutura. A audiência 
será mediada pelo presidente 
e pela vice-presidente da 
comissão de Gestão Público 
e Controle da Administração, 
respectivamente Francisco 
Zardo e Mariane Lubke; pelo 
presidente da comissão de 
Infraestrutura, Heroldes Bahr 
Neto; e pelo auditor federal do 
TCU, Thiago Zagatto. 
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PR pode ser o terceiro maior polo 
de produção de vacinas do país

O Instituto de Tecnologia do 
Paraná (Tecpar) já protocolou junto 
ao Governo Federal o anteprojeto 
para construção de uma planta 
multivacinas na sua unidade da 
Cidade Industrial em Curitiba. A 
informação foi confirmada pela 
direção do Tecpar nesta semana 
durante visita técnica da Frente Par-
lamentar do Coronavírus da Assem-
bleia Legislativa, coordenada pelo 
deputado Michele Caputo (PSDB).

A nova fábrica teria capacidade 
para produzir vacinas contra a 
covid-19, além de outras doenças 
conforme a necessidade do Sis-
tema Único de Saúde. O investi-
mento chegaria a quase R$ 1,2 
bilhão e colocaria o Tecpar como 
o terceiro maior polo de produção 
de vacinas do país, atrás apenas 
de institutos já consolidados como 
o Butantan (SP) e Biomanguinhos/
Fiocruz (RJ) – ambas que já saíram 
na frente com parcerias para produ-
ção de vacinas contra a covid-19.

Durante a visita, o deputado 
Michele Caputo elogiou o projeto 
do Tecpar e enalteceu disposição 
da diretoria em buscar soluções 
para fortalecer o sistema de saúde 
brasileiro. “Temos o maior pro-
grama de vacinação do país. Mas 
situações como essa, da pande-
mia, nos mostram que é sempre 
preciso avançar. Não podemos ficar 
dependentes de outros países. 
Temos que investir aqui”, ressal-
tou o deputado, que garantiu o 
seu apoio ao projeto e vai inclusive 
buscar interceder junto ao Governo 
Federal para liberação dos recursos 
necessários para a obra.

Essa foi a primeira das visitas 
programadas pela Frente Parla-
mentar para avaliar a situação 
das potenciais vacinas a serem 

Parceria
A vacina russa necessita de duas doses para fazer efeito. Ela é um imunizante de 

vetor viral, ou seja, usa dois adenovírus humanos, que não oferecem risco às pes-
soas, junto com a coroa do coronavírus. Isso induz o organismo a produzir anticorpos 
contra o coronavírus. Hoje, o Tecpar já produz vacina antirrábica e fornece para o SUS 
(Sistema Único de Saúde). Michele Caputo destacou ainda que a reunião foi esclarece-

dora. “O processo tem acontecido de maneira muito transparente. Eu, como para-
naense, profissional da saúde e deputado estadual eleito pela causa da saúde me sinto 
com muita tranquilidade para, na segunda-feira, na sessão da Assembleia Legislativa, 

fazer um relato detalhado e animador desta visita”, salientou.

adquiridas pelo Governo do Estado 
do Paraná. No caso do Tecpar, já 
existe uma parceira formalizada 
com o Instituto Gamaleya e o Fundo 
de Investimento Direto da Russia 
para o desenvolvimento de uma 
possível fase 3 de testes da vacina 
Sputinik V. “Os hospitais universi-
tários estaduais serão utilizados 
como centros de pesquisa clínica 
para uma possível transferência de 
tecnologia e produção das vacinas 
no Paraná”, afirmou o presidente 
do Tecpar, Jorge Callado.

Além disso, caso o imuni-
zante seja aprovado pela Anvisa, 

a vacina também pode ser pro-
duzida nesta nova planta a ser 
construída pelo Tecpar.

A formalização de parcerias 
com outros institutos e indústrias 
farmacêuticas também não está 
descartada.

A visita técnica teve a presença 
do cônsul honorário da Federação da 
Rússia, Acef Said. Segundo ele, nesta 
semana, técnicos responsáveis pela 
vacina russa estiveram na Anvisa, em 
Brasília, dando mais informações às 
autoridades brasileiras sobre o desen-
volvimento da Sputinik V com vistas ao 
futuro registro da vacina.

O deputado Michele Caputo, coordenador da Frente Parlamentar do Coronavírus da Assembleia Legis-
lativa, em visita ao Tecpar

MARCOS VINICIUS SCHROEDER/ALEP
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TJ negou o
pedido da DPU

Em julgamento do dia 
13 de novembro de 2020, 
o Tribunal de Justiça do 
Paraná (TJPR) negou pro-
vimento ao Agravo de 
Instrumento interposto 
pela Defensoria Pública 
do Estado contra a aber-
tura das atividades não 
essenciais no município 
de Umuarama, em tempo 
de pandemia de corona-
vírus, então determinada 
pelo Decreto Municipal 
082/2020.

Na decisão, o TJPR 
sustenta que o decreto 
municipal foi editado em 
harmonia com os norma-
tivos estadual e federal e 
amparado em fundamen-
tos técnicos, e que o muni-
cípio tem obtido êxito do 
distanciamento seletivo 
há vários meses e por 
isso vem liberando as ati-
vidades não essenciais 
desde abril de 2020 sem 
que houvesse colapso em 
seu sistema de saúde, 
com aparente acerto da 
estratégia de enfrenta-
mento à pandemia.

O presidente da Asso-
ciação Comercial, Indus-
trial e Agrícola de Umua-
rama (Aciu), Orlando Luiz 
Santos, comemorou a 
decisão, tendo em vista 
que o comércio de Umua-
rama seguiu as normas 
definidas em decretos 
estadual e municipal. 
“Estamos às vésperas 
das vendas de Natal, que 

é o período mais espe-
rado do ano pelo comer-
ciante e pelo empresário 
do município. Estamos 
acompanhando as estra-
tégias comerciais toma-
das por cada um dos 
associados, orientando 
e dando respaldo jurídico 
e administrativo para que 
não deixem de seguir as 
regras de distanciamento 
e higienização já defini-
das. Sabemos também 
que não foi a aber tura 
do comércio que gerou 
o aumento na quanti-
dade de casos novos 
da doença”, encerrou 
fazendo o apelo, para que 
a comunidade cumpra as 
determinações da Organi-
zação Mundial de Saúde 
e não deixe de usar más-
caras, se higienizar com 
álcool em gel e manter o 
distanciamento pessoal, 
evitando aglomerações.

PRESIDENTE da Aciu comemora 
decisão e reforça que comércio aberto 
não foi motivo do aumento dos casos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Enterprise
O Senador Alvaro Dias 
(Podemos) parabenizou a 
ação da Polícia Federal ao 
realizar a maior operação 
da história de combate 
à lavagem de dinheiro 
proveniente do tráfico de 
drogas internacional. A 
Operação Enterprise mira 
uma organização criminosa 
especializada no envio de 
cocaína para a Europa. 
“Uma apreensão histórica 
que desbancou uma grande 
organização criminosa. 
Parabenizo a todos esses 
guerreiros que contribuem 
para o combate à lavagem 
de dinheiro e ao tráfico 
internacional”.

Segundo turno
As duas candidatas que 
disputam, no segundo 
turno, a Prefeitura de Ponta 
Grossa, estão empatadas. 
A deputada estadual Mabel 
Canto (PSC) e a educadora e 
ex-vice-prefeita Professora 
Elizabeth (PSD) têm, 
respectivamente, 43,6% 
e 43,1% das intenções de 
voto, segundo sondagem 
da Paraná Pesquisas. No 
quesito rejeição, as duas 
também estão empatadas: 
Mabel 34,9% e Elizabeth, 
35,9%. A pesquisa foi 
registrada no TSE sob o 
número PR-08980/2020. 

Gov.br
Dois anos depois da 
inauguração, o Portal Gov.
br, que reúne os serviços 
públicos digitalizados do 
governo federal, é usado 
por 62% dos internautas 
brasileiros. Atualmente, 84 
milhões de brasileiros têm 
login cadastrado no portal 
gov.br, a página reúne 81 
portais de governo e oferece 
3.961 serviços públicos. 
Segundo a Estratégia de 
Governo Digital, a meta é 

alcançar 100% de digitalização 
dos serviços públicos federais 
até o fim de 2022.

Pesquisadores
O site Web of Science 
divulgou, na última semana, 
uma lista de “pesquisadores 
altamente citados” de 
2020. São, ao todo, 6.389 
pesquisadores de mais 
de 60 países. Entre esses, 
estão 19 brasileiros. “É uma 
satisfação para qualquer 
pesquisador ter seu árduo 
trabalho reconhecido por 
citações de colegas. Isso 
quer dizer que muitos 
cientistas leram seus 
trabalhos e reconheceram 
a importância”, afirmou 
Paulo Artaxo, um dos 
brasileiros na lista.

Vacina Covid
O governo brasileiro 
informou que se reuniu, 
na última semana, com 
cinco laboratórios que 
desenvolvem vacinas 
contra a covid-19. Foram 
recebidos representantes 
de Pfizer, Janssen, Bharat 
Biotech, Fundo Russo de 
Investimento Direto (RDIF) 
e Moderna. Em nota, o 
Ministério da Saúde afirmou 
que deverá assinar cartas de 
intenção para uma futura 
aquisição de doses. Mas 
qualquer compra de vacina 
só poderá ocorrer após o 
registro na Anvisa.

Internamento
A senadora Kátia Abreu (PP) 
foi internada domingo (22) 
no Hospital Sírio-Libanês, 
em São Paulo. Ela foi até a 
unidade após apresentar 
febre e exames de imagem 
constarem uma inflamação 
em um dos pulmões. A 
parlamentar anunciou que 
está com covid-19. De acordo 
com a assessoria, Kátia está 
medicada e passa bem.



05LOCALUMUARAMA, 24 DE NOVEMBRO DE 2020

A Secretaria Municipal de 
Saúde solicita o apoio de pacien-
tes já curados da covid-19, e que 
estejam em boas condições de 
saúde, para que façam a doação 
de sangue ao Hemonúcleo Regio-
nal de Umuarama para a produ-
ção do plasma hiperimune. Esse 
derivado do sangue tem dado óti-
mos resultados no tratamento de 
pacientes em estado grave, em 
decorrência de complicações da 
doença, internados em unidades 
de terapia intensiva (UTIs).

Para a secretária de Saúde 
do município, Cecília Cividini, 
quem já passou pela Covid-
19 e se recuperou entende a 
gravidade da doença. “Além 
de auxiliar no tratamento e 
facilitar a recuperação de mui-
tos doentes, isso é um bonito 
gesto de amor ao próximo. O 
número de casos tem aumen-
tado muito em Umuarama. A 
cada dia, mais pessoas preci-
sam de internamento e alguns 
casos se agravam rapidamente. 
Com a transfusão de plasma é 
possível dar esperança de uma 
recuperação mais rápida aos 
doentes”, explicou.

Porém, o número de doado-
res ainda é bem pequeno. “Já 
temos mais de 1.360 pessoas 
recuperadas e poucas procura-
ram o Hemonúcleo para fazer a 
doação. Precisamos conscientizar 
a população para esse gesto que 
ajuda a salvar vidas. Lembremos 
que 26 pessoas já morreram 
por causa da covid-19 em Umua-
rama”, reforçou a secretária.

O coordenador do Hemonú-
cleo, Cláudio Francisconi, disse 

Saúde pede aos pacientes curados 
de covid-19 que doem plasma

que hospitais da cidade e região 
têm buscado plasma em cidades 
distantes, até em Curitiba, devido 
à indisponibilidade. “Raramente 
recebemos pessoas recuperadas 
da covid-19 para doar sangue. É 
bom lembrar aos doadores que 
já se curaram da doença, que 
podem voltar a doar sangue nor-
malmente e agora, com essa 
necessidade de plasma hipe-
rimune para tratamento, a doa-
ção se tornou ainda mais impor-
tante”, afirmou.

Francisconi explica que neste 
caso a doação deve ser feita no 

período de 45 a 180 dias após 
o diagnóstico de cura da doença. 
O doador deve comparecer ao 
Hemonúcleo por tando docu-
mento de identidade com foto, 
realizar um cadastro (ou atuali-
zar o existente, se for o caso) e 
levar também o exame da uni-
dade de saúde que comprova 
a sua condição de recuperado. 
“Outra dica é estar bem alimen-
tado, ter tomado um bom café 
da manhã ou vir após o almoço. 
Aqui no Hemonúcleo também for-
necemos alimentos na parte da 
manhã”, acrescentou.

Serviço
A doação pode ser feita das 8h às 11h30 e das 13h30 às 15h30. Para 

evitar espera, o doador pode agendar a sua doação nos sites  saúde.
pr.gov.br/doação e pia.pr.gov.br, ou obter maiores informações pelo 

telefone 3621-8307.

O derivado do sangue tem dado ótimos resultados no tratamento de pacientes em estado grave

DIVULGAÇÃO
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE BIODIESEL DO 
ESTADO DO PARANA.

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 30/11/2020 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à 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, 24 de Novembro de 2020.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

Cruzeiro do Oeste oferece 
transporte para doadores
A Secretaria de Saúde 

de Cruzeiro do Oeste 
anunciou na manhã de 
ontem (segunda-feira, 
22), que os doentes 
curados de covid-19 do 
município que quiserem 
ser doadores de plasma 
convalescente, recebe-
rão transpor te gratuito 
de ida e volta até o 
Hemonúcleo de Umua-
rama para realizar a doa-
ção. Um bom exemplo, 
que deve ser seguido por 
diversos outros municí-
pios na região.

A ação foi sugerida 
pela vereadora Rosy 

Anne Ber toco, que ficou 
sabendo da necessidade 
de doadores e se sen-
sibilizou. A Secretaria 
de Saúde aderiu pronta-
mente e está se mobili-
zando para atender todos 
os doadores.

O tratamento com 
plasma convalescente foi 
introduzido no protocolo 
dos pacientes de covid-19 
no Paraná em meados do 
mês de agosto. Até agora, 
somente nos dois hospi-
tais da região que utili-
zam o tratamento (Santa 
Casa de Goioerê e Hospi-
tal Cemil de Umuarama), 

mais de 100 pacientes 
receberam os anticorpos, 
com uma taxa de recupe-
ração acima de 95%. O 
plasma funciona como 
um antiviral e ajuda a 
conter o avanço da doença 
no organismo, diminuindo 
o tempo de internação e 
ampliando as chances de 
recuperação dos doentes.

“Com o aumento do 
número de doentes gra-
ves, a necessidade de 
doadores de plasma tam-
bém aumentou. Nossa 

sugestão foi prontamente 
aceita pela Secretaria de 
Saúde e contamos com a 
adesão da nossa popula-
ção nesta luta”, comen-
tou a vereadora.

De acordo com a 
secretár ia de Saúde 
de Cruzeiro do Oeste, 
enfermeira Cleyce Cruz, 
a doença do Coronaví-
rus – Covid-19 é de res-
ponsabilidade de todos. 
“Se cada um fizer a sua 
par te,  vamos vencer 
essa doença”, disse. 

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,64 0,86 2,22 3,92
IGP-M (FGV) 4,34 3,23 18,10 20,93
IGP-DI (FGV) 3,30 3,68 19,02 22,12

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
21/10 a 21/11 0,5000 0,1159 0,0000
22/10 a 22/11 0,5000 0,1159 0,0000
23/10 a 23/11 0,5000 0,1159 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +6,13% 25,10 
Vale ON +4,16% 71,29 
ItauUnibanco PN +1,23% 28,90 
Sid. Nacional ON +6,80% 21,35 
Magazine Luiza ON -3,22% 23,42 
BRF ON +5,91% 22,03

IBOVESPA: +1,26% 107.378 pontos

Índice SET OUT NOV
IGP-M (FGV) 1,1302 1,1794 1,2093
IGP-DI (FGV) 1,1523 1,1844 1,2212
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 104,51
Libra est. 0,75
Euro 0,85
Peso arg. 80,31

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,9% 5,4320 5,4330 -5,3%
PTAX  (BC) +0,6% 5,3822 5,3828 -6,7%
PARALELO +1,1% 5,2800 5,6800 -5,6%
TURISMO +1,1% 5,2800 5,6600 -5,7%
EURO +0,3% 6,3591 6,3619 -5,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (OUT) 1.678,69 1,94 5,34 5,75
Oeste (OUT) 1.715,92 1,78 6,80 7,82

DÓLAR 23/11

Iene R$ 0,0515
Libra est. R$ 7,16
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1307,19 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/11

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,55%

Em 23/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 170,00 -1,2% 0,0%
SOJA Paranaguá 166,00 0,6% 7,1%
MILHO Cascavel 75,00 0,0% 4,2%

SOJA 1.191,50 10,50 10,2%
FARELO 394,90 0,20 2,2%
MILHO 426,50 3,25 1,7%
TRIGO 598,75 5,50 -5,4%

SOJA 149,32 0,3% 2,0%
MILHO 68,26 0,0% 4,1%
TRIGO 75,59 -1,1% 4,1%
BOI GORDO 278,55 -0,1% 13,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 23/11 PR DIA 30d.

Em 23/11 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)

Quem pode doar?
Pacientes recuperados de covid-19, com exame positivo 

com no mínimo de 45 dias e no máximo 180 dias após o 
resultado, que tenham idade entre 18 a 59 anos. Pacien-
tes que não precisaram de ventilação mecânica durante o 
tratamento de covid-19 e que nunca tenha recebido trans-

fusão de sangue. Pacientes mulheres que não engravidaram 
também podem doar.

Agendamento
Os moradores de Cruzeiro do Oeste que quiserem doar, 

devem entrar em contato com a Secretaria de Saúde, através 
do telefone (44) 3676-2466 e falar com o Jeferson do Trans-

porte. Quem quiser agendar diretamente no Hemonúcleo de 
Umuarama, pode acessar o site.

Os casos de covid-19 
registrados em novem-
bro, superam os números 
registrados nos meses de 
agosto, setembro e outu-
bro somados, na cidade 
de Pérola. São 180 casos 
diagnósticos apenas de 1º 
a 23 de novembro, uma 
média de 7,8 registros 
do novo coronavírus por 
dia. De agosto a outubro 
foram 154 casos registra-
dos e a cidade registrou o 

Morte em Pérola
7º óbito ocasionado pela 
doença. Um homem de 
81 anos que estava inter-
nado em Goioerê, sofreu 
complicações ocasiona-
das pelo vírus e faleceu 
na madrugada de ontem 
(segunda-feira, 23). Entre 
sexta-feira (20) e segunda 
(23) foram 29 casos con-
firmados pela Secretaria 
de Saúde e o município 
soma agora 371 diagnós-
ticos do novo coronavírus.
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Vigília no
Núcleo

Professores da rede 
estadual de ensino, em 
Umuarama, se reuniram 
para uma vigília em frente 
ao Núcleo Regional de Edu-
cação (NRE) na manhã de 
ontem (segunda-feira, 23). 
O objetivo dos educadores é 
reforçar o protesto da cate-
goria, que acontece em Curi-
tiba, onde um grupo está 
em frente ao Palácio do 
Iguaçu pedindo a revogação 
do Edital 47 e fazendo uma 
greve de fome, que comple-
tou 100 horas ontem.

O presidente da APP-
-Sindicato Umuarama 
(APP-Sindicato Sindicato 
dos Trabalhadores em 
Educação Pública do 
Paraná), Claudemir Miil-
ler, publicou o seguinte 
nas redes sociais: “Acon-
tecendo agora... Vigília da 
APP Umuarama em defesa 
dos Professores e Funcio-
nários PSS... Em sintonia 
com os companheiros e 
companheiras que estão 
em Greve de Fome em 
Curitiba, na frente do Palá-
cio Iguaçu...pela revogação 
do Edital 47, por Concurso 
Público e não terceirização, 

pelo pagamento das repo-
sições inflacionárias atra-
sadas, pelo não congela-
mento de salários, avanços 
e progressões”.

O edital prevê a reali-
zação de prova presencial 
para 100 mil pessoas 
durante a pandemia. A pro-
messa é contratar apenas 
4 mil professores para con-
trato válido por apenas um 
ano. Na manhã de ontem, 
último dia para inscrição, o 
governo divulgou uma nota 
informando que o processo 
e a prova estão mantidos.

Além da revogação do 
edital e da prova, a categoria 
reivindica a renovação dos 
contratos de professores e 
funcionários de escola atual-
mente contratados de forma 
temporária pelo processo 
seletivo simplificado, o paga-
mento do salário mínimo 
regional e de promoções 
e progressões, concurso 
público para suprir o déficit 
de educadores, além da 
manutenção das turmas 
de ensino noturno nas 
escolas incluídas no pro-
cesso de migração para o 
modelo cívico-militar.

O objetivo da vigília em frente ao Núcleo é reforçar o protesto da categoria, que 
acontece em Curitiba

DIVULGAÇÃO

Muito dinheiro 
para pouco
Fechadas as urnas do 1º 
turno, pode-se constatar 
até o momento que o PSL 
e o PT - donos das maiores 
bancadas federais e dos mais 
gordos fundos eleitorais - são 
os derrotados das eleições 
municipais. Das mais de 5 
mil cidades, o PSL elegeu 
90 prefeitos, e o PT, 179 - 
despencou na tabela do Poder 
e não aparece nem entre os 
dez maiores partidos munícipes 
para 2021. Apesar de Jair 
Bolsonaro ter se desfiliado do 
PSL, há muitos bolsonaristas 
na legenda que tentaram a 
sorte na urna com discurso 
do presidente. Na outra 
ponta, do centro-esquerda, 
vê-se a derrocada do petismo 
associado à imagem de Lula da 
Silva, condenado por corrupção, 
e o estrago que a Operação Lava 
Jato causou na sigla.

Chance única
Em capitais, o PT só tem 
chance no Recife, com Marília 
Arraes - ela sofre perseguição 
dos próprios correligionários, 
que na moita fazem campanha 
para João Campos (PSB).

Decidindo
O presidente Jair Bolsonaro 
diz a próximos que decide 
até o fim de 2021 em qual 
legenda vai se filiar para 
disputar a reeleição. Patriota 
e Republicanos estão à mesa.

2022 logo ali
Já Luciano Bivar tem conversado 
com o presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia - em especial em 
SP, para não chamar atenção. 
Estão afinados para 
coalizão PSL-DEM.

Highlander tropical
Nazareno Souza Martins, o 
Gibe (Republicanos), eleito 
prefeito da pequena São 
Paulo de Olivença (AM), 
entrou na mira da Justiça 
Eleitoral por ter apresentado 
documento supostamente 
falso de conclusão de ensino 

médio. Investigam se o ofício 
é de outra pessoa. O curioso - 
pode ser erro de digitação - é 
que Gibe é um senhorzinho 
“secular” e saudável. Pelo 
documento, concluiu o ensino 
no ano de 1877.

Peronismo na TV
Aqui, no Brasil, ia dar confusão, 
mas, na Argentina, conta leitor 
da Coluna que mora lá, onde 
o peronismo sempre esteve 
em alta, TV estatal veiculou 
especial de dez anos sobre a 
morte do ex-presidente Nestor 
Kirchner - marido da atual vice-
presidente, Cristina.

MERCADO
Black o quê?
Pesquisa da carioca Zoox Smart 
Data com 9.037 pessoas no 
terminal de balsas e ônibus de 
Niterói - a turma do vaivém 
para o Centro do Rio - revelou 
que 59% não esperam a Black 
Friday para comprar produtos 
ou serviços com descontos, 
nesta sexta. E 55% acham que a 
promoção nas lojas é lorota.

Desespero em casa
Donos de imóveis financiados 
por construtoras e inquilinos 
que têm nos contratos o IGP-M 
como índice de cálculo de 
reajuste estão desesperados. 
Com a inflação subindo quieta 
e forte, tem gente que já viu 
a parcela mensal do imóvel 
próprio crescer R$ 1 mil.

Laboratório O&G
Mais de 600 universitários 
irão participar da Rio Oil & Gas 
gratuitamente, de 1º a 3 de 
dezembro. A organização do 
evento fechou uma parceria com 
as principais universidades do 
País responsáveis por capacitar 
a mão de obra para o setor de 
O&G - dentre elas, UFRJ, UFF, 
PUC RJ, FDC, Unicamp, UFPE, 
UFPEL, Ufersa e Unibp.
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Polícia investiga acidente que 
matou motociclista no centro

Ladrão de banco é preso por agredir companheira
Um homem de 32 anos, com 

antecedentes criminais por roubo a 
banco, foi preso no início da noite 
do domingo (22) no Jardim Veneza, 
em Umuarama, depois de agredir a 
companheira de 52 anos de idade.

O caso aconteceu por volta das 
18h30, quando a PM acionada por 
vizinhos que denunciavam uma 

briga de casal na rua Antonia Fra-
cassi. Quando os policiais che-
garam ao local, descobriram a 
motivação teria sido ciúmes e 
a mulher foi agredida depois de 
arremessar uma pedra contra a 
moto do acusado.

Ela sofreu golpes na região 
de sua cabeça, socos no rosto e 

nos braços. Na tarde de ontem a 
mulher foi submetida a exames 
de lesões no Instituto Médico 
Legal (IML) de Umuarama e o 
companheiro acusado continuava 
preso. Ele possuía anteceden-
tes por roubo a uma agência do 
Banco Itaú no município de Tapira 
no ano de 2010.

Um inquérito policial deverá 
ser instaurado pela Polícia Civil 
de Umuarama, que pretende apu-
rar as causas do acidente que 
matou o motociclista Daniel Hen-
rique da Silva, 32, no início da 
tarde do sábado (21) no centro 
de Umuarama.

Investigadores passaram a 
manhã de ontem coletando ima-
gens capturadas por câmeras de 
monitoramento de empresas situa-
das nas proximidades do cruza-
mento em que aconteceu a colisão.

Daniel pilotava uma motocicleta 
Honda 150 e seguia pela rua gover-
nador Ney Braga, quando foi colido 
por um Honda Civic de cor prata. O 
motociclista chegou a ser socorrido 
com vida e levado ao hospital, mas 
não resistiu aos graves ferimentos.

Além dele, os ocupantes do 
carro também ficaram muitos feri-
dos. Após a colisão contra a moto, 
o veículo saiu da pista, invadiu a 
calçada e colidiu violentamente 
contra uma árvore.

Foi necessária a intervenção 
de duas equipes de socorristas do 
Samu, além de o corpo de Bombei-
ros também ter sido acionado.

Equipes da Polícia Militar e 
da Guarda Municipal controla-
ram o tráfego no trecho, que 

teve de ser impedido temporaria-
mente para que os enfermeiros 
pudessem prestar os primeiros 
socorros às vítimas.

O Honda Civic seguia pela ave-
nida Paraná sentido praça Santos 
Sumont e colidiu contra a lateral 
direita do motociclista no cruza-
mento com a rua governador Ney 
Braga, via pela qual a moto seguia.

Com o impacto, a moto foi parar 
cerca de 30 metros distante do ponto 
da colisão. O motorista do Civic ficou 
preso às ferragens e sofreu graves 
ferimentos nas pernas.

Outras três pessoas que 

também estavam no carro ficaram 
feridas, entre elas uma criança de 
4 anos, com suspeitas de fratura 
num dos braços. A passageira 
que estava no banco da frente do 
carro permanecia até a tarde de 
ontem na UTI.

O delegado chefe de Umuarama, 
Osnildo Carneiro Lemes, ressaltou 
que investiga as circunstâncias 
em que aconteceu o acidente que 
consequentemente gerou a morte 
do motociclista. Por conta disso 
poderá indiciar o motorista do carro 
por homicídio, definindo se houve 
culpa ou dolo.

UMA das vítimas que estava no carro, permanecia internada na UTI até a tarde de ontem
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VS intensifica fiscalização 
de medidas contra a covid-19

A Prefeitura de Umuarama está 
intensificando a fiscalização sobre o 
cumprimento das normas definidas 
em decretos para enfrentamento da 
pandemia de coronavírus. Entre os 
dias 20 a 22, fiscais de Vigilância 
Sanitária estiveram de plantão para 
atender denúncias relacionadas ao 
descumprimento das medidas e o 
fechamento do comércio à 0h.

Na noite de sexta feira, 20, uma 
força tarefa realizou ronda pela cidade 
com o reforço de viaturas da Guarda 
Municipal e Polícia Militar. Um estabe-
lecimento foi infracionado por manter 
pessoas dançando em seu interior, 
sem uso de máscara. Vários estabe-
lecimentos foram orientados sobre o 
horário limite para o fechamento.

No sábado, 21, a equipe de fiscais 
de plantão foi até ao evento de yakisoba 
que estava sendo preparado por enti-
dade local, para orientação, e rondas 
foram realizadas por toda a cidade aler-
tando a população e os comerciantes 
sobre os riscos de aglomeração e falta 
do uso de máscara. A Vigilância recebeu 
denúncia de uma possível festa, para a 
qual pessoas estariam se reunindo no 
alto da Avenida Paraná, porém o ende-
reço do evento não foi apurado.

Alguns estabelecimentos também 
extrapolaram o horário determinado 
para o fechamento e a equipe aguar-
dou em alguns locais, até que as 
portas fossem fechadas. Por volta de 
0h40 todo o comércio estava fechado, 
exceto carrinhos de lanche que ainda 
estavam finalizando suas entregas.

No domingo, 22, a equipe conti-
nuou nas ruas da cidade para verificar 
aglomeração de pessoas. Por volta das 
22h30 houve várias denúncias relacio-
nadas a um bar na Avenida Brasil onde 
as pessoas estavam aglomeradas e 
sem uso de máscara. O estabeleci-
mento recebeu auto de infração e as 
pessoas foram orientadas a perma-
necerem sentadas. A equipe circulou 
pela cidade até 0h25, acompanhando 
o fechamento dos estabelecimentos.

“O trabalho da equipe com apoio 
da Guarda Municipal e da PM surgiu 
um efeito positivo. A população no 
geral atendeu ao decreto municipal e 
foram lavrados apenas dois autos de 
infração. A partir desta segunda, 23, 

o horário de fechamento passa a ser 
22h e a restrição de livre circulação 
começa a valer as 23h. A fiscalização 
vai continuar”, informou a diretora da 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde 
(Covisa), Maristela de Azevedo Ribeiro.

FORAM fiscalizados 11 estabelecimentos na sexta, com uma infração; 12 no sábado, com duas vistorias; e 
quatro ações no domingo com uma autuaçã

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Fonte do conhecimento
O bom desempenho da agropecuária paranaense 

tem explicação: conhecimento. Não se trata do nosso 
solo ser mais rico, tampouco do nosso clima ser mais 
generoso. É o trabalho realizado dentro da porteira que 
faz diferença e coloca o Paraná como um dos maiores 
produtores de alimento do país. Nesse cenário, os 
produtores paranaenses têm um parceiro de primeira 
hora, o SENAR-PR, que por meio dos seus cursos leva 
informação técnica de qualidade às propriedades rurais.

Agora o SENAR-PR e o Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná – Iapar-Emater (IDR-Paraná) juntaram 
forças para dar ainda mais dinamismo a nossa economia 
rural. Em novembro, as duas entidades assinaram 
um termo de cooperação para capacitar técnicos e 
produtores em oito programas, sendo os primeiros nas 
áreas de energias renováveis, boas práticas de produção 
de grãos, agroecologia e integração institucional.

A proposta tem efeito multiplicador. Ao capacitar 
os técnicos do IDR-Paraná, o SENAR-PR estará, 
indiretamente, levando sua expertise aos quatro 
cantos do Estado, uma vez que estes profissionais vão 
repassar este conhecimento aos produtores rurais. 
Uma corrente do bem que começou com a assinatura 
de um documento e seguirá transformando a realidade 
agropecuária do Estado, que num futuro próximo contará 
com mais conhecimento para continuar produzindo.

sistemafaep.org.br

Homem de 41 anos executado
a tiros no bairro 26 de Junho

Um homem de 41 
anos de idade foi assas-
sinato à tiros na noite 
do sábado (21) em 
uma das ruas do Con-
junto Habitacional 26 
de Junho. Os autores 
não foram identificados 
pela Polícia Civil, que já 
instaurou inquérito para 
apurar os fatos.

Segundo informações 
coletadas pela Polícia 
Militar, primeiro órgão 
de segurança pública 
a enviar uma equipe 
ao local, o registro da 
mor te foi às 20h, na 
rua Nossa Senhora das 
Graças. Um homem que 
pilotava uma motocicleta 
de cor escura é que teria 
efetuado os disparos que 
atingiram a vítima.

Com a chegada dos 
policiais, a cena do crime 
foi isolada e o corpo 
coberto, até a chegada 
de peritos do Instituto de 
Criminalística, que iden-
tificou o homem como 

Carlos Rober to Correia 
de Oliveira, conhecido 
também pela alcunha 
de ‘Paraguai’.

Durante as averigua-
ções, ainda no local onde 
aconteceu o assassi-
nato, foi descober to 
que a vítima não pos-
suía antecedentes cri-
minais e trabalhava em 
uma empresa do ramo 
de polimento na região 
central da cidade.

Ainda no local do 
crime, foram encontra-
dos e recolhidos alguns 
estojos vazios indicando 
o calibre da arma utili-
zada. Depois que os 
peritos analisaram os 
detalhes e coletaram 
ind íc ios que serão 
inseridos no laudo, o 
corpo de ‘Paraguai’ foi 
recolhido ao Instituto 
Médico Legal (IML), 
onde foi necropsiado 
e posteriormente libe-
rado para o velório e 
sepultamento.

CORPO da vítima foi coberto até a chegada de peritos do Instituto de Criminalística
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Os astros dão sinal verde para quem pretende mudar de casa 
ou trabalho.O campo financeiro, no entanto, requer atenção. 
Nada de abusar do cartão de crédito, de torrar dinheiro com 
supérfluos ou de pagar de doido e sair fazendo boleto por aí. 

Touro 21/04 a 20/05
A tendência a radicalizar será muito grande e suas decisões 
não serão racionais. Relaxe, e se possível, faça um pouco 
de meditação antes de dormir. Para enriquecer ainda mais 
os conselhos trazidos pelo sono e acenda um incenso de Mil 
Flores capaz de atrair realizações e sucesso.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Mantenha-se otimista porque as chances de ser um bom dia 
são muito promissoras. Você pode descobrir alguma tramoia 
elaborada por alguém que está procurando enganar a sua 
fé. Fique alerta para não fazer papel de trouxa e examine 
cuidadosamente qualquer proposta que lhe for apresentada.

Câncer 21/06 a 21/07
Tudo indica que você conseguirá os resultados que deseja 
e pode resolver assuntos atrasados e ou parados, ficando 
bastante satisfeito com os resultados. Se você vem se 
preocupando com grana ou com alguma transação rela-
cionada a dinheiro, pode se sentir ainda mais atormentado 
e sem sossego. 

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
Envolva seus colegas e parceiros em seus projetos para obter 
melhores resultados. No entanto, preocupações não estão des-
cartadas e a mais provável tem origem familiar: é possível que 
alguém peça sua ajuda para resolver um problema pessoal. 

Aquário 21/01 a 19/02
Você se sentirá certamente mais otimista e perceberá que o 
futuro não está sendo tão ruim quanto lhe parecia. O planeta do 
amor será capaz de ajudar você a criar um clima de romantismo 
que pode reacender a chama da paixão entre você e o mozão! 

Peixes 20/02 a 20/03
Tudo indica que os humilhados serão exaltados e, finalmente, 
o retorno será adequado às suas expectativas. O Sol, que 
segue o baile todo pimpão por Sagitário, também permite que 
você alcance objetivos mais ambiciosos. 

Aproveite os bons fluidos desse dia para somar esforços com 
seus colegas e parceiros: tanto você quanto eles estarão 
dispostos a unir forças em busca de um objetivo comum que, 
aliás, vai parecer ainda mais perto de ser alcançado.

Hoje sua mente estará cheia de novos planos e seu coração 
cheio de sonhos para serem realizados! A sua força interior 
é visível ao seu redor, podendo ajudar também no ambiente 
íntimo e familiar. 

Amplie as suas possibilidades de ação e se enriqueça com 
os conselhos e a colaboração de seus amigos, familiares e 
colegas de trabalho. Além disso, se prepare para aproveitar as 
novas oportunidades que irão surgindo na sua vida.

A fada sensata acentua a sua necessidade de alimentar tam-
bém o espírito, estimulando alguma prática religiosa e espiri-
tual. Vale frequentar uma missa, culto ou cerimônia religiosa 
online e até tirar um tempinho para rezar e fazer seus rituais.

Escorpião, meu cristalzinho, hoje você pode ficar preocupado 
com algum familiar, que virá pedir a sua ajuda e a sua dispo-
nibilidade para resolver uma situação. Agir no tempo correto 
será imprescindível para resolver tudo rapidamente. 

Solução

BANCO 12

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

BCBC
RACHADURA

BILHETEEP
NEXAUSTA
CRIASON

COES
OPRUG

A

SSBACON
D

ESENTUPIR
AOSAMORA

TRATAESP
GRAMAICE
OTAFETA

OLPUDMINA
S

AERONAVAL
SA

GAISOLA

Bijuterias
em forma 
de aro para
as orelhas 

Título que
o Brasil

busca na 
Copa (fut.)

O porta-
dor do

vírus HIV

Intima-
mente
ligado;
conexo

Animal
como a

Margarida
(HQ)

A função
da cola 

Recheio 
de bife

rolê (Cul.)

Sandra 
de Sá,
cantora
carioca

Fumo que
era guar-
dado em
caixinhas

Desobs-
truir

(encana-
mento) 

(?)
poucos: 
gradual-
mente

Frutinho
silvestre
usado em
geleias

Certo tra-
tamento
dentário

Cuida (do
doente)

Recobre 
os campos
de futebol

Cômodo
para

receber
visitas

Narrativa
lendária
sobre
heróis

Separa
dos

outros 

Lasca;
fenda

Ingresso 
(de cinema)

Tecido de
fantasias

Corrida de 
carro (gír.)

Sucede 
ao "M"

Inventa;
gera

"O Bem
(?)", 

novela de
1973

Altura
de uma
pessoa

Esgotada;
cansada

Emitir som
prolongado

Pó branco
para caiar
Opõe-se a
"vazios"

Sinal de
velhice
Topo da

montanha

Gelo, em
inglês

Ave do cer-
rado (pl.)

Tipo de
blusa

Divindade
suprema

Guarda-costas
(bras.)

Dobrado

Tipo de
queijo

Retórica (abrev.)

A força
aérea da
Marinha

de Guerra

3/ice. 5/bacon — coeso. 6/tafetá. 7/capanga.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
ZOOM

Os para bens de hoje 
seguem para o empre-
sário Luiz Fernando 
Longhini Filho que 

comemora com mui-
ta alegria ao lado 

dos filhos Matheus e 
Manuela -, e da esposa 

Mariana Hellú. 

Cereja no Bolo
A coluna destaca leitores do 

Jornal Tribuna Hoje News 
que comemoram aniversário 
hoje (24) com cumprimen-
tos para Nevilton Alencar, 

Elaine Fariniuk, Amós 
Wesphal, Heverton Garcia de 
Oliveira e Ceci Messias Engel

“Tempos difíceis 
nos lembram 
o que os bons 

tempos tendem 
a nos fazer es-
quecer: de onde 
viemos, quem 

somos e por que 
estamos aqui.Eis 
porque tempos 
difíceis são a 
melhor época 

para plantar as 
sementes de 

uma felicidade 
futura.” 

(Jonathan 
Sacks)

VIA FACEBOOK
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Perigo?
Diversos estudos têm apontado que 
a inteligência das pessoas tem sido 
reduzida por conta da internet — 
em especial a das crianças, que já 
nascem acostumadas com tablets, 
smartphones e tudo o que há de 
mais novo no setor. Desde 2018 
o assunto toma conta dos jornais 
científicos e de livros lançados no 

mundo todo.

* * *
Em um estudo realizado em 2018 

pelo neurocientista Fabiano de Abreu 
Rodrigues, o especialista explica que 
“a internet é um mundo aberto ao 

facilitismo”. Com cada like e comen-
tário em fotos ou vídeos, as pessoas 
se sentem recompensadas, o que gera 
dopamina em seus cérebros Quando 
expostas a isso desde cedo, as crian-
ças encontram dificuldades em tarefas 

que não geram a mesma resposta 
imediata — como na leitura. 

ENSINO REMOTO!

Cintia Araújo e Luiz Roberto Prandi aterrissam na coluna em tom 
de festa de encerramento das aulas [prestes a acontecer]. Os pro-
fessores comemoram os bons frutos colhidos neste fatídico 2020, 

na Unipar, que investiu no ensino remoto para garantir o ano letivo 
aos seus alunos. 

ARQUIVO COLUNA
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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

Falta apenas uma semana 
para o encerramento 

do prazo de inscrição para 
o vestibular de Medicina da 
Universidade Paranaense – 
Unipar. Os interessados têm 
até o dia 30 para fazê-la. 
A prova será aplicada em 
Umuarama, no câmpus-sede 
da Instituição, na tarde do dia 
6 do mês que vem [domingo]. 
Será presencial.

Equipes que coordenam 
os trabalhos estão com 
tudo planejado, inclusive 
em relação às normas de 
biossegurança: as salas de 
aula vão receber higienização 
especial, as carteiras serão 
colocadas com devido 
distanciamento e a ordem é 
redobrar os cuidados para 
evitar aglomeração no pátio.

Medicina entrou para 
o portifólio de cursos de 
graduação da Unipar em 
2018; esta será a quarta 
turma para se somar com as 
primeiras, que congregam 
cerca de 300 estudantes de 
várias cidades do Paraná e de 
outros estados.

Cumprindo todas as metas, 
o curso de Medicina da 
Unipar coloca-se entre os 

Prova está agendada para o dia 6 de dezembro

Prazo termina na próxima segunda
MEDICINA – INCREVA-SE JÁ!

que seguem as melhores 
metodologias da atualidade 
[pautadas num projeto 
pedagógico moldado em 
três pilares: atenção à saúde, 
gestão em saúde e educação 
em saúde]. Bons professores 
e uma megaestrutura 
laboratorial, dotada de 
equipamentos de última 
geração para aulas práticas, 
reforça seu ótimo conceito.

PRÁTICAS  O curso 
de Medicina da Unipar 
também se destaca pelas 
parcerias que mantém com 
hospitais de Umuarama e 
cidades vizinhas e com a 
Rede Municipal de Saúde 
[postos de saúde], onde os 
alunos poderão participar 
de atividades práticas e de 
estágio.

PESQUISA   Ampliam 
significativamente a aquisição 
de conhecimento as chances 
de participar de pesquisa 
e extensão universitária 
[setor que presta serviços 
à comunidade]. Os 
investimentos que a Unipar 
faz, sempre mais, ano a ano, 
fazem parte do padrão de 
excelência da Instituição.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
POSTO MANAUS DE UMUARAMA 
LTDA pessoa jurídica de direi-
tos privados, inscrito no CNPJ: 
10.579.409/0001-68 estabelecida 
na Avenida Presidente Castelo Branco, 
nº 3443 – Zona I, CEP 87503-200, 
na cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, com cadastro municipal nº 
27446 comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 29751, com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
ANTONIO APARECIDO DE SOUZA 
06666541901, inscrita sob nº 
CNPJ 28.071.436/0001-90, 
estabelecida Avenida Rio Grande do 
Norte, 4696, Zona V, CEP 87.504-
000, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu alvará muni-
cipal nº 36.251/2017. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial. 

Números da covid-19
A Secretaria Municipal de Saúde 

anunciou ao final da tarde de ontem 
(segunda-feira, 23), a confirmação de 
mais 71 novos casos de covid-19 em 
Umuarama. Os pacientes são 36 mulhe-
res e 33 homens com idades que variam 
de 13 a 85 anos, além de duas crianças.

Com isso, o município registra um total 
de 2.373 de umuaramenses que foram 
diagnosticados como positivos para coro-
navírus desde o início do período de pan-
demia. Entre estes, 1.388 pacientes se 
recuperaram, 26 morreram e dez estão 
hospitalizados, sendo que cinco deles per-
manecem ocupando leitos de UTIs e cinco 
estão em leitos de enfermarias.

A cidade tem hoje 949 pessoas 
que tiveram constatação positiva para 
a doença e que permanecem em isola-
mento domiciliar, além de 933 pessoas 
com suspeita de contaminação pelo 
vírus (uma delas internada em enferma-
ria) e as demais em isolamento domici-
liar. Já foram descartados 6.019 casos 
suspeitos, dentre as 9.325 notificações 
registradas desde o início da pandemia.

A ocupação de leitos hospitalares 
segue alta em Umuarama – 100% 
das enfermarias Covid do SUS estão 
ocupadas por pacientes da cidade e 
vindos da região, enquanto nas UTIs 
a ocupação é de 90%.
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Paranaenses se tornam 
destaques no esporte

O Paraná vem revelando grandes 
nomes nos esportes. Atletas que 
passaram a mostrar seu talento 
tanto nacional quanto internacional-
mente. Cada um com sua história 
de vida, vitórias e derrotas que só 
ajudaram a aumentar a força de von-
tade. A lista inclui nomes de espor-
tes diversos e mostram que os para-
naenses estão presentes em todas.

GINÁSTICA
O Brasil já revelou grandes nomes 

da ginástica, dentre eles Daiane dos 
Santos. E foi ela quem serviu de ins-
piração para Bárbara Domingos. A 
curitibana a assistia da tela de tv 
admirada. Aos 5 anos começava a 
jornada e hoje colhe os resultados 
ao receber o título de Melhor Atleta 
do Brasil no Mundial de Ginástica 
Rítmica e conquistou sua primeira 
medalha de prata nos jogos Pan-A-
mericanos no Peru.

RUGBY
O rugby não é um dos esportes 

mais conhecidos do país, mas os 
paranaenses também marcam pre-
sença. Com apenas 20 anos de idade, 
Rafaela Zanellato é uma das estrelas 
do Curitiba Rugby Club e da seleção 
brasileira. Aliás, foi uma das atletas 

que ajudaram a equipe a ganhar o 
Hong Kong Sevens e chegar em quarto 
nos Jogos Pan-Americanos de Lima. 
Em 2019 foi eleita a melhor jogadora 
de rugby do Brasil pelo COB (Comitê 
Olímpico do Brasil).

POKER
O espor te da mente, também 

vem revelando grandes nomes. Yuri 
Dzivielevski, começou a praticar aos 
15 anos, dedicando-se a estudos 
de técnicas e táticas. Profissional 
há mais de 10 anos, é o primeiro 
brasileiro a se tornar bicampeão da 
WSOP Online e foi o número 1 no 
ranking mundial de poker online da 
pocketfives em 2014.

VÔLEI
A curitibana Ágatha Bednarczuk 

coleciona muitas medalhas conquista-
das em circuitos nacionais e mundiais. 
Ela começou a praticar vôlei em uma 
escolinha, mas logo se apaixonou pelo 
vôlei de praia. Foi aí que deslanchou 
na carreira quando se uniu em dupla 
com Sandra Pires, com quem dispu-
tou vários circuitos. Em 2016, com a 
carioca Bárbara Seixas, chegou à final 
dos jogos olímpicos no Rio de Janeiro, 
levando a prata após uma disputa acir-
rada com a dupla alemã Laura e Kira.

FUTEBOL
Adriano Correia Claro começou a 

carreira no Coritiba, mas logo partiu 
para a Europa, onde defendeu o Ser-
villa e o Barcelona. Ao longo de cinco 
anos, participou de 223 jogos com a 
camisa do Sevilla e fez 18 gols. Uma 
ótima jornada para um jogador de 36 
anos. No Barça, marcou 17 gols em 
189 jogos, além de passar pela sele-
ção brasileira. Atualmente assinou 
contrato com Eupen, da Bélgica.

A curitibana Bárbara Domingos recebeu o título de 
Melhor Atleta do Brasil no Mundial de Ginástica Rítmica

DIVULGAÇÃO
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