
Mulher que morreu 
dentro de casa pode 
ser a 27ª vítima da 
covid no Município 
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Saúde pode não suprir demanda  
mesmo com leitos credenciados
A Secretaria de Estado da Saúde autorizou ontem o credenciamento de quatro leitos de 

UTI e oito enfermarias Covid-19 no Instituto Nossa Senhora Aparecida e dois leitos de UTI 
Covid-19 no Hospital Cemil (que já estão ocupados). Autoridades de Saúde lembram que 
a medida é emergencial e praticamente não há mais leitos para credenciar. O momento é 

delicado e a falta de pessoal agrava ainda mais a situação. l Pág. 4
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Cidade registra 150 
casos positivos da 
doença em um dia e 
eleva preocupação 

Acusado de homicídio 
diz à polícia que 
matou homem que 
agredia sua mãe

Teste de qualidade
A prefeitura acompanha de perto a qualidade do asfalto 

construído na extensão da Avenida Portugal, periodicamente 
realizando ensaios específicos em laboratório próprio.  Amostras 
dos corpos da cobertura asfáltica extraídos e com a espessura já 
aferida se mostraram superiores aos 4 cm exigidos no projeto. As 
amostras foram retiradas em pontos aleatórios do pavimento. O 
laudo final será expedido após a conclusão dos ensaios. l Pág. 10
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Parcelamento do ICMS
Parlamentares paranaenses iniciaram discussão do projeto 
de lei 645/2020, de autoria do Poder Executivo Estadual, que 
reestabelece os termos de acordo de parcelamento do ICMS 
dos contratos que foram cancelados por inadimplência em 
decorrência do não pagamento das parcelas de março a junho 
de 2020. A medida tem o objetivo de beneficiar contribuintes 
paranaenses que não puderam arcar com o pagamento das 
parcelas em razão dos problemas causados pela pandemia da 
covid-19. O texto foi aprovado em primeiro turno de votação na 
Assembleia Legislativa do Paraná.

Sem extensão do auxílio
O líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo 
Barros (PP-PR), disse ontem (24) que “não haverá extensão 
do auxílio emergencial” e explicou o motivo: “Não está 
previsto orçamento de guerra para 2021”. O auxílio é 
fundamental para o sustento de milhões de brasileiros, 
mas o governo Bolsonaro ainda não achou uma fórmula 
para custear a continuação do pagamento sem furar o teto 
de gastos. Como se sabe, o peso político do benefício foi 
verificado nas últimas pesquisas que mostraram alta de 
popularidade do presidente onde ele tinha, por exemplo, 
dificuldade em ser aceito, como no Nordeste.

Ministro infectado
O ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, foi 
diagnosticado com a covid-19. “Ele está bem e permanecerá em 
isolamento em casa nas próximas semanas”, disse a assessoria 
de imprensa do ministério. Em setembro passado, o ministro 
ficou seis dias internado no Hospital de Brasília, após ter sido 
diagnosticado com miocardite aguda, uma inflamação do 
músculo do coração, e chegou a passar por um cateterismo. 
André Mendonça é o 13º ministro do governo Jair Bolsonaro 
a contrair a doença. Antes dele, foram diagnosticados 
Eduardo Pazuello, Fábio Faria, Braga Netto, Luiz Eduardo 
Ramos, Jorge Oliveira, Marcos Pontes, Milton Ribeiro, Onyx 
Lorenzoni, Wagner Rosário, Bento Albuquerque, Augusto 
Heleno e Marcelo Álvaro Antônio.

Prazo do Aliança
Ao chegar no Palácio da 
Alvorada, na segunda (23), o 
presidente Jair Bolsonaro disse 
a uma apoiadora de União da 
Vitória, que terá “nova opção” 
caso não consiga viabilizar 
até março seu novo partido, 
o Aliança pelo Brasil. A 
apoiadora disse ao presidente 
ser integrante da sigla. “Não 
é fácil formar um partido hoje 
em dia. A gente está tentando, 
mas se não conseguir até 
março vamos ter uma nova 
opção, tá OK?”, respondeu 
Bolsonaro, sem dar detalhes 
sobre essa opção.

Mil apoiadores
Mais de um ano depois de 
anunciado, o partido não 
conseguiu reunir nem 10% das 
492 mil assinaturas necessárias 
para seu registro no TSE. 
Os defensores do Aliança 
não têm esperança de que 
Bolsonaro se mobilize para 
avançar na criação da legenda. 
A tendência, dizem, é que o 
presidente negocie com os 
partidos que já têm recursos 
em caixa. Em Umuarama o 
Aliança preencheu cerca de 1 
mil fichas, já enviadas à sede 
em Curitiba, para a triagem e 
conferência dos dados.
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Governo do PR faz debate sobre o 
Orçamento e controle da pandemia

O governador Ratinho Jr e o 
chefe da Casa Civil, Guto Silva, 
analisaram ontem (24) com os 
deputados estaduais, no Palácio 
Iguaçu, o Orçamento de 2021, 
a continuidade das políticas de 
enfrentamento da covid-19 e pro-
jetos prioritários para a moder-
nização do Estado. O encontro 
com a bancada aliada também 
ser viu para per filar as neces-
sidades do Paraná diante das 
dificuldades impostas pela pan-
demia nas contas públicas.

Foram tratados detalhes sobre 
a conclusão da Estrada Boiadeira, 
entre Porto Camargo e Umuarama 
e apresentado o balanço do Banco 
de Projetos, para aceleração de 
licitações com recursos de R$ 1,6 
bilhão, para construção de tercei-
ras faixas na PR-323 e na PR-280.

“Passamos as eleições muni-
cipais, que envolvem atuação 
intensa dos deputados, e volta-
mos para a pauta estadual. Esse 
encontro serviu para o Governo 
do Estado fazer um balanço das 
ações de 2020, prestar contas, e 
também para planejar o Orçamento 
de 2021, as nossas prioridades 
diante das dificuldades que vamos 
enfrentar”, disse Ratinho Junior.

O governador disse que 2021 
será um ano importante para o 
Estado por conta das audiências 
públicas e dos novos contratos de 
concessão do Anel de Integração; 
da concessão de quatro aeropor-
tos para a iniciativa privada (Lon-
drina, Foz do Iguaçu, Curitiba e São 
José dos Pinhais); e do início de 
obras estaduais com potencial de 
transformar o Estado, como a revi-
talização da Orla de Matinhos e a 
modernização dos acessos e das 
estruturas do Porto de Paranaguá.

Obras no oeste e noroeste
Ratinho Jr apresentou balanço parcial do Banco de Projetos, que 

ajudou a acelerar as licitações rodoviárias a partir dos recursos captados 
no financiamento de R$ 1,6 bilhão, como as terceiras faixas na PR-323 e 
na PR-280 e saudou a parceria institucional com a Alep para aprovar as 
mensagens destinadas ao combate à pandemia e o repasse financeiro 

para a estruturação de leitos nas quatro macrorregionais de Saúde. Tam-
bém citou a fase aguda de obras dos acordos de leniência (Trevo Cataratas 

e duplicações na BR-277); a consolidação do aporte de R$ 1,4 bilhão da 
Itaipu Binacional para a continuidade da Ponte da Integração e da nova 

perimetral de Foz do Iguaçu, duplicação da Avenida das Cataratas, conclu-
são da Estrada Boiadeira (Porto Camargo a Umuarama), novo contorno de 
Guaíra e projetos de saneamento ambiental; e investimentos robustos da 
Copel e da Sanepar em projetos novos ou em andamento, como o Paraná 

Trifásico e os reservatórios de água.

“Olho no olho”
Segundo o deputado estadual Hussein Bakri, líder da base do Governo e um 

dos articuladores do encontro, o alinhamento “olho no olho” é a forma mais 
transparente de ouvir as demandas regionais dos parlamentares e ajudar a 

compor o Orçamento do próximo ano. “Estamos no fim de um ano marcado por 
inúmeras dificuldades e por trabalho diário e ininterrupto para conter a crise de 

saúde e a crise fiscal. Estamos de olho no futuro, mas sem baixar a guarda na luta 
contra a pandemia”, afirmou o deputado.

BALANÇO dos investimentos para segundas faixas nas PRs-323 e 280 foram tratados no encontro. Na foto, 
Ratinho Jr ao anunciar os programas

AEN
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Credenciados novos
leitos para Covid-19

A Secretaria de Estado 
da Saúde do Paraná – SESA 
autorizou ontem (24), o 
credenciamento de quatro 
leitos de UTI e oito enfer-
marias exclusivas para o 
tratamento do coronavírus, 
no Instituto Nossa Senhora 
Aparecida, em Umuarama, 
que devem entrar em funcio-
namento ainda hoje.

Foram credenciados 
ainda dois leitos de UTI 
Covid-19 no Hospital Cemil, 
que já estão ocupados. Ao 
todo são 14 novos leitos 
para tratamento da doença 
em Umuarama.

De acordo com a chefe 
da 12ª Regional de Saúde, 
enfermeira Viviane Herrera, a 
medida é emergencial. “Prati-
camente não há mais leitos 
para credenciar. Estamos 
num momento delicado, em 
que estamos sem pessoal e 
sem estrutura física. É gravís-
sima a situação. Estamos em 
alerta”, salienta.

Segundo Viviane, o 
Estado não tem medido 
esforços para a contratua-
lização de leitos para covid-
19. “O Governo tem pago 
pela exclusividade do leito, 
ocupado ou vazio, mas os 
hospitais estão sem leitos 
para oferecer”, salienta.

O  Hosp i ta l  Nossa 
Senhora implantou a Ala 
Covid-19 em março, com 
a ajuda de doações da 
comunidade. Antes fun-
cionava como hospital de 
retaguarda, recebendo 
pacientes com suspeita da 
covid-19 e, em casos gra-
ves, transferia para os hos-
pitais de referência.

“Nos prontificamos a 
abrir nossa Ala Covid para 
atender os pacientes da 
12ª Regional de Saúde, 
para evitar que os mesmos 
sejam transferidos para 
outras regionais”, disse 
o presidente do INSA, o 
médico Dr. Luiz Carlos Cor-
tez Derenusson.

A Ala Covid-19 é isolada do 
restante do prédio, com entrada 
e saída de pacientes e colabo-
radores sem contato com as 
demais dependências do hos-
pital. Os profissionais de saúde 
também já haviam sido treina-
dos e estão preparados para o 
tratamento dos doentes.

“É um momento difícil 
que exige de todos nós um 
posicionamento imediato e 
o Nossa Senhora, com sua 
tradição de mais de 50 anos 
à serviço da saúde da nossa 
região esta aqui para ajudar”, 
disse o Dr. Luiz Carlos. 

A Ala Covid-19 fica isolada no hospital, com entrada e saída de pacientes e cola-
boradores sem contato com as demais dependências

ASSESSORIAConvênio prorrogado
A Assembleia Legislativa 
do Paraná aprovou 
o projeto de lei que 
garante a manutenção do 
atendimento a crianças e 
adolescentes por meio de 
convênios firmados pela 
Sejuf. A proposta permite 
a prorrogação por até 12 
meses das parcerias com 
conselhos municipais e 
organizações da sociedade 
civil. “A rede de proteção 
social sofreu muito com 
os reflexos da pandemia. 
A aprovação do projeto 
vai permitir que o serviço 
prestado às crianças e aos 
adolescentes do Paraná não 
seja interrompido”, afirmou o 
deputado Hussein Bakri (PSD).

Honra ao mérito
Aos 92 anos de idade, o 
empresário e ex-governador 
do Paraná Paulo Pimentel 
recebeu o título de honra 
ao mérito da Associação 
Giuseppe Garibaldi pela 
sua atuação em favor da 
sociedade paranaense e 
da comunidade italiana 
no Estado. “Agradeço em 
nome de toda a comunidade 
italiana todos os préstimos 
pelo Paraná, seja como 
o governador mais novo 
do Estado, seja como 
empresário que mudou os 
rumos da comunicação e da 
história do nosso Estado”, 
disse Paulo Pimentel.  

Parceria
O governador Ratinho 
Junior (PSD) se reuniu com 
diretores da cooperativa 
Coamo para discutir 
investimentos e estratégias 
para ampliar a produção e 
a parceria institucional. O 
governador destacou que a 
Coamo é uma das maiores 
cooperativas da América 
Latina. É a 23ª maior 
exportadora do País, com 
cerca de 30 mil associados 

e 7 mil funcionários. “A 
Coamo é um patrimônio 
dos paranaenses, nos 
orgulha com seu trabalho. 
Chegar a meio século de 
história é uma inspiração 
para a nossa geração”, 
disse Ratinho Junior.

Planta multivacinas
O Tecpar (Instituto de 
Tecnologia do Paraná) já 
protocolou no 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 Parlamentar do 
Coronavírus da Assembleia 
Legislativa, coordenada 
pelo deputado Michele 
Caputo (PSDB).

Planta multivacinas II
O projeto prevê 
investimento de R$ 1,2 
bilhão. A nova planta será 
capaz de produzir vacinas 
contra covid-19 e outras 
doenças. A nova fábrica 
fará do Tecpar o terceiro 
maior polo produtor de 
vacinas, atrás do Instituto 
Butantan (SP) e da Fiocruz 
Biomanguinhos (RJ).

Vacina em vista
O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB) informou 
que na próxima quinta-feira 
(26) será realizada a visita 
ao Instituto Butantã, em São 
Paulo, para conferir detalhes 
da Coronavac. E também, 
em São Paulo, está previsto 
o encontro com a diretoria 
da Pfizer. “O objetivo dessas 
visitas programadas pela 
Frente Parlamentar são 
para avaliar a situação das 
potenciais vacinas a serem 
adquiridas pelo governo do 
Paraná”, afirma Caputo.
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Em menos de um ano, o programa Paraná Mais Verde
plantou 2,5 milhões de árvores nativas, incluindo espécies ameaçadas

de extinção. A área plantada equivale a 2.500 campos de futebol. 
Programa Paraná Mais Verde. Uma referência em meio ambiente, 

sustentabilidade e respeito à natureza.

2,5 MILHÕES DE ÁRVORES NATIVAS PLANTADAS.
O ESTADO QUE MAIS PRODUZ NA AGRICULTURA

É TAMBÉM O QUE MAIS CUIDA DA NATUREZA.
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Mulher morta dentro de casa pode 
ter sido a 27ª vítima da covid-19
Uma dona de casa de 45 anos 

de idade morreu no início da noite 
da segunda-feira (23), dentro de sua 
residência, no conjunto Arco Iris, em 
Umuarama. O marido relatou que ela 
sofria de síndromes gripais e teria se 
recusado a procurar tratamento. A 
Secretaria Municipal de Saúde não 
havia confirmado oficialmente a causa 
da morte da mulher, até o final da 
tarde de ontem, pois aguarda o resul-
tado de exames feitos no cadáver a 
fim de descobrir se a mulher estava 
contaminada pela covid-19.

O marido foi colocado em iso-
lamento e não pôde participar do 
sepultamento da esposa.

A Polícia Militar chegou a ser 
acionada por volta das 19h30, 
para atender ao caso de morte. 
Chegando ao local, os policiais 

APP-Sindicato convoca professores e discute greve

foram informados pelo marido que 
sua esposa teria morrido provavel-
mente por ter sido contaminada 
pelo novo coronavírus. Ele disse 
ainda que ela se recusava a ser 
atendida em unidades de saúde.

A primeira providência dos poli-
ciais, foi o isolamento do acesso à 
residência e depois acionaram uma 
equipe do Samu, que constatou a 
morte da mulher. Em seguida o 
IML também constatou a morte e a 
Acesf (Administração de Cemitérios 
e Serviços Funerários) foi comuni-
cada e recolheu o corpo.

Ontem (24) pela manhã, familiares 
da mulher estiveram no escritório da 
Acesf aguardando o atestado de óbito. 
O corpo foi sepultado seguindo as nor-
mas de segurança em saúde da OMS, 
sem velório e com apenas alguns 

parentes acompanhando o rápido 
cortejo pelas ruelas do cemitério.

De acordo com Elizeu Ampessan, 
diretor da Saúde Básica do Municí-
pio, houve a coleta de material gené-
tico do corpo, que foi enviado para o 
Lacen (Laboratório Central do Estado 
do Paraná), e agora é aguardado o 
resultado do exame para confirmar 
se a mulher estava acometida pela 
doença. “Esperamos em média de 3 
a 5 dias para que o resultado possa 
vir a ser encaminhado para a Secre-
taria Municipal de Saúde. Somente 
depois disso é que poderemos afir-
mar se a mulher morreu por causa 
do vírus”, explica.

Se constatado que a morte foi 
por conta da doença, a dona de 
casa, pode ter sido a 27ª fatal, cau-
sada pela covid-19 em Umuarama.

O comando estadual de greve 
da APP-Sindicato reuniu-se na 
segunda-feira (23) e deliberou 
sobre a convocação dos profes-
sores da rede estadual de ensino 
para uma assembleia extraordiná-
ria a ser realizada amanhã (quinta-
-feira, 26). A reunião será on-line, 
com a primeira chamada marcada 
para as 13h30 e a segunda, às 14 
horas. Um dos pontos que estará 
na pauta é o início de uma greve 
geral em todo o Paraná.

Os educadores vão discutir novas 
ações buscando o atendimento de 
reivindicações como a revogação do 
edital de processo seletivo simplifi-
cado (PSS) n. 47/2020, que prevê 
a realização de prova presencial 
para cerca de 100 mil pessoas 
durante a pandemia.

O pedido inclui ainda a renova-
ção dos contratos de cerca de 9 mil 
funcionários de escola atualmente 

contratados pelo PSS. Caso con-
trário, todos esses profissionais 
serão demitidos pelo governo até 
o dia 31 de dezembro. Na reunião 

da segunda-feira, dirigentes tam-
bém deliberaram pela realização de 
conselhos regionais, entre ontem e 
hoje, para avaliação da pauta.

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
23/10 a 23/11 0,5000 0,1159 0,0000
24/10 a 24/11 0,5000 0,1159 0,0000
25/10 a 25/11 0,5000 0,1159 0,0000
26/10 a 26/11 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +4,46% 26,22 
Vale ON +4,92% 74,80 
ItauUnibanco PN +2,80% 29,71 
Bradesco PN +4,49% 25,58 
Viavarejo ON +3,60% 18,44 
Multiplan ON +7,16% 23,50

IBOVESPA: +2,24% 109.786 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 104,67
Libra est. 0,75
Euro 0,84
Peso arg. 80,69

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,1% 5,3740 5,3750 -6,3%
PTAX  (BC) +0,4% 5,4031 5,4037 -6,4%
PARALELO -1,1% 5,2200 5,6200 -6,6%
TURISMO -1,1% 5,2200 5,6000 -6,7%
EURO +0,9% 6,4151 6,4164 -4,6%

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 24/11

Iene R$ 0,0516
Libra est. R$ 7,22
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1303,10 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 24/11

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 24/11 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 1.191,25 -0,25 10,2%
FARELO 398,30 3,40 3,1%
MILHO 425,75 -0,75 1,6%
TRIGO 611,25 12,50 -3,4%

SOJA 149,34 0,0% 2,0%
MILHO 68,80 0,8% 5,0%
TRIGO 74,60 -1,3% 2,7%
BOI GORDO 278,56 0,0% 13,0%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 24/11 PR DIA 30d.

Em 24/11 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)
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Recorde de 150
casos em um dia

A Secretaria Munici-
pal da Saúde confirmou 
ontem (24), 150 novos 
casos de covid-19 em 
Umuarama. Este número 
que supera, num único 
dia, todos os casos regis-
trados entre os meses de 
março, abril, maio e junho 
(até 29/06). No mês de 
novembro a cidade acu-
mula 1.187 casos.

Ontem positivaram 77 
mulheres e 70 homens, 
de 13 a 95 anos, além 
de três crianças. O total 
de pessoas com a covid 
aumentou para 2.523, das 
quais 1.421 estão recupe-
radas e 26 morreram.

Umuarama tem no 
momento 1.068 pacientes 
com diagnóstico positivo 
em isolamento domiciliar, 
monitorados pelas equi-
pes das unidades básicas 
de saúde, cinco pacientes 
internados em UTIs, três 
em enfermarias e 1.083 
pessoas com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, 
todas com recomendação 

Cuidados na Black Friday
O Centro de Operações de Enfrentamento ao Coronaví-

rus (COE) recomendou e o mais recente decreto municipal 
contemplou um dia de horário ampliado para o comércio 

durante a Black Friday em Umuarama. A mesma normativa 
realça cuidados redobrados em relação aos protocolos. 
A Aciu divulga as disposições do Decreto Municipal nº 

324/2020, com os principais aspectos a serem cumpridos 
pelos estabelecimentos. Um deles é o controle do acesso 

dos consumidores (máximo quatro para cada 100m²) e um 
por vez (para ambientes com área inferior). Organização 

de filas, distanciamento pessoal, disponibilização de álcool 
70% e orientação sobre higienização adequada, também 
fazem parte. A Black Friday começa na sexta (27), até às 

18h e segue pelo sábado (28) das 9h às 17h.

de isolamento.
O número de notifica-

ções chega a 9.684, das 
quais 6.078 suspeitas 
foram descartadas. Dos 
12 leitos de UTI disponi-
bilizados pelo SÚS para 
a cidade e região, nove 
estão ocupados. Já nas 
12 enfermarias, oito 
estão com pacientes. 
Porém passa de 30 o 
número de umuaramen-
ses hospitalizados em 
cidades da Macrorre-
gião Noroeste (casas de 
saúde de Campo Mou-
rão, Cianorte, Colorado, 
Goioerê, Maringá, Para-
navaí e Sarandi, além do 
Uopeccan e do Hospital 
Cemil, em Umuarama). 
A macrorregião conta 
hoje com 84 leitos de 
UTI ocupados e 33 dis-
poníveis, bem como 87 
pacientes internados em 
enfermarias e 26 leitos 
vagos, segundo a central 
de regulação de leitos da 
Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesa).

Novo em baixa
Fenômeno nas urnas 
em 2018 nas eleições 
majoritárias, com 
eleição de Romeu Zema 
governador de Minas 
Gerais - terceiro colégio 
eleitoral do Brasil - e 
significativa votação no 
neófito João Amoêdo 
para presidente, o Novo 
sucumbiu nas eleições 
municipais. Não conseguiu 
eleger um vereador nas 
regiões Norte, Nordeste e 
Centro-Oeste, que somam 
mais de 1,5 mil dos 5,5 
mil municípios do País. 
Em Minas, mesmo com 
a vitrine para Zema, o 
partido só concorreu a 
cinco prefeituras, das 855 
do pleito.

Rearranjos 
Muito da dificuldade do 
Novo vem do seu conflito 
no comando - com Amoêdo 
afastado - e da falta de 
sintonia de diretórios com 
a Executiva. Pesa também 
o fato de abrirem mão do 
fundo eleitoral, usado com 
pompas pelos partidos 
tradicionais. 

Onda Boulos
A ascenção meteórica de 
Guilherme Boulos (Psol) na 
disputa do segundo turno 
em São Paulo contra Bruno 
Covas (PSDB) o torna o 
maior nome nacional da 
esquerda hoje. Até sexta, 
as pesquisas vão mostrar 
ele colado no prefeito que 
tenta a reeleição.

Adversário perfeito
A eventual vitória de 
Boulos - cenário difícil, 
mas não impossível - pode 
favorecer Jair Bolsonaro. 
O presidente não tem um 
nome da esquerda para 
confrontar e polarizar 
na disputa nacional em 
2022. Sem Lula no páreo, 
Boulos pode ser a vitrine 
a atirar pedras. 

Risco Dória
João Dória Jr, de SP, corre 
risco eleitoral. Se Covas 
perder, será uma derrota 
também do governador - 
que viu Márcio França ter 
mais votos na capital contra 
ele em 2018.

Caiu o Gibe
O eleito de São Paulo 
de Olivença (AM), 
Nazareno Martins, o Gibe 
(Republicanos), não será 
diplomado pelo TRE por 
falsidade de documentos. 
A Secretaria de Educação do 
Amazonas confirmou que 
não procede a declaração de 
escolaridade que apresentou 
à Justiça Eleitoral, 
conforme documentos de 
posse da Coluna. 

Highlander
Ontem registramos que Gibe 
estava na mira da Justiça 
Eleitoral pelo fato de ter 
apresentado documento 
de conclusão de ensino do 
ano de 1877. Seria ele um 
candidato Highlander, alusão 
ao personagem imortal do 
famoso filme. 

Fundão (do poço)
Os maiores fundos eleitorais 
não ajudaram PSL e PT a 
elegerem prefeitos como 
queriam. Os petistas tiveram 
à disposição R$ 200,9 
milhões, e o PSL ficou com 
R$ 193,7 milhões. 

Zé Esplanador
Zé Esplanador, nosso leitor 
instigado - “Perguntar 
não Ofende, Cobrar é de 
Direito” -, está quebrando 
cabeça para adivinhar o 
que os marqueteiros do 
Carrefour preparam para a 
Black Friday na sexta.



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE NOVEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 25 DE NOVEMBRO DE 2020



10 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 25 DE NOVEMBRO DE 2020

Prefeitura avalia qualidade do 
asfalto na avenida Portugal

A Secretaria de Obras, Planeja-
mento Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação acompanha de per to a 
qualidade do asfalto que está sendo 
construído na extensão da avenida 
Por tugal. Periodicamente são reali-
zados ensaios específicos em labo-
ratório próprio e os resultados têm 
atendido às exigências dos projetos. 
Na última semana foram realizadas 
extrações de corpos de prova para 
aferição de espessura no local e pos-
terior análise laboratorial.

De acordo com o engenheiro Jeffer-
son Oncken da Silveira, da Secretaria 
de Obras da Prefeitura, a avaliação dos 
recortes permite apurar a qualidade da 
cobertura asfáltica e o cumprimento 
do disposto nos projetos “No caso da 
avenida Portugal, a espessura mínima 
exigida é de 4 cm e as amostras, que 
foram retiradas em pontos aleatórios 
do pavimento, cumpriram as especifi-
cações”, disse. O laudo final, porém, 
depende da conclusão dos ensaios.

A extensão da do trecho até a 
PR-482 está bem avançada e boa 
par te já recebeu capa asfáltica. A 
empresa responsável acelerou o ritmo 
de trabalho nos últimos meses com 
avanço do solo-cimento, construção de 
muro de arrimo, finalização das gale-
rias e pavimentação.

Segundo o prefeito Celso Pozzo-
bom, o prolongamento da avenida – 
cujo traçado atual vai da Praça Portu-
gal até a Guarda Mirim (cerca de 500 
metros) – foi concebido para estimular 
o desenvolvimento daquela região, que 
abriga várias empresas e tem grande 
potencial de crescimento, além de faci-
litar o acesso a bairros populosos, ao 
futuro shopping e à nova rodoviária, 

em fase final de obras.

RECURSOS
O investimento é de R$ 4,9 milhões e 

a maior parte dos recursos é do governo 
do Estado, por meio do Programa Para-
náCidade. Serão 27 mil m² de asfalto 
novo, recapeamento em 3,2 mil metros 
de extensão. O serviço é realizado pela 
Sotram Construtora e Terraplenagem.

A espessura mínima deve ser de 4 cm e as amostras, retiradas em pontos aleatórios, cumpriram as especificações
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O prefeito Celso Pozzobom e a secretária da Saúde, 
Cecília Cividini, alertaram a população sobre os cuida-
dos para evitar o contágio do coronavírus. O número de 
casos continua aumentando, em decorrência de feria-
dos, do período eleitoral e relaxo diante das medidas 
preventivas, evidentes em aglomerações, festas e falta de 
cuidado em filas e ambientes públicos. A falta de leitos 
de UTIs e de profissionais na Saúde preocupa. “Preci-
samos religar o alerta, retomar os cuidados. O momento 
mais crítico da pandemia é agora”, disse o prefeito. 
Com os hospitais lotados, já há espera de leitos para 
pacientes por 8, 10, 12 horas no PA24h e até dentro 
de ambulâncias. “Ampliaremos as restrições, por estarmos 
próximos ao limite do sistema de saúde. E reafirmo que a 
população precisa aderir, se cuidar, respeitar as medidas 
e fazer sua parte”, completou Pozzobom.

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Prefeito e secretária de saúde fizeram pronunciamento pedindo colaboração da comunidade
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você será livre para agir como quiser hoje. Atividades 
financeiras são muito favoráveis. Sua mente está borbu-
lhando e você vai encontrar todos os tipos de coisas para 
fazer. Seja sensato.

Touro 21/04 a 20/05
Você será mais intrigante do que o de habitual e as pes-
soas confiarão em você. Não abuse de sua confiança! Você 
também se sentirá mais nervoso, há um desejo de maior 
liberdade. Certifique-se de ter algum tempo para si mesmo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito interessantes e 
há algo novo no ar. Você precisa de movimento, isso ajudaria 
a se livrar do estresse. Uma fadiga nervosa está esperando 
por você. Desacelere seu fluxo de pensamento.

Câncer 21/06 a 21/07
Você estará cercado por tensão, mas não se deixe contami-
nar e não tenha vergonha de dar a sua opinião! Você deve 
aumentar o consumo de vitaminas e minerais; você não está 
consumindo o suficiente. Cuide de si mesmo.

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
Vai ter que fazer um compromisso se quiser que seus planos 
funcionem sem problemas - olhe as coisas em longo prazo. 
Você pode sentir os músculos que está usando ultimamente 
- desacelere e relaxe seu corpo.

Aquário 21/01 a 19/02
O ambiente estará alegre e harmonioso. Você não ficará 
decepcionado com aqueles que o rodeiam e festividades 
estão próximas. Você está cada vez mais em forma e ficará 
satisfeito com seus esforços. Reduza o consumo de doces, 
eles não são a recompensa ideal.

Peixes 20/02 a 20/03
Você vai encontrar mil e uma coisas para fazer hoje. Vá com 
calma! E tome o seu tempo. Você está em excelente forma, 
apesar de ser cada vez mais emotivo, o que está fazendo 
você se comportar de forma descontrolada, mas esses exces-
sos estão fazendo você se sentir mais otimista.

Vai descobrir os lados inesperados das pessoas próximas a você. 
É um dia para surpresas. Você está pensando em muitas coisas 
ao mesmo tempo e a sua mente está cheia de novas ideias. Pla-
neje suas atividades em longo prazo, mas sem entrar em pânico.

Será mais fácil lidar com os obstáculos e saberá, em especial, como 
evitar os outros. Você está colocando toda a sua energia em ação 
construtiva. Pense em relaxar sua mente para manter o equilíbrio.

Você poderia fazer algo que vem adiando há muito tempo e 
você pode ser bem sucedido. Sua capacidade de descansar 
deixa muito a desejar e sua tensão não deixa você relaxar.

Agora é o momento para suavizar um desentendimento. Você 
vai conseguir encontrar as palavras certas sem dar a impres-
são errada. Você precisa ingerir mais vitaminas e minerais. 
Há uma carência a ser preenchida, nada sério. 

Terá melhora no relacionamento com as pessoas que o rodeiam. 
Receberá uma boa notícia pelo correio. O espírito de otimismo 
que prevalece é o que lhe dá um desejo de escapar, levando-o a 
excessos perigosos, especialmente na parte muscular.

Solução

BANCO 8

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

APDB
SARCASTICO

COLETANEA
EMTSORT

E

ISABELSA
SALISI

SIDRAMAM
AS

BEBEDOURO
VIRARRRP

LMESTOJO
DIEGOAUR

DOB
OLOS

AULASBD
ADVERSARIO

EASACARO

Princesa 
que assi-
nou a Lei 

Áurea (BR)  

Pelos do
rosto do
homem

O que
falta ao
azarado

Que não
morre;
eterno

Tipo de
isolante
térmico

Uma das
camadas
da pele

Flor-
de-(?):

açucena

Cada
porção do

oceano

Aparelho
coletivo

para inge-
rir água

Dígrafo de
"farrapo"

Fazer (?)
a: ser me-
recedor

(?) Nova, 
movimento
da MPB

Nela
trabalha o
pedreiro

(?)
Hypólito,
ginasta

Fruto da
parreira

Iguaria de
festas de 
aniversá-
rio (pl.)

Scooby-
(?), ami-

go do Sal-
sicha (TV)

Antônio
Calmon,
novelista

Deixar 
o local

Exame 
de urina
(sigla)

Parasita
causador 
de alergias

Casa
noturna
Material
de vela

Políticas de (?):
permitem a inclusão

de portadores de
deficiências

Lantejoula Grande
réptil que
foi extinto

Marcelo
(?), apre-
sentador

Cheiro
agradável

Cloro
(símbolo)

Irônico
Seleção de
melhores 

contos (Lit.)

Lições do
professor

Rival;
inimigo

Mudar
de lado 

Consoantes
de "lima"

Antecede 
o "T"

Bebida
de maçã

Utensílio
escolar

Tragos 

Pelos
ares

Seios;
peitos

3/doo — eas. 5/sidra. 9/coletânea. 10/sarcástico.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

FIES
A Unipar avisa que tem vaga 

de Fies para alunos já matricu-
lados, que precisam do finan-
ciamento para continuar os 

estudos e também para os que 
estão com a matrícula trancada 
e querem retornar aos estudos. 
A inscrição é feita pela internet 
[fies.mec.gov.br] e o prazo vai 

até 27 deste mês.

Cereja 
no Bolo 
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leito-
res da coluna 

que fazem 
aniversário -, 
Thiago Marco-
lino Lima El 
Kadri, Aldino 
Panazzolo, 

Carlos Emilio 
Weingart-
ner e Fábio 
Nakanishi.  
Da coluna: 
felicidades.

A educação mais eficaz que 
existe é o amor

(Platão)

ZOOM
GISEL A TROVO na 
lente exclusiva de 

Luci lemes, ilumina a 
coluna desta quarta-
-feira (25) finalzinho 

de novembro.

LUCI LEMES
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À frente dos grandes e inovadores projetos da Unipar tem sempre 
homens e mulheres comprometidos, trabalhando para ampliar as 

fronteiras da Instituição, com os expressivos investimentos que vêm 
sendo feitos em ensino presencial, semipresencial e a distância. A 

coluna destaca um deles, José Maria Oliveira, filho do casal Odethe e 
José de Oliveira (em memória), fundadores da Unipar.

Aplausos! 
O presidente do Conselho do Jovem 

Empresário da Aciu (Conjove), Heitor 
Souza Vivian, e o diretor setorial de 
prestação de serviços da Aciu, Hen-
gel Francis Silva, também integrante 
do Conjove, entregaram à presiden-

te da Associação de Amparo aos 
Animais (Saau), Ana Polaquini, o 

cheque representativo do montante 
angariado com a realização da feijo-
ada drive-thru solidária à entidade, 

no final de outubro.

* * * 
Além de R$ 1,5 mil, a Saau recebeu 
o repasse de cerca de meia tonelada 
de rações para cães e gatos. “Os que 
colaboraram com a promoção foram 
generosos com as doações e ajuda-

ram muito a entidade, que realiza um 
trabalho fantástico e sempre necessita 

de toda ajuda possível”, ressaltou 
Hengel. As doações também podem 
ser combinadas pelos telefones (44) 

98432-8357 e (44) 99818-8284. 

ARQUIVO COLUNA

 TRABALHO EXEMPLAR!
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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.

Afsu volta ao 
Paranaense

Após alguns dias parado, o 
Campeonato Paranaense de Fut-
sal – Chave Ouro será retomado. 
E o Umuarama Futsal já sabe con-
tra quem será seu próximo: o Acel 
Chopinzinho. O time da Capital da 
Amizade vai até a casa do adversá-
rio para o primeiro confronto desta 
segunda fase do torneio, no pró-
ximo dia 28 de novembro (sábado).

São oito equipes classificadas 
para a segunda fase do torneio.

CONFIRA OS CONFRONTOS 

 Marechal C. Rondon x Muffatão/Cascavel
                  Cresol   x  Campo Mourão Futsal        
 Umuarama Futsal  x  ACEL/Chopinzinho
          Marreco Futsal  x  Foz Cataratas Poker

O campeonato tinha parado em virtude de 
alguns motivos, entre eles, uma disputa 
jurídica que ainda está tramitando na 

Justiça Desportiva.
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Acusado de homicídio no 
26 de Junho se apresenta

O autor de uma execução na 
noite do último sábado (22), 
se apresentou à Polícia Civil de 
Umuarama e confessou o crime. 
Ele afirmou que matou em retalia-
ção a uma agressão praticada pela 
vítima, contra sua mãe.

Acompanhado do advogado, o 
autor, que tem 25 anos de idade, 
prestou depoimento durante um 
período de aproximadamente 40 
minutos e disse ter matado Car-
los Rober to Correa de Oliveira, 
42, para vingar sua mãe, que 
havia sido companheira da vítima 
por algum tempo.

Na oitiva ele contou que Oli-
veira, por algumas, vezes teria 
agredido a convivente e em uma 
das brigas chegou a quebrar um 
dos braços da mulher.

A arma usada no crime não foi 
apresentada e ele não disse com 
exatidão onde a teria dispensado. 
Depois que cometeu o assassi-
nato, o jovem, que passou a ser 
acusado, se escondeu e esperou 
passar o período de flagrante 
para se apresentar.

O crime aconteceu na rua Nossa 

Senhora das Graças no Conjunto 26 
de Junho, por volta das 20h, quando 
Oliveira saía da casa de amigos e 
caminhava até sua residência.

No trajeto, foi alcançado pelo 
autor que pilotava uma motoci-
cleta de cor escura e, após uma 

breve conversa, a arma do crime 
foi sacada e os disparos tiraram a 
vida da vítima, que possuía vários 
antecedentes criminais. O rapaz 
acusado foi liberado depois que 
foi interrogado e responderá à 
acusação em liberdade.

ACUSADO do assassinato confessou o crime e disse que matou o homem que agredia sua mãe
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