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Passagens de ônibus 
intermunicipais ficam 
mais caras a partir 
desta terça-feira 
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Fiscais da covid 
Ante a situação de emergência com a superlotação de leitos hospitalares 

devido ao aumento de infectados com o novo coronavírus, a saúde 
pública intensifica a fiscalização sobre o cumprimento das medidas 

preventivas e restritivas de atividades comerciais. No fim de 
semana, a Vigilância Sanitária emitiu 15 notificações, 23 orientações 

e quatro autos de infração, além de interditar duas empresas e 
uma loja de departamentos.  l Pág. 9

Secretaria de Saúde 
realiza Dia de Luta 
contra Aids sem 
ação presencial

Município inicia 
semana com queda 
no registro de novos 
casos de covid-19

 Vereadores de Umuarama votaram ontem, em primeiro turno, projeto que prevê autoriza-
ção da realização de audiências de conciliação virtuais no Procon. O pedido foi feito já que 
não há previsão de retomada das audiências presenciais no órgão de defesa do consumi-

dor devido às medidas para conter a disseminação do novo coronavírus no Município.  
l Pág. 5 

Câmara vota autorização de
audiência virtual no Procon 
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ChuvaHabeas corpus
O ministro do STF Gilmar Mendes concedeu liminar no habeas 
corpus do réu Luiz Abi Antoun, primo distante do ex-governador 
Beto Richa (PSDB). Luiz Abi está no Líbano e é considerado foragido 
da Justiça desde setembro de 2018. Segundo a determinação de 
Gilmar Mendes, o juiz de Londrina Juliano Nanuncio deve também 
comunicar a Interpol para que seja retirado o alerta vermelho em 
nome de Abi Antoun. O até então foragido é acusado de participação 
em vários esquemas de desvios de dinheiro público, inclusive é 
investigado na Operação Publicano. Com o alerta em vigor, poderia 
ser preso em qualquer país conveniado. Menos no Líbano, que 
não extradita pessoas de seu País. Se quiser voltar ao Brasil, poderá 
retornar sem o uso de algemas.

 PSD com 122 prefeituras
Com a vitória da Professora Elizabeth em Ponta Grossa, 
fica consolidado o desempenho do PSD, de Ratinho Jr, que 
conquistou 122 prefeituras. Quase um terço das prefeituras 
paranaenses. Em 2016, a legenda venceu em apenas 27 
prefeituras. O resultado em 2020 reforça o protagonismo do 
partido do governador, no Paraná. O segundo partido que mais 
elegeu prefeitos no Estado é o MDB, com 27 municípios. O PL e 
o DEM venceram a eleição em 25 cidades, cada um.

Há 3 anos
O juiz Katsujo Nakadomari, da Vara de Execuções Penais de Londrina, 
determinou a prisão, por 17 dias, do deputado federal Emerson 
Miguel Petriv (Pros), o ‘Boca Aberta’. A prisão deverá ser cumprida 
no regime semiaberto. O mandado de prisão cumpre sentença 
condenatória, transitada em julgado, do 5° Juizado Especial Criminal 
de Londrina. Boca Aberta foi condenado por perturbação do sossego, 
referente a uma confusão provocada, em 11 de janeiro de 2017, pelo 
ainda vereador, na UPA do Jardim do Sol.

Moro em compliance
O ex-juiz federal e ex-ministro 
da Justiça Sérgio Moro vai ser 
sócio-diretor da Alvarez & 
Marsal, empresa multinacional 
de consultoria e compliance. 
“No setor privado brasileiro, 
principalmente depois 
da Lava Jato, houve um 
despertar das empresas, do 
setor empresarial brasileiro, 
em relação à necessidade 
de imprimir políticas de 
integridade e de compliance. 
Isso também decorre de um 
movimento internacional em 
prol da integridade”, disse 
Moro, que vai trabalhar no 
escritório da empresa em São 
Paulo. O ex-juiz informou que 
o contrato inclui uma cláusula 
prevendo que ele não atue 
em casos que possam gerar 
conflitos de interesse.

Clientes fortes
A Alvarez & Marsal tem em 
sua carteira de clientes a Sete 
Brasil, a Odebrecht e a Queiroz 
Galvão, companhias com 
envolvimento na Operação 
Lava Jato. “O papel da Alvarez 
& Marsal não é de atuar em 
defesa dessas empresas. É 
buscar o aprimoramento, a 
reestruturação, em alguns 
casos, ou, às vezes, como se 
diz aqui, a adoção de políticas 
efetivas de conformidade. 
A Lava Jato teve esse efeito 
colateral também positivo de 
não só gerar uma expectativa 
de mudança no setor público, 
mas de ser um motivador do 
setor privado para despertá-lo 
quanto à necessidade para 
qual deveriam ter despertado 
mesmo sem a Lava Jato”, 
explicou o agora advogado.
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Caged aponta saldo positivo 
de empregos em Umuarama

O índice nacional do Cadastro 
Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged) da Secretaria 
Especial de Previdência e Trabalho 
do Ministério da Economia apre-
sentou saldo positivo pelo quarto 
mês seguido em outubro, com o 
volume de 394.989 trabalhado-
res ocupados – descontadas as 
demissões do período.

No Paraná o saldo também foi 
positivo (33.615), com os melho-
res índices obtidos nos setores de 
construção civil (14,07%), agrope-
cuária (3,62%) e indústria (3,19%).

A tendência se confirmou em 
Umuarama, que apresentou saldo 
de 1.219 postos de trabalho ocu-
pados. De janeiro a outubro deste 
ano foram admitidos 10.305 tra-
balhadores e demitidos 9.086, 
perfazendo um resultado positivo 
de 4,29% apesar dos efeitos da 
pandemia de coronavírus sobre a 
economia local, que tem hoje um 
estoque de 29.630 trabalhadores 
empregados no mercado formal.

“Estamos sentindo os efeitos 
da pandemia, isso é indiscutível. 
Mas a nossa economia tem rea-
gido bem. Alguns setores estão 
bem aquecidos e isso ajuda a 
compensar as perdas de outras 
áreas, inclusive na geração de 
empregos e manutenção dos 
postos de trabalho”, avaliou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Uma análise sobre os dados 
do Caged em Umuarama aponta 
o setor da indústria com o melhor 
índice de empregos mantidos – 
foram 3.279 contratações e 
1.989 desligamentos, per fazendo 
saldo de 1.290 (26,58%). No 
comércio a variação foi negativa 

em 134 postos de trabalho e na 
construção civil o percentual ficou 
praticamente estável (foram 674 
contratações e 705 demissões). 
O setor de serviços teve saldo 
positivo de 85 contratações (cres-
cimento de 0,74%).

Os setores que contam hoje 
com os maiores saldos de trabalha-
dores empregados em Umuarama 
são a área de serviços (11.626), 
seguida pelo comércio (9.639) e 
pela indústria (6.143). Depois apa-
recem a construção civil (1.598) e a 
agropecuária (624). Nesta semana 
o município adotou novas medidas 
para combater a disseminação do 
coronavírus com a preocupação de 
manter a economia ativa. O foco 
é reduzir a circulação de pessoas 
e diminuir as aglomerações, bem 
como distribuir melhor o volume 

de trabalhadores que utilizam o 
transpor te coletivo na cidade e 
região metropolitana.

“Desta forma acreditamos em 
obter resultado positivo na luta con-
tra essa pandemia com o mínimo 
de impacto nas nossas empresas. 
Mas é imprescindível que a popula-
ção colabore, tomando os cuidados 
pessoais que todos já sabem, e 
pensando mais no coletivo. Porque 
o nosso sistema de saúde já está 
saturado, os leitos que restam são 
poucos e os profissionais médi-
cos também começam a faltar. Só 
na nossa Secretaria de Saúde já 
temos quase 50 afastamentos de 
médicos, enfermeiros, técnicos de 
enfermagem e demais servidores 
por contágio com o coronavírus 
ou por pertencerem a grupos de 
risco”, finalizou.

CIDADE tem 1.219 postos de trabalho ocupados com 10.305 admitidos neste ano e, apesar da pandemia tem 
29.630 empregados no mercado formal

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Viajar fica
mais caro

As passagens de ôni-
bus do transporte inter-
municipal de passagei-
ros serão reajustadas 
em 2,58% a par tir da 
zero hora desta terça-
-feira (1º de dezembro). 
A medida abrange as 
linhas intermunicipais 
metropolitanas e rodo-
viárias outorgadas pelo 
Departamento de Estra-
das de Rodagem do 
Paraná (DER/PR).

O reajuste anual está 
previsto no decreto nº 
1.821/2000, que regu-
lamenta os ser viços 
de transpor te rodoviá-
rio intermunicipal de 
passageiros.

O índice do reajuste 

foi determinado pela 
Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Dele-
gados do Paraná (Age-
par), por meio da Reso-
lução nº 028/2020, e 
homologado pela Secre-
taria de Infraestrutura 
e Logística do Paraná, 
por meio da resolução 
nº 029/2020, publicada 
no diário oficial ontem 
(segunda-feira, 30).

O últ imo reajuste 
das passagens de ôni-
bus ocorreu em 1º de 
setembro de 2019. A 
decisão não afeta as 
linhas de ônibus outor-
gadas pela Coordena-
ção da Região Metro-
politana de Curitiba.

VIAJAR de ônibus interestadual fica mais 2,58 por cento mais caro a 
partir de hoje

ALEX MIRANDA

Marketing decisivo
Marcelo Cattani obteve 
destaque nas eleições 
municipais do Paraná. 
Em perfeita sintonia 
com autoridades do 
governo estadual, o 
marqueteiro participou 
do segundo turno da 
campanha de Ponta 
Grossa, com planejamento 
de campanha para a 
Professora Elizabeth.

Carta branca
Com carta branca do 
governador Ratinho Júnior 
e do chefe da Casa Civil, 
Guto Silva, o trabalho do 
jornalista e publicitário 
foi decisivo para superar a 
diferença de Mabel Canto 
no segundo turno. Cattani 
também participou do 
processo eleitoral que elegeu 
os prefeitos de Cianorte, 
Campo Mourão e Maringá.

Candidato ao Senado
No domingo (29), o atual 
prefeito de Ponta Grossa, 
Marcelo Rangel (PSDB), 
anunciou que pretende 
concorrer ao cargo de 
senador nas próximas 
eleições. A eleição será 
em 2022 para apenas uma 
vaga no Paraná. “Com 
a Professora Elizabeth 
[PSD, atual vice-prefeita] 
eleita [prefeita], nós 
queremos dar um passo 
maior para Ponta Grossa. 
A partir desse momento 
eu trabalho com a minha 
pré-candidatura ao Senado 
Federal daqui a dois anos”.

Eu também 
Marcelo Rangel deve 
disputar a vaga no grupo 
do governador Ratinho 
Junior (PSD) com o chefe da 
Casa Civil, deputado Guto 
Silva (PSD), que também 
não esconde a vontade de 

disputar o Senado.

Xadrez
No xadrez político da 
família Rangel, o irmão 
do prefeito, o deputado 
Sandro Alex (PSD), atual 
secretário estadual de 
Transporte e Logística, 
deve disputar a reeleição 
à Câmara dos Deputados. 
Com o irmão no Senado, 
fica difícil para Sandro 
pleitear a vaga de vice na 
chapa de Ratinho Junior. 
Mas o deputado federal 
pode disputar a Prefeitura 
de Ponta Grossa em 2024. 
Aí tem que combinar 
com a prefeita Professora 
Elizabeth (PSD).

Itaipu e Sanepar
A Itaipu Binacional vai 
fazer um convênio de 
saneamento com a Sanepar 
que deve contemplar toda a 
região oeste e ser estendida 
até o lado paraguaio, 
se houver interesse do 
governo vizinho.

Exemplo
Em Ramilândia, por 
exemplo, o tratamento 
de esgoto seria por meio 
de sistemas Wetlands e 
energia limpa. Para isso, 
seria utilizado o conceito 
de infraestrutura verde 
para concepção de 
uma ETE composta por 
Wetlands construídos.

Vacina da Pfizer
Dois estados brasileiros 
devem comprar as vacinas 
da Pfizer e a farmacêutica 
já prepara a logística para 
distribuição do imunizante. 
As primeiras 50 milhões 
de doses que vai produzir 
neste ano já estão todas 
vendidas e o Brasil não está 
nessa. Costa Rica, México, 
EUA e Japão estão.
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Câmara vota autorização de 
audiência virtual no Procon
Vereadores de Umuarama inicia-

ram o processo de discussão e vota-
ção em sessão ordinária ontem (30), 
do projeto que autoriza o Procon do 
município a realizar audiências de con-
ciliação total ou parcialmente virtuais. 
Trata-se de uma alteração de Lei que 
está em vigor desde março de 2006.

Na mensagem enviada pelo Poder 
Executivo Municipal, também autor 
do projeto, é enviado à apreciação 
da Câmara Municipal, o Projeto de 
Lei nº 031/2020, que altera dois 
artigos (28 e 32) da Lei Municipal 
n° 2.821, de 14 de março de 2006. 
A intenção é permitir a realização 
das audiências virtuais, no âmbito 
do Procon-Umuarama.

Segundo o prefeito, não há pre-
visão de retomada das audiências 
conciliatórias presenciais no Pro-
con Umuarama, devido às normas 
editados em decreto e medidas de 
contingenciamento e sanitização no 
combate à disseminação do novo 
coronavírus no município. Tal fator 
tem obstado o andamento dos pro-
cessos administrativos que apuram 
lesões aos direitos dos consumido-
res no Município. “A referida altera-
ção legislativa faz-se oportuna, por-
tanto, tendo em vista que propiciará 
o retorno do andamento dos proces-
sos administrativos no âmbito do 
Procon Municipal”, explica no texto.

O chefe do Executivo ressalta 
que, no âmbito judicial, por exem-
plo, as audiências não presenciais já 
são uma realidade, tendo o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), por meio 
da Portaria nº 61/2020, instituído 
a Plataforma Emergencial de Video-
conferência para a realização de 
audiências e sessões de julgamento 
nos órgãos do Poder Judiciário, no 
período de isolamento social provo-
cado pela pandemia da covid-19.

“A referida Portaria ainda facultou 
aos Tribunais de Justiça, a adoção 

Preservando a saúde
Consta na mensagem enviada aos legisladores, que é imprescindível que o Procon 

adote medidas de virtualização das suas audiências em razão do atual momento de pan-
demia que atinge todo o País e pela incerteza de quando as audiências presenciais serão 
normalizadas. O principal objetivo é proteger os servidores lotados naquela Secretaria, 
assim como a saúde de todos os consumidores que necessitam do órgão. Da mesma 

forma, no período pós pandemia, quando não for mais necessário qualquer medida de 
contingenciamento ou restrição ao contato presencial, a manutenção das audiências 

não presenciais redundará em economia de tempo e de recursos públicos, uma vez que 
procuradores, consumidores e demais envolvidos não precisarão se deslocar ao Procon-

-Umuarama para a realização da audiência de conciliação.

Nova sistemática
O projeto visa que a nova sistemática seja utilizada permanente no âmbito do 

Procon-Umuarama, e não somente no atual cenário pandêmico. É que, mais do que 
preservar a saúde dos envolvidos, busca uma prestação mais céleres e efetiva do 
serviço público em favor do consumidor, tudo em consonância com a garantia da 
razoável duração do processo, conforme previsto pelo inciso LVIII, do artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988. Por fim, no texto, o prefeito ressalta que a realização 
das audiências não presenciais será facultativa para ambas as partes (consumidor/

fornecedor), para que não reste tolhido o direito ao Contraditório daquelas que, por 
não terem acesso aos mecanismos necessários à participação virtual ou por qualquer 

outro motivo, desejem comparecer fisicamente ao ato.

de meios virtuais e telepresenciais 
para a realização de audiências e 
sessões de julgamento nas Varas, 
Turmas e Seções Especializadas, 
durante a vigência das medidas de 
isolamento social para a prevenção 
do contágio pelo coronavírus”.

O projeto será analisado em 
segundo e definitivo turno de discus-
são e votação, na próxima segunda-
-feira (07). Depois será retorna ao 
Poder Executivo para que possa ser 
sancionado. Enfim, poderá ser apre-
sentado o sistema à comunidade.

SE aprovado em duas sessões ordinárias seguidas na Câmara, projeto pode virar Lei e audiências serão 
realizadas de forma virtual

DIVULGAÇÃO
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Dia de Luta contra Aids será 
lembrado sem ações presenciais

C o n s i d e r a n d o  o 
momento complicado do 
setor de saúde, por conta 
da pandemia de corona-
vírus, o Ambulatório de 
Infectologia da Secreta-
ria Municipal de Saúde 
não realizará campanha 
presencial em alusão ao 
Dia Mundial de Luta con-
tra a Aids, que transcorre 
neste 1º de dezembro. 
“Vivemos uma pandemia 
que exige medidas pre-
ventivas (uso de máscara, 
distanciamento e higie-
nização constante com 
álcool gel 70%), além 
de isolamento social e 
de evitar aglomeração 
de pessoas para conter 
o avanço dos casos”, 
explicou Maria de Lour-
des Gianini, coordena-
dora do ambulatório.

Entretanto, pessoas 
que recentemente passa-
ram por uma situação de 

risco de contágio pela Aids 
(prática sexual sem o uso 
do preservativo, compar-
tilhamento de seringa ou 
objetos perfurocortantes, 
como agulhas, lâmina de 
barbear, alicate de unha), 
transfusão de sangue e 
infecção ver tical (a mãe 
contaminada pode infectar 
o bebê durante a gravidez, 
no parto ou amamentação) 
devem procurar o Ambula-
tório de Infectologia, que 
atende na Avenida Rio 
Branco,4488 (acesso 
pela Rua Perobal, fundos 
com o Centro de Especia-
lidades Médicas – CEM) 
para orientações e proce-
dimentos necessários.

“Neste dia 1° de dezem-
bro comemoramos o Dia 
da Luta Contra Aids, tendo 
como foco o cuidado con-
sigo e com o próximo, o 
qual pode ser feito atra-
vés da adoção de medidas 

preventivas que dependem 
da responsabilidade de 
cada indivíduo”, aler tou 
Maria de Lourdes Gianini.

O Ambulatório de Infec-
tologia realiza ações de 
prevenção, diagnóstico e 
tratamento às pessoas 
que vivem e convivem com 
o HIV/Aids e demais cida-
dãos. “Oferecemos aos 
nossos usuários cuidados 
de enfermagem, orienta-
ção e apoio psicológico e 
social, atendimentos em 
infectologia adulto e pediá-
trico”, acrescentou.

Outros serviços pres-
tados pelo ambulatório 
são distribuição de antir-
retrovirais, orientações 
farmacêuticas, realização 
de testes rápidos para 
HIV, sífilis, hepatite B 
e C, monitoramento de 
resultados reagentes em 
tratamento no ser viço, 
distribuição de insumos 
de prevenção e controle 
das ISTs (Infecções Sexual-
mente Transmissíveis) e 
os demais agravos como 
tuberculose, hanseníase e 
leishmaniose.

DEVIDO à pandemia, Ambulatório não realizará campanha presencial, que 
transcorre hoje (1º de dezembro)

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Índice em % OUT NOV ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,86 - 2,22 3,92
IGP-M (FGV) 3,23 3,28 21,97 24,52
IGP-DI (FGV) 3,68 - 19,02 22,12

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
28/10 a 28/11 0,5000 0,1159 0,0000
1/11 a 1/12 0,5000 0,1159 0,0000
2/11 a 2/12 0,5000 0,1159 0,0000
3/11 a 3/12 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -2,27% 24,92 
Vale ON -0,80% 77,81 
ItauUnibanco PN -0,90% 28,70 
Cogna ON -2,25% 4,78 
B2W Digital ON -8,11% 70,40 
Viavarejo ON -4,65% 17,63

IBOVESPA: -1,52% 108.893 pontos

Índice OUT NOV DEZ
IGP-M (FGV) 1,1794 1,2093 1,2452
IGP-DI (FGV) 1,1844 1,2212 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 104,30
Libra est. 0,75
Euro 0,84
Peso arg. 81,30

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,4% 5,3450 5,3460 -6,8%
PTAX  (BC) -0,3% 5,3311 5,3317 -7,6%
PARALELO +0,4% 5,2000 5,5900 -7,1%
TURISMO +0,4% 5,2000 5,5700 -7,2%
EURO -0,2% 6,3771 6,3799 -5,1%

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 30/11

Iene R$ 0,0511
Libra est. R$ 7,12
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1318,91 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 30/11

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 30/11 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 167,00 -1,8% -1,8%
SOJA Paranaguá 166,50 0,3% 5,4%
MILHO Cascavel 74,00 -1,3% -3,9%

SOJA 1.168,50 -23,25 10,6%
FARELO 393,10 -5,40 3,8%
MILHO 419,75 -5,75 5,3%
TRIGO 580,25 -16,25 -3,0%

SOJA 148,91 0,0% 1,2%
MILHO 68,63 0,1% 1,0%
TRIGO 73,64 0,0% -2,2%
BOI GORDO 274,45 -0,9% 7,8%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

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

Em 30/11 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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Covid-19 
em queda

O número de casos 
novos de covid-19 final-
mente dá sinais de recuo 
em Umuarama. Depois 
de uma semana de recor-
des diários, nesta segun-
da-feira (30) a Secretaria 
Municipal de Saúde anun-
ciou 61 diagnósticos posi-
tivos da doença – sendo 
33 mulheres de até 85 
anos, 27 homens de até 
75 anos e uma criança.

Agora são 3.474 casos 
positivos acumulados 
desde março deste ano, 
entre os quais 1.524 pes-
soas já se recuperaram 
e 32 morreram. Outras 
1.899 seguem em isola-
mento, 10 estão interna-
das em leitos de UTI e 
nove em enfermarias. Há 
ainda 1.524 pessoas com 
suspeita de infecção pelo 
coronavírus, duas delas 
internadas em enfer-
maria e as demais em 
isolamento.

ÓBITOS
Desde o f inal de 

semana, os umuaramen-
ses ficaram assustados, 
principalmente com o 
aumento de mortes em 
decorrência da doença. 
No domingo (29), apesar 
de registrada a primeira 
redução em comparação 
com os últimos dias, 
com 135 casos confirma-
dos (75 mulheres e 53 
homens de até 95 anos, 
além de sete crianças), 

houveram duas mortes. 
Duas mulheres (uma de 
87 anos que estava inter-
nada em UTI e outra de 
84 que recebia os pri-
meiros atendimentos). A 
cidade passou a ter um 
registro de 32 vítimas 
fatais de covid-19.

Ontem, com a redução 
nos casos, foi registrado 
um total de 11.273 noti-
ficações da doença, das 
quais 6.275 suspeitas 
já foram descartadas. A 
taxa de ocupação hos-
pitalar segue altíssima, 
com 100% dos leitos 
de UTI ocupados e 90% 
dos leitos de enferma-
ria, disponibilizados pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS) para os municípios 
da região de Umuarama – 
na tarde desta segunda, 
havia apenas dois leitos 
vagos de enfermaria nos 
hospitais locais.

Doença no Paraná 
A Secretaria de Estado da 
Saúde divulgou ontem (30) 
mais 1.294 casos confirmados 
e 32 mortes em decorrência 
da infecção causada pelo 
novo coronavírus. O boletim 
registra também 1.081 casos 
retroativos do período entre 
15 de julho e 28 de novembro. 
Eles estavam em investigação, 
foram confirmados 
e automaticamente 
computados no sistema. 
Os dados acumulados do 
monitoramento da covid-19 
mostram que o Paraná soma 
277.424 casos e 6.099 mortes 
em decorrência da doença.

Crise em família
Enquanto a maioria dos 
prefeitos eleitos Brasil adentro 
elogia seus adversários e 
acena para novos tempos, 
e muitos derrotados 
cumprimentam os substitutos, 
a petista Marília Arraes, no 
Recife, não telefonou até 
ontem à noite para o primo 
eleito, João Campos (PSB). A 
Coluna apurou que dona Ana 
Arraes - avó de João e tia de 
Marília, os primos adversários 
- confidenciou a amigos ter 
se irritado com o marketing 
da campanha da petista, que 
usou uma fala da ministra 
do TCU criticando João. No 
campo político, o eleito agora 
pode dispensar ou manter os 
cargos comissionados do PT na 
Prefeitura. No 1º turno, o grupo 
do senador Humberto Costa o 
apoiou, mas no 2º, fez oposição. 

Tratorou 
Um operador de 
retroescavadeira da pequena 
Pedra Dourada (MG), 
funcionário da própria 
prefeitura, foi eleito para 
comandar a cidade. Fagner 
Ferreira Veiga (Fá), do PSB, 
obteve 1.287 votos. Aliás, 
ele voltou a trabalhar na 
máquina ontem.

Nem tão perdido
O PT não levou uma capital 
desde a sua estreia nas 
eleições municipais. Mas 
ganhou em importantes 
cidades-pólo do interior. 
Em Minas Gerais, levou as 
prefeituras de Juiz de Fora 
(Margarida Salomão) e 
Contagem (Marília).

Novo em debate
O Partido Novo ganhou 
uma prefeitura no País. Foi 
em Joinville (SC), domingo. 
Como citamos, não fez um 
vereador nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste.

Elas sumiram e...
...Nenhuma mulher foi eleita 
nas capitais.

Ascensão de Covas
Olho no vice também de Bruno 
Covas, prefeito reeleito de 
São Paulo que pode disputar 
o Governo em 2022. Ricardo 
Nunes (MDB) é apadrinhado de 
Michel Temer.

MERCADO
Olho no cliente
As empresas de comércio e 
serviços investem cada vez 
mais no relacionamento com 
o consumidor. Essa é uma 
das conclusões do Índice 
de Automação, calculado 
pela Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil. O estudo 
mostra que 78% possuem 
um canal de atendimento ao 
cliente, além de monitorar o 
comportamento de compra por 
meio de câmeras, sensores, sinal 
de celular e rastreadores.

Povo constrói 
Os reflexos da pandemia no 
mercado e a adaptação de 
escritórios de fabricantes ao 
home office atingiram em cheio 
o mercado da construção civil. 
Faltam aço e PVC, segundo 
Thierry Fournier, CEO Brasil da 
Saint-Gobain. As 87 fábricas do 
Grupo no Brasil têm trabalhado 
24 horas por dia, sete dias por 
semana, para suprir a demanda.

Prêmio Marco Maciel
O Prêmio Marco Maciel - 
Ética, transparência, diálogo e 
solidariedade entre o público 
e o privado, realizado pela 
Associação Brasileira de Relações 
Institucionais e Governamentais  
(Brig), vai contemplar as 
categorias Responsabilidade 
Social, Preservação e Promoção 
de Empregos e Renda, Ações 
em Instituições de Ensino e 
Jornalismo sobre Atividade de 
RIG na pandemia. Entrega será 
dia 10 de dezembro.
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Prefeitura inicia obras para 
readequar a Praça do Japão

O prefeito Celso Pozzobom, 
vereadores, equipe do setor de 
obras e lideranças da comunidade, 
entre elas o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu), Orlando 
Santos, se reunião na Praça Jus-
celino Kubitschek – popularmente 
conhecida como Praça do Japão – 
para apresentação de mudanças 
estruturais que serão realizadas 
após um termo de ajustamento de 
conduta estabelecido com o Tribu-
nal de Justiça do Paraná (TJ-PR).

A Prefeitura de Umuarama está 
respondendo na Justiça ação pro-
posta pelo Ministério Público sobre 
a reforma da praça, realizada na 
gestão anterior. A alegação é de 
que teria havido ilegalidades na 
obra de revitalização, como falta 
de conformidade com a legislação 
ambiental, de audiência pública 
(gestão democrática) e contra-
riedade à finalidade de espaço 
público. Sustenta ainda que houve 
ausência de lei autorizando a 
transformação da praça em via de 
asfalto para automóveis, estudo 
de impacto e viabilidade urbanís-
tica e ambiental, descumprimento 
do plano diretor, e supressão de 
vegetação e de espaço de lazer.

AJUSTAMENTO DE CONDUTA
Inicialmente a ação exigia repa-

ração total do dano ambiental e 
retirada da pavimentação asfáltica 
para restabelecer a finalidade do 
espaço, destinado ao lazer público. 
Nas tratativas foi proposto o TAC 
(termo de ajustamento de conduta) 
e a Secretaria Municipal de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos Téc-
nicos e Habitação apresentou um 

Prazo
O prazo para cumprimento do TAC vai até o início de fevereiro e o trabalho foi 

iniciado nesta segunda-feira, 30. “Também vamos melhorar a acessibilidade, com 
mais rampas para cadeirantes. Como o projeto prevê poucas intervenções, acredita-

mos que o prazo será suficiente. A maior parte do serviço será realizado com material 
e equipe própria da Prefeitura – apenas o reposicionamento do meio-fio e plantio 

de grama serão terceirizados”, explicou o diretor da Secretaria de Obras, engenheiro 
Renato Caobianco. Licitada em junho de 2015, a revitalização da praça foi contratada 
por R$ 472,9 mil – metade em recursos federais e o restante (R$ 227 mil) em contra-

partida do município. A obra foi concluída no final de 2016, porém a passagem de 
veículos foi interditada pelo município em fevereiro de 2017. “Com as obras, vamos 

devolvê-la inteiramente à população, que terá mais uma opção de espaço para o 
lazer e a convivência”, finalizou Pozzobom. Acompanharam a visita os vereadores 

Júnior Ceranto, Mateus Barreto e Ana Novais.

projeto que foi aceito pela Justiça, 
atendendo às exigências e minimi-
zando os prejuízos do município, 
que investiu recursos públicos na 
construção da praça.

“Com esse acordo, vamos remo-
ver a maior parte da pavimentação 
e plantar grama. Porém, conse-
guimos preservar uma par te do 
asfalto para a prática de ativida-
des de lazer, como skate, carri-
nho de rolimã e alongamentos. 

Vamos aumentar a permeabili-
dade do solo e plantar mais árvo-
res. Além disso, instalaremos 
cancelas para controlar o acesso 
de veículos (que será possível 
apenas em exposições e encon-
tros de carros antigos, por exem-
plo), vamos substituir o parquinho 
infantil por outro mais moderno e 
implantar um campinho de areia 
para prática de esportes”, infor-
mou o prefeito Celso Pozzobom.

AÇÃO exigia reparação total do dano ambiental, mas proposta da Secretaria foi aceita pela Justiça, atendendo 
às exigências e minimizando os prejuízos
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Fiscais da Covid realizaram 90 
ações entre sábado e domingo

Em cumprimento aos decretos 
de enfrentamento à pandemia de 
covid-19 em Umuarama, que vive 
situação de emergência em saúde 
com superlotação dos leitos hospita-
lares devido ao aumento dos casos, 
a saúde pública tem intensificado a 
fiscalização sobre o cumprimento 
das medidas preventivas e restritivas 
de atividades comerciais. No final de 
semana, a Vigilância Sanitária emi-
tiu 15 notificações, 23 orientações 
e quatro autos de infração, além da 
interdição de duas empresas – uma 
fábrica de estofados (por funcionar 
além do horário) e uma loja de depar-
tamentos (por abrir no domingo).

No sábado, com apoio da Guarda 
Municipal de Umuarama (GMU), as 
equipes atenderam denúncia de aglo-
meração em escola de idiomas, cau-
sada por empresa de curso técnico 
utilizando as instalações para capa-
citação em salas com no máximo 10 
pessoas, o que está proibido pelo 
decreto. A situação foi resolvida com 
orientação. Houve ainda denúncias 
de ambulantes vendendo caldo de 
cana, panificadora atendendo após 
o horário limite, vários bares, esta-
belecimentos comerciais, restauran-
tes e sorveterias abertos em des-
conformidade com o decreto, que 
foram orientados e atenderam às 
recomendações.

Em algumas denúncias, os fis-
cais perceberam que os estabe-
lecimentos funcionavam dentro 
das normas. Pequenas aglomera-
ções em postos de combustíveis 
e comércios na Avenida Maringá 
foram dissipadas com orientação, o 
que ocorreu também nos distritos. 
Um bar foi notificado na Avenida 
Apucarana, após três denúncias. 
Ocorrências em sorveteria e lan-
chonetes no centro e bairros foram 
repassadas à Vigilância – alguns 
bares receberam notificação por 

funcionarem sem alvará e foram 
atendidas ainda denúncias de aglo-
merações em residências e chá-
caras – algumas improcedentes, 
levando a perda de tempo das equi-
pes; outras foram resolvidas com 
orientação, totalizando 42 ações.

DOMINGO
No domingo, as equipes fiscali-

zaram vários bares abertos indevi-
damente em descumprimento aos 

decretos municipais que fecharam 
as por tas após orientação, bem 
como algumas lojas nos bairros e 
camelódromo. O mesmo ocorreu 
com conveniências em vários pos-
tos, que também baixaram as por-
tas após orientação das equipes de 
fiscalização, vendedores ambulantes 
de frutas recolheram as mercadorias 
e voltaram para casa e houve peque-
nas aglomerações residenciais que 
foram dissipadas.

Algazarra
Em Serra dos Dourados a Guarda Municipal recebeu denúncia de motoqueiros 

empinando, acelerando motos com escapamento aberto, bares e lanchonetes aten-
dendo normalmente e aglomerações. As situações foram fiscalizadas e havia aglo-

meração no Rio 215, que terminou com a ação dos fiscais e guardas. Em Umuarama, 
a GMU apoio a Vigilância Sanitária em abordagem a uma loja de departamentos 

que teve o fechamento determinado. A mesma loja foi interditada ao final da tarde, 
por descumprir ordem de fechamento. Os guardas também apoiaram os fiscais da 

Vigilância Sanitária em situações em que ocorreriam ameaças e clima de hostilidade, 
resolvendo tudo sem maiores transtornos. A fiscalização atuou em pastelaria, con-

veniência, pizzaria, bares abertos, lancheria e no início da noite realizou rondas pelas 
avenidas Londrina, Maringá, Tiradentes, Paraná e rua Arapongas, além da região 
central, em que nada de irregular foi constatado. Também na noite de domingo, 

denúncias improcedentes tomaram tempo e recursos da equipe da Vigilância e da 
Guarda, que totalizou 48 ações de fiscalização e atendimento a chamados.

EQUIPES fiscalizaram bares abertos indevidamente em descumprimento aos decretos municipais, lojas e fábricas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Quatro caminhões se envolvem 
em dois acidentes na PR-323

Dois acidentes na PR-323 ontem 
(30) pela manhã, quase que simul-
tâneos, em trechos distintos, envol-
veram caminhões e deixaram moto-
ristas feridos. Uma das vítimas teve 
que ser levada de helicóptero para 
um hospital.

O primeiro registro foi por volta 
das 6h, no trecho compreendido 
entre Tapejara e Cruzeiro do Oeste.  

Uma carreta que trafegava em 
direção à Cruzeiro, colidiu frontal-
mente contra um caminhão Ford 
Cargo, modelo 1932, que estava no 
sentido contrário da via. Devido ao 
choque, as cabines ficaram destruí-
das e os dois motoristas sofreram 
ferimentos. O que estava na carreta 
teve que ser socorrido por uma uni-
dade aérea do Samu, que o encami-
nhou para um hospital em Maringá.

Este motorista teve que ser retirado 
das ferragens da cabine da carreta por 

Três veículos 
envolvidos

Outro grave acidente foi registrado na 
mesma rodovia PR-323, em Umua-
rama, na manhã de ontem (30), por 
volta das 10h perto da Garapeira 
Primavera, sentido a Perobal. Um Fiat 
Palio de Toledo, uma S10 branca, com 
motorista de Umuarama e um furgão 
de uma empresa de transportes, 
emplacado em Toledo se envolve-
ram. O condutor da S10 relatou que 
seguia atrás do furgão, em direção a 
Umuarama, até que o motorista do 
Palio, que trafegava em sentido con-
trário, teria invadido a pista e batido 
de frente com o furgão, que ainda 
tentou desviar para o acostamento. 
O carro então rodou na pista e colidir 
frontalmente contra a caminhonete.A 
condutora do furgão apresentou 
dores na perna esquerda e, socorrida 
pelo Samu, foi encaminhada para 
hospital em Umuarama. O motorista 
da S10 não se feriu. Já o condutor do 
Palio estava em estado mais grave, 
pois ficou encarcerado. Com possível 
fratura de fêmur direito, ele também 
foi levado por uma ambulância a um 
hospital em Umuarama.

Colisão traseira na rodovia PR 323 destruiu cabine. Motorista não se feriu

Um homem perceptivelmente alterado, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar de 
Umuarama na noite do domingo (29) após danificar algumas vitrines na avenida Paraná.
Segundo os PMs, ele também quebrou alguns vasos, proferiu xingamentos e desobedeceu 
às orientações, sendo detido e levado à 7ª SDP. Os lojistas que tiveram prejuízo foram 
comunicados e manifestaram interesse em representar criminalmente contra o vândalo.

equipes do Corpo de Bombeiros.

COLISÃO TRASEIRA
O outro acidente foi registrado pela 

Polícia Rodoviária Estadual pouco antes 
das 7h, na entrada de Umuarama. Tra-
ta-se de uma colisão traseira, onde uma 
carreta Scania carregada com batatas, 
no sentido Parque de Exposições ao 

viaduto em direção à Guaíra, quando 
colidiu contra a traseira de um bas-
culante que estava carregado com 
massa asfáltica e vinha à sua frente. 
O caminhão basculante reduziu para 
passar sobre um quebra-molas, 
quando aconteceu a colisão.

Nenhum dos condutores sofreu 
ferimentos.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

É melhor ter cautela com fofocas ou informações erradas. Ao 
longo do dia, as coisas devem melhorar e o diálogo vai ganhar 
importância para acertar qualquer mal-entendido com os colegas.

Touro 21/04 a 20/05
A dica dos astros é não misturar amizades e dinheiro se não 
quiser amargar um prejuízo mais tarde. É um bom momento 
para fazer um balanço dos últimos tempos e se desapegar 
de algumas coisas que só estão atrapalhando. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje, a Lua vai brilhar em seu signo, Gêmeos, e começará o 
mês dando aquela força para você correr atrás dos seus inte-
resses. Tenha cuidado para não cobrar demais de si mesma 
ou dos colegas, porque todo mundo erra de vez em quando.  

Câncer 21/06 a 21/07
O trabalho recebe boas energias de Mercúrio, que entra em 
sua Casa 6 e favorece as trocas de informação em geral. 
A saúde também pode se beneficiar se você for atrás de 
informações confiáveis, longe das fake news.

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
Tenha cautela com o que diz, especialmente se não confia muito 
na pessoa. As falsianes estarão de plantão. É melhor agir com 
cautela logo cedo em reuniões, conversas e ao lidar com arquivos 
e dados vale a pena fazer um esforço extra para agradar quem 
ama, deixando as conversas sobre os temas sensíveis de lado.

Aquário 21/01 a 19/02
Se chegar à conclusão de que ainda não é hora de sair se aglome-
rando com a galera por aí, nada de desanimar! Afinal, uma chamada 
em vídeo, telefonema ou troca de mensagens também quebra o 
galho, mesmo que não seja a mesma coisa. Seu lado possessivo 
e ciumento pode dar as caras e causar brigas com a cara-metade. 

Peixes 20/02 a 20/03
Graças a Mercúrio, que desembarca no ponto mais alto do seu 
Horóscopo hoje, seu lado ambicioso ganha força e pode fazer con-
tatos interessantes no trabalho. Não deixe que o mau humor ou a 
pressão do dia a dia atrapalhe os momentos com o pessoal de casa. 

Foco e empenho serão necessários para colocar as tarefas 
em dia. Não se distraia com bobagens e evite brigar com o 
pessoal de casa, caso contrário, pode ficar difícil cuidar dos 
seus interesses. Se já encontrou sua cara-metade, é hora de 
se esforçar para blindar o romance.  

Melhor pegar leve se quiser preservar alguns relacionamentos, 
afinal, o astral melhora ao longo do dia e Mercúrio promete dar 
uma ajuda para esclarecer qualquer mal-entendido. Você vai 
esbanjar charme e tem tudo para fazer sucesso na conquista. 

Se quiser chegar mais longe na carreira e conquistar o reco-
nhecimento que merece, é melhor agir a sós e não confiar 
demais nos colegas. Se pintar disputa por uma vaga, ou 
mesmo para manter o emprego, alguém em quem confiava 
pode te jogar na fogueira sem pensar duas vezes. 

Procure focar a atenção na vida profissional para não perder tempo 
com brincadeiras fora de hora, especialmente se está trabalhando 
com pessoas que estão distantes. Se estiver em busca de um novo 
amor, conte com as bênçãos de Mercúrio para conhecer alguém 
interessante, inclusive pelas redes sociais ou aplicativos de paquera. 

A sua lábia e o seu charme também podem ser explorados 
para convencer as pessoas e comunicar suas ideias, por isso, 
quem trabalha em qualquer área ligada à comunicação, ven-
das tem mais chance de engordar a conta bancária. os a dois.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 17

TSVR
REVIGORAR
ISSALAME

OBITOTIP
OIBAZAR

USINASQA
IMPLUAR

INOCENTADO
DROGADOS

TIARASRT
A

GLDANADA
ENOTDAM
NA

COESAE
CAFEINAP

AN
SUCAMARA

Caiapós,
Guaranis
e Tamoios

(BR)

Giovanna
Antonelli,

atriz

Facilita
o acesso
de cadei-

rantes

Renovar;
dar novo
ânimo 

Atestado
de (?):

comprova
a morte

Comércio
benefi-

cente de
igrejas

Artigo
definido

masculino 

Contrário
aos bons
costumes

Afeiçoa-
do; dedi-

cado

Claridade
noturna
natural

Admitida 
legalmen-
te como

filha (jur.)

Fábrica de
açúcar de
cana (pl.)

A da
gema do

ovo é
amarela

(?) marra:
à força
(pop.)

Deusa da
sabedoria

(Mit.)

Mode-
rada;
suave

Arco para
enfeitar 

os cabelos

Gugu
Liberato, 
apresen-

tador 
Grande
pedaço
(de ali-
mento)

Essa, 
em es-
panhol

Formação
básica da
dança de

salão

Substân-
cia esti-
mulante
no chá

Local de
trabalho

dos depu-
tados

Declarado 
não culpado

Medica-
mento

Não, em
inglês

Capitão do
Penta (fut.)

Levada
(bras.)

Construiu a
Arca (Bíb.)

Decâmetro
(símbolo)
Tio (?): 
os EUA

De + os
(Gram.)

Senhorita
(abrev.)

Paio que se
come cru
Rin (?) Tin,
cão da TV

O serviço Social
da Indústria

Selo de qualidade
total (sigla)

Retorno;
regresso
A de 25 é
5 (Mat.)

Escassos

(?) stop:
parada no
boxe (F1)

"Peter 
(?)", conto

infantil

3/esa — not. 5/bazar. 6/danada. 9/revigorar.
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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 - Humberto 
Eduardo Petruc-
ci, José Maria 
de Sá, Celso 
Jose Gomes, 
Kelly Eguchi 
Priori e Leo-
nardo Romero 

Cardoso.  
Da coluna: 
felicidades.

Consciência!
Semana passada cruzei o Brasil 

para visitar minha mãe, na Paraíba. 
Só vi gente de máscara por todos 
aeroportos que passei. Cerca de 8 
mil quilômetros e todo mundo se 

cuidando. Por enquanto não há al-
ternativa a não ser se cuidar. João 
Pessoa está com as praias desertas. 

Aos umuaramenses também resta 
só esse cuidado -, e ficar em casa 

também e se cuidar. 

A felicidade não é um prêmio 
da virtude, é a própria virtude.

(Baruch Espinoza)

ZOOM 
UBIRACI BOTELHO, ganha 
o zoom no primeiro dia de 
Dezembro na lente de Luci 

Lemes.

LUCI LEMES
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VÁ CONHECER O CHEVROLET BOLT 
NA UVEL!

AVANÇO!
Os carros eletrificados 
avançam no Brasil. O 
segmento triplicou de 
tamanho nos primeiros 
seis meses do ano,- e 
totalizou cerca de 7,5 
mil unidades empla-

cadas. O volume soma 
os modelos híbridos, 
que tradicionalmente 

combinam um mo-
tor a combustão com 
um elétrico auxiliar 

para reduzir o consu-
mo combustível, e os 
automóveis puramente 
elétricos, que se dife-
rem pela emissão zero 

de poluentes.

Entre os veículos 100% elétricos, o grande destaque é o  Chevrolet Bolt 
EV, que desde o primeiro semestre já lidera  as vendas da categoria como o 
primeiro modelo da marca equipado com esta tecnologia à venda no país.
“O Bolt EV é um crossover atraente, bem equipado, divertido de guiar 

e, além disso, zero emissão. Do ponto de vista conceitual, é o automó-
vel mais evoluído que temos no mercado até sua faixa”, diz Hermann 
Mahnke, diretor-executivo de Marketing GM América do Sul.O Bolt EV 
traz um motor elétrico de alto desempenho e conta com uma nova 

geração de baterias que permite 416 quilômetros de autonomia média 
a cada recarga completa – quase o dobro da distância que percorrem 

elétricos de mesmo porte, considerando o padrão EPA.

O carro elétrico da Chevrolet está disponível para vendas 
e teste drive na Concessionária UVEL -,  

o melhor lugar para comprar o seu carro! .

FOTOS: DIVULGAÇÃO
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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

Chegamos a um ponto que 
temos que admitir: a cada 

dia aumenta a ‘obrigação’ dos 
profissionais de outras áreas 
estenderem o tapete vermelho 
para os profissionais de informática, 
já que tudo hoje gira em torno 
do computador, dos aparelhos 
de celular, dos aplicativos, dos 
softwares... compramos, estudamos, 
consultamos o médico, conversamos 
e, claro, trabalhamos em cliques 
instantâneos.

E a importância do trabalho 
desses profissionais aumenta muito 
mais neste tempo de pandemia, 
que deixou e continua deixando um 
rastro profundo de sofrimentos, 
no entanto, podemos afirmar com 
toda certeza, amenizados pelos 
recursos computacionais criados e 
compartilhados mundo afora.

A área da tecnologia da 
informação nunca foi tão valorizada 
e usufruída como agora. Sem 
dúvida, foi uma das que alcançaram 
maior destaque neste cenário. 
A demanda por serviços cresceu 
exponencialmente, em todas as 
esferas das relações humanas.

O fato é que o uso de ferramentas 
digitais em todas as áreas já vem 
evoluindo há algum tempo, trazendo 

Ela vem causando muitos dramas e danos materiais, mas, em 
contrapartida, acelera as transformações e aumenta as demandas 
por recursos digitais, melhorando a vida das pessoas

O mundo se reinventa e aquece o mercado 
de trabalho na área de computação

PANDEMIA

VESTIBULAR UNIPAR | vagas remanescentes 
 INSCREVA-SE JÁ . 

Saiba mais em vestibular.unipar.br

rupturas e novas possibilidades a 
todos os setores, mas a pandemia 
evidencia a aplicação de avanços 
tecnológicos nunca antes tão 
requisitados. Vimos que o mundo 
teve que se reinventar... o software 
passou a ser necessidade básica 
e urgente para uma convivência 
humana mais salutar.

É por isso que o mercado 
de trabalho em tecnologia da 

informação está cada vez mais 
necessitado de profissionais bem 
preparados. Empresas de pequeno a 
grande porte, do Brasil e do exterior, 
abrem vagas diariamente para 
quem tem boas competências e 
referências nesse campo do saber e, 
o que é melhor, com bons salários! 
O futuro pós-pandemia vislumbra a 
ampliação desse leque de chances 
por empregos concorridos.

A Universidade Paranaense 
tem várias opções nesta área. 

São cursos consolidados, 
com excelentes professores 

e currículo sintonizado 
com estas tendências do 

mercado superaquecido da 
computação.

Casos de Covid em
Cruzeiro do Oeste

Ontem (30), o boletim 
epidemiológico de Cruzeiro 
do Oeste indicou mais 17 
pessoas positivadas para a 
covid-19. Os novos pacien-
tes são 11 homens e 6 
mulheres.

Cruzeiro do Oeste chega 
a 515 casos confirmados de 
coronavírus. Ao todo, 250 
são considerados recupera-
dos e houve 7 mor tes rela-
cionadas com a doença.

Há 249 pessoas com o 
vírus ativo em isolamento 
domiciliar e 9 internados: 1 
em enfermaria e 8 em UTI.

A Saúde monitora ainda 
542 suspeitos de terem a 
doença. Entre estes, há 114 
que aguardam os resulta-
dos de exames para confir-
mar ou descar tar a doença. 
Duas pessoas com suspeita 
de terem Covid estão interna-
das em UTI.

Outros 1.362 casos já 
foram descartados.

A Secretaria de Saúde 
alerta para que sejam redo-
brados os cuidados preventi-
vos, como a higiene constante 
das mãos e superfícies, utili-
zação de máscaras e, princi-
palmente, o isolamento social.
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Barça pode ser multado por 
homenagem à Maradona

Em meio a crise financeira, o 
Barcelona ainda terá que pagar 
uma multa de três mil euros (R$ 
19 mil) à Federação Espanhola por 
conta da homenagem de Messi 
a Maradona na vitória do clube 
culé sobre o Osasuna por 4 a 0. 
Segundo o ar tigo 91 do Código 
Disciplinar, nenhum atleta pode 
tirar a camisa do seu time inde-
pendentemente do objetivo da 
ação. “    O jogador que, na oca-
sião de ter marcado um gol ou por 
qualquer outra causa derivada das 
ações do jogo, levanta a camisa e 
exibe qualquer tipo de publicidade, 

slogan, legenda, siglas, anagramas 
ou desenhos, qualquer que seja o 
conteúdo ou a finalidade da ação 
será punido como autor de infra-
ção grave com multa de até três 
mil euros e advertência”.

Ao marcar o último gol da par-
tida, Messi exibiu uma camisa 
com número 10 da época em que 
Maradona jogou pelo Newell’s 
Old Boys, clube em que o craque 
do Barça iniciou sua trajetória 
no espor te. Aos 23 minutos do 
segundo tempo, após marcar um 
golaço, o argentino foi adver tido 
com o car tão amarelo.

Com gols de Foguinho, Hugo e Caio 
Jotinha, o Umuarama Futsal passou pelo 
Chopinzinho fora de casam vencendo por 
3 a 1, no sábado (28). A vitória do 
time de Umuarama abriu a importante van-
tagem em um dos confrontos da segunda 
fase do Campeonato Paranaense Ouro.
O jogo de volta está marcado para amanhã 
(quarta-feira, 2 de dezembro), às 20h, 
no ginásio Amário Vieira da Costa.
Se confirmar o favoritismo e eliminar 
o adversário, a equipe comandada 
por Nei Victor pega o Marreco ou 
Foz na semifinal.

MESSI homenageia Maradona na partida contra 
o Osasuna 

DIVULGAÇÃO

DIEGO IANESKO
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