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Progresso Obras na Estrada Boiadeira que começaram a sair 
do papel em 2019 atingiram 33% em novembro, e 

envolvem revitalizações entre Porto Camargo e Icaraí-
ma, contornos e pavimentação até o Distrito de Serra 
dos Dourados, em Umuarama. São 46 quilômetros. A 
rodovia faz parte da bacia do Rio Ivaí, que desemboca 
no Rio Paraná, e é importante pela sua contribuição ao 

reservatório da hidrelétrica de Itaipu. l Pág. 8e9

Ministério da 
Educação desiste 
do retorno de aulas 
presenciais em janeiro 
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Câmara decide hoje instalação 
da sede do BPFron em Umuarama

Vereadores de Umuarama discutem e votam em sessão extraordinária, na noite de 
hoje, projeto que autoriza o Município a celebrar convênio de cooperação técnica e ope-

racional com o Estado do Paraná para a instalação e o funcionamento da sede do 2º 
Pelotão da 2ª Companhia do Batalhão de Polícia de Fronteira na cidade. Se aprovada a 

proposta, a prefeitura vai pagar aluguel, água e energia elétrica. l Pág. 5
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Todos por uma
A única vaga para o Senado Federal, nas eleições de 2022, 
promete ser concorrida no Paraná. É a cadeira do senador 
Alvaro Dias (Podemos) que está em jogo. Nesta semana, 
dois nomes surgiram como pré-candidatos: o atual prefeito 
de Ponta Grossa, Marcelo Rangel (PSDB), e o ex-deputado 
federal Alex Canziani (PTB). Rangel fez o anúncio logo após 
a confirmação da vitória da Professora Elizabeth (PSD) 
para a Prefeitura de Ponta Grossa. Já Alex Canziani, que 
é presidente estadual do PTB, teve seu nome lançado no 
último fim de semana durante encontro com 40 prefeitos das 
regiões Norte, Noroeste e Centro do Paraná.

‘Golpe branco’
Davi Alcolumbre e Rodrigo Maia vão dar um golpe branco 
sob os auspícios dos seus pares e, ao que tudo indica, do STF. 
Em fevereiro de 2021, na abertura do ano legislativo, aliados 
seus proporão que eles sejam reeleitos para a presidência 
do Senado e da Câmara, respectivamente. Sendo assim, o 
Congresso Nacional rasgaria a Constituição Federal, contando 
com a cumplicidade prévia da instância máxima do Judiciário 
responsável por defender o cumprimento da Carta Magna.

Rito
Estarão cumprindo um rito traçado a partir de decisão do 
STF. Em julgamento virtual, que se inicia nesta sexta-feira (4), 
e deve seguir até o dia 11, o Supremo pode reconhecer que 
é uma questão interna do Congresso e cabe a ele decidir”. A 
Constituição não deixa margem a interpretações ao proibir a 
reeleição seguida dos presidentes das duas Casas do Congresso: 
“Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a 
partir de 1º de fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a 
posse de seus membros e eleição das respectivas Mesas, para 
mandato de dois anos, vedada a recondução para o mesmo 
cargo na eleição imediatamente subseqüente”. (O antagonista)

Previdência militar
A Assembleia Legislativa do 
Paraná (Alep) começou a 
debater ontem (2) a proposta 
do Executivo que implementa 
a contribuição previdenciária 
dos servidores militares do 
Estado. Na Comissão de 
Constituição e Justiça, o 
deputado Delegado Jacovós 
(PL) emitiu parecer favorável 
ao projeto de lei 236/2020. 
No entanto, o deputado 
Tadeu Veneri (PT) solicitou 
vista e, com isso, a matéria 
retorna à pauta de votações 
na próxima semana. O texto 
aguarda também o parecer 
da Comissão de Finanças e 
Tributação antes de ir para 
votação em plenário.

Alíquota das Forças 
Armadas
A contribuição para custeio 
das pensões e da inatividade 
dos militares incidirá sobre a 
totalidade da remuneração dos 
militares, ativos ou inativos, 
e de seus pensionistas, com 
mesma alíquota aplicada às 
Forças Armadas. Será de 9,5% 
até o fim de 2020 e de 10,5% 
a partir de 1º de janeiro de 
2021. O objetivo do Executivo é 
harmonizar a legislação estadual 
diante das segregações entre 
civis e militares, de forma 
operacional e prática. A lei, 
quando aprovada, passa a 
vigorar com efeitos retroativos 
a 1º de abril de 2020.
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MEC desiste do retorno das 
aulas presenciais em janeiro

O Ministério da Educação e 
Cultura (MEC) decidiu revogar a 
por taria, publicada ontem (quar-
ta-feira, 2) no Diário Oficial da 
União (DOU), que determinava o 
retorno das aulas presenciais das 
universidades a partir de janeiro 
de 2021, depois de uma série de 
repercussões negativas. O minis-
tro, Milton Ribeiro, afirmou que 
irá abrir uma consulta pública 
para ouvir o mundo acadêmico 
antes de tomar nova decisão.

O ministério foi criticado por 
universidades que se recusaram 
a voltar às aulas porque não con-
sideram que este seja o melhor 
momento. “Quero abrir uma con-
sulta pública para ouvir o mundo 
acadêmico. As escolas não esta-
vam preparadas, faltava planeja-
mento”, afirmou o ministro.

Perguntado sobre o que levou o 
ministério a editar a portaria, o minis-
tro afirmou que consultou mantene-
dores de universidades antes e que 
não esperava tanta resistência. “A 

Deputado e esposa 
foram contaminados 

pela covid-19

O deputado estadual Cobra 
Repórter (PSD) está internado 
na UTI do Honpar, em Ara-
pongas, no Nor te do Paraná, 
para tratar da covid-19. Ele foi 
internado na última segunda-
-feira (30/11). A assessoria 
de imprensa do parlamen-
tar informa que o estado de 
saúde dele é estável e que 
respira sem a ajuda de apare-
lhos. Por orientação médica, 
o deputado está sem acesso 
ao telefone celular. A esposa, 
Vânia Duar te, também diag-
nosticada com o novo coro-
navírus, passou ontem por 
novos exames. O casal tem 
quatro filhos e eles não foram 
diagnosticados com a doença.

sociedade está preocupada, quero 
ser sensível ao sentimento da popu-
lação”, disse às CNN.

De acordo com Milton Ribeiro, 
agora o ministério vai liberar o 
retorno às aulas somente quando 
as instituições também estiverem 
confiantes de que as aulas podem 
ocorrer em segurança.

COBRA está internado e a esposa passou ontem 
por novos exames

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

MINISTRO Milton Ribeiro abrirá consulta pública para 
ouvir o mundo acadêmico antes de tomar nova decisão

O presidente Jair 
Bolsonaro encerrou 
seu ciclo de visitas 
ao Paraná, no ano de 
2020, na terça-feira 
(1º), na cidade de 
Foz do Iguaçu. Em sua 
quarta visita à cidade 
desde o início do 
mandato, Bolsonaro, 
acompanhado do 
presidente do Paraguai, 
Mario Abdo Beni-
tez (Marito), e do 
Governador do Paraná, 

Ratinho Jr., visitou as obras da Ponte da Integração, projeto financiado pela 
Itaipu Binacional. As obras estão com mais de 40% concluídas.

PRESIDENTES Mario Benítez (Paraguai) e Jair Bolsonaro (Bra-
sil), com o governador Ratinho Junior
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Suspensão de
provas do PSS

O Ministério Público do 
Paraná (MPPR), por meio 
da Promotoria de Jus-
tiça de Proteção à Saúde 
Pública de Curitiba, expe-
diu ontem (2) recomen-
dação administrativa ao 
secretário de Estado da 
Educação e do Esporte 
(Seed) visando à suspen-
são dos trâmites do pro-
cesso seletivo simplificado 
(PSS) para a contratação 
de professores temporá-
rios para a rede pública, 
bem como da realização 
de consulta à comunidade 
escolar para designação 
de diretores das escolas 
da rede estadual de edu-
cação básica. O docu-
mento leva em conside-
ração o atual estágio da 
pandemia de coronavírus 
no Paraná, com aumento 
de casos e de óbitos 
decorrentes da covid-19.

Ao recomendar o 
adiamento da aplicação 
das provas para seleção 
docente (Edital 47/2020-
GS/SEED) – agendadas 
para 13 de dezembro –, 
a Promotoria de Justiça 
destaca que essa etapa 
de seleção, “em virtude 
do gravíssimo cenário epi-
demiológico em vigor em 
todo o Estado do Paraná, 
reúne condições de expor 
a perigo de contágio ou de 
infecção não apenas candi-
datos, colaboradores, for-
necedores, mas também 
a comunidade em geral, 
igualmente contribuindo 

Modalidade livre
A Copel é o primeiro órgão 
público do Brasil a migrar 
para a modalidade livre de 
compra de energia, onde é 
possível negociar o preço. 
A estimativa é que a Alep 
economize entre R$ 500 mil 
e R$ 750 mil em cinco anos, 
ou seja, uma economia de até 
R$ 12 mil por mês na fatura 
de energia. “Num momento 
de crise profunda, como o 
que estamos vivendo, toda 
e qualquer iniciativa do 
governante tem que ser na 
linha de buscar alternativas e 
soluções que possam reduzir 
drasticamente os custos”, 
disse Ademar Traiano.

Taxa de outorga
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) reafirmou 
que a cobrança de taxa de 
outorga na licitação dos novos 
pedágios irá resultar em 
tarifas altas pelos próximos 
30 anos no Paraná: “Nós 
teremos que tomar decisões 
importantes para impedir que 
o governo federal cometa 
contra o Paraná e contra os 
paranaenses um ato lesivo 
que vai durar 30 anos”.

Taxa de outorga II
O novo modelo em estudo 
pela União prevê conceder 
3.800 quilômetros de rodovias 
federais e estaduais, divididos 
em oito lotes, e adotar a 
taxa de cobrança para definir 
os vencedores. “As atuais 
concessões terminam daqui 
a um ano e o que poderia ser 
o fim de cobranças absurdas 
no pedágio é motivo de 
preocupação”. Segundo 
Romanelli, a adoção da taxa de 
outorga como fator decisivo 
nas licitações é a viabilização do 
pedágio com tarifas altas.

O Senado
Mal terminou o segundo 
turno das eleições municipais 
de 2020 e tudo indica que o 

pleito de 2022 promete ser 
concorrido no Paraná, em 
especial a disputa pela única 
vaga para o Senado, ocupada 
atualmente pelo senador 
Alvaro Dias (Podemos). Dois 
nomes surgiram como pré-
candidatos: o atual prefeito de 
Ponta Grossa, Marcelo Rangel 
(PSDB), e o ex-deputado 
federal Alex Canziani (PTB).

Bandeira vermelha
A Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) aprovou 
a retomada do sistema de 
bandeiras tarifárias na conta 
de luz. Por causa da pandemia 
da covid-19, o mecanismo 
havia sido suspenso em maio. 
De acordo com a Aneel, não 
é possível manter a bandeira 
verde nas atuais condições. 
Agora, as tarifas terão bandeira 
vermelha, com uma taxa extra 
de R$ 6,243 a cada 100 kWh.

Conta de luz
O presidente Jair Bolsonaro 
afirmou que o País corre o risco 
de ter apagões e, por isso, é 
preciso aumentar a taxa na 
conta de luz. A justificativa do 
chefe do Executivo, que ainda 
citou os “níveis baixíssimos” das 
represas, foi postada em um 
comentário nas suas redes sociais 
ao responder um internauta que 
o cobrou sobre a alta no preço da 
energia elétrica. 

O subversivo
Bruno Covas (PSDB) disse 
que pretende se envolver nos 
debates em torno da criação de 
uma frente ampla de centro para 
2022. Ele afirma que essas forças 
do centro do espectro político 
saíram vitoriosas nas eleições 
municipais deste ano. Covas 
reitera que será um “subversivo 
dentro do próprio partido”, 
uma frase que atribuiu ao avô, 
Mário Covas. “Vou encher a 
paciência para que o PSDB possa 
se reencontrar. Hoje, as pessoas 
não veem clareza em relação ao 
programa do partido”, declarou.

para incremento de judi-
cialização (evitável com o 
uso da razão, bom senso 
e respeito ao próximo)”. O 
MPPR orienta que as fases 
de consulta à comunidade 
e de aplicação das provas 
objetivas em todo o estado 
somente ocorram quando 
existirem indicativos segu-
ros de maior controle da 
pandemia, decisão que 
deve ser apoiada em 
informações estratégicas 
de saúde fornecidas pelas 
autoridades sanitárias.

Quanto à consulta para 
escolha dos diretores das 
escolas da rede estadual 
de ensino (Resolução 
4252/2020-GS SEED), 
prevista para 9 de dezem-
bro, o documento traz a 
informação de que a esti-
mativa de comparecimento 
para que seja atingido o 
quórum mínimo necessá-
rio é de aproximadamente 
330 mil votantes, entre 
profissionais da educação, 
responsáveis e estudan-
tes, em um universo de 
mais de 800 mil pessoas 
em todo o estado, o que, 
sustenta o MPPR, “tende 
a acarretar movimentação 
e aglomeração de pessoas 
em período epidemiológico 
não condizente com a 
atual realidade sanitária”.

Foi concedido prazo 
de  72 ho ras  pa ra 
que o órgão estadual 
informe as medidas 
adotadas em relação às 
recomendações.
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Câmara decide hoje pela instalação 
de sede do BPFron em Umuarama
Vereadores de Umuarama dis-

cutem e votam hoje (quinta-feira, 3) 
em sessão extraordinária, um Pro-
jeto de Lei de autoria do Poder Exe-
cutivo, pedindo a autorização para 
celebrar convênio de cooperação 
técnica e operacional com o Estado 
do Paraná para a instalação e o fun-
cionamento da sede do 2º Pelotão 
da 2ª Companhia do Batalhão de 
Polícia de Fronteira na cidade.

Na mensagem enviada ao presi-
dente da Câmara, vereador Noel do 
Pão, o chefe do Executivo explica 
que o aluguel do imóvel escolhido, 
não deverá ser maior do que R$ 
3 mil e R$ 2 mil deverá o máximo 
de recurso a ser gasto com custos 
referentes à energia elétrica, água 
e esgoto e internet.

O prefeito Celso Pozzobom lem-
bra ainda que o acordo a ser man-
tido com a Secretaria de Segurança 
Pública do Estado tem o objetivo 
de preservar a ordem pública local, 
simultaneamente otimizando a ati-
vidade de polícia ostensiva, forta-
lecendo a segurança no município, 
com reflexos positivos também para 
toda a região noroeste do Paraná.

Ele ressalta que a manutenção de 
uma sede em Umuarama, propicia 
condições materiais para o melhor 
desenvolvimento do programa de 
combate ao crime pelo Batalhão de 
Polícia de Fronteira (BPFron).

Ainda no texto, o chefe do Poder 
Executivo reforça que o município 
está situado geograficamente em 
faixa de fronteira e sofre com a 
ação intensa e constante de gru-
pos criminosos, organizados ou 
não. “A instalação de unidade de 
Batalhão de Polícia de Fronteira no 
território local representa acrés-
cimo significativo à estrutura insti-
tucional de segurança responsável 

Interstício regimental
A sessão extraordinária terá início às 18h e, como regimentalmente é neces-

sária a aprovação de projetos em dois turnos, para que seja enviado à sanção 
do governo municipal, se decidida pela aprovação, o plenário tem o direito de 

‘quebrar’ o período de interstício regimental (de sete dias) e votar novamente na 
mesma ocasião, agilizando o processo.

pela garantia das ordens pública e 
econômica, além de assegurar a 
aplicação da lei penal, robuste-
cendo-a. Em termos preventivos, 
facilita o desenvolvimento con-
junto e coerente de políticas de 
conscientização”.

O prefeito encerra o pedido 
dizendo que a manutenção de 
uma sede do Batalhão proporciona 
imediatismo às ações repressivas, 

oferecendo resposta ágil à neces-
sidade imposta pela prática deli-
tuosa, lembrando da proximidade 
física do município com a fronteira 
entre Brasil e Paraguai.

“Assim, claras são as vantagens 
mútuas para os polos da relação 
que se pretende travar por meio do 
Convênio de Cooperação Técnica 
e Operacional, para o qual ora se 
busca autorização legislativa”.

SEDE do Batalhão de Polícia de Fronteira em Umuarama trará maior segurança aso municípios do noroeste

DIVULGAÇÃO
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Pozzobom acompanha início
do atendimento do Atacadão

O prefeito Celso Pozzobom acom-
panhou, na manhã de ontem (quarta-
-feira, 2), o início das atividades da 
rede Atacadão em Umuarama. Cons-
truída em curto espaço de tempo – 
cerca de 150 dias – a unidade local 
tem 4.900 m², 215 vagas de esta-
cionamento (103 cobertas) e foi ins-
talada na Avenida Portugal, entrada 
do Jardim Cruzeiro. Como não houve 
inauguração, para evitar aglome-
ração por conta da pandemia de 
coronavírus, o prefeito foi recebido 
pelo diretor Adriano Ferreira e pelo 
gerente da loja, Sílvio Alves de Cam-
pos Júnior, e visitou as instalações.

Ele conheceu a grande variedade 
de produtos ofertados, as soluções 
de sustentabilidade do projeto, o 
sistema de recebimento e depósito 
de mercadorias, as câmaras frias e 
a política de trabalho da empresa. 
Para Pozzobom, este atacadista 
atrairá ainda mais consumidores da 
região para Umuarama. “Os visitan-
tes nunca ficam em um único esta-
belecimento quando passam pela 
cidade. Sempre visitam outras lojas, 
de outros setores, se alimentam, 
consomem produtos e serviços, ou 
seja, a vinda do Atacadão vai bene-
ficiar diretamente vários segmentos 
da nossa economia”, afirmou.

Além disso, continuou Pozzo-
bom, “uma variedade tão grande 
de produtos com qualidade e preço 
baixo estimula a concorrência com 
outros mercados já instalados na 

cidade e quem ganha com isso é o 
consumidor”, pontuou. Com origem 
em Maringá, o Atacadão foi a 8ª 
empresa do setor em faturamento 
no ano passado, no país, e começa 
a atuar em Umuarama gerando 
cerca de 600 empregos diretos e 
muitos indiretos, priorizando jovens 
que buscam o primeiro emprego e 
mão de obra local, inclusive para 
os cargos de chefia.

A força econômica de Umuarama, 
polo de uma região de 300 mil habi-
tantes, e suas condições estruturais 
pesaram na escolha da cidade para 
uma filial do grupo, segundo o diretor 
Adriano Ferreira. Com a oferta de 7 
mil itens e valorizando a produção 
primária local o Atacadão espera 
causar impacto positivo nos pre-
ços médios da cesta básica, como 
ocorre nas praças onde atua.

Expectativa
A expectativa da empresa é aten-
der entre 70 mil e 100 mil clientes 
por mês, com todos os cuidados 
preventivos na questão de saúde, 
como exige o momento. “A empresa 
demonstra muita organização e a 
escolha do local foi acertada, pois 
estamos implantando ali a Avenida 
Portugal, que vai facilitar o acesso 
dos clientes e a mobilidade em 
geral”, completou o prefeito.

O prefeito conheceu a grande variedade de produtos, as soluções de sustentabilidade do projeto e a política 
de trabalho da empresa

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
3/11 a 3/12 0,5000 0,1159 0,0000
4/11 a 4/12 0,5000 0,1159 0,0000
5/11 a 5/12 0,5000 0,1159 0,0000
6/11 a 6/12 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,21% 25,91 
Vale ON -1,74% 79,84 
ItauUnibanco PN +0,77% 29,98 
Hering ON +6,13% 18,70 
Gol PN +5,36% 25,15 
B3 S/A ON +4,97% 59,60

IBOVESPA: +0,43% 111.878 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 104,59
Libra est. 0,75
Euro 0,83
Peso arg. 81,49

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,3% 5,2410 5,2420 -1,9%
PTAX  (BC) -1,0% 5,2261 5,2267 -2,0%
PARALELO +0,6% 5,0900 5,4800 -2,0%
TURISMO +0,6% 5,0900 5,4600 -2,0%
EURO -0,6% 6,3121 6,3133 -1,0%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (NOV) 1.696,22 1,04 6,44 6,56
Oeste (OUT) 1.715,92 1,78 6,80 7,82

DÓLAR 02/12

Iene R$ 0,0500
Libra est. R$ 6,97
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1344,45 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/12

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 02/12 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 157,00 -7,1% -7,6%
SOJA Paranaguá 161,00 -3,9% 1,9%
MILHO Cascavel 70,00 -6,7% -9,1%

SOJA 1.153,00 -9,00 9,6%
FARELO 389,50 -4,00 3,8%
MILHO 419,00 4,25 5,4%
TRIGO 578,00 12,50 -4,9%

SOJA 144,67 -1,9% -1,7%
MILHO 67,25 -2,0% -1,1%
TRIGO 70,22 -2,6% -6,7%
BOI GORDO 270,81 -0,5% 6,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/12 PR DIA 30d.

Em 02/12 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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Walmor Parente (interino)
Fim das filas

O primeiro dia após 
orientações do Procon 
Municipal às instituições 
bancárias e casas lotéri-
cas, já apresentou dife-
rença. Algumas agências 
colocaram marcações 
e funcionários nas cal-
çadas, para orientar as 
filas. O atendimento foi 
acompanhado pela Vigi-
lância Sanitária. O obje-
tivo é prevenir o contágio 
da covid-19, enquanto a 
cidade enfrenta o maior 
volume de casos posi-
tivos em todo o ano, e 
também que sejam res-
peitados os direitos do 
consumidor, especial-
mente sobre o tempo de 
espera por atendimento.

Na segunda-feira, 30, 
o Procon distribuiu uma 
nota orientadora elabora 
em conjunto com a Vigilân-
cia Sanitária para reforçar 
as medidas de gestão e 
monitoramento das filas, 
o acesso de clientes às 
agências e o atendimento 
nos estabelecimentos do 
Sistema Financeiro. Os 
bancos, assim como as 
casas lotéricas, são res-
ponsáveis por manter a 
organização das filas, o 
distanciamento entre os 
usuários e evitar a aglome-
ração, para evitar a disse-
minação do coronavírus.

Nos primeiros dias 
do mês o movimento 
costuma ser maior, por 
conta do pagamento de 
auxílios emergenciais, 
benefícios sociais, pro-
ventos de aposentados 
e crédito dos salários 

dos trabalhadores. “Nas 
últimas semanas temos 
notado enormes filas nos 
bancos e muitas vezes o 
distanciamento recomen-
dado pelas autoridades 
de saúde não é respei-
tado, bem como os limi-
tes de espera pelo aten-
dimento para os clientes. 
E isso num momento em 
que os casos de Covid-19 
batem recordes em Umua-
rama e praticamente todo 
o Estado”, alertou a secre-
tária municipal de Saúde, 
Cecília Cividini.

O município adotou 
novas medidas restri-
tivas nos últimos dias 
para conter a circulação 
de pessoas nas ruas da 
cidade. A restrição de 
livre circulação voltou a 
vigorar, vários segmen-
tos do comércio tiveram 
o horário de atendimento 
reduzido e novas medi-
das foram determinadas 
por meio de decretos do 
Executivo. A fiscalização 
foi intensificada.

Neste ano, o Procon 
já proferiu 26 decisões 
administrativas contra 
instituições bancárias 
relacionadas a tempo nas 
filas, que foram julgadas 
subsistentes com aplica-
ção de multa, a partir de 
reclamações dos usuá-
rios. Paralelamente, pro-
cessos administrativos 
foram instaurados para 
apurar tempo de espera, 
organização, orientação e 
outros cuidados no trato 
da fila formada na parte 
externa das agências.

Vulnerabilidades e 
incidentes na rede 
O número de ataques 
cibernéticos - incidentes e 
vulnerabilidades - às redes 
do governo cresceu nos 
últimos meses. Conforme 
dados do Centro de 
Tratamento e Resposta a 
Incidentes Cibernéticos 
de Governo (CTIR-Gov), 
vinculado ao Gabinete de 
Segurança Institucional 
(GSI) da Presidência da 
República, este ano já 
foram 2.269 registros de 
vulnerabilidades que, 
após processo de triagem, 
são classificadas como 
fragilidade das redes de 
computadores que permitem 
a “exploração maliciosa e 
acessos indesejáveis ou não 
autorizados”

Notificações 
Além das vulnerabilidades, 
o GSI registra mais de 22 
mil notificações, sendo 5,2 
mil incidentes (eventos que, 
após processo de triagem, 
são caracterizados como 
adverso, confirmado ou sob 
suspeita).

Vazamento 
Entre os incidentes 
confirmados, 324 estão 
classificados como 
“vazamento de informação” 
e mais de mil como “fraude”. 
Em novembro, o órgão 
do GSI emitiu dois alertas 
contra “ações maliciosas 
para criptografar arquivos 
ou bancos de dados de 
instituições”.

Coronelismo
Na carta enviada ao Supremo 
Tribunal Federal contra a 
reeleição dos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
dez partidos afirmam que 
o sistema representativo 
brasileiro não “comporta o 
coronelismo parlamentar”.

Sucessão 
As legendas que assinam o 
documento somam, na Câmara, 
190 deputados - bancada 
alinhada ao líder do PP, Arthur 
Lira, que pretende se lançar à 
sucessão de Rodrigo Maia. O 
Supremo Tribunal Federal decide 
na sexta se Maia e Alcolumbre 
poderão tentar a reeleição.

Vídeo
A reunião da diretoria da 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) na terça, 
1º,  contou com participação 
atípica. O presidente do 
Congresso, Davi Alcolumbre, 
entrou no encontro por 
videoconferência para 
defender a redução da tarifa 
de energia cobrada no Amapá.

Unanimidade 
Foi prontamente atendido: a 
diretoria da Agência aprovou, 
por unanimidade, a redução 
de 4,12% no valor da tarifa 
da energia elétrica no Estado 
para os próximos 12 meses.

Aglomeração 
Alheios ao aumento de casos de 
covid-19, vereadores e prefeitos 
eleitos fazem peregrinação 
pelo Congresso Nacional. Além 
da aglomeração nas filas e nas 
entradas dos anexos, ocupam 
recepções de gabinetes que 
mantêm alguns servidores em 
trabalho presencial. 
 
Importação 
A associação que representa 
importadores de veículos, 
Abeifa, enviou à Secretaria 
Especial de Comércio Exterior 
do Ministério da Economia 
ofício solicitando a redução do 
imposto de importação dos 
atuais 35% para 20%. “O setor 
está no limite da exaustão 
financeira”, diz a entidade.
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O pai do empresário Amaril-
do Mamprim da Silva chegou ao 
distrito de Santa Eliza em 1958 
e ajudou a fundar o distrito de 
Umuarama, contando ao filho 
que nos anos 1970 havia nesse 
pequeno canto do Paraná em tor-
no de 10 mil habitantes e uma 
frota de 22 táxis, espelho do su-
cesso do ciclo de ouro do café. A 
geada negra de 1975 pôs a ter-
mo essa trajetória e hoje em dia 
a localidade à beira da Estrada 
Boiadeira, a BR-487, tem apenas 
2,5 mil habitantes, nenhum táxi e 
nem sinal de celular.

Mamprim tem 51 anos e é pro-
prietário de uma loja de produtos 
agropecuários na comunidade, ao 
lado em um comércio de calçados 

As lembranças de Carlos Francisco 
de Oliveira, 62, dono de um mercado 
e presidente do Conselho Comunitá-
rio de Santa Eliza, espécie de câmara 
de vereadores, também passam pelo 
passado próspero ligado ao café e a 
espera pela consolidação definitiva 
da rodovia na região. A geada negra 
e os anos de poeira e barro forçaram 
mudanças de plano de vida para mi-
lhares de pessoas.

Nascido e criado em Icaraíma, 
município quase limítrofe ao Mato 
Grosso do Sul, ele conta que, mes-
mo com chão batido e os buracos, 
a Boiadeira era fundamental para 
o escoamento da produção de café 
da região. Nessa época (anos 60 e 
70), esse canto, chamado de Nor-
te Novíssimo, já integrava o time 
de 192 municípios paranaenses 

Progresso na região noroeste
dedicados direta ou indiretamente 
à cultura. Apenas Umuarama con-
tava com 150 mil habitantes – atu-
almente são 110 mil.

“Vendíamos café em Umuarama 
porque Icaraíma nem sequer tinha be-
neficiadora, precisava chegar nesse 
entreposto. E todo o comércio era feito 
nessa dificuldade. Era uma eternidade 
para levar o produto até o destino, 
fora a sorte que precisava ter com as 
condições do tempo porque a ligação 
sempre foi marcada pelo areião”, ex-
plica. “O sonho do povo da região é 
essa Boiadeira asfaltada”.

A esperança de pavimentação 
atravessou os anos 1980, 1990, 
2000 e depois de 2010 foi renova-
da com a conclusão do Lote 3 da 
Boiadeira entre Cruzeiro do Oeste 
e Campo Mourão.

Investimentos
O investimento total alcançará 
quase R$ 260 milhões, sendo 
R$ 223,8 milhões bancados pela 
Itaipu Binacional, num convênio 
de sub-rogação do contrato para o 
Departamento de Estradas de Ro-
dagem do Paraná (DER-PR). Ainda 
neste mês todas as partes envolvi-
das assinam todas as vias dos dois 
convênios: o primeiro entre o Dnit 
e o DER-PR, de gestão, e o segun-
do entre o DER-PR e a Itaipu para 
o repasse do dinheiro.
Com esses novos recursos a em-
preiteira contratada promete al-
cançar 250 funcionários operando 
em ritmo acelerado na obra, com 
expectativa de entrega definitiva 
em janeiro de 2022. Enquanto 
isso, o Dnit fará o chamamento da 
empresa que venceu a licitação do 
Lote 2 entre a Serra dos Dourados 
e Cruzeiro do Oeste (serão 37 qui-
lômetros de obras, passando pela 
localidade de Lovat e coexistindo 
com a PR-323).

Obras em 
andamento
A intervenção do Lote 1 da Estrada 
Boiadeira começou a sair do 
papel em 2019 e atingiu 33% em 
novembro, segundo o Dnit, gestor 
e executor do contrato original. 
A licitação envolve revitalizações 
entre Porto Camargo e Icaraíma, 
contorno em Icaraíma e a pavi-
mentação entre Icaraíma e Serra 
dos Dourados, já em Umuarama, 
com outro contorno de 4,5 qui-
lômetros em Santa Eliza. São 46 
quilômetros de obras.
“A rodovia faz parte da bacia do Rio 
Ivaí, que desemboca no Rio Paraná, e 
é importante pela sua contribuição ao 
reservatório da hidrelétrica de Itaipu 
Binacional. Ela é parte de investimen-
tos estratégicos em parceria com o 
Governo do Estado porque temos o 
compromisso de ser propulsores do 
desenvolvimento”, afirma o diretor-
-geral brasileiro de Itaipu Binacional, 
Joaquim Silva e Luna.

e de um boteco onde aposenta-
dos jogam cartas em volta de uma 
mesa de latão, numa cena retirada 
do filme mais clichê sobre o povo 
simples do interior. A Boiadeira, 
que é protagonista dessa história, 
é uma espécie de lembrança diária 
do que o vilarejo poderia ter sido 
se a pavimentação, prometida por 
diversas vozes, tivesse saído do 
papel há mais tempo.

Santa Eliza íntegra o trecho 
3 do Lote 1 da revitalização da 
BR-487. A modernização envol-
ve três partes com intervenções 
distintas entre Porto Camargo e 
Umuarama. As obras começaram 
em abril de 2019, mas dificulda-
des orçamentárias impuseram 
ritmo lento. Neste mês, para en-

cerrar definitivamente a novela, 
o Governo do Estado, o gover-
no federal e a Itaipu Binacional 
acertaram convênio de R$ 223,8 
milhões para concluir a rodovia.

“É mais uma iniciativa de 
grande impacto que consegui-
mos viabilizar no Paraná em par-
ceria com a Itaipu. Essa obra se 
soma à Ponte da Integração Bra-
sil-Paraguai, à duplicação da Ro-
dovia das Cataratas, à ampliação 
da pista do Aeroporto de Foz do 
Iguaçu e recursos que ultrapas-
sam R$ 1,4 bilhão injetados na 
região Oeste”, destaca o gover-
nador Ratinho Jr. “O Paraná será 
um hub logístico da América do 
Sul. A Boiadeira faz parte desse 
planejamento”.

O Governo do Estado, o governo federal e a Itaipu Binacional acertaram convênio de R$ 223,8 milhões para concluir a rodovia

GERALDO BUBNIAK/AEN

Pavimentação da Boiadeira é esperança de prosperidade
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

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

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

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

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

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

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

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

J U N T E - S E  A  N Ó S !   

 

Dupla armada rouba veículo
e mantém vítimas em cárcere

Dois  c r iminosos, 
ainda desconhecidos da 
polícia, praticaram um 
assalto à mão armada 
no final da noite da ter-
ça-feira, em Umuarama. 
O c r ime aconteceu 
no centro da cidade, 
quando uma das vítimas, 
aguardava o socor ro 
para ajudar na manu-
tenção de seu veículo, 
que havia apresentado 
problemas mecânicos.

O assalto, segundo a 
Polícia Militar, ocorreu 
por volta das 23h30, na 
avenida Londrina. Um 
homem, proprietário 
de um Toyota Corolla, 
foi abordado, enquanto 
esperava ajuda, pois 

seu carro havia apresen-
tado alguns problemas. 
Ele foi rendido pelos 
assaltantes.

Logo em seguida o 
‘socorro’ chegou. O con-
dutor do Renault Clio, ano 
1999, placas HRN9E21, 
também foi abordado.

Os reféns foram colo-
cados dentro do Clio e 
levados até uma estrada 
vicinal, onde permane-
ceram por cerca de uma 
hora, até que pediram 
socorro à Polícia Militar.

O Renault foi levado 
pela dupla.

Apesar das diligên-
cias, o carro ano foi loca-
lizado, até o final da tarde 
de ontem.

Durante o cum-
primento de um 
mandado de busca 
e apreensão, no 
final da tarde da 
terça-feira (1º), 
a Polícia Militar 
prendeu em Pérola 
(47 quilômetros 
de Umuarama) 
um homem de 
23 anos, com 
vários anteceden-
tes criminais. Na 
casa do abordado 
(situada à rua 
Manoel Ribas) os 
PMs encontraram 
frações de crack, 

uma balança de precisão, telefone celular, munição de revólver 
calibre 22 e aproximadamente R$ 1 mil reais em dinheiro. O 
homem detido foi conduzido juntamente com a droga, dinheiro 
e pertences, à Delegacia de Polícia Altônia. 

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Se você trabalha em casa ou com algum parente, prepare-
-se para encarar alguns altos e baixos hoje. Preserve o seu 
espaço, mas sem bater de frente com os outros.  Um antigo 
amor pode reaparecer agora e há chance até de reatarem, 
desde que ainda exista paixão entre vocês. 

Touro 21/04 a 20/05
Se deixou para conversar hoje sobre algum assunto com-
plicado no serviço ou com a sua cara-metade, é melhor ter 
cuidado. Lua e Marte vão quebrar o pau na parte da manhã 
e podem provocar mal-entendidos ou discussões. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Não espere que o dinheiro apareça magicamente na sua conta: 
será preciso trabalho duro e até fazer alguns sacrifícios para 
encher o bolso, Gêmeos. Aproveite o astral favorável para pla-
nejar melhor seu orçamento, inclusive em longo prazo. 

Câncer 21/06 a 21/07
Vai ser mais fácil unir e inspirar as pessoas à sua volta desde 
que você não exagere nas críticas. A briga entre a Lua e Marte 
na parte da manhã pode trazer seu lado implicante à tona e 
isso nunca é muito produtivo. 

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
Já que as brigas e desentendimentos não estão descartados. 
Se quiser fazer as pazes com a família, deixe o passado para 
trás e pare de ficar remoendo mágoas antigas. Com a Lua 
trocando likes com Netuno, a vontade de passar mais tempo 
com o mozão tem tudo para crescer. 

Aquário 21/01 a 19/02
Concentre-se em tarefas de rotina e redobre os esforços 
para dar conta das suas obrigações. Quanto mais você 
ralar, mais vai encher o bolso. Faça sua parte e não confie 
demais nos outros. 

Peixes 20/02 a 20/03
Com a Lua iluminando seu paraíso astral, esta quinta promete ser 
mais leve e interessante. A diversão está em alta e você tem tudo 
para viver momentos animados, mesmo no trabalho. Mas nem 
tudo são flores, por isso, redobre a atenção ao lidar com dinheiro.

Não acredite apenas no que as pessoas dizem ou no que você 
consegue ver. Mudanças em casa e no trabalho também devem 
ocorrer com a bênção das estrelas. Livre-se de tudo que não usa 
mais, olhe no fundo dos armários, revise os arquivos do trabalho 
e descarte o que ocupa espaço e não acrescenta nada.

No serviço, a dica é apostar na concentração para dar conta 
das tarefas e evitar o excesso de otimismo. Deixar tudo para a 
última hora é a receita para o desastre. Seu lado sensual fica 
ainda mais evidente e você fará o maior sucesso na conquista! 

A Lua avisa que é hora de reforçar os laços, retomar o contato com 
quem andava longe e colocar o papo em dia. Parceria ou sociedade 
pode ser o melhor caminho para transformar seus sonhos em reali-
dade, seja no trabalho ou em outras áreas da sua vida. 

Cuidar da saúde é uma boa pedida para melhorar sua imagem, 
mesmo que seja apenas praticando exercícios físicos dentro de casa 
mesmo. Aproveite o bom astral para organizar as coisas em casa. 

Você pode fazer bons contatos e até se dedicar aos projetos 
pessoais que deseja terminar, mas deixe para colocar esses 
planos em ação em outro momento. Alguém que mora longe 
pode animar as coisas na conquista, mesmo que o contato 
seja apenas virtual por enquanto. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 19

RSLR
ESCADARIA

IGUALNEON
PIPA

SACUSA
MOLARE

SÃ
ERREROD

PATUAMOFO
LANCHEIRA
ISAIDAD

MMIJTONA
ENCUC

ARC
D

ENSAPATIO
TORTASSC

FANTASTICO
REALEROS

O Velho
Chico

(Geog.)

Cortado
pelos
ratos

O mais
evidente
sinal de
umidade

Aquele
que não
dorme

Vitamina
abundante
no limão

Vazios
por dentro

(?) e vir:
direito do
cidadão

Cupido,
para os
gregos
(Mit.)

Tolera;
admite

Par de na-
morados

Dieta prescrita pelo
nutricionista

Tempero do
churrasco
Antecede

o "E"

(?) Rosa,
atriz

Dada;
concedida

Jogadas
(fut.)

Alvo da
acusação

Gás usado 
em letreiros

Medida
agrária

Culpa;
incrimina
Capital de
Sergipe

Estrutura
composta 
por muitos
degraus

Que tem
a mesma
aparência

Maleta
para a

merenda

2.001, em 
algarismos
romanos

A vogal
do pingo

Deixa o
local

Correspon-
dência

Programa
dominical
da Globo

Verdadeiro

Área da
escola

(?) e qual:
idêntico

Vir à (?):
emergir

Proteção do
livro (pl.)

Papai, 
em inglês
Utensílio
sem valor

Marcha de
manobras
Alguns;
certos

Rodovia
(abrev.)
A mim

(Gram.)
Amuleto
(bras.)

Brinquedo 
voador (pl.)

Os dentes
da masti-

gação

Espessa;
grossa

Bolos em
camadas

Deixar
muito pre-
ocupado
(gíria)

3/dad. 4/néon. 5/densa — patuá. 6/insone. 7/aracaju.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

“Quando Madre Teresa recebeu o Prêmio No-
bel, perguntaram-lhe:  O que podemos fazer a 
fim de promover a paz mundial? Ela respon-
deu:  Voltem para seus lares e amem suas 

famílias.” ( Madre Tereza de Cáculta)

Cereja 
no Bolo

Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 
fazem aniver-
sário -,  Nevil-
ton Alencar, 

Isabela Lujan, 
João Vicente 

de Souza Janu-
ário, Lucimeire 

Pozzobom e 
Wilton Silva 

Longo.  
Da coluna: 
felicidades.

PACIÊNCIA
Há mudanças constantes na vida – a 
vida é um fluxo. Heráclito diz: “você 
não pode pisar duas vezes no mesmo 
rio”. Eu digo a você: “você não pode 
pisar nem mesmo uma vez no mes-

mo rio”. O rio está continuamente se 
movendo. Há altos, baixos, há dias e 

há noites. A paciência consiste em ver 
as coisas de forma que tudo se torne 

uma alegria para você.

ZOOM
Hoje é dia de muitos abraços e parabéns para o médico João Jorge Hellu que co-

memora idade nova -, cercado pelo carinho da  querida Rose Hellu, da família e dos 
amados netos: Manuela, Matheus, Betina e Theodoro

ARQUIVO DE FAMÍLIA
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Fecomércio entrega prêmio 
Mulher Empreendedora!

Em Curitiba, o presidente da Fecomércio e vice-governador  Darci Piana 
entregou o prêmio em cerimônia no anfiteatro da Fecomércio -, No cli-
que: a presidente do Instituto Municipal de Turismo de Curitiba, Tatiana 
Turra Korman (homenagem especial); a empresária de Curitiba, Andreia 
de Morais Menezes (homenageada CMEG Curitiba); a vice-reitora UFPR, 
Graciela Ines Bolzon de Muniz (Destaque na Educação); Darci Piana; a 
coordenadora estadual da CMEG, Cláudia Regina Colpi, e a presidente 

da CMEG Curitiba, Luciana Burko Maciel.

Happy Day
João Vitor Costa Pugas  
comemora 21 anos, nes-
ta quinta-feira (3) ao 
lado dos pais Valmira e 
João Pugas. Da coluna 
nosso abraço.

ARQUIVO FECOMÉRCIO

ARQUIVO PESSOAL

EM FOZ!
 O Sistema Fecomércio Sesc Senac 
PR estará presente no FIT das Ca-
taratas, que acontece desde ontem 

até dia 4 em Foz do Iguaçu. Na 
modalidade mista, a 15ª edição do 
Festival das Cataratas vai contar 
com eventos presenciais e online 
em adaptação à nova realidade 

trazida pelo coronavirus. O evento 
é focado na geração de negócios, 
inovações tecnológicas, ações de 
responsabilidade socioambiental 

e de estímulo à produção e disse-
minação da ciência, impactando 
positivamente toda a cadeia pro-

dutiva do turismo.  
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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



15LOCALUMUARAMA, 3 DE DEZEMBRO DE 2020

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

A Universidade Paranaense 
continua firme na sua proposta 

de facilitar o ingresso do estudante 
em seus cursos superiores. Nesta 
campanha de vestibular estão sendo 
oferecidas mais de cem opções, em 
todas as áreas do conhecimento.

Disputar uma vaga fazendo prova 
on-line vale para todos [menos para 
Medicina, que obrigatoriamente tem 
que ser presencial]. Neste período, 
são as vagas remanescentes que 
estão disponíveis, nas modalidades 
presencial e semipresencial.

Na lista estão excelentes cursos, 
com estrutura laboratorial arrojada, 
todos com projeto pedagógico 
sintonizado com os avanços da 
ciência e as expectativas do mercado 
de trabalho e, claro, ancorados na 
tradição de seriedade dos quase 
cinquenta anos da Unipar. 

EaD UNIPAR   A modalidade 
de ensino a distância da Unipar 
também está com as inscrições 
abertas para o vestibular. A lista de 
cursos também é surpreendente, 
com novidades em opções 
direcionadas para os novos 
tempos: são mais acessíveis que 
os presenciais e semipresenciais, 
mas com toda garantia e alto 
nível que só uma universidade do 
gabarito da Unipar pode oferecer. 
E mais: até o próximo dia 5 tem 
desconto graúdo na matrícula e 
mensalidade! 
Confira em ead.unipar.br.

No Processo Seletivo em Fluxo Contínuo da Unipar você amplia as 
chances de entrar, já no ano que vem, em um curso superior

Inscreva-se e marque o dia e a hora
VESTIBULAR – PROVA AGENDADA

SAIBA MAIS. 
Acesse vestibular.unipar.br ou ligue 0800 601 4031

Administração | Arquitetura 
e Urbanismo  | Biomedicina | 
Ciências Contábeis | Ciências 
Biológicas | Design de Interiores 
| Design de Moda | Direito | 

Confira as opções – 
A Unipar tem para todos 
os sonhos e desejos.
Realize o seu: 
venha para a Unipar!

Educação Física |  Enfermagem 
| Engenharia Agronômica | 
Engenharia Ambiental | Engenharia 
Civil | Engenharia da Computação 
| Engenharia de Software | 
Engenharia Elétrica | Engenharia 
Mecânica | Engenharia Mecatrônica 
| Engenharia Química | Estética e 
Cosmética | Farmácia | Fisioterapia 
| Gestão em Agronegócio | Jogos 
Digitais | Medicina Veterinária | 
Nutrição | Odontologia | Pedagogia 
| Processos Gerenciais | Produção 
Audiovisual | Publicidade e 
Propaganda | Química Industrial | 
Sistemas de Informação | Terapia 
Ocupacional

COMUNICADO DE EXTRAVIO 
DE ALVARÁ 

M L N MATSUMOTO CEROZINO 
- BAR, Empresária (Individual), 
com sede, sito à Avenida Zaeli, 
nº 2.932, Parque San Remo I, 
CEP 87.506-230, na cidade de 
Umuarama, Estado do Paraná, 
devidamente inscrita no CNPJ sob 
nº 13.405.088/0001-73, COMU-
NICA O EXTRAVIO DO ALVARÁ Nº 
29.952

Novo aumento
da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou ontem (2), mais duas mor-
tes decorrentes de complicações por 
causa da covid-19 em Umuarama. 
São dois homens com idades de 45 
e 76 anos, que estavam internados 
em unidades de terapia intensiva dos 
hospitais Cemil e Uopeccan. Agora são 
34 as vítimas da doença na cidade.

Foram divulgados ainda novos 
126 casos positivos da doença, 
sendo 67 mulheres e 55 homens de 
até 85 anos e quatro crianças, que 
elevam para 3.708 o total de pes-
soas com diagnóstico positivo para o 
coronavírus. Desses, 1.584 pacien-
tes se recuperaram, 2.071 estão em 
isolamento domiciliar monitorado 
pelas unidades básicas de saúde e 
19 hospitalizados – oito em leitos de 
UTI e 11 em enfermarias.

Umuarama tem ainda 1.584 pes-
soas com suspeita de infecção pelo 
coronavírus, uma delas internada em 
UTI, três em enfermarias e 1.580 
em isolamento. Subiu para 11.674 
o número de notificações relaciona-
das à pandemia, das quais 6.382 
suspeitas foram descartadas.

Todos os 16 leitos do SUS dispo-
nibilizados para tratamento de Covid-
19 estavam ocupados nessa quarta-
-feira, bem como 19 dos 20 leitos de 
enfermaria, contratados nos hospi-
tais Cemil, Nossa Senhora Aparecida 
e Uopeccan. Segundo a Secretaria 
de Saúde, cerca de 55 umuaramen-
ses estão hospitalizados na cidade 
e em hospitais de outras localidades 
na macrorregião Noroeste.
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Rejeitado pedido para suspender 
eleições de vitalícios no Palmeiras

A Justiça de São Paulo rejei-
tou o pedido de José Apparecido, 
conselheiro do Palmeiras, que 
tentava evitar a eleição de novos 
vitalícios no clube, na próxima 
segunda-feira (07).

A ação de Apparecido era 
baseada na última reunião para 
a mudança no estatuto, na qual a 
maioria dos conselheiros entende-
ram que o Verdão deveria diminuir 
a quantidade de vitalícios.

Esta decisão, porém, não foi 

colocada em prática, dado que, 
para isso, dois terços do conse-
lho deveriam concordar, algo que 
não ocorreu.

Com isso, a Justiça enten-
deu que a ação deve ser julgada 
extinta, pois, ao convocar a elei-
ção, Seraphim Del Grande, presi-
dente do Conselho Deliberativo, 
não cometia qualquer ato contra o 
regulamento. A escolha de novos 
vitalícios no Palmeiras deve ocorrer 
na próxima segunda.

Messi e o Barcelona foram multados 
conjuntamente em 780 euros depois 
que o jogador recebeu um cartão 
amarelo por tirar a camisa do clube 
para prestar homenagem a Diego 
Maradona após fazer um gol na 
vitória de 4 a 0 sobre o Osasuna, 
no último domingo.
Messi, que foi multado em 600 
euros, homenageou o compatriota 
tirando a camisa do Barça e revelando 
uma camisa do Newell’s Old Boys 
que fora usada por Maradona - em 
um gesto que foi elogiado em todo o 
mundo. “Ele nos deixou, mas não está 
indo embora, porque Diego é eterno”, 
escreveu Messi no Instagram.

DIVULGAÇÃO

A Rede Globo não transmitirá o 
Grande Prêmio de Sakhir no domingo 
(6), corrida de estreia de Pietro Fitti-

paldi, neto do bicampeão mundial de 
F1 Emerson Fittipaldi, na formula 1. Ao 
invés disso, a emissora segue com sua 

programação com a rodada do Campeo-
nato Brasileiro de futebol. Pietro subs-
titui Romain Grosjean na Haas depois 

do impressionante acidente do francês 
no último domingo, na primeira volta 
do GP do Bahrein. A transmissão será 
feita pelo Sportv, com a largada pro-

gramada para às 14h10.

Estreia de Pietro 
Fittipaldi

DIVULGAÇÃO
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