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Fiscalização encontra 
resistência de 
comerciantes às 
medidas restritivas 
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Maior índice de contaminados 
pela covid-19 está no comércio
Membros do COE Municipal atualizaram os dados referentes ao monitoramento da covid-19 em 
Umuarama e descobriram que o maior grupo de infectados tem de 20 a 59 anos e o setor com 
mais resultados positivos é o comércio (vendedores), seguido por profissionais de saúde e, em 

menor escala, trabalhadores de setores administrativos, empresários e empreendedores. l Pág. 6

Operação da PF que 
investiga fraudes em 
licitações tem alvo 
em Umuarama 

Afsu passa pelo 
Chopinzinho e encara 
o Foz na semifinal 
do Paranaense 

Higienização
 Enquanto a Secretaria da Justiça notifica empresas de transporte público de passageiros no Paraná para que não deixem 
de fornecer EPIs aos funcionários, em Umuarama, a concessionária mostra atenção. Colaboradores paramentados com os 
equipamentos de proteção fazem a higienização dos veículos a cada troca de linha. No transporte rodoviário, passageiros 

só entram nos ônibus usando máscara e depois de ter a temperatura corporal verificada. l Pág. 9
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Esgoto na planta
Projeto de lei do deputado Reichembach (PSC), prevê que 
novos condomínios e loteamentos no estado possam ser 
comercializados já com ligação à rede coletora de esgoto 
dos municípios. “Aumentar a infraestrutura sanitária no 
Paraná evita a ocupação de leitos por doenças relacionadas 
à falta de tratamento adequado de esgoto, gera economia 
à Sanepar e aos paranaenses, que não precisarão quebrar 
calçadas, asfaltos, muros e paredes das residências caso a 
instalação da rede de esgoto seja feita posteriormente à 
planta inicial”, ressalta.

 Moro não advoga
Sergio Moro, sócio-diretor da Alvarez & Marsal, não 
poderá prestar serviços jurídicos a clientes da consultoria, 
segundo notificação do Tribunal de Ética e Disciplina da 
OAB-SP. Se prestar tais serviços, pode ser alvo de medidas 
administrativas e judiciais. A Alvarez & Marsal trabalha na 
recuperação judicial do Grupo Odebrecht, OAS e outras 
empreiteiras investigadas na Lava Jato, alvos quando Moro 
estava à frente dos processos da Lava Jato, em primeira 
instância. Depois de anunciado sócio-diretor da consultoria, 
Moro disse que a nova função não se caracterizava como 
advocacia e que ele não iria atuar em casos de “potencial 
conflito de interesses”. 

Portas fechadas
Diante do avanço da covid-19 no Paraná, a Alep ampliou as 
restrições e visitantes estão proibidos de acessar o prédio. A 
decisão foi tomada para garantir a continuidade dos trabalhos 
legislativos com a segurança necessária para os poucos 
deputados e servidores que ainda exercem suas atividades 
presencialmente. As sessões plenárias remotas continuam 
sendo realizadas até o dia 16 de dezembro.   

ICMS das bebidas
Chegou a tramitar na 
Assembleia Legislativa, 
proposta do Executivo 
Estadual sobre aumento 
da alíquota do ICMS das 
bebidas de 18% para 
29%. O texto chegou a ser 
analisado pelos deputados 
estaduais. A proposição 
foi criticada pelo diretor 
da fábrica Refrigerantes 
Gold Scrin, Paulo Pagani. 
Em entrevista ao Portal de 
Bebidas Brasileiras, ressaltou 
que o aumento poderia 
provocar o fechamento 
da indústria regional e, 
consequentemente, gerar 
desemprego. “Vai ser uma 
catástrofe, porque a nossa 
carga tributária já é pesada”, 
afirmou.

Fora da pauta
Sensibilizado depois 
das manifestações de 
empresários do ramo de 
bebidas, o governo do 
Paraná, através de suas 
lideranças na Assembleia 
Legislativa do Paraná, 
providenciou pela retirada do 
projeto de sua tramitação. 
De acordo com o deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins, o Governo do 
Estado ‘voltou atrás’, 
fazendo então a retirada 
do projeto em pauta. “Esse 
texto não retornará mais 
à tramitação e deve ser 
reanalisado e até refeito, 
para melhor atender à 
sociedade envolvida e os 
empresários do ramo”, 
explica o parlamentar.
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Diplomação dos eleitos
em Umuarama será virtual

A Justiça Eleitoral de Umuarama 
divulgou edital que proclama os can-
didatos eleitos no município e designa 
a data para diplomação. A solenidade 
será realizada no dia 18 de dezembro, 
às 18 horas, de forma virtual, através 
do aplicativo Zoom.

Conforme divulgado pelo Chefe 
da 089ª Zona Eleitoral de Umua-
rama, Carlos Sérgio Furlan, na 
cerimônia vir tual serão diploma-
dos os eleitos e os três primeiros 
suplentes do par tido nas eleições 

Deputado quer 
punição mais 

rigorosa ao crime 
cibernético

Um projeto de lei do deputado 
federal Luizão Goulart (Republica-
nos-PR) prevê pena de reclusão de 
4 a 10 anos e multa para quem 
invadir dispositivos informáticos 
(computadores, tablets e celula-
res) para obter vantagem ilícita. A 
proposta tramita na Câmara dos 
Deputados. O texto altera o Código 
Penal, que hoje prevê detenção de 
3 meses a 1 ano, e multa, para os 
crimes cibernéticos.

A pena foi incluída pela Lei 
Carolina Dieckmann, que recebeu 
esse nome porque a atriz teve o 
computador invadido e fotos pes-
soais divulgadas na internet.

PENA BRANDA
Para Luizão Goular t, a pena 

atual é branda diante do avanço 
dos crimes cibernéticos. Exem-
plos recentes foram a invasão 
aos computadores do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) e do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
esta ocorrida durante o 1º turno 
da eleição municipal.

“Por  isso,  p ropomos o 
aumento das penas, para que o 
objetivo da lei possa ser alcan-
çado, ou seja, coibir efetivamente 
os crimes cometidos por esses 
marginais, além de colocar nossa 
legislação no mesmo patamar 
das legislações estrangeiras”, 
disse Goular t.

O projeto prevê ainda prisão de 
6 a 12 anos se da invasão resultar 
ao dono do equipamento indisponi-
bilidade de dados ou informações. 

proporcionais. O edital reitera como 
eleitos em Umuarama o prefeito 
Celso Luiz Pozzobom; vice-prefeito, 
Hermes Pimentel da Silva e como 
vereadores Ana Carla Novais dos 
Santos, Antonio Aparecido dos San-
tos, Cleber Marcos Nogueira, Cris-
tiane Gimenes da Silva, Ednei Cus-
tódio da Silva, Fernando Galmassi, 
João Paulo Rodrigues Maciel de Oli-
veira, Mateus Barreto de Oliveira, 
Newton Soares do Nascimento e 
Ronaldo Cruz Cardoso.

Governo prioriza reforma sem 
aumento de impostos

O líder do Governo na Câmara dos 
Deputados, deputado Ricardo Barros 
(PP-PR), afirmou ontem (quinta-feira, 3), 
que a aprovação da reforma tributária é 
uma das prioridades do governo federal. 
“É desejo do presidente a aprovação de 
uma reforma tributária que simplifique e 
modernize os impostos, sem o aumento 
de carga tributária”, disse.

Em julho, o governo federal encami-
nhou à Câmara dos Deputados o seu 
projeto de reforma tributária, propondo 
a criação da Contribuição sobre Bens e 
Serviços – CBS (PL 3887/2020).

Enquanto isso, a assessoria do 
ministério da Economia acompanha 
os trabalhos realizados na Comissão 
Mista da Reforma Tributária, que tem a 
relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB). Os técnicos do Ministério têm 
encaminhando as informações solici-
tadas e emitindo opiniões a respeito 
dos temas em discussão.

Ricardo Barros reforça que o 
governo federal aguarda a publica-
ção do relatório do deputado federal 
Aguinaldo Ribeiro para emitir o seu 
parecer oficial.

Eleição para presidente do TCE-PR 
tem dois candidatos

O Tribunal de Contas do Paraná 
(TCE-PR) elege na segunda-feira (9), 
por meio de voto eletrônico, seus 
dirigentes para o biênio 2021-2022. 
Até o momento, segundo comentá-
rios de ser vidores da Cor te, dois 
conselheiros disputam a cadeira do 
atual presidente, Nestor Baptista. 
São eles: o ex-presidente Ar tagão 
de Mattos Leão e o atual vice-pre-
sidente Fabio Camargo.

Os sete conselheiros escolhe-
rão o presidente, o vice-presidente 
e o corregedor-geral da Cor te do 

TCE-PR. Em vez da tradicional 
cédula de papel, cada conselheiro 
registrará seu voto num aplicativo 
– instalado em computador ou apa-
relho celular – utilizando senha pes-
soal e secreta. Também por meio 
do aplicativo e usando suas senhas 
pessoais, o representante do Minis-
tério Público de Contas (MPC-PR) 
registrará ciência e o presidente 
anunciará o resultado da votação. 
A sessão será transmitida, ao vivo, 
pelo portal do Tribunal, pelo YouTube 
e pelas redes sociais do TCE-PR.
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Gás mais caro

O preço do gás de 
cozinha, o GLP, está 5% 
mais caro desde ontem 
(3), nas distribuidoras. 
A informação do reajuste 
foi repassada pela Petro-
bras e o preço médio às 
revendedoras será equi-
valente a R$33,89 por 
botijão de 13 kg.

Com o reajuste, o pro-
duto passa a acumular no 
ano alta média de 21,9%, 
ou R$6,08 por botijão. “Os 
preços de GLP praticados 
pela Petrobras seguem a 
dinâmica de commodities 
em economias aber tas, 
tendo como referência 
o preço de paridade de 
importação, formado pelo 
valor do produto no mer-
cado internacional, mais 
os custos que importado-
res teriam, como frete de 
navios, taxas portuárias e 
demais custos internos 
de transpor te para cada 
ponto de fornecimento. 
Esta metodologia de pre-
cificação acompanha os 
movimentos do mercado 
internacional, para cima 
e para baixo”, informou a 
Petrobras.

A estatal destacou que, 
de acordo com dados da 

Agência Nacional do 
Petróleo, Gás e Biocom-
bustíveis (ANP), 43% do 
preço ao consumidor final 
corresponde atualmente à 
parcela da Petrobras e os 
demais 57% traduzem as 
parcelas adicionadas ao 
longo da cadeia até clien-
tes finais como tributos e 
margens brutas de distri-
buição e revenda.

Segundo pesquisa da 
ANP, na última semana de 
novembro o preço médio 
do botijão praticado no 
país era de R$73,22. 
Os preços, no entanto, 
são livres, e variam nos 
postos de venda aos 
consumidores.

“Ao longo do ano, 
refletindo as reduções e 
as variações do mercado 
internacional, a Petro-
bras reduziu os preços 
de venda do GLP às com-
panhias distribuidoras, 
chegando a uma variação 
acumulada de -21,4% em 
maio (-5,96 R$/ botijão de 
13 kg). Da mesma forma, 
os preços acompanharam 
a recuperação do mercado 
internacional, também 
sendo influenciados pelo 
câmbio”, acrescentou.

ANP pesquisou e descobriu que em novembro o preço médio do botijão praticado 
no país era de R$ 73,22

DIVULGAÇÃO

“Salvação da lavoura” 
O agronegócio é peça-chave 
para que o Brasil possa ser 
celeiro do mundo. O agro 
brasileiro foi calcado no 
empreendedorismo, em 
políticas de crédito e fomento, 
parcerias público-privadas 
e pesquisa e inovação de 
ponta, criando uma história 
de sucesso. O agro foi o único 
setor com desempenho 
positivo na pandemia, a 
“salvação da lavoura” nacional.

Sem efeitos
O Paraná está entre os 
estados brasileiros que mais 
exportaram produtos do 
agronegócio. Segundo a 
Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento), a safra 
deste ano foi ótima, e chegou 
a 41,1 milhões de toneladas, 
11,3% a mais que a anterior. 
O setor tem sentido pouco, 
ou quase nada, os efeitos 
da pandemia do novo 
coronavírus. O agronegócio 
tem tudo para continuar 
sendo um setor de destaque. 

Cenário atual
Em análise sobre o cenário 
político atual, o procurador 
Deltan Dallagnol destaca 
que o motivo de apoiadores 
de direita e instituições 
centrarem artilharia na 
maior operação de combate 
à corrupção da história do 
País - Lava Jato - é o temor de 
que o ex-juiz Sergio Moro se 
candidate nas eleições de 2022.

Indeciso
A menos de dois anos da 
disputa de 2022, o ex-juiz da 
Lava Jato começou há meses 
a construção de sua persona 
para se apresentar como 
político viável eleitoralmente 
e porta-voz de um discurso 
contrário à polarização 
que rachou o país em 
2018. Moro se declara 
ideologicamente como de 
centro-direita e não assume 

publicamente a intenção de 
ser candidato.

Estratégias
Ratinho Júnior (PSD) destacou 
que o sucesso da legenda nas 
eleições municipais deste ano 
se dá pelo bom desempenho 
do governo e a estratégia 
de tirar de outros partidos 
candidatos bem avaliados, 
fortalecendo o PSD. Ratinho 
afirma que a escolha dos 
candidatos e dos políticos 
foi feita de forma planejada, 
“vislumbramos esse resultado”.

Polêmica reeleição 
O líder do Podemos, 
senador Alvaro Dias, leu 
uma manifestação oficial do 
partido contra a possibilidade 
de reeleição dos presidentes 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
e da Câmara, Rodrigo Maia, 
para os mesmos cargos 
em 2021. O assunto está 
mexendo com os leões 
do Congresso Nacional. A 
Constituição Federal proíbe a 
recondução de membros das 
Mesas Diretoras do Senado e 
da Câmara em duas eleições 
consecutivas. A exceção 
admitida pelo STF é quando 
as eleições ocorrem em 
legislaturas diferentes.

Segue a polêmica
Depois da divulgação da nota 
contra a reeleição de Davi 
Alcolumbre (DEM), colegas 
do presidente do Congresso 
decidiram apoiar o seu 
projeto. O senador Omar Aziz 
(PSD-AM) divulgou uma carta 
para defender o direito de 
Alcolumbre. Segundo ele, a “tese 
de reeleição na democracia 
brasileira encontra-se 
consolidada”. Contudo, de 
acordo com a Constituição, 
os presidentes das duas casas 
do Congresso não podem ser 
escolhidos para o cargo duas 
vezes seguidas. Uma possível 
mudança na regra será julgada 
pelo STF a partir de sexta-feira.
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Fiscais da Covid encontram 
resistência de comerciantes

A Guarda Municipal e fiscais da Vigi-
lância Sanitária (Covisa) seguem firmes 
na fiscalização do cumprimento aos 
decretos municipais que determinaram 
situação de emergência em saúde e 
estabeleceram medidas para o enfren-
tamento à pandemia de coronavírus que 
infectou mais de 3.700 umuaramenses 
até o momento e já causou 34 mortes 
relacionadas à covid-19. O quadro é 
agravado pela superlotação dos leitos 
hospitalares e pela falta de profissionais 
médicos, enfermeiros e auxiliares para 
o tratamento dos doentes.

As medidas visam conter a circula-
ção de pessoas pela cidade e reforçar 
as medidas preventivas, tanto indivi-
duais quanto coletivas, para reduzir a 
transmissão do vírus. Nesse aspecto, 
a fiscalização tem trabalhado todos 
os dias visitando estabelecimentos 

SEU PRÓXIMO 
ENCONTRO 
PODE SER
COM O 
CORONAVÍRUS.

O coronavírus está em todo lugar.
Não participe de aglomerações. 
Você é responsável pela sua saúde 
e das pessoas à sua volta.

comerciais, industriais, prestadores 
de serviço, instituições e entidades. 
Na terça-feira, 1º, foram orientados 
trabalhadores da construção para o 
uso da máscara, fechados bares que 
descumpriam o decreto na Estação 
Rodoviária, orientados lojistas das ave-
nidas Paraná, Brasil e Rolândia sobre 
o horário de funcionamento, bem como 
em mercearias da Praça Tamoio e pes-
soas consumindo bebida na Avenida 
Rio Grande do Norte.

As equipes fizeram orientação con-
forme denúncias recebidas por telefone 
por comerciantes e da população em 
geral em mais de 20 estabelecimen-
tos de todos os gêneros, fiscalizaram 
a falta de álcool gel nos caixas eletrôni-
cos das agências do Itaú, comércio de 
espetinhos e bebidas dentro de posto de 
combustível e pessoas supostamente 

infectadas trabalhando em indústria. 
Houve denúncias improcedentes de 
bares abertos fora do horário determi-
nado e algumas notificações por irregu-
laridades, totalizando 30 ações.

Na quarta-feira a central recebeu 
denúncias de panificadoras, quiosque 
e lojas, que foram fiscalizadas e orien-
tadas. Algumas empresas realizavam 
serviços internos fora do horário, houve 
flagrante de panfletagem (proibido), 
denúncias de bares abertos (inclusive 
na Rodoviária), aglomeração em esta-
belecimento atacadista e em igrejas, 
tabacarias e sorveterias funcionando 
além do horário, totalizando 42 ações 
ao longo do dia, o que caracteriza ainda 
resistência de grupos de comerciantes 
às medidas determinadas pelo municí-
pio para controlar a disseminação do 
coronavírus entre a população.
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COE apresenta quadro da 
pandemia e reforça apelo

O Centro de Operações de 
Enfrentamento à Covid-19 (COE 
Municipal) se reuniu ontem (3), 
para apresentar números recen-
tes da pandemia em Umuarama 
e contou com a presença do pre-
sidente da Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama 
(Aciu), Orlando Santos, membros 
da diretoria, representantes do 
comércio e dos feirantes.

O COE é formado por médicos 
especialistas, representantes dos 
hospitais, do Ministério Público, da 
12ª Regional de Saúde, do governo 
municipal e presidido pela secretá-
ria de Saúde, Cecília Cividini, quem 
atualizou os dados, informando 
que ontem o maior grupo de infec-
tados tinha idade entre 20 e 59 
anos. O setor com mais resultados 
positivos é o comércio (vendedo-
res), seguido pelos profissionais de 
saúde e em menor escala trabalha-
dores de setores administrativos 
e empresários/empreendedores. 
Umuarama tem hoje 34 óbitos 
confirmados, dos quais apenas 
oito não tinham comorbidades. Já 
a área da 12ª RS (21 municípios) 
tem 77 mortes por Covid-19.

Na última semana foram reali-
zados 918 exames em Umuarama. 
Diariamente, pelo menos três 
pacientes positivos são transpor-
tados pelo município para hospi-
tais de outras regiões – em alguns 
dias foram até oito pacientes – e 
devido à falta de leitos algumas 
pessoas esperam vagas por até 
24h em macas no Pronto Atendi-
mento. O Ambulatório de Síndro-
mes Gripais fez 1.355 atendimen-
tos entre 26/11 e 2/12, dos quais 
20 pacientes foram encaminhados 

para internamento.
Servidores dos PA 24h e do 

ambulatório explicaram a situação 
atual e a dificuldade com a falta de 
funcionários, afastados por conta 
de contaminação. Representantes 
dos hospitais que possuem ala 
Covid também relataram a falta 

de enfermeiros, técnicos em enfer-
magem e médicos, afastados após 
testarem positivo ou por suspeita, 
e também o desafio de trabalhar 
com ocupação total de leitos de 
UTI e enfermaria. Hoje, cerca de 
40 profissionais estão de ates-
tado nos hospitais.

Mais de mil consultas
Na Secretaria de Saúde a situação não é diferente. O diretor de 

Atenção Primária, Elizeu Ampessan, disse que as baixas já causaram a 
suspensão no atendimento de quatro postos de saúde. A média diária de 

consultas que era de 800, antes da pandemia, subiu para mais de 1 mil 
na epidemia de dengue e manteve-se alta com a covid-19. “Hoje esta-

mos atendendo cerca de 1.150 pacientes por dia, fora os atendimentos 
do ambulatório. Dos 380 servidores das 25 UBS, apenas em novembro 
30 positivaram e no total cerca de 60 estão afastados do serviço, tam-

bém por suspeita ou pertencer a grupos de risco. Os fechamentos visam 
organizar o atendimento com os funcionários que restam para garantir 

atenção ao usuário e mais segurança para todos”, resumiu.

O setor com mais casos positivos é o comércio (vendedores), depois os profissionais de saúde e em menor escala 
trabalhadores de setores administrativos
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reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Walmor Parente (interino)
Flexibilização
no comércio
Durante a reunião do 

COE Municipal (Centro 
de Operações de Enfren-
tamento à Covid-19), 
o presidente da Aciu 
(Associação comercial, 
Industrial e Agrícola de 
Umuarama), Orlando 
Luiz Santos entregou um 
ofício com pedidos dos 
comerciantes para flexi-
bilizar horários determi-
nados no último decreto 
municipal. O documento 
também pede para que o 
COE disponibilize maior 
atenção para outros 
seguimentos que teriam 
sido mais penalizados 
com as medidas tomadas 
na última decisão.

As sugestões foram 
acolhidas e serão estuda-
das pela câmara técnica 
do COE para embasar 
novas orientações ao Exe-
cutivo. “A situação é crítica 
e precisamos da colabora-
ção de todos, do comércio, 
do setor de serviços e 
especialmente da popula-
ção, tomando as medidas 
preventivas. O número de 
casos ainda está muito 
alto e a superlotação dos 
hospitais agrava ainda 
mais o quadro”, finalizou 
Cecília Cividini.

No  i n í c i o  des ta 
semana, membros do 
COE abriram espaço para 
requisições a serem ava-
liadas. Aproveitando a 
oportunidade, Santos fez 
o comunicado e ontem 
protocolou o pedido dos 
comerciantes, para que 
sejam feitos ajustes 

nos horários das 9h às 
19h/20h, de segunda 
a sexta, e das 9h às 
13h aos sábados para 
o comércio tradicional. 
Abertura das padarias às 
6h, de segunda a sábado. 
Abertura de bares, restau-
rantes e similares até 22h, 
mas com proibição de 
venda de bebidas alcoó-
licas a partir das 14h, 
sob pena de cassação de 
alvará e multa pesada. 
Proibição de mesas em 
calçadas e aglomeração 
nos arredores e atenção 
redobrada na fiscalização 
de filas em casas lotéri-
cas e agências bancá-
rias e atendimento deli-
very até 22h, com única 
exceção dominical para o 
expediente farmacêutico.

“Notamos em várias 
localidades que, com 
alguns ajustes, tendo o 
consumidor mais tempo 
para realizar compras 
com segurança, é possível 
minar as aglomerações. 
Mas, claro, não é possível 
tolerar o desrespeito às 
medidas mais efetivas: 
máscara, álcool e distan-
ciamento”, complementa 
o presidente da Aciu.

As ideias serão com-
piladas e avaliadas pelo 
COE, bem como a aspi-
ração dos feirantes, que 
requerem a realização 
de pelo menos duas 
feiras semanais, dada 
a escala de prejuízo no 
período recente e o ine-
quívoco apelo de ativi-
dade essencial.

Vacina
A indefinição sobre a 
liberação de recursos pode 
comprometer o cronograma 
de produção da vacina 
contra a covid-19. A Fiocruz 
(Fundação Oswaldo Cruz) 
vai precisar de R$ 2 bilhões 
em recursos adicionais para 
assegurar mais 110 milhões 
de doses do imunizador que 
está sendo desenvolvido em 
conjunto com a farmacêutica 
AstraZeneca e a Universidade 
de Oxford. A Fiocruz já 
recebeu R$ 3,6 bilhões que 
foram investidos nas primeiras 
100 milhões de doses. Os 
recursos também financiaram 
a produção de 11,7 milhões 
de testes moleculares para a 
detecção do vírus. 

Alerta
O alerta da Fiocruz chegou à 
Comissão Externa da Câmara 
que avalia as ações contra a 
covid-19. Dois projetos (PL 
4078/20 e PLP 226/20), que 
estendem até o fim de 2021 a 
possibilidade de transferência 
de recursos da União para ações 
de combate ao coronavírus, 
seguem parados na Câmara.

Doses
As primeiras 30 milhões de 
doses devem ser entregues 
em fevereiro de 2021 e 
mais 70 milhões de março a 
julho, prevê a Fiocruz. Outras 
110 milhões de doses da 
vacina, que dependem da 
liberação de recursos, serão 
produzidas ao longo do 
segundo semestre de 2021.

Plano  
O ambicioso plano de 
privatizações anunciado pela 
equipe econômica do governo 
terá pela frente dificuldades 
no Congresso Nacional, além 
de muita resistência dos 
trabalhadores. A intenção do 
ministro Paulo Guedes é realizar 
nove privatizações em 2021, 
entre as quais as de estatais 
como Eletrobras e Correios. 

Eletrobras  
Tida como prioritária para este 

ano, a privatização da Eletrobras 
patina. Foi enviada pelo governo 
ao Congresso em novembro de 
2019. Mais de um ano depois, 
ainda não há comissão para 
dar início à tramitação da 
proposta e nem relator.  

Assédio
O presidente Jair Bolsonaro 
tem avisado a líderes 
partidários que só deve 
decidir sobre sua filiação 
à nova legenda após as 
eleições na Câmara e no 
Senado, em fevereiro.

Reeleição 
Doze senadores defendem a 
alternância de poder e pedem 
que o Supremo Tribunal 
Federal rejeite a possibilidade 
de reeleição dos presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), e do Senado, Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). É a 
segunda carta de apelo ao 
STF. A primeira foi assinada 
por dez partidos da Câmara.

Manobra
Um dos signatários, o senador 
Eduardo Girão (Podemos-CE) 
afirma que a Constituição 
Federal, em seu texto, “proíbe 
expressamente essa manobra 
política”. O STF inicia hoje o 
julgamento virtual da ação 
que questiona a possibilidade 
de reeleição de Maia e 
Alcolumbre.

Bomba
Chegou ao Senado uma ideia 
legislativa com sugestão para 
o Brasil ter bomba atômica. 
Foi apresentada pelo cidadão 
paranaense Vito Pascaretta e 
recebeu, até agora, 27,9 mil 
apoios - número suficiente 
para virar projeto. Vito alega 
que o Brasil precisa da bomba 
“para dissuadir interferência 
estrangeira em nosso 
território nacional”. 
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Ação da PF que apura fraude em 
licitações tem alvo em Umuarama

A Polícia Federal deflagrou na 
manhã de ontem (quinta-feira, 3), 
a fase operacional da ‘Operação 
Café Expresso’, que teve como 
principal objetivo, investigar des-
vios de recursos públicos oriundos 
da União, repassados para a Prefei-
tura de Pinhalão/PR. Os recursos 
foram disponibilizados para serem 
aplicados na construção de obras 
públicas naquele município, que 
fica situado a pouco mais de 440 
quilômetros de Umuarama, cidade 
onde um dos mandados judiciais 
de busca foi cumprido.

O Ministério Público Federal 
(MPF) e a Controladoria Geral da 
União (CGU) colaboraram com as 
investigações.

De acordo com a Polícia Federal, 
cerca de 75 agentes foram empre-
gados no cumprimento de 27 man-
dados judiciais, sendo que 4 deles 
eram prisão temporária e outros 23 

de busca e apreensão, que foram 
desencadeados nas cidades de 
Pinhalão, Joaquim Távora, Pinhais 
e Tomazina, além de Umuarama. 
Ainda foram cumpridas ordens 
judiciais nas cidades de Garça, em 
São Paulo e Varginha, em Minas 
Gerais. As ordens foram expedidas 
pela 9ª Vara Federal de Curitiba.

Foram investigados seis proje-
tos implementados no município 
de Pinhalão, no período de 2010 
a 2015, em que foi envolvida a apli-
cação de R$ 13 milhões em recur-
sos disponibilizados pela União.

A Polícia Federal estima que 
foram desviados entre R$ 3 e 
4 milhões.

“Trata-se da fase ostensiva da 
investigação que busca colher mais 
evidências dos crimes de fraudes à 
licitação, peculato, corrupção pas-
siva e ativa, lavagem de dinheiro e 
organização criminosa”, explica o 

delegado Luciano Torres.
Também foi apurado nas investiga-

ções a existência de indícios de que os 
contratos firmados entre a prefeitura 
e as empresas envolvidas foram 
mal executados, não foram fisca-
lizados corretamente e as sobras 
dos recursos dos projetos voltaram 
para membros da organização.

“Apuramos que as licitações 
eram direcionadas para empresas 
do grupo, indícios de superfatura-
mento e de desvios de recursos da 
União com o repasse das sobras 
dos recursos para as próprias 
empresas”, explicou o delegado.

Em Umuarama uma empresa de 
assessoria técnica em engenharia 
foi o alvo do mandado de busca.

O nome da operação é em alu-
são à principal atividade econô-
mica da região em que se situa 
a cidade em que teriam ocorrido 
os crimes investigados.

EM Umuarama empresa de assessoria técnica em engenharia foi o alvo do mandado de busca

DIVULGAÇÃO
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Seju notifica empresas de 
transporte para que deem EPIs

A Secretaria da Justiça, Famí-
lia e Trabalho, através do Depar-
tamento de Defesa dos Direitos 
Fundamentais e Cidadania, está 
notificando, desde ontem (quinta-
-feira, 3) as empresas de trans-
por te público municipal de pas-
sageiros para que não deixem de 
fornecer EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) para todos 
os trabalhadores e colaboradores 
visando a segurança sanitária na 
realização das atividades.

O documento pede ainda que 
seja disponibilizado álcool em gel, 
nível 70%, para o uso dos traba-
lhadores e colaboradores, seja no 
embarque, trajeto e desembarque.

De acordo com o secretário 
da Justiça, Família e Trabalho do 
Paraná, Ney Leprevost, os profis-
sionais que trabalham com trans-
porte público precisam de toda 
assistência para poder fazer seu 
trabalho com segurança. “Os 
motoristas de ônibus, cobrado-
res, taxistas e motoristas de apli-
cativos estão na linha de frente 
neste momento de agravamento 
da pandemia para não deixar nin-
guém a pé. Nada mais justo que 
eles trabalhem com toda proteção 
necessária para evitar a contami-
nação”, disse o secretário.

O documento foi motivado por 
reclamações de trabalhadores do 
transporte coletivo. Segundo eles, 
algumas empresas não estariam 
mais fornecendo EPIs aos motoris-
tas e cobradores de ônibus.

PROTEGIDOS
Em Umuarama, de acordo com 

o presidente do Sintrau – Sindi-
cato dos Trabalhadores e Condu-
tores em Transportes Rodoviários 

e Anexos de Umuarama, os profis-
sionais que atuam no transporte 
urbano, estão trabalhando com 
os EPIs cedidos pela empresa 
Viação Umuarama. “Os motoris-
tas utilizam as máscaras e, em 
todos os carros (ônibus) existe 
um frasco com álcool que é dei-
xado à disposição, tanto dos 
funcionários, quanto dos pas-
sageiros”, conta Hailton Gon-
çalves, presidente do Sindicato.

Ainda de acordo com Gonçalves, 
nos carros que atuam no trans-
porte rodoviário, os motoristas e 
cobradores estão munidos, além 
do álcool e máscaras, também de 

um termômetro digital, que mede 
a temperatura de cada um dos 
passageiros, no ato da retirada do 
ticket para adentrar ao ônibus.

“Estamos acompanhando se 
as empresas estão tomando as 
medidas necessárias para com-
bater a disseminação do corona-
vírus e vemos que todas as pre-
cauções estão sendo seguidas. 
Inclusive, no transpor te urbano, 
quando o ônibus termina sua 
linha, e retorna ao terminal para 
aguardar nova saída, a par te 
interna do veículo é totalmente 
higienizada antes da entrada do 
primeiro passageiro”, ressalta.

USANDO máscara, funcionária da concessionária faz a higienização no interior do ônibus em Umuarama

ALEX MIRANDA
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Requisições ao COE
O presidente Orlando Luiz Santos e outros 
diretores compilaram manifestações de 
um número significativo de associados 
e repassaram ao Centro de Operações 
de Enfrentamento à Covid-19 (COE) sob 
a forma de requisições que certamente 
podem contribuir para o aprimoramento 
dos protocolos preventivos em vigência.

Adequações
Em síntese, a Aciu requer normalização 
dos horários de atividades como 
mecanismo para coibir aglomerações. 
Mediante análise de experiências 
interessantes em diversas cidades, 
é perceptível a melhor aplicação 
do ‘beabá’ (máscara, álcool e 
distanciamento) e a ambiência mais 
aconchegante para os consumidores.

Natal
A Aciu põe em prática a campanha de 
Natal, adequada ao momento. Dada a 
ausência de ícones consagrados, como o 
próprio Papai Noel, e da sempre belíssima 
iluminação temática que abrange vias 
e praças, a entidade sugere fortemente 
a decoração caprichada dos ambientes 
internos e vitrines. Marcaremos presença 
como nunca nas redes sociais, com um 
vídeo especialmente concebido para a 
época, diversas mensagens que aliam 
responsabilidade aos atrativos ímpares do 
nosso comércio e muito mais.

Turma quase fechada
Estamos perto de fechar a primeira 
turma do curso de técnico em comércio 
coordenado pelo colégio estadual 
Vereador José Balan, pioneiro no 
Estado. O projeto conta com o respaldo 
da Aciu. A entidade está empenhada na 
divulgação. Se puder, divulgue também. 

Informações pelo telefone (44) 3622-
1872. O link para as inscrições é https://
forms.gle/qRzP48EdnqkSYBiS7.

Ótima impressão
O início das atividades da rede Atacadão é 
destaque na agenda regional. Construída 
em curto espaço de tempo – cerca de 150 
dias – a unidade local tem 4.900 m²  e 215 
vagas de estacionamento (103 cobertas). Não 
houve inauguração, para evitar aglomeração 
por conta da pandemia de coronavírus. 
Além de gerar centenas de empregos diretos 
e indiretos, o Atacadão oferece grande 
variedade de produtos (mix com mais 7 mil 
itens). A expectativa da empresa é atender 
entre 70 mil e 100 mil clientes por mês.

Boiadeira
O distrito de Santa Eliza integra o trecho 
3 do Lote 1 da revitalização da BR-487. A 
modernização envolve três partes com 
intervenções distintas entre Porto Camargo e 
Umuarama. As obras começaram em abril de 
2019 e ganham fôlego agora, graças à soma 
de esforços por parte dos governos estadual, 
federal e Itaipu Binacional, via convênio de R$ 
223,8 milhões para concluir a rodovia.

Orgulho
Umuarama concentra um polo importante 
de produção de portas, janelas e estofados. 
O Sindicato das Indústrias Moveleiras, 
Marcenarias e Afins de Umuarama e Região 
(Simur), contabiliza cerca de 30 empresas do 
ramo moveleiro, madeireiro e de estofados 
que, juntas, empregam diretamente 2.800 
pessoas. Produtos só encontrados no complexo 
ou em fornecedores mais especializados 
constituem um senhor diferencial.

Vale o registro
Registramos aqui a mais recente atualização 
do cronograma de obras visando a 

modernização da PR-323, no trecho 
que diz respeito ao perímetro urbano 
de Umuarama. Segundo o governo 
do Estado, O trevo Gauchão será 
transformado em um grande viaduto de 
duas alças a partir de 2021. Ele é uma 
das quatro partes integrantes – e a mais 
simbólica – do edital de licitação. Abertura 
de propostas no próximo dia 16.

Complemento
Haverá duplicação nos 4,4 km que 
separam o Gauchão e o acesso a Mariluz, 
no entroncamento com a PR-468, vias 
marginais com acessos à rodovia principal, 
além da intersecção em desnível no trevo 
de Mariluz. O investimento será de R$ 81 
milhões. Na altura do Gauchão, a rodovia 
será rebaixada de 7 a 8 metros, preservando 
o alinhamento e os acessos dos 
empreendimentos que ficam nas margens.

100% digital
A abertura de processos na Junta 
Comercial passou a ser realizada apenas 
no formato digital no dia 1º de dezembro. 
As cerca de 1,2 mil solicitações recebidas 
diariamente não são mais aceitas 
fisicamente. A medida faz parte do 
projeto Junta 100% Digital, em parceria 
com o Programa Descomplica, que facilita 
e desburocratiza os processos, reduz 
prazos, aumenta a segurança jurídica e 
moderniza o registro empresarial.

Fortalecimento
A preparação dos empresários, em diversos 
campos da gestão, é um fator fundamental 
para obter bons resultados. Mas, não é o 
suficiente. Outras condições também podem 
contribuir para o sucesso dos pequenos 
negócios, como políticas públicas favoráveis, 
acesso ao crédito, desburocratização, acesso 
a mercados, inovação, associativismo e 
educação empreendedora. Neste sentido, 
o Sebrae/PR tem uma linha de atuação 
dedicada ao ambiente de negócios. São 
ações e programas que impactam no 
desenvolvimento dos empreendimentos e, 
por consequência, das pessoas. Saiba mais no 
portal do Sebrae - https://bit.ly/2VvTF2m.

“Tudo que você precisa fazer é mover 
as pessoas só um pouquinho para 
mudanças acontecerem. Não precisa ser 
algo enorme” -. Viola Davis

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sextou, Áries, e as estrelas indicam que você tem tudo para 
se divertir muito hoje, especialmente na companhia de pes-
soas mais jovens. Quem trabalha em casa pode ter dificul-
dade para se concentrar no serviço por causa da interferência 
da família ou das obrigações domésticas. 

Touro 21/04 a 20/05
Seu lado comunicativo e falante pode agitar as coisas logo 
cedo, inclusive no trabalho. Trocar informações e aprender 
mais, sobre qualquer assunto, é uma boa pedidas para esta 
sexta, Touro. Há chance de se reaproximar de um grande 
amor do passado e até reatar o romance se ainda houver 
química entre vocês. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
A Lua avisa que será preciso redobrar a atenção logo cedo e 
analisar bem qualquer proposta que surgir se quiser equilibrar 
as contas e evitar problemas. Faça tudo direitinho e pode 
conseguir vantagem em um negócio. 

Câncer 21/06 a 21/07
Faça um esforço para ser mais compreensiva e tente se 
colocar no lugar do outro, especialmente se trabalha em 
equipe ou tem sociedade com alguém. A possessividade 
deve crescer e causar atritos, seja nas amizades ou nos 
assuntos do coração. 

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
Se cada um focar apenas nas diferenças, vai ser difícil resol-
ver tarefas que exigem trabalho em grupo. Concentre-se no 
que precisa fazer e aproveite para tentar algo diferente. 
Aposte na sedução para apimentar a intimidade no romance 
e faça o possível para afastar as tortas de climão. 

Aquário 21/01 a 19/02
A saúde pode passar por alguns altos e baixos graças à 
oposição da Lua com Júpiter. Você pode estar cheio de ficar 
em casa, longe de todo mundo, mas precisa encontrar um 
meio-termo se quiser manter a sanidade e matar a saudade 
dos amigos e familiares sem colocar a sua saúde em risco. 

Peixes 20/02 a 20/03
Talvez precise adaptar alguns planos e mostrar jogo de cintura se 
quiser dar conta das obrigações. Faça sua parte, mantenha o foco 
e mostre sua competência! Pode ser necessário deixar os seus 
interesses de lado e fazer alguns sacrifícios para apoiar o seu amor.

A Lua entra em Leão mais tarde e o astral do dia se torna 
mais leve e animado. Você tem um pique de causar inveja 
a qualquer um e isso fica ainda mais evidente agora. Tudo 
o que é demais faz mal e quem paga a conta é o seu corpo. 

Lua e Júpiter trocam farpas e esse astral pesado pode respingar 
no serviço: não confie em qualquer um e tenha cuidado na hora de 
lidar com gente falsa. Na dúvida, ouça o que diz o seu sexto sentido. 

Seu sexto sentido se torna mais forte e pode dar uma mãozinha se 
você tiver que tomar algumas decisões importantes. Na dúvida, peça 
o apoio da família ou consulte a opinião de alguém mais experiente. 

Assuntos antigos podem vir à tona e exigir mais empenho da sua 
parte para contornar os problemas e dar conta do serviço. Quem 
trabalha em home office pode ter dor de cabeça com a família se 
intrometendo no seu espaço ou exigindo atenção o tempo todo. 

Quando a irritação falar mais alto, respire fundo para não dizer 
algo no calor do momento e se arrepender mais tarde. Outra 
dica para começar o dia com pique total é adotar hábitos 
saudáveis e cuidar melhor do corpo. 

Solução

BANCO 20
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DIMINUTIVO

TADRENAR
CURARUELA
ELENCOCE

OSSONOP
EIBOLOR

OLEODESOJA
EDSONGT

SIT
IOSCIPO

TAELISA
MOROSATIL

RVCIANO
BAIANASEN

LELEORLA
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como

"patinho"
(Gram.)

Golpe
com a
mão

fechada 

Instru-
mento da
bateria
(Mús.)

Odair
José,
cantor

brasileiro

Publicar
(o livro) 

(?) Arantes
do Nasci-
mento:
Pelé

Meio de 
locomoção
de Tarzã

(HQ)

Local do
velocí-

metro no
carro

Espécie
de verniz

para
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Pequena 
proprie-

dade rural
(pl.)

Material
da tenda
do circo

Vogais
de "filé"

O azul
esver-
deado
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de "encar-

regar"

(?)
marítima,
faixa do
litoral

Conjunto
de atores

Substância
usada em

fritura

Compo-
nente do
esqueleto

Lenta;
demorada

Raio
(abrev.)

Nascidas
na Bahia
Maluco
(bras.)

O sinal
"~"

Selo de
qualidade

(?) Lucin-
da, atriz 
A forma
da elipse

O mesmo 
que "mofo"
Medidas
de bebida

Nome da
letra "C"
Eu e os
outros

Impa-
ciente
Beco;
viela

Remover
o excesso 
de água em
terrenos 

Big (?),
cartão-

postal de
Londres

Fenômeno o-
ceânico (pl.)

Consoantes
de "nada"

Documento com o
qual o cidadão vota

Médico para
mulheres

Que te
pertence

Está (red.)
Recupe-

ração
da saúde

Mancada
Adianta-
mento de
salário

3/ben. 5/ciano — elisa — prato. 6/morosa.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Cereja 
no Bolo

A coluna destaca os 
parabéns aos  leitores 

do Jornal Tribuna 
Hoje News que come-
moram seu aniver-
sário. Nesta sexta 

(4)  vivas para Cássio 
Trovo e Ana Cláudia 
Faleiros Pimenta. No 
sábado (5) vivas para 
Marisa Destro, Rose 
Mari Colognese, Sid-
son Sergio de Moraes 
e Natalia Rotta de 

Figueiredo. No domin-
go  (6) vivas para Mo-
nica Samartano, Elisa 

Uemura, Marisa de Almeida Fontana, Carlos 
Calixto dos Santos e  Glaucia Rodrigues.  Na 
segunda (7) parabéns para  Patricia Prante, 
Maria Luiza Danhoni Pedroso. Da coluna: 

felicidades!

ZOOM
KARINA MARTINHAGO, belíssima,  só para recordar o Hightea um dos eventos mais 

chiques da Capital da Amizade -, e a promessa que ano que vem tem mais.

“Com nossa mãe iniciamos a experi-
ência do amor. Quem toma integral-
mente este amor, está pronto para 

seguir para a vida”
(Bert Hellinger )

THIAGO CASONI
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a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR

Brinde às mulheres de Umuarama! 

Famiglia Zaeli,  Pinot Noir  Reserva!

A cerimônia de entrega do Prêmio Mulher Empreendedora 2020 reuniu as 
diretoras da entidade  para o brinde oficial no anfiteatro do Sesc, em home-

nagem à empresária Sandra Alonso Guilherme.  Fica aqui o registro do evento 
que por conta da pandemia foi realizado em cada Câmara da Mulher Empreen-

dedora em sua cidade -, ao invés do evento anual no Sesc Caiobá.

THIAGO CASONI

Diretoria! 
A empresária Elizangela 
Mello assume a partir de 

janeiro de  2021 a presidên-
cia do grupo de mulheres 

de Umuarama -, com Denise 
Constante na vice-presi-

dência e demais diretoras. 
A posse oficial será marca-
da quando o protocolo de 
eventos estiver liberado. 

Que 2021 venha com muitos 
eventos e oportunidades de 

crescimento.

Uma boa dica de vinho para as festas de final de ano -, Pinot Noir Reserva. Com os vi-
nhedos localizados no Vale de Casablanca, em solos de média fertilidade, com influência 
marítima, o que ajuda a manter uma tempera-
tura moderada, que permite maturação lenta e 
grande expressão aromática  . Uvas  colhidas 
manualmente e maceradas a frio durante 5 
dias, depois fermentadas entre 22 ° -26 ° C 
durante 12 dias em tanques de aço inoxidá-
vel.Após a fermentação alcoólica, o vinho é 
transferido para barris de carvalho americano 
e francês por 6 meses. Vinho de rubi suave 

com aromas de morango e cerejas frescas com 
notas de pétalas de rosa e tabaco. Na boca 
tem taninos suaves, muito bem integrados 
com a acidez e com um bom final de boca. 

Ideal como aperitivo e para acompanhar car-
nes brancas, atum, massas com molho branco 

e saladas. Servir entre 14-16 ° C.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O



14  CLASSIFICADOS TRIBUNA HOJE NEWS, 4 DE DEZEMBRO DE 2020

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

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 | Psicologia 
| Publicidade e Propaganda | 
Química Industrial | Sistemas de 
Informação | Terapia Ocupacional 

Afsu na semifinal

O Umuarama Futsal imprimiu 
um ritmo for te e superou com 
autoridade o Chopinzinho (Acel) 
no jogo de volta da segunda fase 
do Campeonato Paranaense Ouro, 
na noite da última quarta-feira (2). 
A par tida aconteceu na casa do 
Umuarama, no Ginásio de Espor-
tes Amário Vieira da Costa.

Com a robusta vitória de um pla-
car de 5 a 3, os comandados de Nei 
Victor avançaram e agora enfrenta-
rão o Foz Cataratas na semifinal. O 
primeiro confronto será na cidade 
fronteiriça e acontecerá na próxima 
quarta-feira (9). A definição por 
uma das vagas na final acontecerá 
em Umuarama, no Vieirão, no dia 
12 (sábado), às 19h.

DIEGO IANESKO
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