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Videochamada para 
pacientes isolados em 
hospitais pode virar 
lei no Paraná
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Menina atropelada por bêbado
está em coma induzido na UTI

A menina de oito anos atropelada na noite de segunda está internada em estado 
grave na UTI do Hospital Norospar. Ela sofreu traumatismo craniano e chegou a ser 
intubada quando foi encaminhada por uma unidade do Samu ao hospital. A criança 
está em coma induzido e sedada. O motorista do veículo atropelador estava embria-

gado, foi preso, mas pagou fiança de R$ 8 mil e foi liberado. l Pág. 6

Umuarama é destaque 
entre as melhores 
cidades para fazer 
negócios no País

Fiscais notificam 
os comerciantes 
que desobedecem 
decreto municipal

“Queremos trabalhar”
Empresários que atuam no comércio noturno da cidade se 
manifestaram em frente à prefeitura, pedindo a extensão 

no horário de atendimento do setor, que até agora, segundo 
eles, foi muito prejudicado com o decreto municipal baixado 

recentemente. Os comerciantes alegam que seguem as restrições 
determinadas no combate à disseminação da covid-19 e 

pretendem voltar a atender ao público presencialmente. Donos 
de lanchonetes, carrinhos de lanche e bares tentam audiência 

com o prefeito na busca de consenso. l Pág. 10
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Estrutura
O Governo do Paraná entregou ontem (terça-feira, 8), 
60 novos veículos que vão encorpar a frota das forças de 
segurança do Estado. São 15 micro-ônibus e 25 vans para a 
Polícia Militar; 3 caminhões para o Corpo de Bombeiros; 7 
carros para a Polícia Civil e 10 carros para o Departamento 
Penitenciário (Depen). A meta do Governo é chegar em 2022 
com 80% da frota renovada. Para o governador Ratinho Jr, 
“profissionais treinados e com equipamentos de qualidade 
garantem mais segurança para toda a população, por isso 
lutamos por melhorias na Segurança Pública”.

Tarifa Noturna
O programa Tarifa Rural 
Noturna (TRN) que já havia 
sido colocado no caminho 
da extinção pelo Governo do 
Estado, ganhou fôlego por 
ao menos mais dois anos. 
De acordo com o deputado 
estadual Delegado Fernando 
Martins (PSL), ontem (terça-
feira, 8) houve uma discussão 
na Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep) e, através 
de emenda que ainda será 
apresentada, deverá manter o 
programa em funcionamento 
pelo período de pelo menos 
24 meses. A Lei 19.846, de 29 
de abril de 2019, de autoria 
do Executivo, autorizou 
a abertura de crédito 
especial de R$ 25 milhões 
ao orçamento de 2019, da 
Secretaria de Agricultura, para 
fomentar a produtividade 
rural noturna com a concessão 
de desconto mensal na 
tarifa de energia elétrica aos 
produtores rurais.

Emenda modificativa
O parlamentar reforça ainda que a emenda entra em votação 
hoje, apontando que o subsídio disponibilizado pela Alep e 
pelo Governo do Paraná aos produtores, atenderá a cerca 
de 90 por cento dos beneficiados com o Tarifa Noturna 
Rural. “A emenda prevê que o Governo e a Assembleia 
ajudem durante dois anos, cobrindo o consumo de até 6 mil 
quilowatts. O que for consumido acima disso, será pago pelo 
produtor rural. O Governador foi sensível ao acordo feito 
com os deputados para manutenção do programa por mais 
dois anos. Queremos defender o agronegócio e sabemos que 
a extinção da Lei traria grandes prejuízos para o Paraná. Esta 
foi a única alternativa que sobrou para o estado. O projeto 
volta amanhã (hoje) para ser discutida e votada a emenda 
que faz tais modificações”, explica. 

Transição
De acordo com o deputado 
Fernando Martins, o Governo 
teria proposto, através de 
Projeto de Lei, o fim do 
programa, mas os deputados 
fizeram um acordo e 
retiraram o texto da pauta, 
para que sofra alterações. Para 
tanto, sofrerá um prazo de 
dois anos para a transição e, 
até lá, a Alep e o Governo, vão 
custear o excesso (diferença), 
disponibilizando anualmente, 
recursos no valor de R$ 20 
milhões cada, para tapar 
rombo que eventualmente 
seria deixado no orçamento. 
Neste período será discutido 
um tipo de incentivo para a 
aquisição de equipamentos 
que gerem energia solar. “São 
11.700 unidades consumidoras 
beneficiadas pelo programa. 
Está sendo desenhado um 
projeto (minuta) que será 
apresentado para uma 
nova discussão”, comenta 
o deputado.
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Videochamada para pacientes 
isolados pode virar lei no PR
Um requerimento assinado 

pelos deputados Delegado Fer-
nando Martins, Fernando Francis-
chini (Presidente da CCJ) e Hus-
sein Bakri líder do Governo, foi 
enviado ao Governador Ratinho Jr, 
solicitando a criação de programa 
que incentive hospitais públicos e 
privados a disponibilizar sistema 
de videochamadas aos pacientes 
internados em isolamento.

De acordo com o idealizador, 
sem a permissão para receber visi-
tas, o sistema de vídeochamadas 
se torna alternativa para manter 
o paciente mais perto da família. 
“Alguns deles não possui condi-
ções nem mesmo de se despedir 
dos parentes”, lamenta o deputado 
Fernando Martins.

O pedido é para que o governo 
elabore e encaminhe para análise 
dos parlamentares, um Projeto de 
Lei, que permita visitas por meio 
de vídeochamadas, de familiares 
a pacientes internados em institui-
ções de saúde, públicas e privadas 
em todo o Paraná.

“Por motivos de segurança, 
visitas a pacientes internados 
diagnosticados com o novo coro-
navírus ou com outras doenças 
infectocontagiosas que requerem 
isolamento são proibidas e, por 
isso, causam angústia tanto em 
quem está sob tratamento como 
também em seus respectivos 
familiares, face à ausência de 
interação interpessoal”, salienta.

“A intenção é permitir a realiza-
ção de visitas virtuais por meio da 
tecnologia de videochamada nas 
instituições de saúde do Paraná, 
públicas e particulares, estabele-
cendo-se algumas diretrizes”.

A ideia apresentada no requeri-
mento já vem sendo implementada 

Angustia e solidão
No texto do requerimento enviado ao Governo 
do Paraná, os parlamentares lembram que a 

experiência no enfrentamento da doença, tem 
mostrado que, nos casos mais graves, o tempo 
de internamento hospitalar pode ultrapassar 

semanas. “Por isso, o contato com a família é não 
apenas parte importante para a recuperação do 
paciente, como também se constitui em uma 

forma de transparência com aqueles que têm um 
ente internado. Mas não é só. É importante ter em 
mente que a pandemia impôs mudanças radicais 

na sociedade, antecipou tendências e, o poder público não pode ficar à margem das 
inovações hoje disponíveis, que tanto podem trazer eficiência na prestação do serviço 

público, como também redução de custos ao erário”. A intenção é usar da tecnologia para 
evitar o risco de contágio de eventuais doenças, gerando menos dispêndios para o poder 

público com a manutenção dos serviços de saúde pública.

em diversos hospitais pelo país. 
Entre eles o Hospital Geral da 
Unimed – UTI, unidade de Ponta 
Grossa/PR; do Centro de Tratamento 
Intensivo – CTI do Hospital Moinhos 
de Vento, em Porto Alegre/RS; da 
Mater Dei Rede de Saúde; do Hospi-
tal Universitário Pedro Ernesto e no 
Rio de Janeiro/RJ.

Mar tins explica ainda que 
recentemente, no Estado de São 
Paulo, tal permissão já encontra 
respaldo legal, prevista na Lei 
17.268, de 13 de julho de 2020. 
“No mesmo sentido são as Leis 
11.293 e 11.294, ambas tam-
bém de 13 de julho de 2020, do 
Estado do Maranhão”.

DEPUTADO pede iniciativa do governo para que venha a deter-
minar, através de Lei que tecnologia seja disponibilizada no Paraná

ASSESSORIA

LEI pode permitir visitas por meio de vídeochamadas, de familiares a pacientes internados em instituições 
de saúde, públicas e privadas

DIVULGAÇÃO
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Incompatível
O MEC anunciou que o 
Prouni 2021 terá inscrições 
abertas de 12 a 15 de 
janeiro e o Fies 2021 
abrirá inscrições de 26 a 
29 de janeiro. O problema 
é que essas datas são 
“incompatíveis” com 
a divulgação das notas 
do Enem 2020, afirma a 
Ubes (União Brasileira dos 
Estudantes Secundaristas). 
A medida poderá atrasar o 
ingresso de 3,5 milhões de 
alunos no ensino superior 
privado, aponta um 
levantamento da Abmes. 
Nas redes sociais, estudantes 
criticaram o cronograma 
proposto pelo MEC.

4º Encontro Mundial
Superintendência-Geral de 
Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior e da Universidade 
Virtual do Paraná (UVPR), 
promove nesta semana o 4º 
Encontro Mundial da Rede 
Agroinncuba, dias 10 e 11 
de dezembro. Organizados 
em parceria com a USP 
(Universidade de São Paulo), 
ambos ocorrem de forma 
remota. O encontro mundial 
será na sequência do 
Fórum Internacional Online 
de Empreendedorismo e 
Inovação no Agro (Finovagro 
2020), que começou na 
segunda (7).

Auditorias
A CGE (Controladoria-Geral 
do Estado) tem realizado 
auditorias nos processos 
com dispensa de licitação 
por causa da covid-19. 
O trabalho preventivo já 
analisou mais de R$ 370 
milhões em contratações 
diretas de secretarias, órgãos 
e entidades estaduais. As 
auditorias continuarão 
até o fim da pandemia. “A 
finalidade da CGE é atuar 
como parceira dos órgãos 
para garantir a integridade 
das ações e resgatar a 
confiança da população no 
serviço público”, afirmou o 

controlador-geral do Estado, 
Raul Siqueira.

Cesta subiu
Pesquisa Nacional da Cesta 
Básica de Alimentos, realizada 
mensalmente pelo Dieese, 
mostra que, em novembro, 
o preço da cesta básica 
subiu em 16 das 17 capitais 
brasileiras analisadas. Na 
capital paranaense, o preço da 
cesta curitibana subiu 5,02% 
em relação a outubro. O 
relatório mostra também que, 
durante a pandemia, a cesta 
subiu 17,58% e, no ano, está 
19,27% mais cara. Recife foi a 
única capital onde o custo da 
cesta caiu, registrando menos 
1,30% de seu valor.

Pagamento indevido
O TCU estima que mais 7 
milhões de beneficiários 
que receberam o auxílio 
emergencial estavam fora 
do público-alvo previsto 
pela legislação. De acordo 
com o órgão, 3,7 milhões 
desses benefícios já foram 
cancelados, o que gerou uma 
economia de R$ 8,8 bilhões. 
Segundo o coordenador 
do TCU, Junnius Marques 
Arifa, foi verificado que ao 
longo do período militares e 
entre outros candidatos com 
patrimônio elevado receberam 
indevidamente o benefício.

Preocupação
Fala-se muito em comprar 
vacina contra a covid-19, 
mas outro fator que tem 
preocupado alguns especialistas 
é a aquisição de insumos e 
ferramentas necessários para 
realizar as campanhas. São 
coisas simples, como seringa, 
algodão, caixa térmica, saco 
plástico, luva descartável, e 
outras mais complexas como 
refrigerador. Representantes 
de setores responsáveis pela 
fabricação desses produtos 
dizem que não foram 
contatados pelo governo 
federal e temem não conseguir 
cumprir os prazos de entrega 
que as campanhas vão exigir.

Cartão Futuro
Empresas de Umua-

rama já podem se cadas-
trar no programa Car-
tão Futuro, criado pelo 
governo do Estado para 
incentivar a abertura de 
vagas de trabalho para 
15 mil jovens de 14 a 
18 anos em situação de 
vulnerabilidade social. A 
iniciativa busca dar a pri-
meira opor tunidade de 
emprego para pessoas 
que têm dificuldades de 
colocação no mercado 
de trabalho, com incen-
tivos para as micro e 
pequenas empresas 
contratarem aprendizes.

Com o programa, o 
governo do Estado vai 
subsidiar parte dos ven-
cimentos desses traba-
lhadores com recursos do 
Fundo Estadual de Com-
bate à Pobreza e esti-
mular também as gran-
des empresas a abrir 
novas opor tunidades 
para jovens. O programa 
Cartão Futuro é adminis-
trado pela Secretaria da 
Justiça, Trabalho e Famí-
lia, por meio das Agên-
cias do Trabalhador de 
todo o Estado.

De acordo com a 
gerente da Agência do 
Trabalhador de Umua-
rama, Camila Orlandini, 
o programa é direcionado 
às empresas que já con-
tam com jovens aprendi-
zes em seus quadros ou 
as que querem contratar 
a partir de agora, aprovei-
tando os incentivos. “As 
empresas receberão sub-
sídios de R$ 300,00 para 

jovens já contratados e 
R$ 500,00 por jovens 
que serão contratados 
pelo prazo mínimo de 
cinco meses – o auxílio 
será pago em parcelas 
mensais pelo prazo de 
90 dias. Existem algu-
mas exigências que 
devem ser observadas, 
porém é uma boa opor-
tunidade de contratar 
jovens, descobrir talen-
tos e prepará-los para 
um vínculo de trabalho 
mais duradouro”, disse.

Os  emp r esá r i o s 
podem procurar a agên-
cia (fone 44 3621-1100) 
para validar o cadas-
tro, obter informações 
e esclarecerem dúvi-
das. O governo desti-
nará a ajuda de custo 
aos empregadores que 
mantiverem o contrato 
de adolescentes apren-
dizes durante a vigência 
do estado de calami-
dade pública no Paraná.

Serão destinados R$ 
20 milhões para o paga-
mento do subsídio aos 
empregadores, a fim de 
complementar o salário 
dos jovens aprendizes, 
com recursos do Fundo 
da Infância e Adolescên-
cia (FIA), administrado 
pelo Conselho Estadual 
dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Cedca). 
O programa é coordenado 
pela Secretaria da Jus-
tiça, Família e Trabalho, 
com o acompanhamento 
do Conselho Estadual 
do Trabalho, Emprego e 
Renda (Ceter).
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Umuarama entre as melhores 
cidades para negócios no país

Publicado desde 2014 pela 
Revista Exame, o estudo “Melho-
res Cidades para Fazer Negócios”, 
da Consultoria Urban Systems, ava-
lia por meio de dados e indicadores 
as cidades com mais de 100 mil 
habitantes do país para identificar 
as que possuem melhores oportu-
nidades de investimentos para o 
setor privado. Mais uma vez Umua-
rama obteve destaque nacional, 
aparecendo bem situada em qua-
tro dos seis segmentos avaliados 
– comércio, mercado imobiliário, 
educação e agropecuária.

A Capital da Amizade não figu-
rou entre as 100 melhores cidades 
do país apenas nos setores de ser-
viços (onde despontam as grandes 
cidades e capitais) e na indústria – 
setor no qual apenas duas cidades 
paranaenses aparecem entre as 
100 mais desenvolvidas do Brasil 
(Araucária e São José dos Pinhais).

Com metodologia própria de 
coleta, ponderação e análise de 
dados, a Urban Systems avaliou 
em seis anos as cidades brasi-
leiras no âmbito do seu desenvol-
vimento econômico e social, nas 
características da sua infraestru-
tura e no perfil e oferta de capital 
humano, estabelecendo o ranking 
das cidades mais indicadas para 
investimento, além da lista das 
cidades melhores posicionadas 
nos recortes que compõe o estudo.

Neste ano, com a pandemia do 
coronavírus a partir de março, o 
estudo traz um olhar diferenciado 
para os novos cenários, utilizando 
dados e indicadores que referem-se 
ao último período disponível, utili-
zando-se de informações atuais, e 
dessa forma trazendo resultados 
mais próximos da realidade já 

Mercado imobiliário
A expansão imobiliária, resultado da confiança dos investidores no potencial 

de crescimento da cidade e também do desenvolvimento socioeconômico da 
população, que obtém mais acesso à casa própria, coloca Umuarama na 86ª 

colocação entre as 100 melhores cidades para investimentos do país. No grupo 
aparecem as paranaenses Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel, Araucária, São 
José dos Pinhais, Guarapuava, Pinhais e Ponta Grossa.O ranking é determinado 

pelo volume de negócios e perspectivas do setor. “Umuarama cresce para todos 
os lados e para cima, com a aprovação de edifícios com até 30 pavimentos apro-

vada pela Câmara recentemente. A aprovação mensal de projetos para obras 
vem batendo recordes de muitos anos, apesar dos efeitos da pandemia. Esse 
crescimento atrai os olhos dos investidores de vários segmentos do comércio, 

indústria e serviços, e com isso mais gente vem morar na cidade, movimentando 
o mercado imobiliário. O ‘start’ para a mudança de patamar já foi dado e agora 

vamos ver a cidade crescer ainda mais rápido. Em breve passaremos dos 150 mil 
habitantes”, estima Pozzobom.

Comercio forte
Com bom desempenho em tantos setores os efeitos positivos são sentidos no 

comércio, onde Umuarama aparece na 90ª colocação entre as 100 melhores cidades 
do Brasil. “Crescimento atrai investidores e consumidores, num círculo que potencia-
liza o desenvolvimento. Há poucos dias a cidade ganhou mais um grande atacadista, 

em abril teremos o tão esperado shopping e com mais gente da região circulando 
pela cidade, todo o comércio é favorecido”, disse o prefeito. O comércio é o setor 

que mais emprega e gera arrecadação. “Os investimentos públicos em infraestrutura 
facilitam o acesso dos consumidores ao centro comercial, agilizam o transporte de 
mercadorias e cargas e favorecem a atração de investimentos, tornando a cidade 

mais promissora. Em plena pandemia, somos campeões na geração de empregos e 
manutenção dos postos de trabalho, o que mostra a força do nosso comércio, com-

provada pelo estudo da Urban System”, completou Pozzobom.

considerando o impacto econômico 
e social do cenário pós-pandemia. A 
versão 2020 da pesquisa apresenta 
os melhores municípios para investir, 
segmentados por seis dos principais 
setores econômicos do país.

EDUCAÇÃO
A melhor classificação obtida foi 

o 70º lugar na área de Educação, 
ao lado de Ponta Grossa, Curitiba, 
Londrina, Araucária, São José 
dos Pinhais, Maringá e Guara-
puava. “Se considerarmos que o 
Brasil tem mais de 5,5 mil muni-
cípios, figurar entre em qualquer 
posição entre os 100 melhores 

é um privilégio”, avalia o pre-
feito Celso Pozzobom.

AGROPECUÁRIA
Umuarama aparece bem posi-

cionada no setor, ocupando nacio-
nalmente a 74ª colocação. “É mais 
um setor que vem sendo tratado 
com prioridade. Readequamos 
estradas, pavimentamos, cons-
truímos pontes e drenagem, 
além de criamos programas para 
apoiar o produtor rural, como 
o Pró-Leite que inclui melhoria 
genética, doação de novilhas, 
treinamento de inseminação 
ar tificial”, pontuou o prefeito.
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Criança atropelada por embriagado 
continua em estado grave na UTI

Uma menina de apenas 8 anos 
de idade, vítima de atropelamento 
na noite da segunda-feira, conti-
nuava internada até o final da tarde 
de ontem em estado grave em uni-
dade de terapia intensiva. O autor 
do atropelamento estava embria-
gado, segundo levantamento feito 
pela Polícia Militar e foi conduzido 
à delegacia de Polícia, onde foi 
preso. Depois de pagar fiança, foi 
liberado e responderá às acusa-
ções em liberdade.

De acordo com a Polícia Mili-
tar, o acidente fio registrado por 
volta das 21h10, na rua Lázaro 
Bom. No local, a equipe policial foi 
solicitada para dar atendimento 
a uma ocorrência de acidente de 
trânsito. No local foi constatado 

que o atropelamento.
 A vítima, a menina de 8 anos, 

havia sido colhida por um Toyota 
Corolla, de cor preta, que era con-
duzido por um homem de 37 anos.

O motorista permaneceu no 
local aguardando o atendimento 
da vítima, que foi feito inicial-
mente por uma equipe do Samu. 
Em seguida, a menina foi levada 
ao Hospital Norospar.

Já o condutor, identificado 

pelas iniciais L. C. P. F., foi con-
duzido ao 25º Batalhão, onde foi 
submetido a um teste do etilôme-
tro que acusou 0,67 miligramas 
de álcool por litro de ar expelido.

Por conta disso, foi conduzido à 
Delegacia de Polícia e denunciado por 
embriaguez ao volante e lesão corpo-
ral. Foi arbitrada fiança no valor de 
R$ 8 mil, que foi paga pelo condutor. 
Sendo assim, conseguiu o direito de 
responder às acusações em liberdade.

Coma induzido
Em nota a assessoria de imprensa do 

Hospital Norospar, relatou na tarde de 
ontem que a paciente do sexo feminino, 
de 8 anos de idade, vítima de atropela-
mento, recebeu primeiro atendimento 
médico da equipe avançada do Samu, 

sendo admitida ás 21h40 na instituição 
com quadro de traumatismo craniano 

encefálico (TCE) grave. A garotinha che-
gou intubada e em maca rígida, sendo 

submetida ao primeiro atendimento 
pela equipe de pediatria do hospital. Em 
seguida foi encaminhada para exames de 
imagem (tomografia crânio/coluna/tórax/
abdome e pelve) e posteriormente condu-
zida para UTI pediátrica.  A menina segue 
internada e está estável hemodinamica-

mente com droga vasoativa, intubada, em 
coma induzido e respirando por aparelho. 

Ela recebeu atendimento da equipe de 
neurocirurgia/neuroclínica e também, 

avaliação da cirurgia pediátrica, sem trata-
mento cirúrgico nesse primeiro momento. 
Segue com tratamento de suporte clínico 
e acompanhada de toda equipe da UTI 

pediátrica, fisioterapeutas e especialistas.

PMs de Cruzeiro do Oeste 
apreenderam na segunda-feira (7), 
um Fiat Palio carregado com 270 
quilos de maconha. Os poli-
ciais foram acionados através de 
denúncia anônima e seguiram até 
a estrada Palmito, na Vila Rural, 
onde o carro havia sido deixado 
abandonado. O carro não possuía 
alerta de furto ou roubo, bem 
como nenhuma pendência na docu-
mentação e acabou sendo entre-
gue, junto com a droga, na 17ª 
Delegacia Regional da Polícia Civil, 
que passa a investigar o caso.

DIVULGAÇÃO

VEÍCULO conduzido por homem embriagado foi apreendido pela Polícia Militar

UMUARAMANEWS
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Walmor Parente (interino)Fiscais da
Covid-19

Fiscais da Vigilân-
cia Sanitária e guardas 
municipais continuam 
com as ações diárias 
sobre o cumprimento 
das medidas preven-
tivas ao coronavírus, 
atendendo denúncias 
da comunidade e obser-
vando os segmentos 
com maior volume de 
queixas. No final de 
semana foram verifi-
cadas aglomerações e 
suspeitas de descum-
primento às medidas 
determinadas por decre-
tos municipais.

No sábado, 5, foram 
48 ações, entre vis-
torias e denúncias, 
envolvendo barbearias 
e salões de beleza, 
panificadoras, trabalho 
interno em instituição 
de ensino, lojas do 
comércio e departamen-
tos, farmácias, clínicas 
de estética, pet shop, 
marcenarias, oficinas e 
comércio de panelas. 
Até as 11h a central 
da GMU recebeu mais 
de 90 ligações com 
muitas denúncias e 
algumas resultaram 
em notificações.

À tarde foram fisca-
lizadas casa de assa-
dos, mercados de ata-
cado, bares, salões 
de beleza, comércio 
de bebidas, super-
mercado, conveniên-
cias, aglomerações 

residenciais, loja de 
departamentos, bares 
e lanchonetes nos 
distritos, festa em 
chácara, consumo de 
bebidas em via pública 
e per turbação do sos-
sego público, a maioria 
resolvida com orienta-
ções. A última denún-
cia foi atendida por 
volta da meia-noite.

DOMINGO
Foram realizadas 25 

ações, entre fiscaliza-
ções e atendimento a 
denúncias. Houve ave-
riguação em posto de 
combustível, escola 
privada, bares aber-
tos, panificadora, sor-
veterias, conveniência, 
assados e lojas, açaí. 
Algumas lanchonetes 
foram notificadas e 
outros estabelecimen-
tos orientados na região 
central e nos distritos. 
Supostas festas em 
chácaras não foram 
localizadas. A fiscaliza-
ção foi encerrada por 
volta das 21h30.

Na segunda,  7, 
foram mais 15 ações 
averiguando quiosque 
de salgados no centro 
e loja abrindo antes 
do horário. Estabeleci-
mentos na rodoviária 
também foram ave-
riguados e uma loja 
de depar tamentos foi 
notificada e fechada.

Vazamento
Um ano e quatro meses depois 
do vazamento de óleo nas praias 
do Nordeste e do Sudeste, a 
Marinha e a Polícia Federal ainda 
não apresentaram conclusões 
sobre possíveis responsáveis 
pela tragédia ambiental que 
atingiu mais de 130 municípios. À 
Coluna, o Centro de Comunicação 
da Marinha se limita a posicionar 
que remeteu um relatório sobre 
as investigações do caso à PF. 
Diz ainda que, no total, foram 
recolhidas mais de 5 mil toneladas 
de óleo e resíduos oleosos, entre 
os estados do Maranhão e do 
Rio de Janeiro, “devidamente 
destinados, observando 
protocolos ambientais”.

Vestígios
Ainda segundo a Marinha, dos 
cerca de 100kg recolhidos em 
junho deste ano - quando vestígios 
foram identificados em praias do 
litoral brasileiro -, estima-se que 
somente 30% sejam efetivamente 
óleo relacionado ao derramamento 
do ano passado.

Ibama
O orçamento de 2021, que pode 
ser votado na próxima semana 
no Congresso, prevê redução 
de 29% nos recursos do Ibama. 
Representantes de 24 associações 
ambientais pressionam deputados 
e senadores para evitar o corte 
que também atingirá o ICMBio 
(40,4%) e a administração 
direta do Ministério do Meio 
Ambiente (39,4%).

Independente
Um dos cotados para a disputa 
ao comando do Senado, após 
o STF barrar reeleição de 
Davi Alcolumbre (DEM-AP), 
o senador Antônio Anastasia 
(PSD-MG) desponta como opção 
“independente” do Palácio do 
Planalto que conta com a simpatia 
de setores da oposição na Casa.

Mineiro
Atual vice-presidente do 
Senado, o parlamentar mineiro 
conversa diariamente com 
colegas do bloco de esquerda, 
mas tem evitado antecipar a 
possível candidatura. O partido 
de Anastasia, PSD, reúne 12 
senadores - a segunda maior 

bancada depois do MDB, com 
13 parlamentares.

Campanha
Candidato do Palácio do Planalto 
para o comando da Câmara dos 
Deputados nos próximos dois 
anos, o deputado Arthur Lira 
(PP-AL) segue em busca de apoio 
dos partidos de esquerda, que 
somam 132 votos na Casa.

Fundeb
Sem a regulamentação do 
Fundeb, mais de 1.500 cidades 
poderão perder R$ 3 bilhões para 
a educação em 2021. Aprovado de 
forma permanente pelo Senado 
em agosto, o Fundo aguarda 
votação na Câmara. Restam pouco 
mais de duas semanas para o 
recesso parlamentar.

Prazo
Para que as novas regras passem 
a vigorar em 2021, o projeto de 
lei que regulamenta o Fundo (PL 
4372/20) precisa ser aprovado esta 
semana. Depois terá que retornar 
ao Senado e seguir para sanção do 
presidente Jair Bolsonaro.

Lock americano
Enquanto o presidente americano 
Donald Trump limpa as gavetas e 
dá de ombros para a pandemia 
de covid-19, Miami, reduto de 
muitos brasileiros de dezembro a 
fevereiro, prepara um lockdown 
de 15 dias ainda este mês.

Correria
A decisão, ainda não anunciada, 
circula na rodinha da turma que já 
se hospeda na cidade da Flórida 
e deixa tensos os brasileiros com 
passagens compradas de férias 
para o destino.

Corrupção
Hoje é o Dia Internacional Contra 
a Corrupção e o Brasil segue 
em “progressiva deterioração 
do arcabouço institucional 
anticorrupção”, como resume 
recente relatório da Transparência 
Internacional.
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Comércio noturno pede
o retorno do atendimento

Empresários representantes de 
aproximadamente 30 estabelecimen-
tos que atuam no setor de alimen-
tos e distribuição e comercialização 
noturna, estiveram ontem na frente 
da Prefeitura Municipal em manifes-
tação pacífica, pedindo uma brecha 
nos decretos municipais par que 
possam continuar atuando e ven-
dendo seus produtos.

Os donos de bares, restauran-
tes e carrinhos de lanches querem 
uma autorização legal para que 
possam voltar a atender à noite de 
forma presencial, diferente do que 
estabeleceu o decreto publicado 
ontem em diário oficial.

Pelo decreto o comércio pode 
funcionar até 20h, assim como as 
feiras de quarta e sexta-feira.

As restrições ao horário, são 
medidas de contingenciamento 

contra o avanço de novos casos 
de covid-19 em Umuarama.

“Uma comissão levou um abaixo 
assinado reivindicando uma reunião 
com o prefeito, ainda esta semana, 
para atender nossa solicitação para 
que possamos voltar a trabalhar. 
Esperamos que nesta quarta-feira, 
9, possamos falar pessoalmente 
com o prefeito e assim tentarmos 
um consenso. É um horário muito 
alternativo que nos impede de traba-
lhar”, explica Rafael Orsi, proprietário 
do Spazio Restaurante.

Os comerciantes pedem para 
que seus estabelecimentos pos-
sam trabalhar até às 22h ou até 
às 23h. “O comércio diurno con-
seguiu estender o horário de fun-
cionamento até as 20h e viemos 
aqui pedir para que haja uma exten-
são do horário para nosso setor 

também nada mais justo”.
Orsi explica ainda que os empre-

sários estão seguindo as normas 
determinadas pela Organização Mun-
dial de Saúde na questão de higieni-
zação e distanciamento. “Trabalha-
mos com todos os equipamentos de 
proteção individual (EPIs). Estamos 
abertos à negociação para receber 
sugestões no intuito de melhorar 
nosso atendimento. Queremos vol-
tar a trabalhar”, encerra.

Segundo a Assessoria de 
Comunicação da Prefeitura, 
as reivindicações, mesmo que 
ainda extraoficiais, foram repas-
sadas ao COE Municipal (Centro 
de Enfrentamento à Covid-19) e 
serão avaliadas. Hoje (quarta), os 
empresários voltam a se reunir 
em frente à prefeitura na tentativa 
de uma reunião.

EMPRESÁRIOS pedem extensão do horário de atendimento para o setor que foi prejudicado com o decreto municipal

ALEX MIRANDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O astral mudou, e com ele muda também o rumo a dar em sua 
vida neste dia. Hoje você não deve confiar nas aparências e 
nem acreditar em promessas. Os outros procuram só os próprios 
interesses. Coloque um freio nos impulsos. No amor está bom.

Touro 21/04 a 20/05
O dia apresenta muitas surpresas e alegrias repentinas, princi-
palmente vindas de Peixes ou Câncer seus bons amigos. Cultive 
seu lado espiritual e a sua fé, para fortalecer ainda mais o espírito. 
No setor amoroso, vá devagar e sempre, dedicado e amigo.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje não coloque em risco seu crédito ou sua reputação, 
falando demais e revelando alguma coisa que deveria ficar só 
na intimidade. Você pode se machucar com isso ou magoar 
alguém. Você está sem do observado por críticos e radicais. 
No amor não está bom.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu trabalho e sua profissão devem ser colocados em primeiro plano. 
Cumpra seus compromissos e programações e dê o melhor de si, 
no sentido de melhorar a qualidade do que faz ou produz. Só assim 
você vai sair dos impasses. Grande atração física no amor.

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
Faça uma visita, mande um recado, interaja com amigos de 
alguma forma. Alguém espera uma manifestação ou notícia 
sua. Que isso seja revelador de amizade, de afeto e até mesmo 
de amor. Desfrute o lado bom da vida com a pessoa amada.

Aquário 21/01 a 19/02
Olhe para frente e nada de se lamentar. Se alguma coisa não 
deu certo. Pode dar daqui há pouco. Espere e verá. Confie nos 
amigos de Peixes, Carneiro e Sagitário que podem lhe ajudar e 
ouvir você. No amor, é preciso saber esperar.

Peixes 20/02 a 20/03
O trabalho exige que dê o melhor de si e que se atenha mais 
nas responsabilidades profissionais e procure fazer as coisas 
com dedicação e esmero. Da boa semente de agora depende 
a colheita do futuro. Semeie boa semente e colherá bons 
frutos amanhã. Amor muito amigo.

As questões de família e da casa em que mora, estão em 
grande destaque. Talvez possa se aborrecer com alguma 
pessoa idosa, por motivo de mal entendidos. Uma saudade no 
coração está envolvendo seu romance de amor e casamento.

Tudo lhe parece mais claro e mais definido. Agora já pode 
colocar em prática os planos e os projetos mais ousados. A 
intuição é o seu melhor guia. Caso tenha que viajar ou mudar 
de cidade ou de lugar, pode ser daqui há pouco. Sorte na 
loteria e na vida pessoal e amorosa.

Concentre-se mais, para que os planos possam ser colocados em 
prática com calma e com serenidade e produzir os frutos que você 
espera. Mas vá devagar e sempre. Nada de afobação. No setor 
amoroso, este é um dos melhores momentos do ano. Aproveite.

Seu brilho pessoal e seu poder de atração sobre os do sexo 
oposto estão em alta. Mas por isso mesmo pode despertar 
a atenção até de pessoas inconvenientes, que podem criar 
problemas. Não se deixe guiar só pela vaidade ou as apa-
rências. Elas podem ser enganosas.

Os Lucros que virão em boa hora, para enfrentar gastos também 
inesperados. Não exagere na comida e na bebida e cuide-se. Sorte 
em loteria hoje. Não é hora adequada para fazer dividas e assumir 
novos compromissos financeiros. Alegria no amor e dedicação.

Solução

BANCO 7

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Cereja no 

Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 

fazem aniversá-
rio -,  Fernando 
Lamas, Michel-
le Rodrigues, 

Luciana Siquei-
ra, Evair Dias 

Aguiar, Fabricio 
Vasconcelos 

Pereira e Raquel 
Trento Suzuki  

Fonseca.  
Da coluna: feli-

cidades.

“A maior bênção que  alguém pode 
ter é  um reconhecimento, que pode 
vir através de você. Seja uma pessoa 

a levar positividade para vida de 
outras, você transforma a vida de 

alguém e a sua é transformada tam-
bém” (Jacqueline Naylah)

PLUS
Imagine você ter  todas essas opções para 
desfrutar no seu dia-a-dia:  área de lazer, 
salão de festas, espaço kids, espaço gour-
met, academia, piscina adulto com borda 
infinita (a única de Umuarama), piscina 
infantil, café e conveniência, coworking, 
lavanderia compartilhada, bicicletário, 

tool sharing, car wash e pet care. Este é 
o novo estilo de vida que a Imobiliária 
Morena dispõe pra você em studios prá-
ticos, compactos e funcionais. O Top Life 
se antecipa ao futuro e te coloca ao lado 
do conforto e da praticidade. Vá ber das 

facilidades para ter um só seu!

ZOOM
A coluna foi lá no arqui-
vo e pinçou mãe & filha 
-,  Ilde e Thalita Ziliotto 
em evento no Rancho do 

Cavalo -, em 2016.

IGOR CORREA
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BOLT
Entre os veículos 100% 

elétricos, o grande destaque 
é o  Chevrolet Bolt EV, que 

desde o primeiro semestre já 
lidera  as vendas da catego-
ria como o primeiro modelo 
da marca equipado com esta 
tecnologia à venda no país. 
O motor elétrico de alto de-
sempenho e conta com uma 

nova geração de baterias 
que permite 416 quilômetros 
de autonomia média a cada 
recarga completa. O carro 
elétrico da Chevrolet está 
disponível para vendas e 

teste drive.

Chevrolet  Onix Plus Premier!

A Chevrolet continua inovando. Depois de apresentar os 
novos Onix RS e Onix Plus Midnight, a marca revelou novi-

dades para a central multimídia que equipará a versão topo 
de linha, Premier. A tela do sistema MyLink passa a ter 8 

polegadas — assim como na versão “esportiva” RS do hatch. 
Além disso, a central agora se conecta sem fio às plataformas 

Android Auto e Apple CarPlay, via Wi-Fi. O carregador sem 
fio para smartphones, disponível desde a estreia do mode-
lo, bem como o sistema OnStar e o Wi-Fi nativo com sinal 

4G, permanecem na linha 2021.  De acordo com a Chevrolet, 
a versão Premier de Onix e Onix Plus seguirá equipada com 
ar-condicionado digital automático, chave presencial com 
partida do motor por botão, assistente de estacionamento 
semiautônomo, lanternas de LED, rodas de 16 polegadas, 

piloto automático e 6 airbags. A lista tem ainda luz de con-
dução diurna em LED, faróis automáticos, alerta de ponto 

cego, controles de estabilidade e tração, sensores de estacio-
namento dianteiros, laterais e traseiros, câmera de ré e as-
sistente de partida em rampas. O motor é o 1.0 turbo flex de 
até 116 cv de potência e o câmbio é automático de 6 marchas.

 Uvel, o melhor lugar para comprar o seu carro!

 DIVULGAÇÃO/CHEVROLET
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PRISMA 1.4 
ADVANTAGE

    19/19         BRANCO                     COMPLETO, AUT R$ 58.900,00

PRISMA 1.4 
LTZ

     18/18 VERMELHO         COMPLETO, AUT                 R$ 54.900,00

SPIN 1.8 
ACTIV 7

18/19        PRETO    COMPLETO, AUT, 7 LUGARES R$ 72.900,00

TRACKER 1.8 
LTZ

      14/15         BRANCO COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 59.900,00

TRACKER 1.4T 
PREMIER

   18/18          CINZA           COMPLETO, AUT, COURO, TS R$ 79.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Incentivados pelos 
professores, estudantes 

de Engenharia Mecânica da 
Universidade Paranaense 
participaram do prêmio 
‘Melhores Trabalhos de 
Conclusão de Curso pelo 
Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná’ e 
trouxeram para Umuarama o 
título de terceiro lugar. 

De abrangência estadual, o 
concurso elegeu os melhores 
TCC’s entre 138 inscritos, em 
oito modalidades, seguindo os 
critérios de aplicabilidade do 
conhecimento técnico na prática 
profissional, grau de inovação e 
nível de abrangência do tema.

O projeto da Unipar, dos 
estudantes Matheus Bosco e 
Raul Furquim e do professor 
Alexandre Salvestro [orientador], 
concorreu na modalidade de 
mecânica e metalúrgica. 

Os estudantes projetaram 
um sistema de captação de 
energia hidráulica ativado por 
um algoritmo, que permite 
a geração de energia em 
propriedades rurais que tenham 
fontes de água natural para, 
assim, diminuir os gastos com 

Matheus e Raul e o orientador, professor Alexandre, 
comemoram a conquista; 138 trabalhos foram selecionados 

Crea/PR: TCC de estudantes de 
Engenharia Mecânica fica em 3º 
em concurso estadual

energia elétrica fornecida pela 
rede.

“A proposta foi muito bem 
vista pelos jurados do concurso, 
que avaliaram trabalhos de 
estudantes de universidades 
renomadas do Estado, públicas 
e privadas. Nossa Regional do 
Crea [Maringá] foi a que mais 
inscreveu: 31 TCC’s, cinco a 
mais que Curitiba, que ficou em 
segundo”, orgulha-se o professor 
Alexandre.

Além do prêmio, ele e seus 
alunos também comemoram 
a aprovação do projeto para 
publicação na revista Técnico-
Científica do Crea/PR, a Tecie. 
O artigo está pautado já para a 
próxima edição.

O coordenador do curso, 
professor Patrik Lopes, disse 
estar orgulhoso do resultado: 
“É muito gratificante! Entre 
tantos projetos, de todo o 
Estado, nós chegamos entre os 
três melhores. Fiquei realmente 
feliz, pois vejo esta conquista 
como um sinal de que estamos 
formando profissionais que 
pensam no futuro e que 
com certeza exercerão suas 
profissões muito bem!”.

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
AGENOR CELINO DA SILVA 
BAR, inscrita sob nº CNPJ 
07.925.055/0001-51, estabe-
lecido na Avenida Padre José Ger-
mano Neto Junior, 3567, centro, CEP 
87.503-650, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica para 
os devidos fins o extravio de seu 
alvará municipal nº 26.218/2006. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.   

EXTRAVIO DE ALVARÁ 
Beatr i z  & Beatr i z  L tda – 
ME, inscr i ta sob nº CNPJ 
11.963.531/0001-04, estabe-
lecido na Rua Dr. Eduardo Dias 
Coelho, 5041, Cep 87.506-030, 
cidade de Umuarama Estado 
do Paraná, comunica para os 
devidos fins o extravio de seu 
alvará municipal nº 29.001. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.

Eleição no 
Ceebja

Hoje (quarta-feira, 9) acontece 
a eleição para direção do Ceebja 
(Centro Estadual de Educação 
Básica para Jovens e Adultos) 
de Umuarama. Podem votar pais 
de alunos menores de 16 anos, 
alunos maiores de 16 e funcioná-
rios. O horário de votação é das 
8h às 20h e é obrigatório o uso 
de máscaras.

A eleição tem chapa única com 
a professora Rosa como diretora 
e a professora Rosângela como 
diretora auxiliar. A participação da 
comunidade é importante pois é 
necessário que haja um quórum 
mínimo para que o processo seja 
válido. É importante levar docu-
mentos pessoais.

Além disso, aqueles que preci-
sarem fazer a renovação da matrí-
cula para o primeiro semestre do 
ano que vem também podem apro-
veitar a oportunidade.
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Massa confirmado
na Stock Car 2021

Rubens Barrichello ainda pode 
conquistar o título da temporada 
da Stock Car deste ano. Depois 
de um começo difícil no ano, o 
ex-F1 ocupa a sexta colocação na 
tabela de pontos com 224, junto 
com Gabriel Casagrande e 14 pon-
tos atrás do líder Thiago Camilo. 
Daniel Serra tem 237 pontos em 
segundo, Ricardo Maurício é o ter-
ceiro com 231, Ricardo Zonta vem 
logo atrás com 226, seguido por 
Casagrande e Barrichello.

Com a pontuação dobrada da 
etapa final de 2020, que será 
neste domingo, em Interlagos, 
Barrichello ainda é postulante ao 
bicampeonato.

A Stock Car apresentou recen-
temente uma revisão em seus 
planos, incluindo a exibição das 
corridas ao vivo na TV Bandeiran-
tes e no YouTube da categoria – 
que já faz sua estreia neste final 
de semana com Reginaldo Leme 
como comentarista.

Além da novidade, Felipe Massa 
também foi confirmado como piloto 
da categoria para 2021.

Barrichello comentou as novida-
des durante coletiva de imprensa. 
“Eu falei com o Felipe. O mais 
importante da carreira é a pessoa 
estar feliz e ele está muito feliz. 
Então ele traz não só o conheci-
mento, mas também traz felicidade 

para a StockCar. Só vai somar, vai 
ser muito importante. O momento 
é sensacional, com tudo aquilo que 
foi realizado com a Bandeirantes, 
com o Sportv, com liberação das 
corridas pelo YouTube. Então é um 
momento muito importante.

FELIPE Massa foi confirmado como piloto da categoria e será adversário de Barrichello

DIVULGAÇÃO
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