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Relatório diz que 
só em fevereiro 
começarão os testes 
da vacina russa no PR

Acusado de agressão. 
“Papai Noel” se 
apresenta na DP e 
alega legítima defesa

Mais duas mortes por covid-19 
são confirmadas em Umuarama

Um homem de 73 anos que estava internado em UTI no Hospital Cemil e uma mulher de 
60 anos que estava internada em Sarandi são as novas vítimas fatais da covid-19. Os dois 
casos foram confirmados ontem pela Secretaria Municipal de Saúde, que anunciou ainda a 
confirmação de 51 casos da doença na cidade. Os novos números foram apresentados na 

atualização do boletim diário de acompanhamento da pandemia. l Pág. 5

Ano letivo híbrido começa dia 18 de fevereiro no PR l
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Agentes de trânsito
A prefeitura homologou o concurso público para contratação 

de agentes de trânsito. O processo foi iniciado em maio, 
mas o cronograma foi estendido devido à pandemia de 

coronavírus. Os aprovados no teste objetivo já fizeram a 
prova física e a entrega dos títulos. Agora passarão por um 

curso de formação de 200 horas e só depois estarão aptos a 
atuar na fiscalização de trânsito. l Pág. 6
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Última ordinária
A última sessão na Câmara Municipal de 2020, antes do 
recesso parlamentar, e consequentemente da legislatura 
2017/2020, foi realizada na da segunda-feira (14), e teve na 
pauta sete matérias para deliberação plenária. O primeiro texto, 
considerado também o mais importante, tratou do orçamento 
do município para o próximo ano. Depois de ter passado pelas 
comissões e por três sessões consecutivas para recebimento de 
emendas, finalmente foi votado, desta vez definitivamente.

Unânime
O conteúdo do projeto de 
autoria do Poder Executivo, diz 
respeito à Lei Orçamentária 
Anual, que estipula todos os 
gastos que o Poder Público 
Municipal pode efetivar 
no próximo ano, levando 
em conta ainda as diversas 
áreas administrativas. 
Em votação, o projeto 
teve aprovação unânime 
em segunda discussão e 
votação. Seu terceiro artigo 
especifica que a receita 
orçamentária, que decorrerá 
da arrecadação de tributos 
próprios ou transferidos e 
demais receitas correntes e de 
capital conforme a legislação 
vigente é estimada em R$ 
501.250.000,00.

Reserva adequada
Ainda conforme o Poder Executivo, a Lei nº. 13.146/2018, 
assim como o entendimento jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal, estabelecem que a reserva adequada de 
vagas para deficientes em concursos públicos, seja de no 
mínimo, 5% e no máximo, de 20%, sendo este o percentual 
proposto no projeto, que, submetido a discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade.

Cidadão Honorário
Também foi aprovado o Projeto de Decreto Legislativo que 
outorga título de Cidadão Honorário de Umuarama a Wanderley 
Roque Rosa. A proposta dos Vereadores Maria Ornelas e Newton 
Soares foi aprovada com sete votos favoráveis.

Comissão do recesso
Por fim foi eleita a Comissão Representativa da Câmara, para o 
recesso parlamentar de 15 a 31 de dezembro de 2020. A atribuição 
é deliberar sobre trabalhos legislativos que possam ser convocados 
neste período. Foram definidos como membros os vereadores Ana 
Novais, Deybson Bitencourt, Junior Ceranto, Ronaldo Cruz Cardoso 
e Toninho Comparsi. Quem preside a comissão é o presidente da 
Câmara, vereador Noel do Pão, sendo secretariado pelo primeiro 
secretário, vereador Mateus Barreto.

Vagas aos 
deficientes
Também entrou em votação, 
pelo segundo turno, o 
Projeto de Lei Complementar 
010/2020 que altera a 
previsão mínima e máxima 
da reserva de vagas para 
portadores de deficiência em 
concursos públicos. A autoria 
também é do Poder Executivo. 
O texto destaca o objetivo de 
satisfazer uma recomendação 
do TCE do Paraná, ao entender 
que o percentual previsto na 
legislação municipal vigente 
(1% um por cento) não 
atendia a devida proteção 
ao direito de ingresso dos 
deficientes e os princípios da 
isonomia e do amplo acesso 
ao cargo público.
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Ano letivo de 2021 no
PR terá modelo híbrido

O ano letivo de 2021 na rede 
estadual de ensino do Paraná vai 
começar no dia 18 de fevereiro e 
terá um sistema híbrido, com as 
turmas divididas em revezamento 
entre alunos em aulas presen-
ciais e remotas. A data e o novo 
modelo foram apresentadas na 
tarde de ontem (terça-feira, 15) 
durante uma entrevista coletiva 
online à imprensa, no Palácio 
Iguaçu, em Curitiba. Par ticipa-
ram o governador Ratinho Junior, 
o secretário da Educação e do 
Esporte, Renato Feder e o minis-
tro da Educação, Milton Ribeiro.

De acordo com o secretário 
da Educação, “haverá limite de 
1,5 metro de distância entre cada 
aluno nas salas de aula, o que 
dará uma média de oito ou dez alu-
nos por sala. Os professores darão 
aulas para quem está na sala de 
aula e ao vivo para quem está em 
casa, interagindo com todos os gru-
pos”. Feder explicou que a ideia é 
que o aluno assista uma semana 
de aula na escola e outra em casa, 
alternando os dois grupos. “Mas 
os pais que não quiserem enviar 

Abin e GSI cobradas sobre defesa de Flávio Bolsonaro
A ministra do Supremo Tri-

bunal Federal (STF) Cármen 
Lúcia deu prazo de 24 horas, na 
última segunda-feira (14), para 
que a Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin) e o Gabinete de 
Segurança Institucional (GSI) da 
Presidência da República (GSI) 
esclareçam informações sobre 
supostos relatórios que orienta-
ram a defesa do senador Flávio 
Bolsonaro (Republicanos-RJ) no 

caso Queiroz.
A ministra reforçou que é 

proibido o uso de órgãos públi-
cos para fins pessoais e que a 
confirmação dos supostos docu-
mentos seria grave.

O diretor-geral da Abin, Alexan-
dre Ramagem, e o ministro do GSI, 
Augusto Heleno, disseram em nota 
que vão aguardar a notificação e 
prometeram responder a solicita-
ção dentro do prazo estipulado.

Supostamente, a Abin fabricou 
dois relatórios com orientações 
específicas para a defesa de Flá-
vio Bolsonaro no caso das ‘racha-
dinhas’ para os seus advogados 
poderem pedir a anulação do 
inquérito. No último sábado (12), 
a Procuradoria-Geral da República 
(PGR) incluiu em investigação já 
existente a suspeita do envolvi-
mento da Abin na defesa do filho 
do presidente Bolsonaro.

os filhos para as aulas não serão 
obrigados”, garantiu o secretário.

O retorno às aulas presenciais 
ainda que híbridas também vai 

exigir todo um protocolo de segu-
rança, com aferição de tempera-
tura, uso de máscara e macacões 
e botas por parte de funcionários.

O secretário da Educação explica que haverá limite de 1,5 metro de distância entre cada aluno, o que dará 
uma média de oito ou dez alunos por sala

GERALDO BUBNIAK/AEN
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Vacina em
fevereiro

Relatório da Frente Par-
lamentar do Coronavírus, 
da Assembleia Legislativa 
do Paraná (Alep), divulgado 
ontem (terça-feira, 15), 
indica que os testes da fase 
3 da vacina russa Sputnik 
V não devem acontecer 
antes de fevereiro de 
2021 no Paraná. Segundo 
o relatório, as informa-
ções foram repassadas 
pela diretoria do Tecpar 
aos integrantes da frente.

Em agosto deste ano, o 
governo paranaense assi-
nou convênio com a Rússia 
para a transferência de tec-
nologia e produção da vacina 
pelo Instituto de Tecnologia 
do Paraná (Tecpar). No mês 
seguinte, o instituto anunciou 
que poderia iniciar os testes 
já em outubro. Todavia, o 
plano de testes no Paraná 
foi revisto pelo Fundo Direto 
de Investimento Russo após 
a formalização de uma parce-
ria com uma indústria farma-
cêutica privada.

Com a mudança de pla-
nos, segundo o relatório, 

o governo do Paraná está 
reavaliando se continua no 
projeto de desenvolvimento 
dos imunizantes russos no 
Brasil. “O indicativo é que o 
fundo russo está redimen-
sionando o projeto com 
outros parceiros (um par-
ceiro que terá a função cien-
tífica, outro com a função de 
produção e outro comercial). 
Neste momento, o fundo 
russo está avaliando qual 
a função de cada parceiro, 
e o Governo do Estado irá 
avaliar se será pertinente a 
continuidade da parceria”, 
diz o documento.

O relatório diz também 
que o Tecpar não tem 
estrutura física para pro-
dução de doses no parque 
tecnológico. O documento 
diz que seria necessária a 
construção de uma nova 
planta com estimativa de 
custo de R$ 1,2 bilhão. O 
relatório diz que um ante-
projeto para construção do 
parque foi protocolado no 
Ministério da Saúde para 
buscar os recursos. 

O Governo do Paraná está reavaliando se continua no projeto de desenvolvimento 
dos imunizantes russos no Brasil

DIVULGAÇÃO

Tá reservado!
O deputado federal e líder 
do Governo na Câmara, 
Ricardo Barros (PP), afirmou 
que o governo federal está 
editando medida provisória 
para reservar cerca de R$ 
20 bilhões para a compra 
de vacinas de prevenção 
à covid-19. Barros afirma 
que a vacina será garantida 
para toda a população 
brasileira. O anúncio foi 
feito nessa terça-feira 
(15), durante a reunião 
da Frente Parlamentar do 
Coronavírus da Assembleia 
Legislativa do Paraná. 

Combate à covid
O deputado estadual Michele 
Caputo (PSDB), coordenador 
da Frente Parlamentar e 
da Assembleia Legislativa 
no enfrentamento ao 
coronavírus no Paraná, 
apresentou o relatório dos 
trabalhos realizados pela 
frente durante o ano de 
2020. “Esse relatório é fiel 
às 12 reuniões realizadas 
pela Frente Parlamentar 
de Combate à Covid-19. 
Nossa equipe elaborou 
essa síntese com base 
no bom debate realizado 
entre os especialistas, 
população e deputados 
que participaram ao longo 
das reuniões dessa frente”. 

LOA
O Legislativo paranaense 
aprovou o parecer da 
Comissão de Orçamento, 
emitido pelo relator, 
deputado Tiago Amaral (PSB). 
A proposta prevê orçamento 
de total de R$ 50,6 bilhões 
para o próximo ano e a 
destinação obrigatória de R$ 
5,5 bilhões para a Saúde, R$ 
9,8 bilhões para a Educação 
e R$ 4,45 bilhões para a 
segurança pública.

Politização
O secretário de Saúde do 
Estado, Beto Preto, alertou 
para o risco de politizar a 
discussão sobre a vacina: 
“Isso não contribui para 
a busca da solução”. 
Ele destacou que o PNI 
(Programa Nacional de 
Imunização), do Ministério 
da Saúde, sempre foi o 
orientador das ações, 
referência para o mundo 
e reiterou que “a posição 
do Paraná é muito clara: 
respeitar a linha orientadora 
do PNI, que sempre foi o 
norte em todos os momentos 
da saúde pública”.

Detran-PR
O Detran-PR está 
completando 82 anos de 
existência. Reconhecido 
nacionalmente como o 
mais moderno do Brasil, o 
Detran do Paraná administra 
frota formada por mais de 
7,5 milhões de veículos, 
a terceira maior do País, 
e mais de 6 milhões de 
condutores habilitados, 
além de diversos convênios 
e parcerias que fazem parte 
do trânsito como um todo.

Lei Mansur
Deputados estaduais 
do Paraná aprovaram a 
proposta que dispõe sobre 
a Lei Estadual de Liberdade 
Econômica.  O PL tem o 
objetivo de adequar a 
legislação paranaense ao 
modelo de desburocratização 
e simplificação das relações 
entre empreendedores e 
o Estado. O nome da lei 
homenageia o ex-servidor 
da Casa Civil Phelipe Abib 
Mansur, falecido em junho, 
que contribuiu diretamente 
para a construção e o 
desenvolvimento da proposta 
em questão.  
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Mais duas mortes por covid 
confirmadas em Umuarama

Um homem de 73 anos que estava 
internado em Unidade de Terapia Inten-
siva (UTI) no Hospital Cemil e uma 
mulher de 60 anos que estava inter-
nada em Sarandi são as novas vítimas 
fatais da covid-19 em Umuarama.

As duas mortes foram confirmadas 
na tarde de ontem (terça-feira, 15), 
pela Secretaria Municipal de Saúde, 
que anunciou ainda o aparecimento de 
51 novos casos da doença. Os novos 
números foram apresentados na atua-
lização do boletim diário de acompa-
nhamento da pandemia.

Segundo os levantamentos da 
Secretaria de Saúde, estes novos 
51 casos são de 25 mulheres e 26 
homens e, com eles, agora a cidade 
já soma 4.592 pessoas com diag-
nóstico positivo para a doença. Entre 
elas, 2.274 pessoas foram curadas da 
doença e 2.249 permanecem em iso-
lamento domiciliar. Outros 26 pacien-
tes seguem internados nos hospitais 
do município. Desde o início da pande-
mia, 43 pessoas não resistiram aos 
efeitos da doença e morreram.

Ainda de acordo com o boletim 
divulgado ontem, no total, 45 umua-
ramenses estavam hospitalizados 
em casas de saúde da macrorregião 
Noroeste, 19 deles permaneciam em 
leitos de Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs) e 26 ocupavam leitos de 
enfermarias. Nos hospitais da cidade a 
ocupação seguia em alta, com pacien-
tes em todos os 22 leitos de UTI do 
Sistema Único de Saúde (SUS) e em 
32 dos 36 leitos de enfermaria. Além 
dos positivados, Umuarama tem ainda 
1.944 pessoas com suspeita de infec-
ção pelo novo coronavírus, seis delas 
hospitalizadas e as demais em isola-
mento domiciliar. Todas estas estavam 
ainda aguardando o resultado dos exa-
mes. As notificações somam 13.789 
desde o início da pandemia, das quais 
7.253 casos foram descartados.

NOVOS LEITOS
No início deste mês, Umuarama 

recebeu da Secretaria de Estado da 

Saúde do Paraná - SESA o credencia-
mento de 14 leitos exclusivos para o 
tratamento da covid-19.

Foram 10 leitos de enfermaria no 
Uopeccan, e 2 leitos de enfermaria e 
2 de UTI credenciados no Cemil.

“Os novos leitos significam um 
respiro diante da situação dramá-
tica que estamos vivendo”, des-
tacou a chefe da 12ª Regional de 
Saúde de Umuarama, enfermeira 
Viviane Herreira.

MESMO com o credenciamento de novos leitos, Viviane Herreira, chefe da 12ª Regional de Saúde ressalta que 
a quantidade de ocupação ainda preocupa

ASSESSORIA
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Homologado o resultado do 
concurso para agente de trânsito

A Prefeitura de Umuarama 
homologou ontem (15), o con-
curso público para contratação de 
agentes da autoridade de trânsito. 
O processo foi iniciado em maio 
deste ano, porém o cronograma 
precisou ser estendido devido aos 
efeitos da pandemia de coronaví-
rus. Mesmo assim, a Diretoria de 
Recursos Humanos da Secretaria 
Municipal de Administração con-
seguiu finalizar os procedimentos 
dentro do atual exercício.

O edital do concurso foi publi-
cado em 13/05, com a prova mar-
cada para 12/07 e homologação 
prevista para 4 de agosto. “Devido 
à pandemia da covid-19 a prova 
foi adiada para 8 de novembro. Os 
aprovados no teste objetivo fize-
ram a prova de aptidão física no 
dia 6 de dezembro, com a entrega 
dos títulos, e resultado final do 
concurso foi homologado neste 
dia 15”, explicou o presidente da 
Comissão Especial de Seleção de 
Pessoal e diretor de RH da Prefei-
tura, Gilvan Luz da Silva.

O secretário municipal de 
Defesa Social, major Valdecir 
Capelli, lembra que os futuros 
agentes de trânsito vão passar 
por um curso de formação com 
200 horas de aulas, conforme 
determina a por taria 94/2017, 
do Depar tamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). “Depois 
disso eles vão trabalhar no trân-
sito, preenchendo uma lacuna 
que temos hoje em Umuarama, 
diante da necessidade de maior 
fiscalização do setor”, disse.

A diretora da Umutrans, Dia-
nês Piffer, lembrou que a cidade 
conta com boa sinalização. “Tive-
mos grandes investimentos do 

Rotativo Pago
Os agentes deverão atuar também na operação do estacionamento 

rotativo pago, quando for novamente implantado na cidade. “Eles vão 
trabalhar tanto no rotativo como também na fiscalização geral do trânsito, 
coibindo as infrações, inclusive operando radar estático móvel para comba-
ter o excesso de velocidade praticado por muitos motoristas. Tudo isso trará 
mais segurança às nossas ruas e avenidas”, acrescentou o secretário Capelli.
Para o prefeito Celso Pozzobom, a inclusão dos agentes trará uma evolução 
no cuidado com o trânsito urbano, que alimenta uma triste estatística em 

Umuarama, apesar dos altos investimentos realizados pelo município. “Nós 
precisamos reforçar a educação dos nossos motoristas e isso só é possível 

através da fiscalização. Já realizamos inúmeras campanhas educativas, ações 
pontuais, apelos, mas alguns motoristas insistem nas infrações, nos excessos, 

e levam perigo para a população. O trabalho dos agentes será importante 
para aumentar a presença do município nas nossas ruas e avenidas, combater 
as infrações e deixar os condutores mais alertas”, afirmou. A contratação dos 

agentes deve ser formalizada nas primeiras semanas de 2021.

município nos últimos anos em 
equipamentos, na parte de enge-
nharia, sinalização de trânsito, o 
parque semafórico foi ampliado e 
modernizado, vários cruzamentos 
foram readequados e rotatórias 
implantadas. Agora vamos intensi-
ficar a fiscalização com os novos 
agentes, que terão uma ação 

importante para a segurança no 
trânsito no município. A Guarda 
Municipal tem poucos agentes 
e muitas atribuições, então não 
consegue dar a atenção devida ao 
trânsito, o mesmo ocorrendo com 
a Polícia Militar. Os novos agen-
tes preencherão essa lacuna”, 
completou.

O processo foi iniciado em maio deste ano, porém o cronograma precisou ser estendido devido aos efeitos da 
pandemia de coronavírus

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Walmor Parente (interino)

Emenda$ 
A LDO (Lei de Diretrizes 
Orçamentárias), que pode 
ser votada hoje no Congresso 
Nacional, prevê a destinação 
de mais R$ 16 bilhões para 
emendas parlamentares em 
2021. O valor é 6,2% maior 
do que o previsto para este 
ano: R$ 15,4 bilhões. As 
emendas abastecem as bases 
eleitorais dos parlamentares 
da Câmara e do Senado para 
bancar projetos e obras. Para 
as emendas individuais, a LDO 
prevê mais de R$ 9,6 bi. Cada 
um dos parlamentares (81 
senadores e 513 deputados) 
poderá indicar, ao longo 
de 2021, 25 sugestões de 
despesas, no valor de R$ 16,3 
milhões por gabinete.

Plenário  
A LDO será analisada 
diretamente pelo plenário 
do Congresso, sem passar 
pela Comissão Mista de 
Orçamento. O colegiado 
nem chegou a ser instalado. 
Um dos motivos foi a 
antecipação da disputa às 
cadeiras de presidentes da 
Câmara e do Senado.

Freio 
No substitutivo ao texto do 
Executivo, o senador Irajá 
(PSD-TO), relator da LDO, 
vetou a intenção da equipe 
econômica de ampliar os 
gastos temporários até que 
seja aprovado o Orçamento 
da União, ainda sem 
previsão de votação.

Apadrinhado
Alçado a candidato à 
presidência do Senado com 
apoio de Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), o senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) emplacou 
seu apadrinhado, Arnaldo 
Silva Júnior, na diretoria da 
ANTT (Agência Nacional de 
Transportes Terrestres).

Comissionado 
Ex-deputado estadual, Silva 
Júnior, também filiado ao DEM, 

é secretário parlamentar do 
gabinete de Rodrigo Pacheco 
no Senado. Além dele, a 
Comissão de Serviços de 
Infraestrutura (CI) aprovou 
cinco nomes para diretorias de 
agências reguladoras.

Calamidade
Às vésperas do recesso 
no Congresso Nacional, 
parlamentares ensaiam uma 
ofensiva para prorrogar o 
decreto de calamidade que tem 
vigência até 31 de dezembro.

Auxílio
O movimento é encabeçado 
pelo senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), que 
apresentou projeto no 
qual defende a extensão 
do auxílio emergencial e a 
prorrogação do estado de 
calamidade pública até 31 
de março de 2021.

Mais uma  
A decisão do ministro do STF 
Edson Fachin, que derrubou 
a isenção de imposto para 
importação de revólveres e 
pistolas, é mais uma derrota 
de Bolsonaro na Corte. 
Várias medidas do governo 
foram barradas pelo STF 
este ano, como a MP que 
restringia a Lei de Acesso à 
Informação.

Cartazes     
Pesquisadores da Fiocruz 
elaboraram um boletim de 
orientações de prevenção à 
covid-19 para prefeituras. No 
documento, apontam que a 
difusão de informações deve 
abranger todos os meios de 
comunicação disponíveis, 
como cartazes em locais 
públicos, serviços e 
comércios, televisão, jornais, 
rádios locais e comunitárias.

Aluna premiada

A Secretaria Municipal 
de Educação divulgou o 
resultado da participação 
de Umuarama no Con-
curso Agrinho “De mãos 
dadas com a Saúde – 
Todos contra a dengue”, 
na categoria Redação. 
Ontem (8), foram revela-
dos os quase 400 nomes 
dos premiados da com-
petição educacional, que 
teve inscritos mais de 2 
mil trabalhos de alunos.

O concurso integra as 
campanhas “Todos con-
tra a dengue” e “Agro 
pela água”, promovi-
das pelo Sistema Faep 
(Federação da Agricultura 
do Estado do Paraná) e 
Senar-PR (Serviço Nacio-
nal de Aprendizagem 
Rural/ Paraná). O anúncio 
aconteceu durante evento 
online de encerramento 
na última semana.

“Fomos contemplados 
na premiação na campa-
nha ‘Todos contra a den-
gue’, com a aluna Heloisa 
Funes Miranda, do 2º 
ano da Escola Municipal 
Padre José de Anchieta, 
tendo como professora 

Silvana Nunes Amadio 
Moreira”, anunciou a 
secretária municipal de 
Educação, Mauriza de 
Lima Menegasso.

A escola é do Parque 
Bonfim e, tanto a aluna 
quanto a professora, 
receberam do prefeito 
Celso Pozzobom e da 
secretária Mauriza um 
tablet do Sistema Faep/
Senar-PR, pela melhor 
redação.

Participaram também 
da premiação, o super-
visor do Senar (Regional 
Umuarama), Jean Carlo 
Gonçalves Carraro, o 
presidente do Sindicato 
Rural de Umuarama, Ger-
son Magnoni Bertoli, e a 
mãe da aluna premiada, 
Karla Fabiana Funes 
Miranda.

O prefeito Celso Poz-
zobom parabenizou as 
escolas que participaram 
do projeto, os organizado-
res e todos os envolvidos 
no processo. “Entre tan-
tos desafios, a educação 
continua dando exemplo 
de superação e espe-
rança”, disse.

HELOISA Funes Miranda, do 2º ano da Escola Padre José de Anchieta, do Bomfim 
recebeu um tablete com premiação pela melhor redação

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE DEZEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE DEZEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 16 DE DEZEMBRO DE 2020



10 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE DEZEMBRO DE 2020

‘Papai Noel do facão’ se 
apresenta na delegacia

Idosa persegue bandido e recupera dinheiro furtado
Um homem de 38 anos foi 

preso, durante a tarde depois de 
denunciado por uma idosa de 73 
anos de idade. Ele foi acusado de 
furtar dinheiro em uma mercearia 
perto do Hospital Cemil.

A proprietária varria calçada do 
estabelecimento quando notou o 

suspeito saindo de trás do balcão.
Ao notar que um crime havia 

sido praticado, a mulher ‘partiu pra 
cima’ do suspeito, que tentou cor-
rer, mas antes tirou algumas notas 
do bolso e devolveu à mulher. 
Mesmo correndo, ele foi perse-
guido pela idosa, até a chegada 

da Polícia Militar.
Os R$ 137 em espécie que 

haviam sido furtados, foram recu-
perados. O detido, que é morador 
de Altônia, disse que estava em 
Umuarama para fazer exames, mas 
acabou sendo levado à delegacia 
de polícia.

Um homem fantasiado de Papai 
Noel, que era procurado pela polí-
cia depois de acusado de um crime 
de lesão corporal contra um taxista 
de 77 anos de idade, compareceu 
ontem pela manhã à Delegacia de 
Polícia de Umuarama. Ele alegou 
legítima defesa e, depois que foi 
ouvido, saiu pela porta da frente da 
7ª Subdivisão Policial (SDP).

O acusado teria ‘partido’ para a 
briga com um taxista de 77 anos 

que faz ponto em frente à Estação 
Rodoviária. O fato aconteceu na 
última sexta-feira (11), por volta 
das 12h30.

A Polícia Militar chegou a aten-
der o caso e apenas conduziu a 
vítima ferida ao Pronto Atendimento 
Municipal. O taxista foi medicado 
e, como estava fora de perigo, foi 
liberado. Na ocasião ele procurou a 
delegacia e denunciou a agressão, 
dizendo que a briga foi por conta de 

que um ‘colega de trabalho’ teria 
tentado tomar sua vez na corrida 
para um cliente. A discussão termi-
nou em briga e o acusado se apos-
sou de um facão, que foi apreen-
dido pela PM.

Com a apresentação do ‘papai 
Noel’, que também é taxista, e foi 
acusado de praticar o crime de lesão 
corporal, a Polícia Civil instaurou 
inquérito e vai apurar o fato. O resul-
tado poderá sair em 30 dias.

ACUSADO de agredir taxista com um facão se apresenta à polícia vestido de Papai Noel

TV CAIUÁ
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sua rebeldia pode estar em evidência, o que acentua sua 
individualidade e a vontade de fazer tudo do seu jeito. Pode 
se dar bem na conquista, ainda mais com alguém de fora. 
Palpites: 84, 75 e 12. Cor: azul vivo.

Touro 21/04 a 20/05
Sua intuição vai se tornar mais afiada e pode ser impor-
tante se precisar tomar algumas decisões de última 
hora. Amizades podem te decepcionar. Clima de tensão 
tende a rolar na vida amorosa. Palpites: 94, 04 e 31. 
Cor: bege.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seus planos podem mudar repentinamente, especialmente 
se envolvem a carreira ou a vida social. Troca de ideias ajuda 
a clarear qualquer assunto. Se está saindo com alguém, as 
coisas devem se tornar sérias. Palpites: 50, 14 e 05. Cor: 
azul-marinho.

Câncer 21/06 a 21/07
Se está pensando em trabalhar sem chefes, vai ter que se 
organizar e dar duro pra que isso aconteça. Melhor ter cautela 
com a saúde. Fique mais tempo ao lado do seu amor e mostre 
apoio. Palpites: 42, 24 e 51. Cor: verde.

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
Não deixe para trás as responsabilidades domésticas: vai se 
sentir melhor com tudo organizado. Nada de se envolver em 
fofocas. Se está só, pode surgir amor proibido com um(a) ex. 
Palpites: 39, 93 e 84. Cor: roxo.

Aquário 21/01 a 19/02
Dificilmente você vai mudar de ideia ou opinião hoje ao discutir 
assuntos polêmicos. Não misture amizade e dinheiro, ok? 
Você e o par podem descobrir novos interesses e comum. 
Palpites: 94, 04 e 13. Cor: branco.

Peixes 20/02 a 20/03
Probleminhas financeiros poderão ser resolvidos com cria-
tividade e inteligência. Há risco de se chatear com críticas. 
Alguém popular pode despertar sua admiração. Palpites: 50, 
14 e 95. Cor: preto.

A tendência é buscar meios de relaxar. Se tiver um tempinho, 
deixe seu lar mais organizado. Vai querer proteger a pessoa 
amada, mas cuidado com exageros. Paquera deve rolar fácil. 
Palpites: 38, 65 e 11. Cor: branco.

Hoje, viagem de estudo ou excursão educativa pode trazer 
boas novidades! O desejo de sair da rotina está em alta. 
Seu charme está atraindo as atenções e pode despertar 
nova paixão. Palpites: 70, 16 e 61. Cor: verde-claro.

Se pintar discórdia por causa de grana, seja em parcerias 
de trabalho ou na vida a dois, vai ter que lidar com isso 
sem perder a cabeça. Não deixe que fofocas em família 
atrapalhem o romance. Palpites: 53, 35 e 62. Cor: preto.

Amizades e parcerias serão o destaque do dia. Agitação ou 
correria para realizar atividades corriqueiras pode provocar 
acidente. Não confie em tudo o que ouvir por aí. Novidades 
na paquera. Palpites: 18, 00 e 27. Cor: pink.

O desejo de encher o bolso está em alta e você pode enca-
rar um trabalho extra. Arranje tempo para relaxar também. 
Convide o par ou o(a) paquera para sair, mas sem ataques 
de ciúme. Palpites: 64, 55 e 37. Cor: amarelo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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MAJORITARIAS

Continente
onde

ocorrem
monções

O quaren-
tão, para

os adoles-
centes

Fruto
exportado
pelo Havaí

(EUA)

Situação
do filme
antes da 

pré-estreia

Formato
do gol,

no rúgbi

Albert
Einstein,

físico
alemão

Dedica-
ram à

divindade

Partícula
positiva 

do átomo
(símbolo)

Estrutura
de usinas
hidrelé-
tricas

Epidemia
que afetou
a África,
em 2014

Salvador
Dalí, 
pintor

espanhol
Remédio
que cura-
ria todos
os males

Videoteipe
(abrev.)

A Mãe do
Mato, no
Folclore

tupi

Grito dado
em lutas
marciais

"(?)"
Inerente",

filme
brasileiro

Conectivo de orações
coordenadas (Gram.)
País árabe em guerra

civil desde 2011

Semente,
em inglês
Pronome
feminino

Gema-
símbolo da
Austrália

As elei-
ções em

que vence
o candi-
dato com

mais votos
ainda no
primeiro

turno

Unidade de Pronto
Atendimento (sigla)
Condição da Medusa

(Mit.)

(?) gravitacional: "ar-
rasto" produzido pelo

buraco ne-
gro (Astr.)

Falta de
animação

Avião de
caça, de 

fabricação
russa

Produziu

Nosso, 
em inglês

Acusação frequente 
à equipe econômica
de Cristina Kirchner,

na Argentina

Com a exceção de
Medida checada pelas
balanças da Polícia 
Rodoviária Federal

Praticar o
tabagismo
Encaixar,
em inglês

Roraima
(sigla)

Mas, em
inglês

Filme de
Mário

Peixoto

MoradaExaltou a escola de
samba Portela em 

"Foi um Rio Que Pas-
sou em Minha Vida"

Salto (?),
item da

indumen-
tária das 

dançarinas
da Era
Disco

(anos 1970)

"Quociente",
em Q.I.
31, em

romanos

Causa frequente da
incompetência do

profissional

Provocar
forte 

emoção em
(alguém)

3/but — fit — mig — our. 4/seed. 5/ebola. 7/górgona.



12 SOCIAL TRIBUNA HOJE NEWS, 16 DE DEZEMBRO DE 2020

(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

SONHO
Imagine você ter  todas essas opções 

para desfrutar no seu dia-a-dia:  área de 
lazer, salão de festas, espaço kids, espaço 
gourmet, 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 práticos, compactos e funcionais. 
O Top Life se antecipa ao futuro e te 

coloca ao lado do conforto e da pratici-
dade. Vá ber das facilidades para ter um 
só seu e comece o ano de 2021 com um 

sonho realizado.

ZOOM
A quarta-feira (16) é dia de cumpri-

mentar Márcio Talles,  Chefe do Depar-
tamento de Comunicação, Tecnologia 
da Informação e Cerimonial é também 
professor dos cursos de Publicidade e 
Propaganda - Odontologia - Estética, 
Enfermagem, Educação Física - En-

genharia Civil, Engenharia Mecânica, 
Agronomia e Arquitetura, na Univer-
sidade Paranaense. Amigo pessoal 
e profissional receba os abraços da 
Tribuna Hoje News e da Coluna ZC. 

Cereja 
no Bolo
Hoje é dia de 
cumprimentos 
para os leitores 
da coluna que 

fazem aniversário 
-, Izaias dos San-
tos Silva Junior, 
Leonita Welter, 
Caio Peres, Már-
cia Regina Arai 
Tavares e Pablo 
Renato Biaca 

Crivelaro. 
Da coluna: 
felicidades.

O pouco e duradouro é 
melhor do que o muito e 

passageiro . 
(Provérbio Árabe) 

ARQUIVO PESSOAL
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Tracker, SUV da Chevrolet, é a estrela da 
campanha dos 55 anos da GAZIN que 

adquiriu 55 unidades!

O  design moderno do novo Chevrolet Tracker  vai encantar 
os consumidores do site e das loja Gazin em todo Brasil. A 
campanha lançada recentemente (e que foi o ponto alto da 
live com o cantor Daniel) destaca 55 unidades do SUV Che-
vrolet Tracker adquiridas na Concessionária Uvel de Umuara-

ma -, e que serão sorteadas uma a cada semana para co-
memorar os 55 anos da Gazin.  O sorteio começa dia 23 de 
dezembro e vai até dezembro de 2021 para quem comprar 
no site e lojas Gazin. O SUV da Chevrolet é o mais vendido 
do segmento, e o que mais cresce em vendas no Brasil. “O 

Chevrolet Tracker inova por entregar tudo aquilo que o con-
sumidor realmente valoriza, sem precisar fazer renúncias. 

Tem porte de SUV de verdade e oferece tecnologias surpre-
endentes como o Wi-Fi e o alerta de colisão com sistema de 
frenagem autônoma de emergência”, destacam os diretores 

da Uvel Joaquim Pereira e Ivanildo Coutinho.

Uvel, o melhor lugar para comprar seu carro!

E MAIS....
Além da ampla lista de equipamentos de 

conectividade, conforto e segurança, o SUV 
Tracker se destaca ainda por sua mecânica. 

Traz uma nova família de motores turbo 
de alta eficiência e performance que o 

posiciona como o SUV mais econômico da 
categoria, de acordo com o Inmetro. Vá fa-
zer um test drive na Concessionária UVEL e 
se encante você também com o SUV Tracker.

H
IA
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S
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ONIX 1.0
LS

    15/16         PRETO       COMPLETO R$ 36.900,00

ONIX 1.0
LT

     16/16           BRANCO        COMPLETO  R$ 36.900,00

ONIX 1.0
LT

18/19          BRANCO              COMPLETO  R$ 44.900,00

ONIX 1.0
LT

      18/19           BRANCO             COMPLETO R$ 44.900,00
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 EXTRAVIO DE ALVARÁ 
JOÃO LEONARDO DE PAULA, ins-
crita sob nº CPF 783.357.529-
15, estabelecido na Rua Dos 
Vigilantes, 4619 Parque 1º de 
Maio, CEP 87.509-725, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu alvará munici-
pal nº 31.918/2013. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

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

Começou ontem 
o período de 
matrículas para 
os aprovados 
do curso de 
Medicina de 2021, 
da Universidade 
Paranaense – 
Unipar, Unidade de 
Umuarama.

Inicialmente, 
a convocação é 
para os candidatos 
aprovados em 
primeira chamada que 
deverão comparecer à 
Secretaria de Medicina, 
localizada no Bloco A1, no 
Campus Sede da Unipar. As 
matrículas foram realizadas 
no dia 15 e continuam hoje 
(16) das 9h às 11h e das 13h às 
16h.

Vale salientar que os 
convocados que não 
comparecerem à matrícula 
nos dias e horários previstos, 
ou não apresentarem os 
documentos exigidos, 
perderão o direito à vaga. 

Caso as 110 vagas disponíveis 
para o curso de medicina 
não sejam preenchidas nesta 

A etapa vale para os candidatos classificados em primeira 
chamada 

Medicina 2021: Começaram as 
matrículas para aprovados no vestibular 

etapa, haverá uma nova 
chamada a partir do dia 18 de 
dezembro.

Os candidatos podem 
conferir a sua classificação 
pelo site: medicina.unipar.br

Matricula realizada: Acadêmica Mariana 
Litwinczuk, acompanhada pela mãe

Mariana Litwinczuk e mãe realizando 
matricula: “Realização de um sonho”, diz a 
nova acadêmica 

Em edital, o DER/PR publicou a exe-
cução de obras de ampliação da capaci-
dade e segurança da PR-323, na região 
Noroeste. O investimento será de R$ 
91,5 milhões para realizar melhorias 
em 23 segmentos da rodovia, no trecho 
entre Doutor Camargo e Iporã. A obra 
integra o novo Programa de Revitaliza-
ção da Segurança Viária do DER/PR, que 
prevê soluções como a implantação de 
terceira faixa para ultrapassagens, 
alargamento de faixa, reabilitação do 
pavimento com soluções de reciclagem 
e pavimentação, eliminação de degraus 
com desnível maior que cinco centíme-
tros, reforço da sinalização horizontal 
e vertical e implantação de mais dis-
positivos de segurança.

A PR-323 é um dos principais cor-
redores da carga no Paraná, ligando o 
Noroeste ao Oeste e ao Norte. A fase de 
conclusão a duplicação entre Paiçandu 
e Doutor Camargo, (20,7 quilômetros) 
prevê investimento de R$ 73,4 milhões.

Ainda, a PR-323 é objeto de duas 
licitações de duplicação, uma de R$ 81 
milhões entre Umuarama e a PR-468 e 
outra de R$ 55 milhões para continuar 
a duplicação de Doutor Camargo ao km 
180,5, na ponte sobre o Rio Ivaí.

Obras na PR-323
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