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Adolescente suspeito 
de matar e desovar 
corpo em fossa 
está foragido
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Ex-presidiário é 
executado a tiros em 
estrada rural de Iporã 
na madrugada 

Associados da Aciu 
podem receber 
desconto de até 20% 
na tarifa de energia 

A Secretaria de Saúde confirmou ontem a 44ª morte provocada pela covid-19 em Umua-
rama. O paciente de 74 anos, que estava internado em Maringá, faleceu no dia 12. O bole-
tim confirmou também 80 novos casos da doença. Todos os 22 leitos de UTI disponíveis 
no Município estão ocupados, bem como 30 dos 38 leitos de enfermaria disponibilizados 

pelo SUS para tratamento a pacientes com o novo coronavírus.  l Pág. 5

Covid já matou 44 em Umuarama;
UTIs chegam a 100% de ocupação

Testes no futsal 
Casos positivos de covid-19 no elenco do Foz Cataratas Futsal levou 

à alteração na data do segundo confronto contra o Umuarama 
Futsal pela fase semifinal da Chave Ouro do Campeonato 

Paranaense. Atletas e integrantes da comissão técnica foram 
submetidos a testes que não apontaram casos positivos da doença 
nos atletas de casa. A Federação Paranaense transferiu para hoje 
a segunda partida da semifinal contra o Foz, às 19h, no Ginásio de 

Esportes Amário Vieira da Costa, em Umuarama. l Pág. 15
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ChuvaLiberada do depósito
Desembargadores do TRF4 mantiveram a decisão que 
desobriga a Viapar a depositar mensalmente 33% da 
sua receita bruta, em uma conta judicial, para garantir 
eventuais reparações aos cofres públicos. A decisão é 
ligada à ação civil pública proposta pelo MPF na esteira da 
Operação Integração, deflagrada em 2018, para desvendar 
irregularidades em contratos do governo do Paraná com 
concessionárias de rodovias do Anel de Integração.

 Cumprindo as medidas
A concessionária alegou que a determinação compromete a 
continuidade da prestação do serviço público, o que afetaria 
o interesse dos usuários da rodovia. O relator do caso no 
TRF4, desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira, 
observou que a Viapar já cumpre medidas que afetam a 
organização financeira da empresa, como a proibição de 
aumento da remuneração de seus dirigentes, a vedação de 
repasse de lucros às empresas controladoras e a obtenção 
de empréstimo de instituição pública. A Viapar opera cinco 
praças de pedágio na região noroeste do Paraná - ligação 
entre Cascavel e Maringá, passando por Campo Mourão.

Presidência do Senado
O MDB decidiu lançar candidato único à sucessão do 
Senado. Em nota divulgada pela bancada após reunião 
em Brasília, a decisão do partido “reflete a postura de 
ponderação e diálogo que tem pontuado a atuação 
da legenda no cenário nacional”. A sigla tem a maior 
bancada, com 13 integrantes. O partido ainda reforçou o 
compromisso de dialogar com todas as bancadas antes 
da eleição. Estão na disputa pela sucessão os senadores 
Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO), Fernando 
Bezerra Coelho (PE) e Simone Tebet (MS). Com vários 
pré-candidatos, a nota da legenda destacou a palavra 
“unidade” com letras maiúsculas e negrito.

Maia e a esquerda
Com os partidos de 
oposição prestes 
a embarcar numa 
candidatura chancelada 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
o deputado Arthur Lira 
(Progressistas-AL), nome do 
Palácio do Planalto para a 
disputa pelo comando da 
Casa, adotou a estratégia 
de abordar individualmente 
parlamentares, na tentativa 
de garantir os votos da 
esquerda. Com votação 
secreta, Lira quer o apoio 
dos “infiéis” dispostos a 
contrariar a suas legendas.

Baleia ou Ribeiro?
O PDT já confirmou o apoio 
ao candidato do grupo de 
Maia e outros partidos 
de oposição, entre eles, 
o próprio PT, o PCdoB e o 
PSB, que devem aderir à 
campanha do candidato 
escolhido pelo atual 
presidente. “Hoje, dentro 
do nosso bloco, existem 
dois nomes: Baleia Rossi 
(MDB) e Aguinaldo Ribeiro 
(Progressistas)”, afirmou 
o presidente da Câmara, 
indicando que a competição 
agora está entre os dois 
deputados, nessa ordem de 
preferência.
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Calamidade pública no PR 
deve seguir mais seis meses

O Governo do Estado do 
Paraná prorrogou por mais seis 
meses o prazo de vigência do 
decreto 4.319, publicado em 
março, que declarou estado de 
calamidade pública para enfrenta-
mento e resposta à pandemia do 
novo coronavírus que terminaria 
no dia 31 de dezembro.

Na terça-feira (15), foi encami-
nhado à Assembleia Legislativa 
(Alep) o decreto 6.543, assinado 
pelo governador Ratinho Jr, que 
trata da prorrogação, para que seja 
homologado pelos deputados.

O instrumento jurídico chamado 
de Estado de Calamidade Pública 
flexibiliza questões orçamentárias 
e administrativas para assegu-
rar os recursos necessários para 
áreas prioritárias como a Saúde. 
Dessa forma, investimentos pre-
vistos no orçamento para outras 
áreas podem ser redirecionados 
para fazer frente à crise sanitária, 
econômica e social decorrente 
da pandemia, sem ferir a Lei de 

Aumento dos casos
Em mensagem enviada ao Legis-
lativo, o governo explica que a 
medida é necessária em função do 
crescimento dos casos da doença. 
O Paraná registrou nessa terça-feira 
um acumulado de 336.825 casos 
confirmados e 6.859 óbitos, desde o 
início da pandemia. Nas últimas 24 
horas foram confirmados mais 2.458 
casos e 116 mortes em decorrência 
da infecção causada pelo novo coro-
navírus. Monitoramento feito pela 
Sesa indica que a média móvel de 
casos e de óbitos em todas as regiões 
do Estado encontra-se em patama-
res muito elevados, evidenciando 
a aceleração da circulação viral. O 
decreto entra em vigor assim que for 
aprovado pela Alep.

Responsabilidade Fiscal.
A prorrogação também per-

mite a continuidade de diversos 
contratos emergenciais firmados, 
principalmente, pela Secretaria da 

Saúde (Sesa), para viabilizar medi-
das de prevenção e enfrentamento 
da pandemia, que teriam de ser 
encerrados com o fim da vigência 
do estado de calamidade pública.

No relatório Frente Parlamentar 
do Coronavírus, apresentado 
na terça (15) na Alep, os 
deputados recomendaram que o 
Paraná formalize memorandos de 
intenção de compra com todas 
as empresas fabricantes de vacinas 
contra a covid-19 que estejam 
em fase 3 de testes no Brasil. A 
medida seria fundamental para 
assegurar ao Paraná a possibili-
dade de compra de doses, caso 
haja a necessidade de suprir ou 
complementar a estratégia do 

Programa Nacional de Imunização (PNI). “É claro que o ideal seria que o Ministério da Saúde 
assumisse este papel de coordenação da estratégia de vacinação, fornecendo doses aos Estados 
e municípios. Mas com todo este atraso no planejamento e a indefinição sobre as vacinas que serão 
utilizadas, temos que ligar o sinal de alerta e buscar alternativas para que o Paraná não fique para trás 
caso algo dê errado”, disse o deputado Michele Caputo (PSDB), coordenador do colegiado.

MARCOS VINÍCIUS SCHROEDER

O governador explica que a medida é necessária em função do crescimento dos casos da doença

AEN
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Igualdade na
vacinação

Durante o lançamento 
do Plano Nacional de Imu-
nização, ontem (16), em 
Brasília, o ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello, 
disse que todas as vaci-
nas produzidas no Brasil 
terão prioridade no Sis-
tema Único de Saúde 
(SUS). “Todas as vaci-
nas produzidas no Bra-
sil, ou pelo Butantan, 
pela Fiocruz ou qualquer 
indústria, terá prioridade 
do SUS e isso está paci-
ficado”, afirmou.

De acordo com o 
ministro, “o mais impor-
tante de hoje aqui não 
é apresentar o plano. O 
mais importante hoje, é 
nós demonstrarmos que 
estamos juntos, todos 
os estados da federação 
serão tratados de forma 
igualitária, proporcional, 
não haverá nenhuma 
diferença”.

O ministro ainda per-
guntou “pra que essa 

ansiedade, essa angús-
tia?”, ao falar sobre 
a vacinação contra a 
covid-19.

“Vamos levantar a 
cabeça. Acreditem. O povo 
brasileiro tem capacidade 
de ter o maior sistema 
único de saúde do mundo, 
de ter o maior programa 
nacional de imunização 
do mundo, nós somos os 
maiores fabricantes de 
vacinas da América Latina. 
Pra que essa ansiedade, 
essa angústia? Somos 
referência na américa 
latina e estamos traba-
lhando”, afirmou.

Pazuel lo lembrou 
ainda que todos os brasi-
leiros receberão a vacina 
de forma gratuita, nos 
postos de vacinação. 
“Vacinas registradas, 
vacinas garantidas em 
sua segurança e eficácia. 
Nós não podemos brincar 
com a saúde da popula-
ção brasileira”, disse. 

Ministro afirma que brasileiros receberão a vacina eficaz e segura, de forma 
gratuita nos postos de vacinação

MARCELO CAMARGO/AGENCIA BRASIL

Teletrabalho
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, publicou a ação que 
está sendo realizada pelo 
governo, na Secretaria de 
Administração e Previdência 
e a Procuradoria-Geral 
do Paraná. “Um grupo de 
trabalho está fazendo o 
levantamento dos benefícios 
da regulamentação do 
teletrabalho na administração 
pública. Até o momento, foi 
possível constatar a redução 
de mais de R$ 21 milhões 
em despesas fixas, além 
da economia com viagens, 
que foi de R$ 49,9 milhões, 
totalizando R$ 70 milhões”, 
disse Guto Silva.

Teto de gastos
A edição 2020 do Boletim 
de Finanças dos Entes 
Subnacionais, publicação 
anual elaborada pelo Tesouro 
Nacional, aponta que o Paraná 
está entre os sete estados 
do País que cumpriram nos 
últimos dois anos o teto 
de gastos. Dessa forma, 
livra-se da penalização pelo 
descumprimento do acordo 
de renegociação das dívidas 
com a União. Além do Paraná, 
cumpriram o teto de gastos os 
estados de Alagoas, Espírito 
Santo, Minas Gerais, Mato Grosso 
do Sul, Rondônia e São Paulo. 

Tarifa Rural Noturna
Os deputados estaduais 
aprovaram o projeto de lei 
que cria o Programa Paraná 
Energia Rural Renovável 
e que garante, por mais 
dois anos, a continuidade 
do programa Tarifa Rural 
Noturna, que garante 
desconto de 60% na conta da 
energia elétrica consumida 
das 21h30 às 6h e beneficia 
cerca de 12 mil produtores 
rurais. “Uma decisão tomada 
para manter o projeto de 
energia noturna conforme 
todos estavam pleiteando”, 
afirmou o presidente da 
Assembleia, deputado 
Ademar Traiano (PSDB).

Congratulations, Biden
O presidente Jair Bolsonaro 
usou suas redes sociais para 
parabenizar o democrata 
Joe Biden pela vitória nas 
eleições presidenciais dos 
Estados Unidos. Bolsonaro 
desejou “esperança” e 
disse ainda que está pronto 
para trabalhar com o novo 
governo e “dar continuidade 
à construção de uma aliança 
Brasil-EUA”, para “benefício 
dos nossos povos”. Bolsonaro 
era o único governante 
dos países que compõem 
o G20 que ainda não havia 
parabenizado Joe Biden.

Plano detalhado
O ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, divulgou um 
documento em que detalha 
as cinco fases do plano de 
vacinação contra a covid-19. 
De acordo com o texto, a 
previsão de distribuição para 
estados e Distrito Federal é de 
até cinco dias após o aval da 
Anvisa. Segundo o ministro, 
toda a população terá 
recebido as doses em um ano, 
com período de imunização 
para cada grupo prioritário 
de aproximadamente 
trinta dias. O prazo 
dependerá “do quantitativo 
de imunobiológico 
disponibilizado para uso”, 
destaca. 

Impactos econômicos
O Copom (Comitê de Política 
Monetária) declarou, em 
uma última reunião, que 
os resultados positivos 
dos testes com as vacinas 
contra a covid-19 trarão 
expectativas de retomada 
na economia mundial. A 
evolução da pandemia e 
dos planos de vacinação 
está diretamente ligada 
à evolução das políticas 
monetárias mundo afora, 
inclusive no Brasil. O Copom 
salienta, entretanto, que o 
fim do auxílio emergencial 
no País e o aumento de casos 
geram incerteza.
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Covid mata 44º umuaramense 
desde o início da pandemia

A Secretaria Municipal de 
Saúde confirmou ontem (16) a 
44ª morte provocada pela covid-
19 em Umuarama. O boletim diá-
rio mostrou ainda que 80 novos 
casos da doença forma confirma-
dos em Umuarama num período 
de 24 horas. A vítima fatal tra-
ta-se de um homem de 74 anos 
que estava internado na UTI em 
Maringá. Ele morreu no último dia 
12, mas a confirmação foi obtida 
somente ontem.

Estruturação do Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação
A primeira reunião do Conselho 

Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação de Umuarama (CMCTI) 
aconteceu ontem (16), por video-
conferência. Pela lei 4.430/2020, 
que instituiu a Política Municipal 
de Ciência, Tecnologia e Inovação 
em caráter municipal, conselheiros 
das 17 instituições representativas 
se reuniram para escolher cinco 
membros na sociedade civil, dentre 
setores econômicos estratégicos e 
emergentes.

Com os membros nomeados, 
o Conselho começa a estabelecer 
mecanismos e medidas de incentivo, 

Os novos casos positivos 
na cidade são 34 mulheres, 35 
homens e 11 crianças. Com isso 
o número de umuaramenses posi-
tivados subiu para 4.672, desde o 
início da pandemia. Destes, 2.387 
se recuperaram e 2.211 perma-
necem em isolamento domiciliar, 
além de 30 que seguem internados 
nos hospitais locais. Somando os 
pacientes internados fora do domi-
cílio, na macrorregião, há hoje 48 
umuaramenses hospitalizados 

– 22 em unidades de terapia 
intensiva (UTIs) e 26 em leitos de 
enfermaria. A cidade tem ainda 
1.970 pessoas com suspeita de 
infecção pelo novo coronavírus, 
três delas internadas e as demais 
em isolamento. Nos três hospitais 
de Umuarama, todos os 22 leitos 
de UTI (100%) estão ocupados por 
pacientes da cidade e região, bem 
como 30 dos 38 leitos de enfer-
maria disponibilizados pelo SUS – 
uma ocupação de 78,94%.

estruturação à inovação e à pesquisa 
científica e tecnológica, inclusive no 
ambiente produtivo, buscando a difu-
são e o alcance da autonomia tec-
nológica para desenvolver o sistema 
produtivo municipal.

“O conselho é multi representa-
tivo, com presença de Instituições 

de Ensino Superior (IES), Aciu, 
Sebrae, secretarias municipais, 
órgãos estaduais, cooperativas 
de crédito e agrícolas e indústria, 
dentre outros, que se somam para 
desenvolver o trabalho”, explicou 
o chefe da Divisão de Indústria e 
Comércio, Paulo Leon Baraniuk.

Gavetário concluído
A Acesf concluiu no final de setembro 
deste ano a segunda etapa do gavetário 
no Cemitério Municipal. São 480 gavetas 
padronizadas para sepultamentos que 
já estão sendo utilizadas pela autarquia. 
“Já utilizamos mais de 50 gavetas. O 
prefeito Celso Pozzobom, já mandou 
reservar espaço para construir outro 
gavetário no futuro”, disse o diretor da 
Acesf, Alexandre Gobbo, ressaltando 
que: “As gavetas são padronizadas, com 
acabamento em granito, ao custo único 
de R$ 3.400,00”. O valor investido na obra 
foi R$ 569,7 mil em recursos próprios..
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Foragido autor de assassinato que 
desovou corpo da vítima em fossa

A Polícia de Iporã finalizou o 
procedimento investigativo em que 
apura o homicídio de Giovani Celio 
Neris da Silva, 20 anos, desapare-
cido em 31 de outubro, na cidade 
de Francisco Alves (70 quilômetros 
de Umuarama), após ir a uma festa 
com amigos.

O delegado Thiago Soares apu-
rou nas investigações que na data 
do desaparecimento, no local da 
festa, teria ocorrido uma briga e 
Giovani resolveu retornar para 
casa, em Iporã com os mesmos 
amigos, com os quais teria seguido 
até a cidade vizinha. No entanto, o 
rapaz retornou sozinho a Francisco 
Alves, quando encontrou o adoles-
cente de iniciais L.M.A.S, 17 anos.

Cinco foram indiciados no caso de desaparecimento de casal

Durante a madrugada, ambos 
foram à casa do garoto, a bordo 
do veículo da vítima (VW Gol). Lá 
teriam se desentendido e entrado 
em luta corporal, tendo o menor 
desferido golpes com objeto con-
tundente na cabeça da vítima 
(tipo de pilão grande de madeira), 
levando Giovani a óbito.

Na tentativa de se livrar do 
corpo do jovem, o adolescente o 
teria jogado dentro de uma fossa 
nos fundos da casa.

No dia seguinte, o autor do 
crime convidou um amigo para ir 
a Palotina abordo do veículo da 
vítima, afirmando que o carro seria 
de seu patrão. Lá chegando, o 
garoto negociou a venda do veículo, 

trocando-o em uma motocicleta.

LOCALIZAÇÃO
Os investigadores chegaram ao 

paradeiro do Gol e o apreenderam 
em Palotina. Foi então que seguiu 
‘esta linha’ até chegar à autoria do 
assassinato, autuando os compra-
dores do carro por receptação.

O corpo do jovem assassinado 
foi encontrado no dia 9 de novem-
bro, coberto de cal, no posso da 
residência do adolescente acusado 
do crime. A Polícia Civil conseguiu 
mandado judicial de apreensão do 
jovem de 17 anos e sua internação 
provisória, em ação conjunta com 
o Ministério Público da Comarca. O 
garoto não fio localizado.

A Polícia Civil de Goioerê con-
cluiu o inquérito que apurava 
o desaparecimento do casal 
Kawane Cleve Machado e Rubens 
Biguetti. Cinco pessoas que 
haviam sido presas no decorrer 
das investigações, foram indicia-
das pelo envolvimento.

Mesmo sem a localização dos 
corpos, pois há a possibilidade de 
que Kawane e Rubens tenham sido 
assassinados, a polícia deu por 
encerrada as investigações.

Desde 3 de agosto as auto-
ridades procuram pelos corpos. 
O casal foi sequestrado e execu-
tado e, com o inquérito concluído, 
os detalhes serão repassados 
à Justiça em denúncia feita ao 
Ministério Público.

A Polícia Civil localizou o carro 
do casal na cidade de Moreira 
Sales e indiciou cinco pessoas 
pelo assassinato, porém os 
familiares ainda não tiveram 

oportunidade de realizar os ritos 
fúnebres. Os investigadores, por 
sua vez, checaram todas as infor-
mações que receberam sobre os 
supostos paradeiros dos corpos.

Os envolvidos não revelaram 

detalhes do crime que chocou a 
cidade. O casal foi levado de casa, 
junto com o filho bebê – que foi dei-
xado em frente a uma casa no cen-
tro no dia 3 de agosto – e desde 
então não foram mais vistos.

APESAR de o casal continuar desaparecido, polícia entrega relatório à Justiça

DIVULGAÇÃO
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Walmor Parente (interino)
Executado

à tiros

Um ex-presidiário de 
23 anos de idade foi 
encontrado mor to na 
madrugada de ontem 
em Iporã (54 km de 
Umuarama). O corpo 
foi abandonado em uma 
estrada rural.

Segundo a polícia, 
Car los Henr ique da 
Silva, foi alvejado com 
vários tiros que atingi-
ram principalmente a 
região da cabeça.

Denúncias anônimas 
levaram a Polícia Militar 
até a estrada rural Jan-
gada, onde o corpo foi 
localizado. Moradores 
das imediações disseram 
ter ouvido o som de dis-
paros por volta das 3h.

O local foi isolado até 
a chegada de peritos do 
Instituto de Criminalística 
de Umuarama e, depois de 
um breve levantamento da 

cena do crime, o corpo foi 
recolhido para necrop-
sia no Instituto Médico 
Legal (IML).

Ainda de acordo com 
a polícia, Silva usava 
tornozeleira eletrônica 
de monitoramento, pois 
contava com anteceden-
tes criminais por estelio-
nato e roubo.

A Polícia Civil de Iporã 
deu início ás investiga-
ções ainda pela manhã, 
mas não possuía infor-
mações que levassem à 
identificação dos autores 
do crime. A Polícia Militar 
recolheu estojos deflagra-
dos de cartuchos de cali-
bre 9 milímetros, apon-
tando que a arma usada 
pelo executor pode ter 
sido uma pistola e, de 
acordo com a cinemá-
tica, as características 
são de execução.

POLICIAIs militares de Iporã isolaram a cena do crime até a chegada dos peritos 
criminalistas de Umuarama

DIVULGAÇÃO

CoronaVac 
Antes de o governo federal 
incluir a CoronaVac no plano 
nacional de vacinação, vários 
governadores e prefeitos 
procuraram o Butantan, em 
São Paulo, para a aquisição 
do imunizante desenvolvido 
pela farmacêutica chinesa 
Sinovac em parceria com o 
Instituto. Mais de 260 chefes 
de executivos municipais 
assinaram protocolos de 
intenções de compra da 
vacina. O prefeito de Belo 
Horizonte (MG), Alexandre 
Kalil (PSD), e o governador 
do Ceará, Camilo Santana 
(PT), também oficializaram 
a aquisição de doses da 
CoronaVac.

Fase 3
A vacina desenvolvida pelo 
Butantan está na terceira 
fase de teste, etapa em que 
os pesquisadores avaliam 
a eficácia do imunizante 
para confirmar a segurança. 
Depois, terá que ser aprovada 
pela Anvisa.

Máscara
Na cerimônia de anúncio do 
plano nacional de vacinação, 
no Palácio do Planalto, o 
presidente Jair Bolsonaro 
e o ministro da Saúde, 
Eduardo Pazuello, não usaram 
máscara. Outras autoridades, 
como chefe da Casa Civil, 
general Braga Netto, também 
ignoraram a proteção.

Planilhas
Aliados do presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), fazem planilhas 
para contabilizar os possíveis 
votos que podem ser 
transferidos para seu eventual 
sucessor. Alcolumbre dedica 
apoio ao correligionário 
Rodrigo Pacheco (MG).

Projeção
Se a disputa fosse hoje, 
projetam, o candidato apoiado 
por Alcolumbre teria cerca de 
40 votos, excluindo a bancada 
do MDB que se distanciou do 
presidente do Senado e pretende 
retomar o comando da Casa.

PEC
No apelo por votos para 
vencer o grupo de Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), o candidato 
Arthur Lira (PP-AL) tem 
prometido votar a PEC 
que permite a prisão de 
pessoas condenadas após 
o julgamento em segunda 
instância.

Saia justa 
A proposta, no entanto, é vista 
com ressalvas por partidos 
que integram o Centrão, bloco 
do qual Arthur Lira é um dos 
principais expoentes. A PEC 
está parada há mais de um 
ano na Câmara.

Kit Covid
Procuradores de quatro 
estados e do DF cobram 
explicações do Ministério da 
Saúde sobre a distribuição do 
“Kit Covid”, ao custo de R$ 250 
milhões. No ofício, com prazo 
de cinco dias para resposta, 
questionam sobre quais 
medicamentos compõem o kit 
e se foi atestada sua eficácia.

Recesso 
Apesar da pressão de 
deputados e senadores, o 
presidente do Congresso 
Nacional, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), se esquiva quando 
o assunto é a possível 
suspensão do recesso 
parlamentar previsto para 
começar no dia 22.

Reformas 
O movimento pela suspensão 
do recesso é liderado pelo 
senador Renan Calheiros 
(MDB-AL) e pelo presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ). Major Olímpio 
(PSL-SP) também defende que 
o Congresso não pare: “Temos 
pautas imprescindíveis, como 
as reformas tributária e 
administrativa”.



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE DEZEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020



08 TRIBUNA HOJE NEWS TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE DEZEMBRO DE 2020 09TRIBUNA HOJE NEWSUMUARAMA, 17 DE DEZEMBRO DE 2020



10 LOCAL TRIBUNA HOJE NEWS, 17 DE DEZEMBRO DE 2020

 

 

LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Desde que Helen Keller nos inspirou a defen-
der a causa em 1925, servimos e defendemos 
os cegos e portadores de deficiências visuais. 
Quase um século depois, continuamos incon-
dicionalmente nesta longa missão.  

Fatos sobre a Visão 

253 milhões de pessoas são cegas ou têm 
deficiência visual moderada ou severa (MSVI)  
1,1 bilhão têm deficiências visuais simples-
mente porque não possuem óculos  
+ de 75% de toda a cegueira e MSVI é evitá-
vel 
89% das pessoas com deficiência visual vivem 
em países em desenvolvimento  
Nós temos um plano 

Temos uma longa história de serviços aos 
cegos e portadores de deficiências visuais e 
seguimos comprometidos em continuar essa 
missão no próximo século de serviço.  

Nosso objetivo estratégico  

Conter a cegueira evitável e melhorar a quali-
dade de vida das pessoas cegas e portadoras 
de deficiências visuais.  

 

Desconto de até 20% na luz
A Associação Comer-

cial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) assinou um termo 
de convênio com a Asso-
ciação Comercial do 
Paraná (ACP) e passa a 
disponibilizar para os filia-
dos uma novidade que 
tem tido grande adesão 
no estado. Fruto da par-
ceria entre a ACP e uma 
das maiores cooperativas 
de energia renovável do Bra-
sil, possibilita reduzir a tarifa 
da energia em até 20%.

A energia é gerada 
por meio de fontes reno-
váveis, como pequenas 
hidrelétricas e energia 
eólica. Após gerada, a 
energia é plugada na 
rede da Copel, sem 
necessidade de obras 
por par te dos que usu-
fruem do serviço. 

Com a adesão, a dis-
tribuidora de energia leva 
até 90 dias para iniciar o 
abastecimento da energia 
através da cooperativa.

BENEFÍCIO 
INTELIGENTE

O benefício é consi-
derado extremamente 

inteligente. Nos perío-
dos em que a fatura de 
energia tende a ser mais 
‘salgada’, como o atual, 
em que vigora a bandeira 
vermelha patamar 2, o 
redutor garante descon-
tos maiores, pois o meca-
nismo independe das ban-
deiras tarifárias. 

Levantamento recente 
da Associação Comercial 
e Empresarial de Arapon-
gas, que também é par-
ceira, indica que deter-
minada empresa pagaria 
aproximadamente R$ 
600 com a bandeira ver-
melha. Graças ao Redutor 
da Conta de Luz, produto 
já disponibilizado pela 
entidade no município do 
norte do estado, a fatura 
passa a ser de R$ 479. 

Segundo informações 
da ACP, a economia 
mínima assegurada é 
de 7%.

“Nossos colaborado-
res estão aptos a escla-
recer dúvidas e a ade-
são da Aciu ao projeto 
em prol do associado 
não poderia ser mais 
opor tuna. O redutor é 

destinado a usuários 
de baixa tensão e fatura 
mínima de R$ 500”, 
salienta o presidente 

Orlando Luiz Santos. 
Os interessados podem 
acessar o formulário no 
site da Aciu.

PARCERIA entre Aciu e ACP possibilita aos associados redução na tarifa da 
energia em até 20%

ASSESSORIA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

O dia começa animado favorecendo novos contatos no tra-
balho. Manter os gastos dentro do orçamento pode ser uma 
tarefa complicada. Também não é uma boa misturar amigos 
e dinheiro, já que pode ter prejuízo se não separar as coisas, 
mas eles podem dar uma força na paquera. 

Touro 21/04 a 20/05
É um bom momento para cumprir hora extra, oferecer-se para 
um novo projeto, mostrar seu valor e impressionar a chefia. 
Bom astral para iniciar uma dieta, melhorar seus hábitos ali-
mentares ou praticar exercício físicos. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você pode se divertir se conseguir reunir as pessoas que-
ridas ou visitar amigos ou lugares diferentes. O trabalho 
pode render mais se unir forças com os colegas em busca 
de objetivos em comum. 

Câncer 21/06 a 21/07
Prepare-se para encarar mudanças e grandes novidades 
que devem deixar o dia agitado. No trabalho podem surgir 
mudanças mas tudo indica que serão positivas. Nas amizades 
uma briga não está descartada. 

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
Você começa a quinta dando um show de disposição para 
cuidar dos seus interesses, especialmente os que envolvem 
dinheiro, mas pode surgir o impulso de sair comprando tudo 
o que vê pela frente. Não caia nessa armadilha. 

Aquário 21/01 a 19/02
É hora de mostrar seu lado mais responsável, abraçar novas tarefas 
que exigem disciplina e mostrar que leva a sério o que precisa da 
sua atenção no trabalho. Aproveite para fazer planos a longo prazo. 

Peixes 20/02 a 20/03
Vale a pena confiar em seu sexto sentido, que se torna mais 
aguçado agora. Hoje é um dia em que vale a pena seguir o 
ditado “menos é mais”. Mantenha seus segredos guardados 
e não compartilhe nada que possa dar margem para mal-en-
tendidos nas redes sociais. 

Sua habilidade de comunicação vai ser destaque. Vai dar 
conta de lidar com papelada ou cuidar de tarefas que exi-
gem algum deslocamento ou viagem rápida. É hora de tomar 
decisões importantes seja na vida pessoal ou profissional. 

As parcerias ganham relevância e você fará o que puder para 
se aproximar dos colegas e juntar forças em busca dos resul-
tados que desejam. Tente pegar mais leve com as críticas, 
caso contrário, vai arrumar problemas. 

Podem pintar novidades pra quem busca um novo serviço, 
mesmo que seja apenas temporário. No trabalho não deixe 
nada pela metade. A saúde ganha destaque por isso invista 
em dieta ou pratique exercícios físicos. 

A manhã desta quinta começa a todo vapor. Coloque tudo em 
ordem em casa logo cedinho e, se precisar de ajuda ou de 
conselhos, vale a pena pedir ajuda aos parentes. A comuni-
cação ganha destaque e você vai se expressar bem mesmo 
por e-mail ou troca de mensagens. 

Boa notícia para quem trabalha em casa, em home office, 
com artesanato ou produtos para o lar. Terá apoio do pessoal 
de casa para o que precisar. Mas tanto contato com a família 
também tem seu lado negativo e o pessoal pode se intrometer 
na sua vida amorosa. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

DICAS E JOGOS 
PARA DESENVOLVER 

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

��������������
������������

@COQUETEL

/REVISTASCOQUETEL

BANCO 1

FOA
ALICEMUNRO
MOLIBDENIO

CIBERNETICA
ZIOATLIS

BASICIINPE

DOISNASH
EMALGEMAS

AVEEROA
IMPERIOAP

TREVASPACTO

TAUTOLOGIA
UMANROR
APICULTURA

ALINAMORAL
RONROMORA

(?) Moda,
a estilista

de "Os
Incríveis"

Marca da
poesia de
Augusto

dos Anjos
Ganhadora
do Nobel de
Literatura
de 2013
Metal

resistente 
a choques
térmicos

Raio de
roda do
engenho

de açúcar

Ciência
ligada aos 
computa-

dores

Árvore
nativa da
América
Central

Antigo
território

do Guapo-
ré (sigla)

Período
histórico
findo em

1889 (BR)

Mau (?),
sinal de in-
fortúnios 

(?) de
sangue,

juramento
da Máfia

Hospeda-
ria, em
inglês

Segmento
interno de

partido
político

A arte do
fabricante
de mel e
própolis

Princípio
dominante
no homem

probo

Relação estabelecida
nas redes sociais

Inimigos na
saga "Cre-
púsculo"

(?)-mignon, carne usada no
estrogonofe

Matemá-
tico cuja
vida é

retratada
no filme

"Uma
Mente

Brilhante"

Tia, em
inglês

Reunião,
em inglês

Localizada no Rio, é
considerada uma das
maiores favelas da

América do Sul

Local do
free shop 

Açucena-
branca

Centro de
pesquisas
espaciais 

(sigla)

Básico, 
em inglês

Aveia, em
inglês

Grilhões
(p. ext.)

Ácido (?),
nome cien-
tífico da vitamina C

Deter-se
subita-
mente

Surra
(pop.)

Classe
abastada
Incitar;
instigar

Número de
eletrodos
da pilha

Saudação
do Arcanjo
a Maria 

Escuridão
absoluta

Argumen-
tação que
repete um
raciocínio
por outras
palavras

Religião
(abrev.)

As Nações
Unidas

Exprime
dúvida

2.050, em
romanos

(?) Baraz, cantora de
"Electric"

Animal de estimação
do Pato Donald (HQ)

Quantida-
de (pop.)

Sódio
(símbolo)

3/inn — oat. 4/aunt — edna — nash. 5/basic. 7/meeting. 10/tautologia.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
Jamais se desespere em meio as 

sombrias aflições de sua vida, pois 
das nuvens mais negras cai água 

límpida e fecunda.
Provérbio Chinês

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

fazem aniversá-
rio -, Agnaldo 
Silva, Fabia-
no Oliveira, 

Fabricio Renan 
de Freitas Ferri, 
Joel Alves de 
Araujo, Ana 

Flávia Pessoa, 
Rosinéia Al-

meida e Willian 
Sérgio de Melo. 

Da coluna: 
felicidades.

Inovador!
A Imobiliária Morena presenteia Umu-
arama com um novo estilo para morar, 
especialmente para pessoas conectadas 
e com uma nova forma de se relacionar 
com o mundo. É o Top Life que oferece 
modernidade e comodidade para morar 
ou  Investir.  Os apartamentos são stu-
dios práticos e funcionais, com plantas 
inteligentes, no formato de sua necessi-
dade. Um investimento que irá além de 
suas expectativas. A vista é privilegiada 

e fica no alto da Paraná.

ZOOM
Hebe Camargo ladeada por 
Michelle e Ilda Rahal, em 
evento em São Paulo, há 
exatos 15 anos atrás. Vale 
recordar e postar aqui na 

coluna ZC.  

ARQUIVO PESSOAL
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32º aniversário: Bodas de Pinho! 

BODAS
  O aroma balsâmico do pinho 

empresta seu significado para as 
bodas de 32 anos. Para os celtas da 
Irlanda, era a árvore do nascimento. 
Representa a família. É um material 
muito resistente, mas para chegar 
até essa condição, este material 

passa por várias fases.

 
* * *

“Ainda que eu falasse as línguas dos 
homens e dos anjos, e não tivesse 

amor, seria como o metal que soa ou 
como o sino que tine. E ainda que 

tivesse o dom de profecia, e conhe-
cesse todos os mistérios e toda a 
ciência, e ainda que tivesse toda a 
fé, de maneira tal que transportasse 
os montes, e não tivesse amor, nada 
seria. O amor tudo sofre, tudo crê, 

tudo espera, tudo suporta”. 
(1Coríntios 13)

CEZAR DANTAS CORREA E EROTILDE JAMBERSI CORREA 
(foto) casaram-se em 17 de Dezembro de 1988 -,  e nesta 

quinta-feira comemoram a data junto com os filhos Vitor Lu-
cas Jambersi Correa e Matheus Henrique Jambersi Correa. Com 

as palavras de Cezar....

“ No dia do nosso casamento , Deus emprestou-me uma de suas 
obras de arte,  uma obra prima completa e habilmente trabalha-
da, moldada com toda precisão. Ele confiou a mim uma criação 
exclusiva, realmente única, a qual valorizei e a honrei. Eu a pro-
tejo e cuido de você,  guardo- a como a menina dos meus olhos. 
Deleito-me em ti com alegria. Mesmo as noites totalmente sem 
estrelas, podem anunciar a aurora de uma grande realização, e 

você minha linda e formosa esposa é a minha realização durante 
todos estes 32 anos de união.“

ARQUIVO PESSOAL
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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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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 tecnologia está cada vez mais 
presente na Odontologia, com o 
surgimento de equipamentos que 
auxiliam o cirurgião-dentista em 
diversas etapas de um tratamento 
odontológico. Sintonizada e sempre 
preocupada em oferecer o melhor para 
seus alunos, a Universidade Paranaense 
investe em aparelho de última geração, 
voltado para as aulas práticas de pós-
graduação.

Trata-se da aquisição de um scanner 
intraoral alemão, de alta precisão. 
“A Unipar é a primeira instituição de 
ensino do Paraná a disponibilizar esse 
equipamento para alunos. Até então, só 
clínicas particulares tinham”, informa 
o professor Luiz Fernando Tomazinho, 
supervisor da pós-graduação em 
Odontologia da Unipar.

Nas áreas de implante, ortodontia e 
estética, principalmente, o aparelho 
proporciona muitas vantagens. 
De altíssimo nível de precisão, 
com ele é possível fazer cópia dos 
dentes e gengiva do paciente, que 
é simultaneamente projetada na 
tela do computador, para que sejam 
visualizados em 3D.

Tomazinho explica que esse 
scanner intraoral elimina o método 
de moldagem tradicional, mas 

A Unipar é a primeira universidade do Paraná a adquirir 
esse arrojado equipamento para uso em aulas práticas de 
pós-graduação 

Odontologia na era digital: Unipar 
adquire potente scaneer intraroral para 
aulas práticas

desconfortável, das arcadas dentárias 
[que, por ser artesanal, nem sempre 
proporciona fidelidade]: “Com essa 
tecnologia avançada temos então 
eficiência, velocidade e pré-visualização 
dos preparos, além de podermos salvar 
os dados, guardá-los ou transferi-los 
quando necessário, pela internet”. 

O professor da área de 
Implantodontia, André Klein, destaca 
que essa tecnologia coloca a Unipar 
bem à frente em relação ao processo 
ensino/aprendizagem. 

Ele ressalta que “o pioneirismo 
da Unipar na aquisição do scanner 
possibilita que os profissionais formados 
na Instituição levem um diferencial no 
currículo, já que têm oportunidade do 
contato com essa tecnologia digital tão 
arrojada!”  

Na Unipar, scanner será usado nas aulas 
práticas da pós-graduação em diferentes 
especialidades

Testes no futsal

A incidência de casos positi-
vos de covid-19 no elenco do Foz 
Cataratas ocasionou a alteração 
da data do segundo confronto 
contra o Umuarama Futsal pela 
fase semifinal da Chave Ouro do 
Campeonato Paranaense. Atle-
tas e integrantes da comissão 
técnica do time de Umuarama 
foram submetidos a testes na 
manhã da segunda-feira (14). 
Jogadores do time adversário 
apresentaram sintomas e tive-
ram diagnóstico positivo após 
o primeiro jogo, que aconteceu 
no ginásio Costa Cavalvanti. 
O confronto terminou empa-
tado em 1 a 1. A Federação 
Paranaense confirmou o jogo 
de volta para amanhã quinta-
-feira (17), às 19h, no Ginásio 
de Espor tes Amário Vieira da 
Costa, em Umuarama.

DIEGO IANESKO/ASSESSORIA-AFSU
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Polícia mira grupo de compra 
e venda de pontos na CNH

A Polícia Civil do Paraná realizou ontem 
(16), em 14 cidades, o cumprimento de 
ordens judiciais designadas após inves-
tigações que encontraram indícios de 
irregularidades na apresentação de con-
dutores em multas de trânsito. A ação 
teve o apoio do Detran-PR e levou os 
policiais à 86 alvos, entre empresas e 
pessoas físicas, suspeitas de financia-
rem o mercado clandestino de comercia-
lização de pontos na Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) no Estado.

Cerca de 250 policiais civis parti-
cipam da operação com a missão de 
cumprir 9 mandados de prisão tem-
porária e 119 de busca e apreensão, 
de forma simultânea, em 14 cidades 
do Paraná: Curitiba, São José dos 
Pinhais, Maringá, Marialva, Sarandi, 
Foz do Iguaçu, Cianorte, Campo Mou-
rão, Londrina, Cambé, São Jorge do 
Ivaí, Porto Rico, Paiçandu e Janiópolis.

Entre os alvos da operação estão 
despachantes, empresas de consultoria 
de trânsito e autoescolas. Quinze dos 
suspeitos têm antecedentes por crimes 
como embriaguez ao volante, afastar-se 
de local de crime para fugir da respon-
sabilidade civil e penal, tráfico de dro-
gas, estelionato, porte ilegal de arma 
de fogo, furto, falsificação de selo ou 
sinal público, uso de documento falso, 
dirigir sem CNH, associação criminosa, 
receptação e sonegação tributária. 

As buscas resultaram na apreensão 
de celulares, notebooks, pendrives, HDs, 

cheque, CNHs, documentos de veículos, 
autos de infração de trânsito e multas, 
R$ 4,5 mil em dinheiro, dois revólve-
res de calibre 38, duas pistolas .380 e 
uma espingarda de calibre 38 e diversas 
munições. Além de anabolizantes, pás-
saros sem autorização ambiental, 50 
quilos de pedras preciosas brutas, entre 
rubis, esmeraldas e alexandritas. Junto 
das pedras foram encontrados laudos de 
autenticidade, avaliação e análise emiti-
dos por gemologistas, os quais avaliam 
os rubis e esmeraldas em R$ 1,5 milhão 
e alexandritas em US$ 1.759 milhão.

ARMAS, documentos e pedras preciosas foram apreendidas durante a ação policial

DIVULGAÇÃO
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