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Secretário de Saúde 
anuncia que vacinação 
no Paraná começa 
em janeiro
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Acusado de homicídio praticado 
no Natal se apresenta e confessa
Depois de se apresentar na 7ª Subdivisão Policial ontem à tarde, o homem acusado 

de ter assassinado Edivaldo Cornélio Silva dos Santos não entregou a arma usada no 
crime e saiu pela porta da frente, acompanhado de seu advogado. Ele confessou a 

execução e a polícia confirmou que a morte de Silva tem ligação com um duplo assas-
sinato que ocorreu dois meses antes em uma festa clandestina numa chácara. l Pág. 6

“Se não
obedecer, morre”
Apesar das “boas intenções”, placa instalada por morador 

do Parque Dom Pedro II é irregular. Nela, pedia a redução de 
velocidade e dava um recado para que os motoristas tomassem 

cuidado com os animais domésticos que saem à rua: “Se não 
obedecer, morre”. A placa de sinalização foi retirada pelo 

secretário de Defesa Social do Município. l Pág. 10

Em 2020, Estado foi 
destaque na estratégia 
de testagem para 
a covid-19 

Prefeitura de 
Umuarama pretende 
investir mais de R$ 3 
milhões em recape 
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12 33 35 36 44 52“Pendurados na seringa”
O deputado federal paranaense Rubens Bueno (Cidadania) 
criticou a declaração do presidente Jair Bolsonaro de que “o 
Brasil está quebrado”. Segundo o parlamentar, “o presidente 
não move uma palha. Foi deputado federal durante 28 anos e 
agora diz que não pode corrigir a tabela de Imposto de Renda 
por causa da pandemia e da mídia. Nunca tomou uma iniciativa 
nesse sentido em sua vida parlamentar”.  Bueno disse ainda 
que tem um projeto que reajusta a tabela do Imposto de 
Renda e que está parado na Câmara dos Deputados. “Quero 
ver se ele põe seu time em campo no Congresso para aprovar 
essa matéria. Infelizmente, nosso presidente só tem 
contribuído para atrapalhar nossa recuperação. Mesmo 
com vacina, ele quer nos deixar pendurados na seringa”, 
acrescentou o representante paranaense.

 ‘Sequestro’ das seringas
A requisição de seringas e agulhas junto a fabricantes, 
anunciada na segunda (4) pelo Ministério da Saúde, poderá 
impedir a entrega dos insumos para estados que já os 
adquiriram. O plano é que a distribuição seja centralizada 
pelo governo federal. A justificativa é de “iminente perigo 
público”, condição prevista na Constituição para adoção da 
medida. As três indústrias do setor no país deverão repassar 
seus estoques até o dia 30 de janeiro. “O governo deixou uma 
abertura para que as empresas entreguem o que elas têm 
(para outros compradores). E que, se for necessário, cancele 
pedidos de clientes, com o compromisso do governo de que 
entregará os volumes contratados”, disse Paulo Henrique 
Fraccaro, presidente da Abimo, associação das fabricantes.

Tom de ironia
Na manhã de ontem 
(6), o presidente disse a 
apoiadores na frente do 
Palácio da Alvorada, com 
ares de ironia, que o Brasil 
está uma maravilha. Na 
terça (5), havia dito que “o 
Brasil está quebrado”, o que 
repercutiu mal. “Confusão 
ontem, viu? Porque eu 
falei que o Brasil estava 
quebrado. Não, o Brasil está 
bem, está uma maravilha”. 
Ainda culpou a imprensa 
por sua fala de terça. “Essa 
imprensa sem vergonha faz 
uma onda terrível aí. Para 
a imprensa bom tava Lula, 
Dilma gastando R$ 3 bilhões 
por ano para eles”.

E continuou...
Na mesma ocasião, 
defronte aos apoiadores, 
em frente ao Palácio da 
Alvorada, o presidente Jair 
Bolsonaro ainda continuou: 
“Ontem, eu disse que parte 
dos brasileiros não está 
preparada para o mercado 
de trabalho. Pronto, a 
imprensa fala que eu ofendi 
todos os empregados do 
Brasil. Agora, nós importamos 
serviços, porque não tem 
gente habilitada aqui dentro, 
porque há 30 anos (estão) 
destruindo a educação do 
Brasil”, ressaltou. “O maior 
problema do Brasil não é 
com alguns órgãos, é com a 
imprensa”, concluiu.
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Secretário anuncia vacinação 
ainda em janeiro no Paraná
O secretário da Saúde do 

Paraná, Beto Preto, anunciou 
ontem (quar ta-feira, 6), pela 
manhã, que a vacinação contra a 
covid-19 deve começar, no Estado, 
entre os dias 20 e 31 deste mês. 
Esse prazo, de acordo com o secre-
tário, foi garantido pelo ministro da 
Saúde, Eduardo Pazuello.

As primeiras doses, segundo 
Beto Preto, serão aplicadas nos 
cerca de 90 mil profissionais 
que trabalham na linha de frente 
do atendimento a pacientes com 
coronavírus. No total, o Estado tem 
272 mil profissionais de saúde.

Beto Preto afirmou que a estra-
tégia para o início da vacinação no 
Paraná já está acertada, e que a 
imunização começará assim que 
as doses chegarem ao Estado, 
fornecidas pelo governo federal.

O secretário da Saúde tam-
bém afirmou no programa que 
vai, a princípio, aplicar as vacinas 
que estiverem no Plano Nacional 
de Imunizações (PNI) do governo 
federal. “O Ministério da Saúde vai 

Governo zerou o imposto sobre importação de seringas
Até o meio do ano, as seringas 

e agulhas de outros países entra-
rão no Brasil sem pagar tarifas. 
O Comitê-Executivo da Câmara de 
Comércio Exterior (Camex) deci-
diu zerar o imposto de impor ta-
ção até 30 de junho. A medida 
ajudará a reforçar o combate à 
pandemia de covid-19.

Até agora, esses produtos paga-
vam 16% de alíquota para entrar no 
país. A Camex também suspendeu, 
até o fim de junho, uma sobretaxa 
aplicada para as seringas descar-
táveis importadas da China.

Desde 2009, o Brasil aplica 
uma medida antidumping – punição 
autorizada pelas normas internacio-
nais quando um país julga haver 
concorrência desleal à indústria 
nacional – às seringas descar-
táveis chinesas. Desde 2015, a 
sobretaxa estava fixada em US$ 
4,55 a cada quilograma de merca-
doria importada.

Com as duas medidas, a lista 
de produtos com tarifa zerada 
para o combate à pandemia de 
covid-19 aumentou para 303 
produtos. Desde março do ano 

passado, o Comitê-Executivo da 
Camex avalia o abastecimento 
brasileiro de produtos de saúde 
e promove ajustes na lista com 
base na avaliação do Ministério 
da Saúde da situação da pan-
demia no país. Até agora, foram 
emitidas 16 resoluções de redu-
ções tarifárias.

No início da semana, o Minis-
tério da Saúde havia requisitado 
a fabricantes instalados no país 
seringas e agulhas de estoques 
excedentes para a futura campa-
nha de vacinação contra a covid-19.   

nos trazer as vacinas. Pode ser da 
CoronaVac, pode ser da Pfizer, da 
Moderna, da Sputnik V. Nós esta-
mos preparados para vacinar. Qual 

vai ser a marca? Não vamos veri-
ficar isso. Tem que ter o selo de 
qualidade da Anvisa”, disse Beto 
Preto.

“NÓS estamos preparados para vacinar. Qual vai ser a marca? Não vamos verificar isso”, disse o secretário

AEN
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Vacina aos
policiais

O deputado estadual 
Delegado Recalcatt i 
(PSD) encaminhou nesta 
semana um ofício ao 
Governo do Paraná soli-
citando a apresentação 
de um Plano Estadual 
de Imunização contra a 
covid-19 ante a possibi-
lidade de aquisição em 
massa de vacinas pelo 
Estado. Nas últimas 
semanas, ao menos 43 
países já iniciaram a vaci-
nação. No documento, o 
parlamentar pede priori-
dade para os servidores 
e trabalhadores da segu-
rança pública e privada.

O Delegado Recalcatti 
destacou que, desde o 
início da decretação do 
estado de calamidade 
causado pela pandemia, 
esses profissionais são 
considerados essenciais 
e em momento algum 
deixaram de atuar nas 
ruas e no atendimento 
ao público, mesmo cor-
rendo os riscos de conta-
minação. “O maior desa-
fio era sair de casa para 
trabalhar com a garantia 
de voltar sem transmitir o 
vírus para os seus fami-
liares”, destacou ele.

No ofício dirigido ao 
governador Ratinho Jr, 
o deputado pediu priori-
dade para a imunização 
para as seguintes cate-
gorias: policiais civis, 
militares, rodoviários, 

bombeiros, penais e 
cient í f icos, agentes 
socioeducativos, guar-
das municipais e empre-
gados da vigilância pri-
vada. “Temos a cer teza 
de que, com o esforço 
da ciência, a vacinação 
deva começar ainda nos 
primeiros meses do ano 
vindouro”, anotou.

“Como representante 
da segurança pública 
no parlamento estadual, 
tenho a obrigação de 
assegurar que os traba-
lhadores da área rece-
bam tratamento prioritá-
rio”, disse o Delegado 
Recalcatti. “Mas obvia-
mente os profissionais 
da saúde deverão ser 
os primeiros a receber 
a vacina”, completou. 
“Por isso, é que estou 
pedindo a apresentação 
de um Plano de Imuniza-
ção”, encerra.

O parlamentar pede prioridade para 
os servidores e trabalhadores da 
segurança pública e privada

DIVULGAÇÃO

Retomada da economia
O deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) destacou 
o esforço do governo do 
Estado e da Assembleia 
Legislativa em reforçar 
os convênios com os 
municípios que resultam 
no investimento de mais de 
R$ 2 bilhões em obras de 
infraestrutura, mobilidade 
urbana, saúde, educação, 
habitação, meio ambiente, 
entre outras. “Em todo o 
Paraná, o governo realiza 
obras de infraestrutura, 
preparando os municípios 
para a retomada da 
economia. Com o apoio dos 
deputados, o Paraná segue 
em frente, fortalecendo 
todas as regiões”, diz 
Romanelli

Hospital de campanha
Aumento de casos 
confirmados de covid-
19 tem feito governos 
reabrirem ou estenderem 
o prazo de funcionamento 
de hospitais de campanha 
pelo País, como forma 
de desafogar e evitar o 
colapso da rede de saúde. 
O total de mortos pelo 
vírus no Brasil se aproxima 
dos 200 mil. Em Cascavel, 
um hospital de campanha 
que funcionou no Centro de 
Eventos está com a estrutura 
pronta para ser reativada, 
mas só será colocada 
em operação se os casos 
continuarem aumentando, 
diz a prefeitura.

Leitos de UTI
O Hospital Universitário 
de Ponta Grossa recebeu 
equipamentos para 
instalação de 20 novos 
leitos clínicos para covid-
19. De acordo com a 
UEPG, após a abertura de 
todos os leitos, o hospital 
passará a ter 40 leitos de 
UTI, 64 de enfermaria e 4 

emergenciais para a covid-
19. HU está atendendo 
exclusivamente pacientes 
com coronavírus e de 
hemorragia digestiva. A 
medida está em vigor até 
12 de janeiro.

Agenda regulatória
O Denatran (Departamento 
Nacional de Trânsito) 
publicou a agenda 
regulatória para o biênio 
2021-2022. Entre os 
temas que terão atenção 
especial do órgão nos 
próximos dois anos estão 
a revisão do processo de 
formação de condutores, a 
regulamentação de veículos 
autônomos (sem condutor) 
e nova regulamentação 
da aplicação de multas a 
pedestres e ciclistas

Bolsa família
A Caixa divulgou o 
calendário de pagamentos 
do Bolsa Família em 2021. 
O Bolsa Família paga os 
beneficiários conforme o 
dígito final do Número de 
Identificação Social (NIS). 
Os depósitos ocorrem 
sempre nos dez últimos 
dias úteis de cada mês. O 
calendário está disponível 
no site da Caixa.

Delegacias especializadas
O governo federal planeja 
investir cerca de R$ 6 
milhões na implementação 
de salas de atendimento 
especializado a mulheres 
vítimas de violência, desta 
vez em delegacias comuns. 
Atualmente, menos de 
10% das cidades brasileiras 
possuem delegacias 
especializadas no combate 
à violência doméstica. Ao 
custo de R$ 250.000 por 
unidade, a previsão é de 
que 25 núcleos integrados 
de apoio a mulheres sejam 
implementados.
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Paraná se destaca na estratégia 
de testagem para a covid-19

O governador Ratinho Jr ressal-
tou nesta semana o trabalho feito 
pelo Estado para proporcionar testes 
para detecção do novo coronavírus à 
população. Desde o início do enfren-
tamento da Covid-19 o Paraná se 
destaca entre os estados que mais 
realizaram testes RT-PCR – conside-
rados padrão ouro – ocupando as 
primeiras posições no ranking das 
unidades federativas com maior 
resultado de testagem da população.

Em novembro de 2020 o Estado 
ultrapassou a marca de 1 milhão de 
testes para detectar o novo coronaví-
rus e fechou o ano com 1,4 milhão de 
testes realizados – até esta terça-feira 
(05) foram 1.439.204.

“Adotamos, por meio do Labora-
tório Central do Estado, a testagem 
como uma das principais estratégias 
de enfrentamento ao coronavírus. Foi 
uma linha definida pelo Governo do 
Estado, pois consideramos que o 
teste RT-PCR garante o diagnóstico 
correto e o isolamento dos casos 
positivos”, afirmou o secretário de 
Estado da Saúde, Beto Preto.

“A marca de 1,4 milhão de testes 
aplicados representa mais de 10% 
da população do Estado. Isso mostra 
o grande esforço que o Paraná vem 
fazendo diante de várias frentes de 

Estratégias
Do início da pandemia até o final de 
dezembro, o Estado recebeu 57.132 
notificações para surtos, das quais 
20.428 foram confirmadas. Os sur-
tos ocorreram em frigoríficos, servi-
ços de saúde, instituições de longa 
permanência de idosos, prisões e 
penitenciárias, indústrias, canteiros 
de obras e, após encontros sociais 
e familiares. Os registros conta-
bilizavam 233 óbitos decorrentes 
destas situações. O Paraná fechou 
2020 com 499 surtos ativos, com 
maior incidência na macrorregião 
Oeste, que concentrava 40,08% dos 
casos, seguida da região Leste, com 
24,05%; da Norte, com 21,84%, e 
da Noroeste, com 14,03%.

Maiores surtos
Os dados contabilizados até o final de dezembro, mostram os maiores surtos 

na 10ª RS de Cascavel, com 76, depois a 12ª RS Metropolitana de Curitiba, com 
47, seguida da 8ª e 20ª RSs, de Cornélio Procópio e Toledo, respectivamente, com 
39 surtos cada uma; e 8ª Regional de Saúde de Francisco Beltrão, com 33 surtos.

trabalho e estratégias implementadas 
para enfrentar a Covid-19”, destaca.

Em fevereiro, quando foram detec-
tados os primeiros casos suspeitos no 
Paraná, o Laboratório Central do Estado 
(Lacen) realizou testes preliminares, 
enviando as amostras à Fiocruz para 
finalização dos laudos. Em março, já pro-
cessava 600 exames por dia, com um 
aumento de 400% em relação ao início 
da pandemia. No início de abril o quadro 

de profissionais foi ampliado em 20% 
com o objetivo de ampliar a capacidade.

A partir deste segundo mês da pan-
demia, o Governo do Estado fez parce-
ria com o Instituto de Biologia Molecular 
(IBMP) e com outros laboratórios par-
ticulares e ligados a universidades, 
todos devidamente habilitados. Hoje, 
o Lacen e o IBPM têm, juntos, capa-
cidade de processamento de 10,6 mil 
análises por dia.

DURANTE a pandemia o Governo fez parceria com o IBMP e outros laboratórios particulares e hoje, junto 
ao Lacen, processam 10,6 mil análises por dia

AEN
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Identificado autor de
homicídio no Natal

A Polícia Civil de Umuarama elu-
cidou mais um crime de homicídio. 
Este, praticado na noite de 25 de 
dezembro, no Parque das Jabotica-
beiras. A vítima foi identificada como 
Edivaldo Cornélio Silva dos Santos.

Segundo o delegado Gabriel 
Meneses, presidente do inquérito 
que apura o caso, o autor do crime 
se apresentou ontem (quarta-feira 
6), acompanhado de seu advogado. 
Ele foi qualificado e, em interrogató-
rio confessou a autoria do crime, ale-
gando que agiu em legítima defesa, 
já que a vítima também estava 
armada e desferiu disparos de arma 
de fogo contra ele.

Segundo o suspeito, o que teria 
motivado este crime foi a prática de 
um outro homicídio, ocorrido dois 
meses antes. Na madrugada de 24 
de outubro, durante uma festa em 
uma chácara na Estrada Jurupoca.

Tanto a vítima Edivaldo como o 
acusado, estavam naquela festa e 
possuíam vínculos de amizade com 
as pessoas envolvidas naquele epi-
sódio. Assim, os fatos ocorridos na 
noite de Natal, seriam uma retalia-
ção às mortes anteriores.

Foi apurado pelos investiga-
dores que integram o Grupo de 
Diligências Especiais (GDE) da 
Polícia Civil de Umuarama, pos-
sivelmente os fatos estão rela-
cionados à disputa por pontos de 
distribuição de drogas no bairro 
Parque Jaboticabeiras.

ANTECEDENTE DA VÍTIMA
No dia 12 de novembro de 2014, 

integrantes do mesmo grupo de 
investigação de Umuarama pren-
deram Edivaldo Cornélio Silva dos 
Santos, à época com 22 anos. 
ele estava acompanhado de Lucas 
Rodrigo de Moraes, quando trans-
portavam 6 quilos de maconha pela 

Rodovia PR-487, sentido Serra dos 
Dourados a Umuarama. A dupla ocu-
pava uma motocicleta Honda Titan 
de cor vermelha.

Em seguida os investigadores 
foram até a residência situada no 
centro de Serra dos Dourados, onde 
conseguiram encontrar cerca de 80 
gramas de maconha num cano de 
esgoto. La, também foi presa Denise 
Cristina dos Santos Souza.

Todos foram denunciados por trá-
fico e associação para o tráfico, e 
foram colocados no setor de custódia 
da Secretaria de Justiça (SEJU) à dis-
posição do juízo criminal da cidade.

LIBERDADE VIGIADA
O autor do assassinato de Edi-

valdo Cornélio foi ouvido e posterior-
mente liberado e teve o benefício de 
responder à acusação em liberdade.

O corpo da vítima foi recolhido ao Instituto Médico Legal e necropsiado. Autor se apresentou ontem e confessou o crime

TV CAIUÁ

Índice em % NOV DEZ ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,89 - 3,13 4,31
IGP-M (FGV) 3,28 0,96 23,14 23,14
IGP-DI (FGV) 2,64 - 22,16 24,28

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
5/12 a 5/1 0,5000 0,1159 0,0000
6/12 a 6/1 0,5000 0,1159 0,0000
7/12 a 7/1 0,5000 0,1159 0,0000
8/12 a 8/1 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,10% 30,07 
Vale ON +2,81% 95,61 
ItauUnibanco PN +2,77% 31,55 
Cogna ON -3,21% 4,52 
Gerdau PN +4,95% 27,99 
B2W Digital ON -6,93% 68,41

IBOVESPA: -0,23% 119.100 pontos

Índice NOV DEZ JAN
IGP-M (FGV) 1,2093 1,2452 1,2314
IGP-DI (FGV) 1,2212 1,2428 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 103,39
Libra est. 0,74
Euro 0,81
Peso arg. 84,91

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,8% 5,3010 5,3020 +2,2%
PTAX  (BC) -0,2% 5,3176 5,3182 +2,3%
PARALELO +0,5% 5,1500 5,5800 +2,0%
TURISMO +0,5% 5,1500 5,5600 +2,0%
EURO -0,1% 6,5311 6,5323 +2,2%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.720,00 1,40 7,94 7,94
Oeste (NOV) 1.736,45 1,02 7,89 8,58

DÓLAR 06/01

Iene R$ 0,0514
Libra est. R$ 7,21
Peso arg. R$ 0,06
R$1: 1284,19 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/01

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

SELIC ANUAL: 2,0%  | TJLP: 4,39%

Em 06/01 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 151,00 4,1% 4,1%
SOJAParanaguá 162,00 3,2% 4,5%
MILHOCascavel 76,00 2,7% 4,1%

SOJA 1.365,25 15,25 17,4%
FARELO 443,30 7,90 15,0%
MILHO 495,00 3,25 17,7%
TRIGO 647,50 -6,50 12,5%

SOJA 143,09 1,5% 1,6%
MILHO 72,76 1,2% 11,3%
TRIGO 70,20 1,4% 1,3%
BOI GORDO 256,88 0,7% -4,6%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 06/01 PR DIA 30d.

Em 06/01 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Walmor Parente (interino)
Voltando à

normalidade

A Prefeitura editou novo 
decreto suspendendo restri-
ções no horário de funciona-
mento do comércio e do setor 
de serviços em Umuarama. 
Conforme o documento de 
número 02/2021, voltam 
a valer os horários defini-
dos pelo Decreto Municipal 
201/2018, que faculta aos 
estabelecimentos comerciais 
e prestadores de serviços – 
incluindo lojas de departa-
mentos – o horário de fun-
cionamento das 8h às 22h 
em dias úteis, domingos e 
feriados, sempre com obser-
vância às normas trabalhis-
tas reguladoras da duração 
e condição do trabalho.

O decreto autoriza que 
os estabelecimentos de 
prestação de ser viço e 
comércio em geral, isto é, 
que não os previstos nos 
incisos II a IX do artigo 3º 
do decreto 336/2020, fun-
cionem das 8h às 22h em 
dias úteis, domingos e feria-
dos, ao passo que as lojas 
de departamento funcionem 
das 8h às 22h, de segunda 
a sábado, e das 8h às 20h, 
aos domingos. 

Na mesma publicação, 
na edição desta quar ta-
-feira (6) do diário oficial do 
município, fica liberada a 
atividade de panfletagem, 
desde que mantidos os cui-
dados para evitar o contágio 
do coronavírus.

A decisão considera a pas-
sagem do Natal, a virada de 
ano e a necessidade de se 
manter as demais medidas 
de restrição frente ao risco 
de o sistema hospitalar não 
suportar a demanda de infec-
tados pela Covid-19, e conta 
com a aprovação do Centro de 
Operações de Enfrentamento 
à Covid-10 (COE Municipal), 
reforçando a importância de 
evitar aglomerações. 

Conforme o decreto, o 
momento exige esforço con-
junto na adoção das medi-
das de prevenção à doença 
e diminuição dos riscos à 
saúde pública e também à 
economia do município, evi-
tando o colapso econômico 
e social. “O equilíbrio da 
economia contribui para a 
saúde da população”, reforça 
o decreto, que entra em vigor 
após a sua publicação.

ESTABELECIMENTOS voltaram a funcionar no horário tradicional desde ontem

ASSESSORIA

Prévias de 2022
As eleições para as presidências 
da Câmara e do Senado 
antecipam cenários para as 
disputas à Presidência da 
República e aos governos 
estaduais em 2022. Na Câmara, 
a candidatura de Baleia Rossi 
(MDB-SP) faz parte do projeto - 
orquestrado pelo ex-presidente 
Michel Temer e Rodrigo Maia 
- de construção uma ampla 
frente suprapartidária contra 
Bolsonaro. No Senado, o PSD 
selou adesão à candidatura de 
Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 
apadrinhado histórico de 
Aécio Neves. Ou seja, as 
eventuais vitórias de Rossi e 
Pacheco fortalecem a imagem 
dos dois políticos - Temer e 
Aécio - tombados pela Lava 
Jato que podem voltar a dar as 
cartas no Congresso.

Cargos
Pelo acordo, Rodrigo Pacheco 
se compromete a apoiar o 
candidato do PSD ao governo 
de Minas Gerais em 2022. 
A aliança também envolve 
negociações em torno de 
comissões - como a de 
Constituição e Justiça - e 
cargos estratégicos na Mesa 
Diretora do Senado.  

CCJ
Principal comissão do 
Senado, a CCJ é comandada 
atualmente pelo MDB que 
ainda não anunciou o nome 
que irá disputar a sucessão 
de Davi Alcolumbre. O 
partido tem quatro potenciais 
candidatos: Simone Tebet 
(MS), Fernando Bezerra 
Coelho (PE), Eduardo Braga 
(AM) e Eduardo Gomes (SE).

Muda
Depois de consolidar o apoio 
do PSD, Alcolumbre e Pacheco 
têm procurado senadores 
do PSDB e do grupo Muda, 
Senado. Os tucanos só devem 
se posicionar na próxima 
semana e senadores do Muda 
mantêm a intenção de lançar 
candidatura própria. Justificam 

que o comando do Senado, 
sob DEM ou MDB, não 
representa as mudanças 
que defendem.

Questão 
Para evitar traições na 
votação que vai eleger o 
próximo presidente da 
Câmara dos Deputados, 
partidos cogitam fechar 
questão a favor do candidato 
ao qual já anunciaram apoio. 
Quando um partido “fecha 
questão”, deputados que 
descumprem a orientação 
podem ser punidos.

Dissidentes
A votação, no dia 1º de 
fevereiro, é secreta. Apesar de 
declararem oficialmente apoio 
ao candidato Baleia Rossi 
(MDB-SP), no PSL e no PSB, por 
exemplo, deputados mantêm 
o voto no adversário do bloco, 
Arthur Lira (PP-AL), alinhado 
ao Palácio do Planalto.

Conta
Com o recente apoio do PT, 
maior bancada na Câmara, o 
bloco que apoia Baleia Rossi 
(MDB-SP) soma mais de 270 
deputados. Para ser eleito, o 
candidato precisa de 257 votos. 
Já a candidatura Arthur Lira (PP-
AL) conta com a adesão de cerca 
de 190 parlamentares.  

Nunciatura
Morreu, aos 90 anos, o 
ex-deputado Bonifácio Andrada, 
vítima de complicações 
decorrentes de covid-19. 
Certa vez, homenageado 
pela Nunciatura, disse a um 
interlocutor que “ninguém é 
reconhecido na sua terra, mas 
ser reconhecido pelo Vaticano 
já bastava”. Deixou o filho, 
Lafayette de Andrada, como 
herdeiro político.
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Prefeitura vai investir mais 
de R$ 3 milhões em recape

A Prefeitura inicia nos próxi-
mos dias mais uma grande obra 
de recapeamento asfáltico e 
galerias pluviais que vai melho-
rar as condições de tráfego em 
importantes vias da região central 
e bairros de Umuarama. O inves-
timento é de R$ 3.029.361,84 
com recursos a fundo perdido do 
governo do Estado e a licitação 
para o serviço foi vencida pela 
empresa Sotran Construções e 
Terraplenagem, com prazo de exe-
cução até novembro deste ano.

Conforme o cont rato,  a 
empresa vai realizar o recapea-
mento asfáltico com a aplicação 
de 51.462,79 m² de concreto 
usinado a quente, além de ser-
viços preliminares como base 
e sub-base, meio-fio e sarjeta, 
serviços de urbanização, revesti-
mento, drenagem, sinalização de 
trânsito e ensaios tecnológicos.

PONTOS COMTEMPLADOS
O secretário municipal de Obras, 

Planejamento Urbano, Projetos Téc-
nicos e Habitação, Isamu Oshima, 
informou que serão contempla-
das a Avenida Dr. Ângelo Moreira 
da Fonseca – entre as avenidas 
Rondônia e Padre José Germano 
Neto Júnior (região do Pronto Aten-
dimento 24h); a Avenida Padre 
José Germano Neto Júnior – entre 
a Praça Tamoio e a Rua Walter 
Kreiser (proximidades da feira de 
sexta-feira); a Avenida Presidente 
Castelo Branco – da Praça Santos 
Dumont até a Avenida Tiradentes 
(bancos, comércios e uma lateral 
do Bosque dos Xetá); e a Rua Irati, 
da Rua Tomás Gonzaga até a Av. 
Rio Grande do Norte.

Programa de recuperação
Na gestão passada, Umuarama teve um dos maiores programas de 

recuperação e expansão da malha asfáltica da história, beneficiando 
tanto o centro da cidade quanto os bairros e distritos. “Essa preocu-

pação com a nossa mobilidade urbana vai continuar agora e busca 
melhorar as condições de infraestrutura, dar mais segurança e con-

forto à população e atrair as atenções dos investidores. Melhorando a 
qualidade de vida favorecemos os empreendimentos e o desenvolvi-

mento”, apontou o prefeito Celso Pozzobom.

Impacto momentâneo
O secretário Isamu Oshima estima que as obras devem ser executa-

das num período até menor que o previsto no contrato, caso não haja 
imprevistos. “As obras podem gerar alguns transtornos temporários, pois 

terão impacto momentâneo sobre o tráfego de veículos no período de 
execução. Mas vamos tomar todos os cuidados, sinalizar bem os locais 

e direcionar o fluxo para rotas alternativas. No final, a cidade vai ganhar 
vias bem sinalizadas, seguras e confortáveis para os usuários”, apontou. 

O diretor de Obras da Prefeitura, Renato Caobianco, informou que a obra 
deve começar após a reunião de partida com o Programa Paranacidade, a 

ser realizada na próxima segunda-feira, 11.

PREFEITURA vai recapear importantes avenidas da cidade nas próximas semana
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Fila Única reabre novos 
cadastros a partir de hoje

O Sistema Fila Única será libe-
rado a partir desta quinta-feira, 7, 
pela Secretaria Municipal de Educa-
ção, para inclusão de novos cadas-
tros de crianças de 0 a 3 anos que 
buscam vagas nos centros de edu-
cação infantil de Umuarama. Os pais 
ou responsáveis que tiverem inte-
resse em pleitear uma vaga devem 
acessar o sistema a partir das 9h 
para preencher os dados necessá-
rios, finalizar o cadastro e concorrer 
às vagas remanescentes, que serão 
disponibilizadas para este ano letivo.

A quantidade de vagas bem como 
os estabelecimentos serão divulga-
dos no segundo edital de convoca-
ção para o período letivo, ainda sem 
data de publicação. “O momento é 
de juntar os documentos, preencher 
o cadastro no sistema com as infor-
mações corretas e aguardar a publi-
cação das vagas e a classificação 
dos inscritos. O ano letivo começa 
dia 18 de fevereiro, mas como ainda 
estamos sob os efeitos da pandemia 
de coronavírus existem questões em 
aberto e é importante ficar atento 
às informações que serão divulgadas 
nas próximas semanas”, orienta a 
secretária municipal de Educação, 
Mauriza de Lima Menegasso.

A secretária lembra que os pais ou 
responsáveis chamados na primeira con-
vocação (conforme o edital 060/2020), 
serão novamente convocados para vali-
dar a documentação comprobatória das 
informações que embasam os critérios 
de classificação e em seguida efetiva-
rem a matrícula. A data ainda não foi 
definida, mas será amplamente divul-
gada no momento oportuno.

REGULAR E OBRIGATÓRIO
Já as novas matrículas para estu-

dantes do Ensino Regular Obrigatório – 
turmas de Infantil 4 (4 anos completos 
até 31/03) e 1º ao 5º ano do Ensino 
Fundamental – iniciam no próximo dia 

Sistema híbrido
A Secretaria da Educação está se organizando para adotar, já no início do ano 

letivo, o modelo híbrido sugerido pela Secretaria de Estado da Educação (Seed), 
com momentos presenciais e remotos (síncrono e assíncrono), trabalhando 

pelo menos com as atividades de reforço escolar de forma presencial, com todo 
cuidado necessário para a prevenção ao contágio do coronavírus nas unidades 
escolares. A participação dos alunos será facultativa, com organização para que 
possam voltar à escola de forma gradativa, em pequenos grupos, com escalo-
namento e acima de tudo com segurança para todos – alunos, professores e 

funcionários dos estabelecimentos de ensino. De forma presencial ou remota, o 
calendário escolar prevê o início das aulas em 18 de fevereiro e o ano deverá ter 

200 dias de aula, encerrando em 15 de dezembro.

14. Pais ou pessoas responsáveis 
pelos alunos deverão procurar a uni-
dade escolar mais próxima de sua resi-
dência para verificar a disponibilidade 
de vaga e efetivar matrícula.

Os documentos obrigatórios são 
a Certidão de Nascimento (original 
e cópia); comprovante de residência 
(exclusivamente a fatura de energia 
da Copel atualizada, em nome do 
pai/ mãe/ responsável legal); decla-
ração de vacinação para menores de 
18 anos (obrigatoriedade suspensa, 
com necessidade de regularização 
posteriormente); cópia do car tão 
do SUS (não obrigatório); e CPF da 

mãe/ pai/ responsável legal que efe-
tivar a matrícula (original e cópia).

Quando a fatura de energia não esti-
ver em nome do responsável pelo aluno, 
deve ser apresentado conjuntamente 
outro comprovante de endereço em 
nome da mãe/ pai/ responsável pelo 
aluno. “Havendo qualquer dúvida, os 
pais ou responsáveis podem entrar em 
contato com o Setor de Documentação 
Escolar da Secretaria de Educação, 
através dos telefones (44) 36214141, 
ramais 130 e 144”, informa a coorde-
nadora técnica pedagógica de Docu-
mentação Escolar, Viviane Aparecida 
da Silva Cameloti Lopes.

PAIS chamados na primeira convocação, serão novamente convocados para validar a documentação comprobatória
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

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

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

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

Os  leões e Leos estão aumentando a 
conscientização sobre o diabetes, 
uma doença que afeta 463 milhões de 
pessoas em todo o mundo. 
Fatos sobre o diabetes 
O diabetes pode levar a doenças gra-
ves que afetam o coração, vasos san-
guíneos, olhos, rins, nervos e dentes. 
Na maioria dos países de alta renda, 
o diabetes é uma das principais cau-
sas de doenças cardiovasculares, ce-
gueira, insuficiência renal e amputa-
ção de membros inferiores. Acredita-
se que afetará 629 milhões de adul-
tos até 2045. 
Nós temos um plano 
Servindo em comunidades diversifica-
das de todo o mundo, enxergamos e 
sentimos os efeitos do diabetes e jun-
tos estamos fazendo algo a respeito.   

Nosso objetivo estratégico  
Reduzir a prevalência do diabetes e 
melhorar a qualidade de vida daque-
les que são diagnosticados.  

Placa instalada irregularmente 
foi recolhida pela Umutrans

O secretário de Defesa 
Social do Município, Valde-
cir Capelli, acompanhado 
da diretora da Umutrans, 
Dianês Piffer, verificaram 
ontem (quar ta-feira, 6) 
pela manhã a localização 
de uma placa de sinaliza-
ção de trânsito instalada 
irregularmente na rua Pro-
feta Elizeu, no Parque Dom 
Pedro II. A placa foi arran-
cada da base pelo próprio 
secretário de Defesa.

Segundo a diretora da 
Umutrans, como a placa de 
sinalização de limitação de 
velocidade foi instalada de 
maneira irregular, não pode-
ria ficar fixada naquele ponto.

“Toda s ina l i zação 
urbana do município deve 
ser instalada somente 
por agentes autorizados 
da Umutrans, seguindo 
as normas de trânsito”, 
explica Dianês.

A placa limitava a veloci-
dade em 30 km/h na via e, 
logo abaixo da sinalização, 
estava instalada outra placa, 
com os seguintes dizeres: 
“Atenção Animaiz na pizta, 
não obedeceu, morreu”.

PLACA de trânsito instalada por morador no Parque Dom Pedro II teve que ser 
recolhida pela Umutrans
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O morador do bairro 
que ‘plantou’ a placa no 
local disse que só fez para 
tentar reduzir a velocidade 
de alguns veículos que 
descem aquela via e prote-
ger as criações de frangos 
caipiras, além dos animais 
domésticos (gatos e cães) 
que eventualmente saem 
pela rua, que nem é tão 
movimentada.

A placa foi recolhida e, de 
acordo com Dianês, como a 
rua termina no final do bairro 
não é necessária a instala-
ção de nova sinalização de 
velocidade no trecho.

Apesar das boas inten-
ções, o morador, que 
disse também ter colocado 
outra placa anteriormente 
dizendo: “Sorria, você está 
sendo filmado”, mas de 
nada adiantou. Ele ressal-
tou que encontrou a placa 
enquanto recolhia material 
reciclável e decidiu levá-la 
para ‘plantar’ naquele tre-
cho. Mas com a retirada 
da sinalização, terá agora 
que cuidar de sua criação 
e dos animais domésticos, 
para que não saiam à rua.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você precisa tomar cuidado para não torrar suas economias, por 
isso pense duas vezes antes de investir o dinheiro em uma ideia 
nova. Pode ser um dia de definições, mas não imponha seu ponto 
de vista a qualquer preço. Canalize sua imensa energia no sexo.

Touro 21/04 a 20/05
Cuidado para não tomar decisões precipitadas: aja pela cabeça, e 
não pelo coração! Procure ser confiante em suas atitudes para não 
bater de frente com seus colegas. O jeito é buscar uma alternativa 
para o convívio conjugal: um programinha de lazer caseiro pode 
ajudar a aliviar o estresse.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Algumas situações inesperadas podem te atingir, especialmente 
se estiver com preocupações financeiras. Não perca de vista seus 
objetivos pessoais e, sobretudo, não desista dos seus sonhos! 

Câncer 21/06 a 21/07
Examine com mais clareza seus projetos profissionais, permitindo 
que elabore novas estratégias ou consiga adiantamento de recur-
sos para ampliar clientela, caso trabalhe com venda de produtos 
ou serviços. Nas horas livres, o astral de romantismo vai imperar.

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
Tenha muita paciência, mas também maleabilidade para driblar 
os obstáculos que tendem a afetar seus interesses profissionais. 
Procure afastar as preocupações de sua cabeça não sabotar o 
amor. É que se deixar as tensões tomarem conta, não vai ser fácil 
se sentir disponível para os jogos de sedução com o seu bem.

Aquário 21/01 a 19/02
Você precisará enfrentar os desafios com novas abordagens e 
atitudes, mais receptivas e maleáveis. Deixe de teimosia e seja 
mais flexível. Convém pegar mais leve nos gastos. Em casa, terá 
que mostrar mais tolerância e tato com os parentes e também 
com o seu par. 

Peixes 20/02 a 20/03
Enfrente as turbulências com coragem, confiança e fé, pois essas 
qualidades serão grandes seus trunfos neste momento, inclusive 
para alcançar suas metas. Deve perseguir seus ideais e promover 
mudanças importantes em sua vida. 

Grandes perturbações no campo financeiro gerando instabilidade 
geral e respingando no seu bolso. O momento também é de iden-
tificação de oportunidades. Converse com seu par e exponha suas 
ideias. A boa notícia é que conseguirá apoio e incentivo do seu amor.

Assuntos comerciais e profissionais ganham destaque. É melhor 
tirar um tempinho para discutir despesas, programar compras e 
reequilibrar o orçamento diante da nova realidade. O vai fazer 
bem ao seu romance é assistir a um filminho com o parceiro (a).

Sinal vermelho para os assuntos financeiros. Se for necessário, 
enxugue os gastos, adapte-se aos novos tempos e mantenha a 
confiança em sua própria capacidade de superar qualquer difi-
culdade. Dependendo da intensidade dessa energia, talvez não 
sobre muita disposição para paquerar hoje

Os desafios continuam diante de você, porém, o bom resultado 
de suas iniciativas te deixa otimista em relação às suas escolhas. 
Cuidado com gastos impulsivos: há um risco grande de se arre-
pender mais tarde. É melhor definir o que é urgente e o que pode 
esperar em relação às compras.

Administre sua grana com cuidado. O momento é oportuno para resol-
ver pendências e vencer os obstáculos no seu trabalho e se caso 
precise fazer algum sacrifício extra em relação à carreira, converse 
com seus familiares a respeito. O amor também pode te apoiar nisso.

Solução

@editorapetra/editorapetra

Há uma muralha
entre você e
a felicidade?
Pois Deus quer 
derrubá-la. 
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Aéreo

Nacional
(sigla) 

A conste-
lação da
estrela
Rígel

A nação
mais po-
bre das

Américas

Letra do
escudo do
Palmeiras

(fut.)

Animal 
da pe-
cuária 

de corte
Indicador
de verbo
no infi-
nitivo

Vitor
Belfort,
lutador
carioca 

Incluiu 
na lista 

de teste-
munhas

A pilha
típica do 
mouse

wireless

Iguaria que
rodeia o

medalhão
de filé 

Confusão;
balbúrdia

(fig.)

Voz
caracte-
rística do
pinto (pl.)

Novem-
ber, no

alfabeto
fonético

A arte do
grupo Cor-

po (pl.)

Classifi-
cação da
eletrólise

Ao rés do chão

Deputado paulista
assassinado em

1971 pelas forças 
da Ditadura militar 

Sol, em
inglês

Invento de
Torricelli

"Militar", em IPM
Peça que participa
da jogada "roque", 

no xadrez

57, em
romanos

Li (?),
tenista

Nações
Unidas
Ajuda, 

em inglês
Município baiano com

polo petroquímico

Ligeiros;
rápidos

Método de
verificação

Ver, em
inglês

Rebelião
armada

Conjunção
aditiva

Brota com
ímpeto

Estácio de (?): fun-
dou a cidade do Rio

Becquerel
(símbolo)
Sinal de
vitória

2/en. 3/aid — see — sun. 5/mênon — órion. 7/céleres.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni “Se teu cão passa fome, qualquer 
pessoa que oferecer um pedaço de 
comida consegue afastá-lo de ti”. 

(Provérbio Árabe)

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

sário -, Amaury 
Teixeira Cus-

todio, Geraldo 
Antonio Paulis, 
Magaly Perus-
si, Andrei de 

Oliveira Rech e 
Cristina Macha-
do de Freitas. 

Da coluna: 
felicidades.

GOURMET
Ainda sem opções para incrementar o ibope, 

ss inscrições para a próxima temporada 
do MasterChef Brasil já estão abertas. Os 
interessados em participar da competição 
culinária, que será exibida pela Band em 
2021, deverão preencher um formulário 

no site oficial da emissora. Para concorrer 
a uma vaga na atração, os participantes 
precisam ser maiores de 18 anos e não 

podem ter prestado serviços profissionais 
como cozinheiros. Também não serão 

aceitas inscrições de pessoas que já tenham 
curso superior em Gastronomia ou sejam 

estudantes da área. Inscrições até o dia 31 
de março e convocação dos selecionados, na 
primeira etapa, está prevista para acontecer 

até 30 de abril. O período de gravações 
ainda não foi definido.  O programa é uma 
produção Endemol Shine Brasil para a Band 

e para o Discovery Home & Health.    

ZOOM 
CRIS COUTO e CARLA MOREIRA FRASQUETTE ANTUNES  na lente da coluna na entrega 

do Prêmio Mulher Empreendedora, em 2017.

THIAGO CASONI
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LINDAURA ESTEVES e CLÁUDIA COLPI (CMEG / PR),  na entrega do Prêmio 
Mulher Empreendedora, em 2018.

Rosângela Bacarin (homenageada) e Angela Russi (CMEG) no Prêmio 
Mulheres de Ouro, 2018, na Toca do Leão. 

FOTOS: THIAGO CASONI

Recordar é VIVER!

SUCESSO
Com a solidariedade do paranaense, 
a Campanha do Brinquedo do Siste-
ma Fecomércio Sesc Senac PR, RPC 
e Instituto GRPCOM bateu os núme-
ros da edição anterior, ao arrecadar 

127.132 brinquedos em todo o Paraná, 
beneficiando 51.952 crianças até o 

momento. Em 2019, 102.795 brinque-
dos foram doados e repassados a 306 
instituições sociais.A gerente de Ação 
Social do Sesc PR, Nabile Barboza de 
Nardi, frisa que esses números ainda 

são parciais, pois há ainda brinquedos 
em quarentena nas unidades do Sesc 
PR. “Atualizaremos o número final, 

mas estamos muito satisfeitos com os 
resultados desta Campanha. Conse-

guimos atingir um grande número de 
instituições e beneficiar milhares de 

crianças”, pontuou. 

* * *

Os itens cestas básicas, materiais 
de higiene, álcool em gel, máscaras, 
foram distribuidos.. Isso tudo com 
a parceria dos nossos apoiadores, 

como o Sesc, que nos beneficiou com 
doações das Campanhas do Agasalho e 
do Brinquedo, nos ajudando a manter 
essa organização e as famílias mais 
vulneráveis”, pontuou.  A iniciativa 
contou com a parceria do Exército 

Brasileiro, dos Sindicatos Empresariais 
do Comércio filiados à Fecomércio PR, 
das Câmaras da Mulher Empreendedora 
e Gestora de Negócios do estado, do 

Secovi-PR e seus condomínios associa-
dos, de empresas do comércio de bens, 
serviços e turismo, além de veículos 

do Grupo Paranaense de Comunicação.
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CRUZE 1.8 LT     15/16       PRETO   COMPLETO, AUT, COURO R$ 64.900,00

CRUZE HATCH PREMIER2  19/20        BRANCO    COMPLETO, AUT, COURO, TS, KM 2.200   R$ 114.900,00

ONIX 1.0 LT 18/19      BRANCO        COMPLETO  R$ 44.900,00

ONIX 1.0 LT       18/19       BRANCO           COMPLETO R$ 46.900,00

    19/20        PRATA  COMPLETO R$ 64.900,00

ONIX 1.0 LT     18/19       BRANCO COMPLETO R$ 46.900,00

PRISMA 1.4 LT     16/17       CINZA            COMPLETO R$ 48.900,00

SPIN 1.8 LT     12/13      PRATA            COMPLETO R$ 36.900,00

SPIN 1.8 LTZ AT.      14/15       BRANCO COMPLETO, AUT. 7 LUGARES R$ 48.900,00

MONTANA 1.4 SPORT 19/20      PRATA        COMPLETO, 6.900 KM  R$ 64.900,00
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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

Contemplando, aproximadamente, 
cem opções de cursos de graduação, 
distribuídos em sete Unidades 
Universitárias, a Universidade 
Paranaense - Unipar tem a sua 
qualidade de ensino reconhecida 
ao longo dos anos e proporciona ao 
acadêmico acesso a uma estrutura 
completa, a um corpo docente 
conceituado e a uma matriz curricular 
dinâmica e atualizada.

Para quem deseja começar uma 
graduação em 2021 na Unipar, este 
é o momento. Estão abertas as 
inscrições para o Vestibular TOP 50, 
que concederá 50 bolsas de estudos 
[de 30%, 50% e até 100%] aos alunos 
mais bem classificados. Os detalhes 
podem ser verificados no regulamento, 
disponível no site. 

Para o ensino presencial, o modelo 
mais tradicional, em que o acadêmico 
deve frequentar diariamente uma das 
unidades da Instituição, para poder 
assistir às aulas, a Unipar oferece vários 

Há opções de bolsas de estudos, de até 100%, para os cursos 
presenciais em Umuarama

Vestibular TOP 50: A oportunidade para 
quem deseja estudar na Unipar em 2021

cursos de graduação. Para Umuarama, 
as opções disponíveis neste processo 
seletivo são:

• Administração
• Arquitetura e Urbanismo
• Ciências Contábeis
• Direito
• Educação Física
• Enfermagem
• Engenharia Agronômica
• Engenharia Civil
• Engenharia Mecânica
• Estética e Cosmética
• Farmácia
• Medicina Veterinária
• Nutrição
• Odontologia
• Pedagogia
• Psicologia
• Sistemas de Informação

A inscrição, que é gratuita, deve 
ser realizada até o dia 30 de janeiro 
no site [www.unipar.br]. Faça a sua 
graduação na Unipar e transforme a 
sua história. 

Números
da covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde 
confirmou ontem (quarta-feira, 6), 
684 novos casos de covid-19 em 
Umuarama. São 40 mulheres, 38 
homens e seis crianças. Agora a 
cidade conta com 5.631 pessoas 
diagnosticadas com a doença desde 
o início da pandemia, das quais 
2.980 já estão recuperadas, 2.570 
ainda permanecem em isolamento 
domiciliar e 63 morreram.

Outros 33 umuaramenses 
estão hospitalizados, 14 em uni-
dades de terapia intensiva e 19 
em leitos de enfermaria.

Há ainda 2.007 pessoas com sus-
peita de infecção pelo coronavírus, 
duas delas internadas e as demais 
em isolamento. Somam 15.616 as 
notificações registradas desde março 
do ano passado, das quais 7.978 sus-
peitas foram descartadas.

Já a taxa de ocupação das UTIs 
nos hospitais de Umuarama estava 
em 84,6% (quatro leitos livres) nesta 
quarta-feira e das enfermarias em 
78,9% (oito leitos desocupados).

Robson Formicoli foi o primeiro 
morador de Cruzeiro do Oeste a 
receber a vacina contra a covid-19. 
De acordo com a Prefeitura do muni-
cípio, ele vive atualmente na cidade 
de Hyannis, no Estado de Massachu-
setts nos Estados Unidos.

Robson é membro da Família For-
micoli, muito conhecida na cidade e 
está nos EUA há 17 anos. Ele traba-
lha para os donos de um asilo cha-
mado Royal Nursing Homes, onde 
tem contato direto com os idosos 
e por isso recebeu a tão esperada 
vacina contra a doença.

“Parabéns ao Robson e vamos 
torcer para que muito em breve 
todos nós possamos ser vacinados 
também, enquanto isso não acon-
teça, vamos continuar nos cuidando 
para que esse vírus não se prolifere 
ainda mais”, divulgou a Prefeitura.

Cruzeirense
vacinado
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Com show de Messi, Barça 
bate o Athletic Bilbao

Em jogo atrasado da segunda 
rodada do Campeonato Espanhol, 
o Barcelona foi até o País Basco e 
venceu o Athletic Bilbao por 3 a 2. 
Com grande atuação de Messi, que 
marcou dois belos gols, os cata-
lães entraram no G-4 do torneio. 
Pedri marcou o outro gol do Barça, 
enquanto Iñaki William e Muniain 
fizeram para os donos da casa.

Com apenas dois minutos de 
jogo, os donos da casa abriram o 
placar com Iñaki Williams. O camisa 
9 recebeu passe em profundidade, 
partiu do próprio campo, limpou a 
marcação de Lenglet e bateu forte 
para fazer 1 a 0. Pouco depois, 
o lateral-esquerdo Yuri Berchiche 
quase ampliou, mas mandou na 
rede pelo lado de fora.

Aos 13 minutos o Barcelona 
chegou ao gol de empate com o 
jovem Pedri, que vem ganhando 
cada vez mais destaque. Messi 
levantou linda bola na segunda 
trave, De Jong escorou para o 
meio e o jogador de 18 anos apa-
receu para cabecear e deixar tudo 
igual no País Basco.

Coube a Lionel Messi fazer 
o gol da virada já na par te final 
do primeiro tempo. O camisa 10 
pegou na intermediária, tocou 
para Pedri, que com um passe 
digno de Lionel Messi, devolveu 
de calcanhar para o argentino 
bater de primeira e não dar chan-
ces para o goleiro Unai Simón.

No segundo tempo, Messi con-
tinuou seu recital e apresentou 
um futebol de alto nível, que lem-
brou o Messi de anos anteriores. 
O camisa 10 fez o terceiro gol 
após linda troca de passes que 
terminou com a assistência de 

Griezmann e ainda acertou duas 
bolas na trave. No fim do jogo, 
Iker Muniain descontou e fez o 
segundo do Athletic Bilbao.

Na próxima rodada do Cam-
peonato Espanhol, o Barcelona 

visita o Granada, no próximo 
sábado, às 14h30. O Athletic 
Bilbao, por sua vez, tem compro-
misso contra o líder Atlético de 
Madrid, também no sábado, às 
12h15, na capital espanhola.

MESSI chegou aos nove gols e agora é artilheiro do Espanhol com outros três jogadores

Divulgação
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