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do programa 
Reinvente sua Cidade

PÁGINA

03
PÁGINA

04
PÁGINA

05

Umuaramense é preso na 
Operação Piratas Virtuais
Um empresário de Umuarama, do ramo de comércio de veículos usados, foi preso durante 
a Operação Piratas Virtuais, desencadeada pela Polícia Civil no Paraná e no Pará. Ele foi 

citado como um dos integrantes da quadrilha que praticava golpes no pagamento do IPVA. 
Na casa do empresário, os policiais encontraram um revólver de calibre 38 municiado. No 

total, foram cumpridas 31 ordens judiciais ontem. A suspeita é que os alvos captavam 
proprietários de carros de luxo oferecendo a quitação do imposto com descontos de 30% e 

50%. O pagamento era feito por hackers que invadiam contas bancárias. l Pág. 8e9

Paraná envia nova 
equipe do Corpo 
de Bombeiros 
para o Pantanal 

Secretaria de Saúde 
registra a 19ª morte 
por covid-19 
em Umuarama

Invencível
 O time profissional de futsal de Umuarama volta 

a enfrentar o Campo Mourão, mas, desta vez, pelo 
Campeonato Paranaense - Série Ouro. Os dois ficaram 
frente a frente no fim de semana, pela Liga Nacional, e 
terminaram no 1 a 1. O jogo será nesta quinta-feira (8), 

às 19h30, em Campo Mourão. l Pág. 16
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Em alta
As administrações do prefeito de Curitiba, Rafael Greca (DEM), 
do governador do Paraná, Ratinho Jr (PSC) e do presidente 
da República, Jair Bolsonaro (sem partido), são consideradas 
ótimas e boas por 54%, 52% e 40%, respectivamente, de 
acordo com pesquisa Ibope divulgada na terça-feira (6). O 
instituto ouviu 602 eleitores de Curitiba nos dias 4 e 5 de 
outubro. Além da classificação em ótimo, bom, regular, ruim 
ou péssimo dos três governantes, o levantamento questionou 
ainda diretamente se os entrevistados aprovavam ou não a 
administração de Rafael Greca.

Sem interpelação
O ministro Dias Tofolli do STF, rejeitou um pedido do PDT 
para determinar que o presidente Jair Bolsonaro prestasse 
esclarecimentos sobre as declarações sobre o meio ambiente 
no discurso durante a Assembleia das Nações Unidas. A 
rejeição ocorreu por questões processuais. Ao decidir sobre o 
caso, o ministro considerou que a sigla não tem legitimidade 
para fazer a interpelação do presidente na Corte. Toffoli 
usou como base regras internas do Supremo que permitem 
que o relator negue “pedido ou recurso manifestamente 
inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência 
dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em 
caso de incompetência manifesta”.

Ouvido antes do inquérito
O mesmo ministro autorizou a Polícia Federal a colher o 
depoimento do ministro da Educação, Milton Ribeiro, sobre 
possível crime de homofobia, determinando que Ribeiro 
seja ouvido antes de uma eventual decisão sobre o pedido 
de abertura de inquérito para investigar o caso. No mês 
passado, o vice-procurador-geral da República, Humberto 
Jacques de Medeiros, pediu ao Supremo a instauração de 
inquérito a partir de uma entrevista do ministro da Educação 
ao jornal “O Estado de S. Paulo”. O vice-procurador-geral 
afirma que o ministro proferiu manifestações depreciativas a 
pessoas com orientação sexual homoafetiva.

Contestando
O deputado estadual Fernando 
Francischini, candidato do 
PSL à Prefeitura de Curitiba, 
disse em nota oficial que vai 
entrar com ação judicial para 
ter acesso ao controle interno 
da Pesquisa Ibope divulgada 
na terça-feira (6) pela RPC. O 
candidato tem 6% da intenção 
de votos, segundo a pesquisa, 
e, pela margem de erro, pode 
chegar a 10%. Assessores de 
marketing e propaganda de 
sua campanha dizem que nas 
pesquisas internas ele tem 
mais do que o dobro do que o 
Ibope apontou.

Novos cálculos
Francischini quer uma 
fiscalização da coleta de dados, 
incluída a identificação dos 
entrevistadores e, por meio 
de escolha livre e aleatória de 
planilhas individuais, mapas 
ou equivalentes, confrontar e 
conferir os dados publicados, 
preservando a identidade dos 
eleitores que responderam 
ao levantamento do Ibope. 
Francischini vai requerer ainda 
à Justiça providências para, 
sendo constatada a divulgação 
de pesquisa fraudulenta, o 
processamento criminal com 
base na Lei das Eleições.
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Iniciados os encontros
do ‘Reinvente sua Cidade’

O primeiro dos nove encontros 
regionais que a AMP (Associação 
dos Municípios do Paraná) e o 
Sebrae/PR (Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas Empre-
sas do Paraná) promoveram, na 
última segunda-feira (5), em par-
ceria com o Governo do Estado, 
como parte do projeto ‘Reinvente 
sua Cidade’, envolveu os municí-
pios da Amerios (Associação dos 
Municípios de Entre Rios) e da 
Amusep (Associação dos Municí-
pios do Setentrião Paranaense).

Todas as autoridades que par-
ticiparam da aber tura destaca-
ram a importância do evento. O 
vice-governador do Estado, Darci 
Piana, elogiou a parceria. “Este 
programa terá papel fundamental 
na retomada do desenvolvimento 
econômico do Estado”, comentou.

O presidente da AMP e prefeito 
de Pérola, Darlan Scalco, também 
representou a Amerios no encon-
tro e disse estar feliz por realizar o 
programa. “A crise acabou unindo 
mais os prefeitos e as demais 
organizações. Estou muito feliz de 
participar deste projeto. Agradeço 

Lava Jato 76
Durante o cumprimento dos 

mandados de busca e apreensão 
da 76ª fase da Operação Lava 
Jato, ontem (7), a PF apreendeu 
valores em espécie que ultra-
passam a casa dos R$ 200 mil. 
Parte do montante foi encontrado 
em malas que estavam em um 
dos três endereços-alvo da Sem 
Limites III, que investiga suposto 
pagamento de propina a ex-funcio-
nários da área comercial da Petro-
brás em operações de trading de 
combustível marítimo. Segundo 
o Ministério Público Federal, ao 
todo o esquema sob investiga-
ção na Sem Limites movimentou 
cerca de R$ 45 milhões em propi-
nas, pagas somente por uma das 
empresas investigadas por meio 
de contas no exterior.

ao Sebrae e ao Governo do Estado 
por terem nos ajudado a fazer este 
programa, que vai ser muito impor-
tante para os municípios”, disse.

O prefeito de Mandaguari, 
Romualdo Batista, representante da 
Amusep, também elogiou o projeto. 
“É um bom momento para fazermos 
o Paraná sair na frente na retomada 
do desenvolvimento”, disse. 

O representante do Sebrae, Vitor 
Tioqueta, destacou a importância 
da parceria entre as organizações. 

Manual Técnico
Aline Justus, diretora da Escola de Gestão Pública do Paraná e representante 

do secretário estadual de Administração, Marcel Micheletto, disse que é extrema-
mente importante desenvolver este programa para desenvolver os municípios. 

“Tenham nosso apoio para ajudar no projeto”. O psicólogo Paulo Vieira, primeiro 
palestrante do dia, disse: “Não há possibilidade de reinventar cidade se as pessoas 
não se empolgarem com a ideia de fazer isso”. O coordenador estadual de Negó-
cios Institucionais do Sebrae/Pr, Vinicius Milani, apresentou o Manual Técnico do 
“Reinvente sua Cidade” e os objetivos do projeto. O manual servirá para orientar 

os municípios no processo de retomada do seu desenvolvimento e já foi distri-
buído às prefeituras. O projeto foi lançado no dia 22 de setembro, em cerimônia 

no Palácio Iguaçu. Participaram do lançamento o vice-governador do Estado, Darci 
Piana; o presidente da AMP e prefeito de Pérola, Darlan Scalco, e o superinten-

dente do Sebrae-PR, Vitor Tioqueta.

“O projeto vai ajudar no desenvolvi-
mento dos municípios. Esta parce-
ria é muito importante para supe-
rarmos a crise”, avaliou.

O vice-governador do Estado, Darci Piana, elogiou a parceria ressaltando que o programa terá papel funda-
mental na retomada da economia

DIVULGAÇÃO
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Equipe
substituta
Um ônibus do Corpo de 

Bombeiros saiu de Curitiba 
ontem (quarta-feira, 7) com 
35 bombeiros militares com 
destino ao Mato Grosso 
do Sul, para substituir os 
colegas que estão no com-
bate ao fogo na região do 
Pantanal desde o dia 15 
de setembro. Ao todo, 39 
bombeiros do Paraná pres-
tam apoio na região.

A saída dos bombei-
ros foi acompanhada pelo 
comandante da instituição, 
coronel Samuel Prestes. 
“O trabalho deles será em 
continuidade às ações. No 
Mato Grosso do Sul, serão 
destacados para atuar na 
região de Corumbá. Nos-
sos homens já estiveram 
na cidade de Alcinópolis, 
próximo ao Parque Nacio-
nal das Emas, e debelaram 
o incêndio naquela locali-
dade”, disse.

Antes de chegar ao 
destino, o ônibus pas-
sará por Ponta Grossa e 
Maringá, para buscar outros 

Expectativa
Os bombeiros que participam da missão já estiveram em 

combate a incêndio florestal em outras regiões do País, e 
agora agregam mais experiência atuando numa vegetação 

diferente da encontrada no Paraná. “Nossa preparação inclui 
os treinamentos rotineiros, além dos cursos de formação e 
especialização. Nossa expectativa é fazer o melhor trabalho 
possível, auxiliando na recuperação da vegetação”, disse o 

capitão Marco Antônio, oficial mais antigo da equipe.
O cabo Julio Cesar Simões, do Grupo de Operações de 

Socorro Tático (GOST), destacado para a missão no Pantanal, 
disse que a experiência pode agregar mais conhecimento 
e aperfeiçoamento das técnicas. “Vamos enfrentar vários 

focos de incêndio em diversas regiões, mas esperamos que 
possamos ajudar a parar com a devastação que assola o 

Mato Grosso do Sul”.

bombeiros que fazem parte 
da equipe. Os profissionais 
atuarão em conjunto com 
Exército e com o Corpo de 
Bombeiros do Mato Grosso 
do Sul. “O Paraná foi pio-
neiro nos estudos sobre 
incêndios florestais na 
década de 1960. Já presta-
mos apoio em outras situa-
ções e nossa tropa tem o 
treinamento para dar a res-
posta necessária”, disse o 
coronel Prestes.

PREPARAÇÃO
A preocupação do 

Governo do Estado e do 
Corpo de Bombeiros com o 
fogo se alastrando por quilô-
metros de mata no estado 
vizinho motivou a formação 
de uma equipe de apoio, for-
mado por bombeiros militares 
com treinamento para atuar 
em incêndio florestal. Também 
foi disponibilizado um suporte 
de equipamentos, com cami-
nhões-pipa, caminhonetes e 
ferramentas para auxiliar o 
trabalho operacional.

Entre as maiores
O Inpi (Instituto Nacional 
da Propriedade Industrial) 
divulgou a lista das maiores 
depositantes de patentes 
do Brasil, entre organizações 
públicas e privadas. As 
universidades estaduais de 
Londrina (UEL), Maringá 
(UEM) e do Oeste do Paraná 
(Unioeste) figuram entre as 50 
instituições brasileiras que mais 
registraram patentes em 2019.

Geração de empregos
Dados do Caged mostram 
que Cascavel é a 10ª 
cidade brasileira que mais 
gerou empregos de janeiro 
a agosto entre os 100 
maiores municípios do País. 
Nesse período, Cascavel 
apresentou saldo positivo de 
228 empregos com carteira 
assinada. Numa comparação 
entre as dez maiores cidades 
do Estado, Cascavel ocupa 
a segunda colocação, atrás 
apenas de Ponta Grossa.

Pitch Paraná
O governo do Estado abriu as 
inscrições para o Pitch Paraná, 
projeto que busca ideias 
inovadoras que contribuam 
para o desenvolvimento 
estadual, a desburocratização 
do serviço público e a 
melhoraria da vida das pessoas. 
O objetivo é dar espaços a 
novos empreendedores no 
Estado. “O Pitch Paraná une 
o ecossistema de inovação, 
aproximando startups, 
mentores, regionais de 
inovação, representantes do 
setor privado e investidores 
para identificar ideias 
inovadoras e tecnologias 
inclusivas que gerem emprego 
e oportunidades para todos”, 
explica o chefe da Casa Civil, 
Guto Silva.   

Sementes misteriosas
Um estudo preliminar já 
identificou a presença de 
fungos em 25 pacotes de 
sementes vindas da China, 
dois deles com presenças de 

bactérias, quatro sementes de 
plantas daninhas e ácaros vivos 
estavam em uma das amostras 
em investigação. O Paraná 
foi um dos estados que mais 
apresentou casos das sementes 
misteriosas. No total, 26 
amostras de sementes já foram 
entregues para a Adapar.

Arquivado
Desembargadores do TRF1 
arquivaram uma investigação 
do MPF contra o ministro da 
Economia, Paulo Guedes. Ele 
era acusado por supostas 
fraudes em fundos de pensão. 
A decisão foi unânime e 
atendeu ao pedido da defesa 
de Guedes.

Penalizado
A juíza eleitoral Melissa de 
Azevedo Olivas determinou 
que o candidato à Prefeitura 
de Curitiba Dr. João 
Guilherme (Novo) e o partido 
retirem das redes sociais uma 
fotografia na qual aparece 
um banner de campanha que 
estaria fora das dimensões 
autorizadas para propaganda 
eleitoral, estipulando multa 
de R$ 5 mil em caso de não 
cumprimento. A denúncia 
sobre o banner foi feita 
pela Coligação Gente em 
Primeiro Lugar, do candidato 
à prefeitura Fernando 
Francischini (PSL).

APPs
Para as Eleições 2020, estão 
disponíveis cinco APPs, que 
possibilitam a utilização 
de serviços por eleitores, 
mesários e candidatos, 
dando maior transparência 
ao processo eleitoral e 
praticidade. São eles: Boletim 
de Mão, Mesário, e-Título, 
Pardal e Resultados. Segundo 
o secretário de Tecnologia da 
Informação do TSE, Giuseppe 
Janino, o compromisso da 
Justiça Eleitoral é promover 
ao cidadão o acesso rápido e 
contínuo aos serviços eleitorais 
e fornecer informações sobre 
as eleições.



05LOCALUMUARAMA, 8 DE OUTUBRO DE 2020

Umuarama registra mais 
uma morte por covid-19
A covid-19 fez mais uma vítima 

em Umuarama. Uma mulher de 78 
anos que estava internada na UTI 
de um hospital de Goioerê e morreu 
no último dia 1º testou positivo para 
o coronavírus e o óbito relacionado 
com a doença foi confirmado ontem 
(quarta-feira, 7). Com isso, subiu 
para 19 o total de mortes causadas 
pela doença no município.

Hoje também foram confirmados 
quatro novos casos de Covid-19 na 
cidade (dois homens de 29 anos e 

duas mulheres de 28 e 56 anos), 
elevando para 1.193 o total de pes-
soas infectadas desde o início da 
pandemia.

A cidade conta hoje com 129 posi-
tivados em isolamento domiciliar e 
quatro hospitalizados, sendo um em 
unidade de terapia intensiva e três em 
enfermarias; 1.041 pessoas contami-
nadas já se recuperaram da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde 
monitora ainda 133 pessoas com 
suspeita de infecção pelo novo 

coronavírus – duas delas estão hospi-
talizadas (uma em UTI outra na enfer-
maria) e as permanecem em isola-
mento. Do total de 6.124 notificações 
registradas até o momento, 4.798 
suspeitas já foram descartadas.

Nesta quar ta-feira havia sete 
leitos de UTI Covid ocupados, den-
tre os 20 disponíveis, e também 
sete leitos de enfermarias, das 15 
autorizadas pelo Sistema Único de 
Saúde (SUS) para os 21 municípios 
da região de Umuarama.

Paraná registra 1.555 novos casos de Covid e 30 mortes
A Secretaria de Estado da Saúde 

confirmou ontem (quarta-feira, 7), 
1.555 novos casos e 30 mortes 
pela infecção causada pelo novo 
coronavírus. O Paraná soma agora 
85.746 casos e 4.659 mortos em 
decorrência da doença. Há ajustes 
nos casos confirmados detalhados 
ao final do texto.

INTERNADOS
858 pacientes com diagnóstico 

confirmado estão internados hoje 
(quarta-feira). 722 pacientes estão 
em leitos SUS (336 em UTI e 386 em 
leitos clínicos/enfermaria) e 136 em 
leitos da rede particular (59 em UTI 
e 77 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 978 pacientes interna-
dos, 426 em leitos UTI e 552 em 
enfermaria, que aguardam resulta-
dos de exames. Eles estão em leitos 
das redes pública e particular e são 
considerados casos suspeitos.

MORTES
A secretaria informa a morte de mais 

30 pacientes. Todos estavam interna-
dos. São 14 mulheres e 16 homens, 
com idades que variam de 02 a 96 
anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 
04 de julho a 07 de outubro.

Os pacientes que morreram 

residiam em Curitiba (3), Foz do 
Iguaçu (3), Apucarana (2), Arapon-
gas (2). E um caso em cada um 
dos seguintes municípios: Castro, 
Colombo, Contenda, Cornélio Procó-
pio, Francisco Beltrão, Goioerê, Gua-
rapuava, Jandaia do Sul, Jataizinho, 

Lapa, Marechal Cândido Rondon, 
Maringá, Pato Branco, Ponta Grossa, 
Primeiro de Maio, Prudentópolis, São 
José dos Pinhais, Sarandi, Telêmaco 
Borba e Toledo. O monitoramento 
registra 1.983 casos de residentes 
de fora, 44 pessoas morreram.
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE CIANORTE

1ª VARA CÍVEL DE CIANORTE - PROJUDI
Travessa Itororó, 300 - Cianorte/PR - CEP: 87.200-153 - Fone: 44-3619 0513 - E-mail:

primeiravaracivelcianorte@hotmail.com

EDITAL DE  DO EXECUTADO: CITAÇÃO Roviane David Lopes (CPF: 069.305.319-44).

(prazo de 30 dias)

O Excelentíssimo Senhor Doutor JOÃO ALEXANDRE CAVALCANTI
ZARPELLON  MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível da Comarca de-
Cianorte, Estado do Paraná.

Faz sabera todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que tem curso neste Juízo
de Direito da 1ª Vara Cível, situado a Travessa Itororó, 300, nesta Comarca, uma ação de  sobMONITÓRIA
nº 0013170-78.2018.8.16.0069, em que é Exequente: ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E
CULTURA, e Executado: Roviane David Lopes, diz respeito a execução do valor de R$ 12.295,30.

Edital de citação da requerida, que se encontra em local incerto e não sabido, ficando pelo presente Edital
devidamente , para que , nessa hipótese, os honorários serão deCITADO PAGUE dentro de quinze dias
cinco por cento do valor atribuído à causa (art 701, caput), e o réu ficará isento do pagamento de custas
(parg.1º). A parte executada poderá requerer o parcelamento da dívida, na forma do artigo 916, CPC,
conquanto reconheça o crédito e comprove o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de
custas e de honorários de advogados, no prazo de 15 dias da citação. Assim feito, permitir-se-á o pagamento
do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao
mês, devendo as vincendas serem depositadas, independentemente de qualquer ato, nos mesmos dias dos
meses seguintes ao do primeiro depósito. No mesmo prazo de quinze dias, independentemente de prévia
segurança do juízo, o réu poderá opor ainda, nos próprios autos, embargos à ação monitória, que suspendem
a eficácia do mandado de cumprimento até o julgamento em primeiro grau (702 par. 4º). : SeAdvertência
não adimplido (de imediato ou de forma parcelada) o mandado de cumprimento, e não oferecidos embargos,
constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Advertência: será nomeado curador especial caso não haja manifestação.

O presente edital será publicdo na forma da lei.  nesta cidade e comarca de Cianorte,DADA E PASSADO
Estado do Paraná, aos 17 de setembro de 2020 às 14:15:33 . Eu, Virgilino Ferreira Varella, Serventuário, que
digitei e subscrevi.

 

JOÃO ALEXANDRE CAVALCANTI ZARPELLON

Juiz de Direito

D
oc

um
en

to
 a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

, 
co

nf
o

rm
e 

M
P

 n
º 

2.
20

0-
2

/2
00

1,
 L

ei
 n

º 
11

.4
19

/2
00

6,
 r

es
ol

uç
ão

 d
o 

P
ro

ju
d

i, 
do

 T
JP

R
/O

E
V

al
id

aç
ão

 d
es

te
 e

m
 h

ttp
s:

//p
ro

ju
d

i.t
jp

r.
ju

s.
br

/p
ro

ju
di

/ -
 Id

en
tif

ic
a

do
r:

 P
J5

K
W

 L
W

R
Q

Y
 G

7U
H

S
 H

P
Q

B
D

PROJUDI - Processo: 0013170-78.2018.8.16.0069 - Ref. mov. 111.1 - Assinado digitalmente por Jessica Janaina de Souza Oliveira
17/09/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

Programa de desenvolvimento 
consolida expansão de empresa

Empresas comerciais 
também podem ser aten-
didas pelo Programa de 
Desenvolvimento de Umua-
rama (Prodeu). Um exem-
plo é a L. A. Martins Mer-
cado de Bebidas, que atua 
no comércio atacadista e 
varejo de cerveja, chope e 
refrigerantes.

A empresa aderiu ao 
programa, criado pelo muni-
cípio para fomentar a ativi-
dade comercial e industrial, 
atrair novas empresas e 
estimular o crescimento dos 
empreendimentos já instala-
dos na cidade, no primeiro 
semestre do ano passado.

A inauguração, no início 
da semana, respeitou os 
protocolos de prevenção 
à Covid-19. Convidados 

Trajetória de sucesso
 O casal Luiz Antônio Martins e  Ângela Ferreira Martins 

foi homenageado pelos filhos, que embora jovens já parti-
cipam efetivamente da gestão. Visivelmente emocionado, 
o sócio-administrador Luiz Antônio Martins agradeceu à 

família e aos colaboradores. A empresa gera 51 empregos 
diretos, contando com filial em Ubiratã e abastecendo 1.429 

pontos de venda (21 municípios). Para suprir a demanda, 
que tende a aumentar com o novo ciclo de atividades, 

investe constantemente na renovação da frota, que é de 
aproximadamente 50 veículos atualmente.

conheceram em detalhes 
o belo empreendimento, 
localizado nas imediações 
do pátio de máquinas da 
prefeitura (saída para Serra 
dos Dourados).

Pelo contrato, a L. A. Mar-
tins poderá utilizar gratuita-
mente, por cinco anos, um 
terreno com pouco menos 
de 5 mil m² para a expan-
são das atividades. Após 
este período, e cumpridas 
as exigências contratuais, a 
empresa poderá receber a 
posse definitiva.

“O Prodeu apontou o 
caminho mais correto à con-
cessão de direito real de uso 
com doação futura, como é o 
caso da L.A Martins, respon-
sável pela geração de deze-
nas de empregos diretos”, 

avalia o presidente da Asso-
ciação Comercial, Industrial 
e Agrícola (Aciu), Orlando 
Luiz Santos.

A viabilização ocorreu 
mediante instauração do 

processo licitatório e, com 
base nas orientações do 
Ministério Público, um 
projeto foi elaborado e 
aprovado pela Câmara de 
Vereadores.

A empresa aderiu ao programa para fomentar a atividade comercial, atrair novas 
empresas e estimular o crescimento dos empreendimentos

ASSESSORIA

Índice em % AGO SET ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,24 - 0,70 2,44
IGP-M (FGV) 2,74 4,34 14,40 17,94
IGP-DI (FGV) 3,87 3,30 14,80 18,44

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
6/9 a 6/10 0,5000 0,1159 0,0000
7/9 a 7/10 0,5000 0,1159 0,0000
8/9 a 8/10 0,5000 0,1159 0,0000
9/9 a 9/10 0,5000 0,1159 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -0,70% 19,79 
Vale ON +2,64% 60,17 
ItauUnibanco PN -0,74% 22,70 
IRB Brasil ON -10,18% 6,44 
CVC Brasil ON -5,76% 14,90 
Cielo ON -5,13% 3,70

IBOVESPA: -0,09% 95.529 pontos

Índice AGO SET OUT
IGP-M (FGV) 1,0927 1,1302 1,1794
IGP-DI (FGV) 1,1037 1,1523 1,1844
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,00
Libra est. 0,77
Euro 0,85
Peso arg. 77,12

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,5% 5,6220 5,6230 +0,1%
PTAX  (BC) +1,5% 5,6012 5,6018 -0,7%
PARALELO +0,5% 5,4500 5,8900 +0,2%
TURISMO +0,5% 5,4500 5,8700 +0,2%
EURO +1,4% 6,5893 6,5916 -0,3%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (SET) 1.646,68 1,21 3,33 3,94
Oeste (SET) 1.685,93 1,92 4,93 6,15

DÓLAR 07/10

Iene R$ 0,0529
Libra est. R$ 7,24
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1249,06 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/10

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: 4,55%

Em 07/10 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 154,00 1,3% 26,2%
SOJA Paranaguá 155,00 1,3% 18,3%
MILHO Cascavel 60,00 5,3% 11,1%

SOJA 1.051,00 7,00 8,6%
FARELO 361,00 6,70 15,7%
MILHO 388,75 3,75 8,6%
TRIGO 607,50 14,75 10,4%

SOJA 138,81 1,3% 18,5%
MILHO 56,06 0,8% 14,8%
TRIGO 66,31 0,9% 8,4%
BOI GORDO 241,09 0,4% 6,5%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 07/10 PR DIA 30d.

Em 07/10 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)



07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 8 DE OUTUBRO DE 2020

reportagem@colunaesplanada.com.br 
Whatsapp/celular (61) 99855-3339

Caminhões-pipa
aos municípios
O governador Rati-

nho Jr entregou ontem 
(quar ta-feira, 7) mais 
14 caminhões -p ipa 
para municípios do 
Interior e do Litoral do 
Paraná. Eles são par te 
de um pacote de inves-
timentos em 100 uni-
dades desse mesmo 
modelo. O apor te total 
é de aproximadamente 
R$ 21,3 milhões, feito 
pe la  Secretar ia  do 
Desenvolvimento Sus-
tentável e do Turismo.

Os caminhões-pipa 
são versáteis e podem 
ser utilizados no abas-
tecimento de água, 
combate a incêndios, 
na agricultura e pecuá-
ria, na higienização de 
calçadas e ruas urba-
nas, e para ajudar na 
trafegabi l idade das 
estradas rurais.

Com esses 14 veí-
culos, chega a 62 o 
número de caminhões-
-p ipa já  ent regues 
desde o começo do 
ano. Sete estão aju-
dando nos combates 
aos incêndios do Panta-
nal, no Mato Grosso e 
no Mato Grosso do Sul.

O  sec re tá r io  de 
Desenvolvimento Sus-
tentável e Turismo, 
Márcio Nunes, desta-
cou que esse pacote 
é par te de um plane-
jamento iniciado em 
2019. “Estamos plane-
jando essa aquisição 

desde o ano passado, 
com a inclusão do Sis-
tema de Tecnologia e 
Monitoramento Ambien-
tal do Paraná (Simepar) 
na secretaria. Nosso 
monitoramento do clima 
já mostrava a dificul-
dade nesse período 
mais seco”, disse. 
“Nos antecipamos”.

Nunes destacou que 
os caminhões-pipa são 
versáteis, podendo ser 
utilizados para vários 
fins nos municípios. “É 
um momento de crise 
climática, de falta de 
água, o País em situa-
ção muito delicada. Há 
algum tempo adquiri-
mos esses veículos 
e agora estão sendo 
entregues. Temos que 
preser var, recuperar 
e não permitir que o 
meio ambiente seja 
deg radado .  Esses 
caminhões-pipa são 
condicionantes para 
esse combate. Para 
ter rapidez e perder o 
mínimo possível nesse 
momento de crise”, 
acrescentou.

Altônia, Terra Boa, 
São Pedro do Ivaí, Mam-
borê, Sarandi, Maringá, 
Doutor Camargo, São 
João do Caiuá, Man-
daguaçu, Mandaguari, 
Tapira, Brasilândia do 
Sul, Alto Piquiri e São 
Jorge do Patrocínio 
são os municípios do 
noroeste beneficiados.

Preparativos
A despeito de toda a polêmica 
envolvendo já seu nome, o 
desembargador Kassio Nunes 
está confiante e faz media 
training para encarar sua 
sabatina dia 21 no Senado.

Olho na instância
Um entendedor do Judiciário avisa 
que o “interesse geral” em torno 
de Kassio não é a vaga no STF, mas 
a que será aberta no TRF da 1ª 
Região. Há muita demanda ali.

O fator Múcio
O atual presidente do Tribunal 
de Contas da União, José 
Múcio Monteiro, é aposta 
para disputar o governo de 
Pernambuco em 2022. De 
trânsito suprapartidário e 
experiente como parlamentar 
e ex-ministro da Esplanada, 
já disputou em 1986, quando 
perdeu para Miguel Arraes. 
Algumas vezes colocou seu 
nome para sondar o cenário, 
mas recuou. Múcio se 
aposenta dia 31 de dezembro 
no TCU e, curiosidade do 
destino, será substituído no 
cargo pela ministra Ana Arraes, 
filha do saudoso Miguel.

Fora da rota
Coincidência ou não, Ana 
Arraes estava disposta 
a disputar o governo de 
Pernambuco depois do racha 
entre as famílias Arraes e 
Campos, no início deste ano. 

Peso da carga
Relatório do Centro de 
Estudos Tributários e 
Aduaneiros que circula em 
gabinetes do Congresso 
aponta que 84% da receita 
gerada no Brasil está nas 
mãos de menos de 2% das 
organizações - que geram 
48% dos empregos e 64% da 
massa salarial.

Pequeno segura!
Ainda de acordo com o relatório, 
as micros e as pequenas 
correspondem a 90% do total 
de empreendimentos do País e 
são responsáveis por 39% dos 
empregos. Se somarmos os 

próprios empreendedores, 
passam de 26 milhões de 
ocupações.

Desprestigiados
Dados da aceleradora 
de campanhas Baselab 
apontam que menos de 
10% das 1 milhão de novas 
candidaturas este ano serão 
competitivas e profissionais. 
Os mais prejudicados são os 
candidatos indígenas, LGBTs, 
feministas. A solução para 
eles são as redes sociais.

Fervura 
O tempo está tão quente e 
seco que ontem, em Brasília, 
termômetros bateram os 39ºC às 
15h. Enquanto no deserto mais 
seco do mundo, o de Atacama 
(Chile), a máxima estava em 28ºC, 
com 21% de umidade do ar, mais 
amena que a da capital.

Eles merecem
Aliás, em Ubá (MG), os vira-latas 
do centro “invadiram” uma bem 
refrigerada agência da Caixa e 
sete deles têm passado a noite no 
ambiente dos caixas eletrônicos.

Círio 2020
O Círio de Nazaré em Belém, 
que tradicionalmente reúne 
mais de 1 milhão de pessoas 
nas ruas, este ano será virtual. 
Muito difícil para os fiéis. A 
Vale, a principal patrocinadora, 
criou um site e um perfil no 
Instagram para incentivá-los a 
acompanhar as celebrações: 
www.vale.com/cirio e @
valeconhecer_cirio.

MERCADO
Tropical
Vai a leilão esta semana o 
famoso e gigante Hotel Tropical 
em Manaus - em nova tentativa 
de venda. É de propriedade da 
fundação Ruben Berta, ligada à 
falida Varig. 
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PCPR mira suspeitos de fraudes envolvendo pagamento de IPVA
Um empresário da cidade de 

Umuarama, que atua no ramo de 
comércio de veículos usados foi 
preso durante uma operação de-
sencadeada pela Polícia Civil do 
Estado do Paraná, em conjunto 
com policiais civis do Pará.

Ele foi citado como sendo um 
dos integrantes de uma quadrilha 
que praticava golpes no pagamen-
to do IPVA (Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automotores).

Na casa dele, onde também foi 
cumprido um mandado de busca 
e apreensão, além do mandado 
de prisão temporária por 5 dias, 
os policiais encontraram um re-
vólver de calibre 38 municiado, 
que foi apreendido.

Foram cumpridos no total, 31 
ordens judiciais na manhã de on-
tem (quarta-feira, 7). Os alvos são 
suspeitos de captar proprietários 
de carros de luxo e oferecer a qui-
tação do imposto, com descontos 
que variam entre 30% e 50%. O 
pagamento do débito era realiza-
do através de invasão de contas 
bancárias alheias. De acordo com 
a polícia, hackers participavam do 
esquema fraudando as contas.

Os policiais civis têm como 
missão cumprir, de forma simul-
tânea, 16 mandados de prisão 
temporária e 15 de busca e apre-
ensão. Parte delas devem ser 
cumpridas em cidades paranaen-
ses, entre elas Curitiba, Foz do 
Iguaçu, Paranavaí e Umuarama, e 
outra parte na cidade de Marabá, 
no Estado do Pará.

Celulares, documentos e três 
armas de fogo foram apreendidas 
durante as buscas. Os indivíduos 
que estavam com os revólveres 
foram, também, autuados em fla-
grante por posse ilegal de arma 
de fogo.

Mais envolvidos 
são procurados
A PCPR acredita que há outras pes-
soas envolvidas com o esquema cri-
minoso, que será melhor apurado 
em continuidade as investigações.
Os presos temporários podem 
responder por furto qualificado 
mediante fraude e associação 
criminosa. 

Como funcionava o esquema
Durante investigações, que dura-

ram aproximadamente oito meses, 
a PCPR descobriu que diversos 
angariadores estariam atuando no 
Paraná associados a criminosos do 
Pará, para onde a maior parte do di-
nheiro arrecadado é encaminhado.

Apurou-se também o envolvi-
mento de despachantes. Apesar 
de não haver indícios de que 
ofereciam o benefício aos seus 
clientes, se valiam dos serviços 
prestados de pagamento de IPVA 
para utilizar a fraude. Ou seja, 
na medida que os valores eram 
repassados pelos proprietários 
dos veículos, o ganho dos des-
pachantes era integral.

Foram analisados 27 IPVAs, qui-
tados por duas contas distintas, 
sendo uma do Rio Grande do Nor-
te e outra da Bahia, nos anos de 
2017 e 2019, totalizando R$ 87,9 
mil. Os criminosos recebiam entre 
50% a 70% do valor total do impos-
to, já que não tinham custo algum 
para quitação do débito.

Para dar ainda mais credi-
bilidade à prática criminosa, 
os indivíduos cobravam dos 
proprietários o valor referente 
à quitação do débito somente 
após baixa no sistema, com-
provando o pagamento.

POLICIAIS vistoriaram empresas e residências, cumprindo 15 mandados de prisão e 15 de busca e apreensão
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ARMA de fogo apreendida em Umuarama na casa do empresário que permanecerá por cinco dias recolhido

ALEX MIRANDA
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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 

O Lions Clube de Umuarama vem manifestar o 
seu apoio à manutenção do Colégio SESI de Umu-
arama, assim como da inclusão da unidade de 
Umuarama no PROJETO PILOTO do Colégio SESI 
DA INDÚSTRIA, por entendermos que os procedi-
mentos pedagógicos do colégio são inovadores e 
da mais alta qualidade, considerando que a EXCE-
LÊNCIA do ensino formam jovens éticos e trans-
formadores com a inovação e as necessidades da 
indústria. 
Nosso clube, dentro da missão de criar e fomen-
tar um espírito de compreensão entre todos os 
povos, para atender as necessidades humanitá-
rias, oferecendo serviço voluntário através do 
envolvimento na comunidade e da cooperação 
internacional, coloca toda a sua estrutura e vonta-
de de servir, à disposição da Comissão Represen-
tativa de Pais e Responsáveis do Colégio SESI de 
Umuarama, a fim de que possamos construir, de 
forma conjunta e  harmoniosa, a Umuarama que 
todos desejamos. 

Polícia Civil investiga denúncia
de estupro contra adolescente

A Polícia Civi l  de 
Goioerê vai investigar 
uma denúncia de estu-
pro ocorrido em Moreira 
Sales contra uma ado-
lescente de 12 anos. O 
boletim de ocorrência 
foi registrado na última 
terça-feira (6), junto à 
Polícia Militar.

O acusado é um vizi-
nho da vítima, que tem 
22 anos. Apesar de não 
haver confirmação ofi-
cial, há rumores de que a 
menina teria um “relacio-
namento” com o vizinho.

Dupla morta em Tapejara pode
ter envolvimento com o PCC

O boletim de ocorrên-
cia foi registrado pela 
mãe da menina, mas o 
crime teria acontecido 
em outra data.

A PC já deu início às 
investigações a respeito 
do caso, mas ainda não 
foram ouvidas testemu-
nhas. “Como envolve 
adolescente ela não pode 
ser ouvida aqui, precisa 
de um acompanhamento 
profissional e estamos 
cuidando para que seja 
esclarecido”, destacou o 
delegado Hélio Nunes.

A Polícia Civil de Cru-
zeiro do Oeste já deu 
início às investigações 
sobre o duplo homicídio 
registrado na terça-feira 
(6), em Tapejara. Cinco 
pessoas foram ouvidas.

Os corpos de Tiago 
Zeni da Silva, 22 e Heris-
son Gustavo Zeni, 21 
(primos) foram encon-
trados na zona rural de 
Tapejara após recebi-
mento de informações 
pela polícia. O delegado 
responsável pelo caso, 
Izaías Cordeiro de Lima, 
acredita que eles foram 
mortos ontem mesmo.

“Os corpos estavam 
ali há poucas horas. Na 
noite do dia anterior a 
mãe de um deles estava 
com o filho, então eles 
foram mor tos entre a 

manhã e tarde”.
Herisson, conhecido 

como “Neguinho do 
Lagoão” teria envolvi-
mento com o Primeiro 
Comando da Capital 
(PCC). Todavia, não é pos-
sível fazer ligação com 
o duplo homicídio. Ele 
usava tornozeleira ele-
trônica. O outro rapaz, o 
“Tilapinha” também tinha 
ficha criminal.

Ambos foram mortos 
por disparo de arma de 
fogo. A Criminalística 
recolheu duas cápsulas 
de calibre .45. Os pri-
mos eram moradores de 
Tapejara e os corpos pas-
saram por exames junto 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Umuarama antes 
de serem liberados para 
o sepultamento.
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Será mais fácil também conversar com os chefes sobre 
alguma questão importante. No amor, se depender de 
Marte, você vai esbanjar sensualidade e pode tomar a 
iniciativa em uma conquista. 

Touro 21/04 a 20/05
Se você anda preocupado com dinheiro, este é um bom dia para 
buscar soluções para os seus problemas. Sinal de uma fase pro-
dutiva no trabalho, especialmente para quem lida com comércio, 
divulgação, ensino e outras profissões ligadas à comunicação.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Pode encontrar novas fontes de renda ou melhorar seus 
ganhos no que já faz. Agora, o desejo de gastar também 
será maior: controle-se! No amor, uma amizade pode se 
transformar em paixão. 

Câncer 21/06 a 21/07
Seu caminho será mais fácil se “comer pelas beiradas”, sem comen-
tar seus planos com ninguém.  Explore todos os pontos fortes do seu 
signo. No campo sentimental, seu charme pode atrair uma pessoa 
bem-sucedida ou alguém influente no seu trabalho. 

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
Quem pode trabalhar em casa terá muita iniciativa e pode contar 
com um dia bem produtivo. Só não deixe a saúde de lado: con-
trole o estresse e cuide-se bem. Nos assuntos do coração, quem 
está livre estará mais a fim de compromisso do que de aventura.

Aquário 21/01 a 19/02
 Além de ter ótimas ideias, você também contará com muita 
habilidade para argumentar, negociar e defender as suas opi-
niões, o que pode render acordos bem vantajosos no trabalho. 

Peixes 20/02 a 20/03
A Lua em sextil com Marte incentivará você a guardar dinheiro 
e fazer seu pé-de-meia. Nossa fada sensata também pode 
ajudar você a pensar em coisas lucrativas que pode fazer em 
casa para aumentar seus ganhos.  

Os astros ajudarão você a se entender melhor com as pes-
soas à sua volta, o que deve beneficiar todos os seus rela-
cionamentos, seja no trabalho, nas amizades ou em família.  
Sua vida amorosa recebe boas vibrações e, se depender de 
charme e sensualidade, você pode contar com boas novida-
des e fortes emoções. 

Atenção principalmente para não cair em armadilhas. No 
amor, quem está livre pode se envolver numa paixão proibida 
ou secreta, talvez até com alguém da turma. 

No trabalho, há boas chances de conquistar uma promoção, 
assumir uma nova tarefa ou até arranjar um novo emprego. 
No campo sentimental, o desejo de estar com a turma será 
enorme, mas ainda não é seguro participar de encontros. 

O emprego, você pode liderar os colegas, mas precisa man-
ter a atenção com excesso de autoridade, que pode acabar 
causando discussões. No amor, namorar a distância pode ser 
necessário neste momento. 

É um bom dia também para mudar alguns hábitos e investir 
em um estilo de vida mais saudável. À tarde, a Lua ingressa 
na sua casa do conhecimento e você terá muita facilidade 
para aprender. No campo sentimental, as afinidades contarão 
mais pontos para você na paquera e no romance. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 4

Tipos de
bolsas

oferecidas 
pelo Prouni

Estado 
dos que
"viraram
a noite"

Evita a
subversão
ética no
esporte

Orientada
por seu

advogado
(a ré)

Região de
Acre e

Roraima
(abrev.)

Santa (?)
do Sapu-
caí, cida-
de de MG

Detesta-
dos; abo-
minados

Assim ou
(?): de um

jeito ou 
de outro

Alvo da
fúria das
águas na
ressaca

Nela é
instalado 

o olho
mágico

Fórmulas
para

enfeitiçar
alguém

Pedra
verde de

estatuetas
chinesas

Uma das
ofertas de
sites de
imóveis

Luta pela
causa

palestina
(sigla) 

Cavalo
muito
veloz

(?)
taxativo, 
conceito
jurídico

Condição
da corda
de varais

Egberto
Gismonti,
músico

brasileiro

Tirar o 
(?): usar
pela pri-

meira vez

(?) Smith,
teórico do
liberalismo
econômico

Saco de (?): leva to-
das as culpas (bras.)
"Puro (?)", sucesso 
do Barão Vermelho

Ruy (?), cineasta
Deixar de responder

aos comandos 
(o computador)

Chefe do
Executivo
estadual 

Sufixo de
"chilena"

(?) de so-
pro: flauta
ou oboé

(?) CN,
postal de
Toronto,

no Canadá

Acordo
que o

comer-
ciante

insolvente
faz para
evitar a
falência 

Livro das 
Revela-

ções (Bíb.)

"Sem (?)":
a pessoa
que diz
tudo o 

que pensa

Oersted
(símbolo)
Hiato de
"caótico"

Na hipó-
tese de
(?) fixa:

obsessão

Pequeno
roedor 
Não es-

trangeiro

Criação de
Spielberg 

Neste
momento

(?) de
chocolate,

atrativo 
de festas

Dor
causada

por gases

Destino
temporal
atribuído 
à alma 

IGPAC
INSTRUMENTO

TORREXCN
ENARITAT
GOVERNADOR

ORLAASSADO
AERPTEIL
LNORUJADE

ETERNIDADE
PONTADAOD

CASCATACASO
RAIVISP
CONCORDATA

FILTROOEEG
APOCALIPSE
LSELOADAM

4/adam — jade — rita. 5/torre. 6/corcel. 7/pontada. 8/encantos.
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BANCO 53

A Deusa
do (?):
Afrodite
(Mit.)

Santa
protetora

dos
ciganos

(?) Amos,
cantora
dos EUA

Maldição,
em inglês

Marsupial
típico da
Austrália

Árvore 
nordestina
que orna

ruas 

"Novo", 
em "neolo-

gismo"

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Construíram
Chichén
Itzá, no
México

Corpo
vegetativo
das algas
e liquens

"Casa" do
turista

Refresco
de mate

Conterrâneo
de Frank
Sinatra

Duas formas narrati-
vas explo-
radas por
Machado

Mesquita, igreja e sinagoga
Dispositivo instalado em telha-
dos, aproveitado para o aqueci-
mento de água em residências

(?) vencidas: direito
perdido na demissão

por justa causa
Habitat da baleia

Alívio de
doença
Marreca
de asas
negras e
máscara
branca

(pl.)

(?) entre
nós: em
segredo

Sigilo (?),
garantia

de
paraísos
fiscais

Ora (?):  locução
interjetiva de irritação

Imita o
som do

gato

(?) Ca-
valcante,
humorista
Margem

Cosmético
para cílios

O ácido
da urina 

(?) aloura-
dos: aças
Papa-(?):

beato
Ou, em
inglês

Eliminar
(feridas) 

Mistura de
pó de vidro
com cola
Escassa

Negro;
escuro

O dedo da
aliança

Arrastar,
em inglês

Mano
(bras.)

Lá
(?) Florin-
da: a mãe
do Quico

Rio
italiano

(?) sabor:
insípido

Editores
(abrev.)

Modifica;
muda

Descola-
mento de
(?), grave
problema

ocular

Conversa
(pop.)

Pranchas
do salto

orna-
mental

A origem da
palavra "níquel"

HFT
CONTOEROMANCE

RETINATOM
TRELAROLP
EESARIMEL

SARAMULATOS

MELHORAOR
ETORICURSE

IRERESCEROL
IATROALI
CAIADRAG

BANCARIORI
NEOARNOO

BOLASMAIAS
ALEMÃTALO

TRAMPOLINS

2/or. 4/alan — arno — drag. 5/alemã — curse — trela. 6/hóstia — irerês.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

a linha mais completa!

WWW.LOJAZAELI.COM.BR
ZOOM

Há exatos 3 anos no 
lançamento do 
Hightea 2017, 

na Chácara Betel, 
Lisamara, Adenilde e 
Fernando Monteiro.

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

aniversário -, Beto Brumássio, José 
Mendes da Silva, Elza Rodrigues, 
Luiz Guilherme Meyer, Alda Rodri-
gues, Carlos Augusto de Camargo 

Pasqual, Francisco Ademir de Andra-
de e Sérgio Issao Ono. Da coluna: 

felicidades.

Vestibular Unipar
A Unipar está inovando: fará vestibular 
on-line para seus cursos de graduação 
presencial, semipresencial e a distân-
cia. Será no mês que vem, dia 8. Para 
Medicina, o vestibular é presencial e 

será em dezembro, dia 6. A inscrição é 
pelo site unipar.br.

Ousar é perder 
o equilíbrio 
momenta-
neamente. 
Não ousar é 
perder-se.

(Soren 
Kierkegaard)

THIAGO CASONI
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Recado ACIU!
O clima das campanhas do Dia das 
Crianças e Umuarama Liquida já 

contagia a região da Amerios. Uma 
das preocupações dos organizadores 
é reforçar ao máximo a importância 
de respeitar os protocolos de segu-
rança em relação à pandemia. Um 
belo vídeo, intitulado ‘Os Melhores 
Presentes vêm do Coração’, integra 
a campanha especialmente pensada 
para o Dia das Crianças. Sensibilida-
de à flor da pele. Vale conferir nas 
redes sociais da Aciu. Com relação 

à campanha específica, cabe ressal-
tar algumas orientações do COE, que 
coordena o enfrentamento à Covid. 

Não será possível distribuir guloseimas 
ou brindes. Panfletagem também não 
pode. Um bom recurso é a utilização 

do sistema de som do próprio estabele-
cimento. Em substituição à tradicional 
Ponta de Estoque, a Umuarama Liquida 
entra em cena  nos dias 8 (quinta), 9 
(sexta) e 10 (sábado). Sob o comando 
do Conselho da Mulher Empresária e 

Executiva, a certeza de uma infinidade 
de ofertas imperdíveis na maior ‘quei-

ma de estoque’ do ano.

Engenharia e Construção
ARQUIVO PESSOAL

Umuarama é a cidade do Paraná que apresenta maiores índices 
de crescimento, é a que mais movimenta os setores da cons-
trução civil, que não parou de se expandir nem durante esta 
pandemia. A Unipar apoia, formando profissionais na área. O 

professor Everlei Câmara, coordenador do curso de Engenharia 
Civil, dá o recado: “O setor está em alta em todo o Brasil, o que 

torna a carreira promissora!”. 
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HARLEY DAVIDSON CVO
15/15, PRATA, COMPLETO, 3.700 KM  
R$ 79.9000,00

 

COBALT ELITE
18/19, PRATA, COMPLETO, AUT.

R$ 63.9000,00

COBALT 1.8 LTZ
17/18, CINZA, 
COMPLETO, AUT.
R$ 54.900,00

HB20 1.0 COMFORT
18/18, BRANCO, COMPLETO

R$ 43.9000,00

GOL 1.0 SPECIAL
15/16, PRATA, COMPLETO

R$ 63.9000,00
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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

Cada um na sua casa, estudantes, 
professores e profissionais 

participaram da 1ª Jornada 
Acadêmica Integrada dos cursos de 
TI (Tecnologia da Informação), da 
Unipar, que ofereceu palestras com 
nomes conceituados da área. 

Durante três noites, o evento 
conectou as turmas de Sistema 
de Informação, Análise e 
Desenvolvimento de Sistema, Jogos 
Digitais, Gestão da Tecnologia da 
Informação, Sistemas de Internet e as 
de Engenharia da Computação e de 
Software. 

Os palestrantes atuam em grandes 
empresas nacionais e multinacionais. 
Com o tema Carreiras Internacionais 
em TI, a primeira noite contou com 
os ex-alunos da Unipar 
Diego Brandão, da Oracle/
Canadá; Rafael Marcelo dos 
Santos, da Hivelocity/EUA; 
e Roberto Canoff, da Baires 
Dev/EUA. 

‘O que importa no 
trabalho remoto?’ foi tema 
da segunda noite, discutido 
por João Rafael de Oliveira, 
engenheiro de software da 
Hyke; Fulvio Maccagnan, 
engenheiro de aplicações 

na Elitegroup Computer Systems; 
Luiz Francisco de Prá, engenheiro 
de software na Olist; e Juliano 
Luiz Fernandes, desenvolvedor 
de software em web e mobile na 
Noverde.

A Jornada terminou com Matheus 
Safraid, engenheiro de computação 
da Systems Engineer, e Jeferson 
Rodrigo Almeida, engenheiro de 
software da Webage Solutions, 
conversando sobre Devops: conceitos 
e cases. 

As palestras foram mediadas pelos 
coordenadores e professores dos 
cursos. Paralelamente aconteceu 
também o 25º Cainfu (Ciclo de 
Atualização em Informática de 
Umuarama). 

Jornada Integrada debate 
inovações e carreira

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Ex-alunos Diego Brandão, Rafael Marcelo 
dos Santos e Roberto Canoff interagem 
com professores da Unipar 

Mortes por 
dengue

A Secretaria da Saúde do 
Paraná registra 741 casos 
confirmados da doença no 
período epidemiológico. São 
163 casos a mais que a 
publicação anterior. A publi-
cação confirma o segundo 
óbito do período ocorrido no 
município de Assaí, no Norte 
Pioneiro, de uma mulher 
de 74 anos, que sofria de 
hiper tensão. A confirmação 
da mor te por dengue foi 
realizada por exame labora-
torial e aconteceu no dia 13 
de agosto.  O primeiro óbito 
deste período foi no municí-
pio de Apucarana.

Há 4.870 casos notifi-
cados no Paraná e 2.220 
estão em investigação. 
Atua lmente,  109 c ida -
des apresentam casos 
confirmados da doença. 
Os municípios com maior 
número de casos em rela-
ção ao informe anterior são 
Cambé, Foz do Iguaçu, Para-
naguá, Umuarama, Santa 
Terezinha de Itaipu, Casca-
vel, Maringá e Londrina.

O boletim quinzenal traz 
ainda 2 casos confirmados 
de Chikungunya, um caso 
autóctone registrado em 
Londrina, e outro impor-
tado, em Araucária, além 
de 21 notificações para a 
doença. Em relação a Zika 
Vírus o informe apresenta 
12 notificações.

O atual período epide-
miológico começou a ser 
moni torado em agosto 
deste ano e seguirá até o 
final de julho de 2021.



16  ESPORTE TRIBUNA HOJE NEWS, 8 DE OUTUBRO DE 2020

Afsu joga hoje tentando
manter a invencibilidade

O time profissional de Futsal de 
Umuarama volta a enfrentar o adver-
sário Campo Mourão, mas desta 
vez pelo Campeonato Paranaense 
– Série Ouro 2020. Assim como na 
última partida que acabou termi-
nando em 1 a 1 pela Liga Nacional 
de Futsal 2020 no fim de semana 
passado, agora os dois times se 
enfrentam em Campo Mourão. O 
jogo acontecerá hoje (quinta-feira, 
8), com início a partir das 19h30.

Esse será apenas o terceiro 
jogo do Umuarama pelo Campeo-
nato Paranaense – Série Ouro 
2020. Na estreia o time da Capital 
da Amizade venceu o Siqueira Cam-
pos por 4 x 3 e depois o Marechal 
Cândido Rondon por 3 a 2, desta 
forma, a AFSU ocupa a quar ta 
posição do grupo B, mas tem dois 
jogos a menos que o líder, que é 
o próprio Campo Mourão. A par-
tida será transmitida pelo canal e 
fanpage da AFSU.

VOLTA DO FOGUINHO
“O ala Foguinho voltou a ser 

relacionado após uma lesão no 
joelho, e o ala Vitinho não faz mais 
parte do elenco da AFSU, ele foi 
para o São Lucas de Paranavaí”, 
destacou o assessor de comunica-
ção da AFSU Diego Ianesko.

Liga Nacional 2020
O próximo adversário do Campo 
Mourão pela Liga Nacional de Fut-
sal 2020 será a Assoeva, dia 11/10, 
em Venâncio Aires/RS. O Umua-
rama só volta a jogar pela LNF no 
dia 24/10 contra o Pato Branco. 
Os dois jogos terão transmissão da 
LNFTV. O time do Umuarama segue 
líder do grupo C da LNF com 15 
pontos em 9 jogos.

TIME de Umuarama 
está na quarta colocação 
do grupo e joga fora de 
casa pelo Paranaense

DIEGO IANESKO
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