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MISSA DE 7º DIA
A família convida 
parentes, amigos 
e a comunidade 
em geral para a 

missa de 7º Dia da 
Senhora Remédio 
Orceli Senxem. A 
celebração espe-
cial será sábado 
08/02/2020 ás 

19:30 horas, na Igreja Matriz de 
Umuarama. A família desde já agradece 

a presença de todos.

Novela
 Aeroporto Orlando de Carvalho 
poderá receber voos comerciais 
em breve, garantem o deputado 
Delegado Fernando Martins e o 

diretor-presidente da Agência Paraná 
Desenvolvimento, José Eduardo Bekin. 
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Smel Movimento 
promove corrida 
de rua e Life Dance 
na Praça Miguel 
Rossafa 

Vacinação contra o 
sarampo começa na 
próxima segunda-
feira em todo o 
Paraná 

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Apoio financeiro do BRDE reabre
frigorífico de aves em Umuarama
O governador Ratinho Jr anunciou investimentos na ordem R$ 76 milhões a coopera-
tivas e indústrias do setor do Estado e outros R$ 30 milhões para reativar um frigorí-
fico em Umuarama, com capacidade de abater 200 mil aves por dia, com aber tura de 

cerca de 2 mil novos postos de trabalho. 
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Eleições 2020
Enquanto participava do Show Rural em Cascavel, na quarta-
feira (6), Antonio Carlos Fávaro relatou ao jornal Tribuna Hoje 
News, que mantém a ideologia em se candidatar à prefeitura 
de Umuarama nas eleições deste ano. Pré-candidato anunciado 
desde o início de 2019, Fávaro relatou que ainda está mantendo 
contato com os partidos a fim de estrutura a base na busca pela 
administração do município. Para tanto está se reunindo com 
as lideranças de partidos que já apontaram não apoiar o atual 
prefeito Celso Pozzobom para a reeleição.

Convicção
Apesar de o prefeito ainda se manter calado a respeito de uma 
provável luta pela reeleição, assessores convictos apontam 
que Pozzobom é ‘canditatíssimo’ e continua no PSC. Eles 
prometem que além do que já até agora dentro da gestão 
governamental no município, ainda há mais por vir, pois é 
ele quem dirige a máquina da administração pública em 
Umuarama. Garantem também que entre seis ou sete partidos 
já confirmaram apoio pela reeleição de Celso. Entre eles estão 
o partido do governador Ratinho Jr (PSD) e o PSDB.

Vaga do vice
Até agora só se fala eleição ou reeleição para prefeito. 
Ninguém está lembrando do vice. Em Umuarama, poderá 
ser a peça chave na busca pelo voto. Enquanto Fávaro 
corre atrás das alianças e se reúne com partidos que não 
declinaram apoio à reeleição, os assessores políticos de 
Celso Pozzobom afirmam que a vaga para o vice ainda está 
aberta. A estratégia é pescar quem traga mais eleitores 
no fechamento da conta. Numa disputa entre apenas dois 
candidatos, o vencedor precisa passar dos 20 mil votos e 
nesta contabilidade, todo grão não poderá ser desperdiçado.

Alianças
“Dependemos das respostas 
de alguns partidos para 
que possamos formar um 
grupo forte, que tenha 
condições de encarar uma 
campanha política como a de 
Umuarama. Afinal, estaremos 
disputando contra o atual 
prefeito que pode vir para 
a reeleição”, lembra Fávaro, 
que já está filiado ao Partido 
Progressista. Fávaro também 
lembro que o PSL pode ser 
um partido de apoio nesta 
aliança. “Nada ainda está 
definido, temos até abril 
para resolver os detalhes e 
manter as alianças. O PSL, 
comandado na região pelo 
deputado estadual Delegado 
Fernando Martins pode ser 
um forte parceiro”.

Jogo aberto
O prefeito Celso Pozzobom 
(PSC), ainda não fala 
abertamente se sai ou não 
como candidato na busca 
pela reeleição municipal, 
mas tudo aponta que ele 
realmente tente se reeleger, 
principalmente por conta do 
trabalho que vem fazendo 
no município. Tanto que 
o carro chefe de Celso é 
a estruturação urbana 
desenvolvida em sua gestão. 
O asfalto reformado em vias 
de grande fluxo de veículos 
no perímetro urbano e a 
instalação de asfalto em 
estradas rurais. A construção 
do novo Pronto Atendimento 
24 horas também deverá ser 
relembrado em campanha, se 
acaso decida se candidatar.
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Cisa-Amerios fiscaliza casa de apoio
para pacientes da região em Curitiba

O presidente do Cisa-Amerios, 
presidente da Associação dos Con-
sórcios Intermunicipais de Saúde 
do Paraná – ACISPAR e prefeito 
de Alto Piquri, Luis Carlos Borges 
Cardoso, fez uma visita surpresa 
à casa de apoio Vale do Ivaí, em 
Curitiba, no início da semana.

O local hospeda pacientes e 
acompanhantes dos municípios 
consorciados que precisam de 
tratamentos de saúde na Capi-
tal do Estado. 

Segundo Cardoso, as visitas 
são frequentes e o serviço tem a 
aprovação da maioria dos usuá-
rios. “Faço visitas periódicas, 
sempre de surpresa. Faço as 
refeições junto com os pacientes 
e acompanhantes, verifico pes-
soalmente a higiene das instala-
ções, converso com os pacientes 
para saber como é o atendimento 
dos funcionários, se não falta 
nada. É uma forma de fiscalizar e 
avaliar o serviço. Quando alguma 
coisa não está de acordo ou sur-
gem reclamações, procuramos 
logo corrigir”, explica Cardoso. 

Segundo ele, o serviço está 
funcionando muito bem. “A 
equipe está de parabéns. A casa 
de apoio está cada vez melhor. 
Fiscalizar e cobrar que o serviço 
seja prestado de acordo com 
todas as normas exigidas e com o 
que está especificado nos contra-
tos firmados com o Cisa-Amerios 
e as prefeituras é parte do nosso 
dever como gestores”, destacou. 

A casa de apoio é mantida com 
recursos oriundos de contratos 
com as prefeituras conveniadas e 
com o Consórcio Intermunicipal de 
Saúde – Cisa-Amerios. 

“A casa de apoio Vale do Ivaí é 
uma empresa privada que presta 

Serviços
O serviço dispõe também de transporte adaptado, com acessibilidade e con-

forto, para a locomoção de pacientes e acompanhantes aos locais de tratamento. 
Os serviços são prestados por 35 colaboradores, que trabalham em turnos de 

12 horas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Além de uma enfermeira padrão, 
todos os colaboradores possuem curso de brigadista de incêndio e de primeiros 
socorros, ministrado pelo Corpo de Bombeiros.  “É importante ressaltar que se 

trata de um serviço de hospedagem voltado ao atendimento de pacientes e não 
um serviço de saúde”, diz a enfermeira padrão Aline Mocelin.Segundo ela, os 

colaboradores são treinados e preparados para prestar apoio ao tratamento dos 
pacientes e, em caso de intercorrência clínica são acionados os serviços de Urgên-

cia e Emergência do SAMU. (Colaboração – Portal Cidade Umuarama)

serviços ao poder público. Fiscali-
zamos constantemente e exigimos 
o cumprimento de todos os itens 
contratados”, destacou Cardoso. 

ESTRUTURA 
A estrutura é acolhedora e 

conta com 200 leitos. Recebe 
em média 4 mi l  pacientes 
por mês. São ser vidas 450 

refeições ao dia, entre café da 
manhã, almoço e jantar. A estru-
tura conta ainda com refeitório, 
alojamento feminino e mascu-
lino, salas de TV e áreas de des-
canso, guarda-volumes, banheiros 
feminino e masculino e sete quar-
tos individuais para o acolhimento 
de pacientes transplantados. 

O presidente do Cisa almoçou com os pacientes e conheceu a estrutura e o funcionamento da casa de apoio

DIVULGAÇÃO
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Prestação
de contas
A entrega da presta-

ção de contas do muni-
cípio em 2019 será o 
tema do seminário que 
o Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná (TCE-
-PR) realizará, hoje (sex-
ta-feira, 7), em Umua-
rama. As inscrições 
foram abertas no portal 
da Escola de Gestão 
Pública do TCE-PR.

Com apoio da Asso-
ciação dos Municípios 
de Entre Rios (Amerios), 
a capacitação será rea-
lizada entre as 9 e às 
17 horas, no auditório 
Haruyo Setogutte, na Pre-
feitura Municipal.

Além do Plano de 
Contas Anual de 2019, 

OAB Cidadania ajuizou 1.082
revisões criminais em 2019
Desenvo l v i do  há 

mais de duas décadas, 
o Projeto OAB Cidadania 
ajuizou 1.082 revisões 
criminais em 2019. O 
programa atende presos 
condenados implanta-
dos no Sistema Prisional 
que não têm condições 
de constituir advogado, 
por meio da análise da 
ação penal originária e 
ajuizamento de pedidos 
de revisão criminal.

N e s t e  m e s m o 
período, também foram 
cumpridos 2.513 ofí-
cios e prazos referentes 

os técnicos do Tribunal 
de Contas do Estado 
apresentarão aos par ti-
cipantes o Plano Anual 
de  F isca l i zação de 
2020, que prevê a rea-
lização de fiscalizações 
presenciais em todas as 
regiões do Paraná.

Outro tema são as 
vedações e obrigações 
legais neste último ano, 
do atual mandato de 
prefeitos e vereadores. 
Para orientar os gesto-
res, o Tribunal de Con-
tas lançou, no dia 30 
de janeiro, o Manual de 
Encerramento de Man-
dato 2020, cujo conteúdo 
já está disponível no por-
tal da Corte na internet.

à revisão criminal e 
realizados 1.607 aten-
dimentos a familiares e 
respostas a car tas dos 
encarcerados.

Idealizado e coor-
denado pela advogada 
Lúcia Beloni Cor rêa 
Dias, o OAB Cidadania 
é desenvolvido por três 
advogadas orientadoras 
– Caroline Lopes dos 
Santos Coen, Melissa 
Gonçales dos Santos 
e Adriana Bomfim –, 
estagiário de direito 
fixo e acadêmicos de 
direito voluntários.

Coronavírus
O deputado Michele 
Caputo (PSDB) está 
convocando os 
interessados para audiência 
pública sobre o coronavírus 
na próxima quinta-feira 
(13), a partir das 8h30, na 
Assembleia Legislativa. “O 
assunto é sério e merece 
todos os esclarecimentos 
para a população”, disse 
o deputado. “É preciso 
tirar as dúvidas sobre essa 
doença e também saber 
como se proteger. Além 
disso, teremos uma palestra 
muito interessante com um 
especialista na área”.

Rede de proteção
A primeira-dama Michelle 
Bolsonaro fará a entrega 
em São José dos Pinhais 
de 237 novos veículos 
para a rede de proteção 
do Suas (Sistema Único 
de Assistência Social) em 
167 cidades do Paraná. O 
investimento soma R$ 17,7 
milhões. O ministro Osmar 
Terra (Cidadania) confirmou 
presença.

ITCMD estendido
O deputado Requião Filho 
(MDB) propôs que as 
parcelas do ITCMD (Imposto 
sobre Transmissão Causa 
Mortis e Doação) sejam 
estendidas de 20 para 120 
vezes. “O ITCMD é um 
imposto de competência 
estadual, ou seja, cada 
estado estabelece as normas 
de cobrança e alíquotas 
referentes a ele. Sabemos 
as dificuldades enfrentadas 
pelo homem do campo para 
continuar a exercer suas 
atividades, em caso de 
falecimento do proprietário 
da terra. Aumentando este 
parcelamento, ele pode 
ter mais fôlego financeiro, 
neste momento tão 
difícil de sua vida que é a 
perda inesperada de um 
ente querido” ç

Lamentável
“É lamentável que mais 
uma vez o Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) autorize o 
aumento do pedágio no 
Paraná. Parece que sempre 
tem ministro de plantão 
nos tribunais superiores 
de Brasília para decidir a 
favor das concessionárias 
e contra os interesses dos 
paranaenses”, do deputado 
Tercilio Turini (CDN) sobre a 
decisão do STJ que permitiu 
reajuste de 27,5% nas tarifas 
das Econorte.

Detox Digital
A Assembleia Legislativa 
aprovou projeto de lei do 
deputado Cobra Repórter 
(PSD), que institui a semana 
“Detox Digital Paraná” a 
ser realizada anualmente 
de segunda a domingo, 
integrando o dia 10 de 
outubro que é o “Dia Mundial 
da Saúde Mental”. Dentre as 
ações, está a criação de um 
“Dia “D” no qual as pessoas 
serão desafiadas a ficar 
24 horas sem tecnologia, 
realizando atividades em 
família, exercícios físicos, 
leituras, práticas esportivas, 
passeios, entre outros. 

MP do Agro
A votação da MP do Agro, 
relatada por Pedro Lupion 
(DEM) deve ser votada até 
a terça-feira (11) na Câmara 
dos Deputados. O presidente 
Rodrigo Maia (DEM-RJ) 
garantiu a apreciação da 
matéria a líderes da bancada 
ruralista. A validade da MP 
expira em 10 de março. Até 
lá, precisa ser votada também 
no Senado, e ir à sanção 
presidencial. “Nós, do agro, 
estamos sempre enfrentando 
desafios. Além da tramitação, 
cuidamos também dos 
últimos ajustes na MP para 
que o produtor tenha acesso 
mais fácil ao crédito e das 
linhas de crédito dos bancos, 
entre outros benefícios.”
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BRDE reabre frigorífico em Umuarama
Na mesma solenidade de lança-

mento do primeiro edital de programa 
voltado a startups pelo BRDE Labs, 
na quinta-feira (5), durante o Show 
Rural, em Cascavel, na Região Oeste, 
o governador Carlos Massa Ratinho 
Junior anunciou investimentos na 
ordem de R$ 106 milhões por parte do 
Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE).

Serão R$ 76 milhões destinados 
a cooperativas e indústria do setor do 
Estado e outros 30 milhões para reativar 
um frigorífico em Umuarama, na região 
Noroeste, com capacidade de abater 200 
mil aves/dia, com abertura de cerca de 
dois mil novos postos de trabalho.

“São indústrias investindo e acredi-
tando no Paraná, gerando emprego e 
riqueza no Estado. Esse investimento 
em Umuarama tem um caráter social 
fantástico. Vai ajudar a fomentar o 
comércio da cidade e a sustentar 
cerca de duas mil famílias”, ressaltou 
Ratinho Junior. “Nós atuamos como 
um Governo amigo de quem produz e 
cria emprego e renda”, completou.

O novo frigorífico de aves é resul-
tado de uma parceria entre a C.Vale 
(Palotina) e Pluma Agroavícola (Cas-
cavel). O grupo empresarial fechou o 
arrendamento do abatedouro da Ave-
rama (Umuarama). Desta fusão surge 
a marca PlusVal, que começa a operar 
ainda no primeiro semestre deste ano.

Um convênio entre o BRDE, Sicredi 
e Plusval permitiu a reabertura da uni-
dade de abates. O projeto vai benefi-
ciar cerca de 50 famílias de produtores 
rurais, que terão a oportunidade de 
investir na atividade avícola.

Serão destinados cerca de R$ 30 
milhões para financiar investimentos 
dos produtores rurais na reforma e 
construção de aviários, que fornecerão 
matéria-prima para o frigorífico. “É o res-
gate de uma massa que vai trazer mui-
tos benefícios para a cidade. São novos 
empregos, aviários, mais produtores se 
dedicando ao setor, levando desenvolvi-
mento para a região toda”, destacou o 
presidente da C. Vale, Alfredo Lang.

COOPERATIVAS
Outros contratos assinados pelo 

BRDE nesta quinta-feira somam R$ 76 
milhões em operações de créditos para 

Rondon
Esse é o segundo frigorífico da Averama reativado no Paraná. Já foi retomada a 

produção da unidade de Rondon, também no Noroeste, por meio de uma parceria 
operacional com a Jaguafrangos, de Jaguapitã, que arrendou a unidade. A empresa 

havia paralisado as atividades em 2016, em plena crise econômica nacional.
A empresa começou a operar neste mês de novembro e já contratou 400 pessoas. 

A previsão é chegar a 1.500 a partir deste ano. A Jaguafrangos atua no mercado avícola 
há cerca de 30 anos. Já a Averama tem diversas atividades relacionadas à cadeia do 
frango em Rondon e Umuarama. Através do arrendamento, a Jaguafrangos assume 

um turno de abate de aves na unidade da Averama em Rondon.

Presenças
Participaram da solenidade o chefe da Casa Civil, Guto Silva; os secretários 

de Estado do Planejamento e Projetos Estruturantes, Valdemar Bernardo Jorge; 
do Desenvolvimento Sustentável e Turismo, Márcio Nunes; e da Agricultura e 

Abastecimento, Norberto Ortigara; o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos; 
o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano; o presidente 
da Celepar, Leandro Moura; os deputados estaduais Marcel Micheletto, Nelson 

Luersen, Soldado Adriano José, Luiz Fernando Guerra, Wilmar Reichembach, Tião 
Medeiros e Coronel Lee; Gugu Bueno, superintendente de Articulação Regional 

da Casa Civil; Henrique Domakoski, superintendente de Inovação da Casa Civil; e o 
diretor de coordenação da Itaipu Binacional, general Luiz Felipe Carbonell.

cooperativas e agricultores paranaen-
ses. De acordo com o diretor de Ope-
rações do BRDE, Wilson Bley, as ope-
rações fomentam o desenvolvimento e 
crescimento do setor agropecuário no 
Paraná, além de incentivar o coopera-
tivismo e movimentar a economia, por 
meio das soluções de crédito do banco.

“São mais de R$ 100 milhões em 
novos contratos com apoio do BRDE. 
Ajudamos a transformar uma massa 
falida, gerando desenvolvimento para 
o Estado com a geração de muitos 

empregos”, afirmou o diretor.
Entre as beneficiadas estão a 

Coopavel Cooperativa Agroindustrial 
(Cascavel), Cooperativa Tradição (Pato 
Branco), Lar Cooperativa Agroindustrial 
Medianeira), Cooperativa Nova Produ-
tiva (Astorga) e Agrocete Indústria de 
Fertilizantes (Ponta Grossa). “O BRDE 
é um grande parceiro, um banco de 
fomento que participa diretamente da 
vida das cooperativas”, disse Dilvo 
Grolli, presidente da Coopavel, que 
organiza o Show Rural.

R$ 30 milhões serão para produtores rurais na reforma e construção de aviários, que fornecerão matéria-prima 
para o frigorífico

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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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

Se você começar já um curso 
superior, daqui a três, quatro ou 

cinco anos terá um diploma. Não 
começando, não terá. Para quem 
concorda com esta lógica, e quer 
muito esse diploma, a Unipar está 
dando uma força, com seu Programa 
de Bolsas lançado neste início de ano. 
O Programa de Bolsas da Unipar 
contempla todos os cursos de 
graduação [exceto Medicina] 
oferecidos pela Instituição. São onze 
opções de Bolsas: tem para alunos 
ingressantes, ex-alunos, amigos de 
alunos que já estudam na Unipar e 
também para familiares. 
Usando a nota do Enem ou o 
histórico escolar, o interessado pode 
concorrer às vagas remanescentes do 
último vestibular. As inscrições estão 
abertas.
A Bolsa que está chamando mais 
atenção é a que oferece 100% de 
desconto, no primeiro ano, e 50%, a 
partir do segundo, para candidatos 
com pontuação igual ou superior 
a 850 pontos no Enem (exceto 
Medicina). E quem tem pontuação a 
partir de 450 ganha 50%.
Profissionais que trabalham em 
órgãos de segurança também são 
agraciados, assim como pessoas 
com mais de 55 anos de idade que 
pretendem retornar aos estudos ou, 
se não têm curso superior, realizar o 
sonho de conquistar o diploma.
O Programa da Unipar está 
oferecendo descontos também para 
transferência, ou seja, para quem 
estuda em outra instituição que 
pretende vir para a Unipar, para o 
acadêmico que indicar um amigo e 
para familiares de acadêmicos da 
Unipar, entre outros.

Unipar incentiva formação profissional com Programa de Bolsas
ESTUDAR É PRECISO!

Bolsa Enem 100% - 100% de 
desconto no primeiro ano e 50% a 
partir do segundo ano para os cursos 
presenciais [exceto Medicina]. Podem 
participar candidatos com pontuação 
igual ou superior a 850 pontos no 
Enem.

Bolsa Enem 50% - 50% para os 
cursos presenciais [exceto Medicina]. 
Podem participar candidatos com 
pontuação superior a 450 pontos no 
Enem. 

Bolsa Transferência - 30% 
para candidatos de outras IES que 
virem estudar na Unipar em cursos 
presenciais [exceto Medicina].

Bolsa Indique um Amigo - 10% 
para veteranos de cursos presenciais 
[exceto Medicina] que indicar um 
novo aluno para ingressar em curso 
presencial. 

Bolsa Presencial para Ex-aluno - 
50% para cursos presenciais [exceto 
Medicina] e 30% para o curso de 
Odontologia.

Bolsa Semipresencial e EAD 
para Ex-Aluno - 20% para os cursos 
semipresenciais e a distância. 

Bolsa Presencial para efetivos de 
Órgãos de Segurança - 50% para 
cursos presenciais [exceto Medicina] 
e 30% para o curso de Odontologia. 
Oferecido para Polícia Militar, Civil e 
Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, 
Corpo de Bombeiros e Agentes 
Penitenciários.

Bolsa para Portador de Diploma de 
Outras Instituições - 20% para todos 
os cursos presenciais, semipresenciais e 
a distância [exceto Medicina]. 

Bolsa Familiar - 10% para 
familiares de alunos da Unipar, em 
cursos presenciais, semipresenciais 
e a distância [exceto Medicina e 
Odontologia].

Bolsa para Pessoas acima de 55 
Anos - Bolsa de 50% para pessoas 
com idade acima de 55 anos, ofertada 
para todos os cursos presenciais e 
semipresenciais - exceto Medicina e 
Odontologia.

Bolsa para Empresas - Bolsa de 
10% para cada aluno de empresa 
interessada em efetuar pagamento para 
grupos de dez ou mais empregados.

BOLSAS E SEUS CRITÉRIOS 

Com diploma na mão, o caminho para uma 
carreira promissora torna-se mais fácil
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COBERTURA com 310m², localizado 
na Rua José Teixeira D´ávila, 3797 
- Defronte Justiça Federal. Piso in-
ferior: sala de estar/jantar, cozinha 
planejada, lavanderia, 01 suíte e 02 
dormitórios, BWC social, todos mo-
biliados. Piso Superior: ampla suí-
te, salão de festas/ jogos, cozinha/
churrasqueira, terraço descoberto 
com pergolado e deck em madeira. 
Localização privilegiada, no Centro 
da cidade. Grande oportunidade 
para adquirir sua moradia com con-
forto e sofisticação. Para mais infor-
mações, ligue e agende uma visita.

Apto 201 - 2º Andar - Localizado no 
Jd. dos Príncipes, à 50m da Av. Lon-
drina,  entre Unipar Campus III e a 
Praça Miguel Rossafa. Contendo 01 
suíte, 02 quartos, BWC social, sala 
ampla, cozinha, sacada, lavanderia 
e 01 vaga de garagem. Apartamento 
em ótimas condições de uso, com 
90m² privativos. Excelente ambien-
te familiar e baixo custo de condo-
mínio. Agende uma visita!

ED. SERRANO

AV. DUQUE DE CAXIAS TERRENOS

IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO
Rua Felício Conceição Gonçalves, 
3226, na Quadra 4, Lote 3-A - próx. 
Alto São Francisco. Terreno com 
240,00m². Casa nova, em alvena-
ria com 130m², contendo 01 suíte, 
02 quartos, sala de estar/jantar, 
cozinha, espaço gourmet c/ chur-
rasqueira, área de serviço coberta 
e garagem. Residência recém-refor-
mada, pronta para morar.

RES. JD. ATLÂNTICO

Rua Antônio Zanolo Fernandes, 1175. 
Residência com 63m², com 01 suíte 
e 01 quarto, e demais dependências. 
Terreno com 175,00m². Novíssima, 
sem uso, em ótima localização.

Residência localizada na Av. Rotary 
- Com 364,47m² de área total, con-
tendo uma residência em alvenaria 
com 185,96m², sendo 01 suíte, 02 
quartos amplos, sala de estar/jantar 
e cozinha integrados, BWC social, 
garagem para 02 carros, edícula com 
churrasqueira, pia e lavandeira. Em 
fase de reforma total.

JD. IRANI
(PRÓXIMO SORVETES GURI)

RES. AV. ROTARY

SALÃO COMERCIAL

METROPOLITANO II
Lote 31/32-A, Quadra 10

Com 162,50m² (6,67x24,50)

Lote 43/44-A, Quadra 10
Com 162,50m² (6,67x24,50) 

JD. ITÁLIA III
Próx. Sonho Meu.Excelente 

Topografia. Com 147m² (7,00x21,00).
Lote 04, Qda 05
Lote 12, Qda 05
Lote 17, Qda 05
Lote 21, Qda 05

JD. BELO MONTE
Lotes 8-B, Quadra 04

Com 150,30m² (6,68x22,50)
Próx. Sorvetes Guri.

SAN REMO/ZAELI
Lote 4, Quadra 10

Terreno com 373 m², com excelente 
topografia, à 50 m do portão da 

entrada da Zaeli, pronto para 
construir.

JD. BELO HORIZONTE
Lotes 11/12-B, Quadra 22

Com 133,40m² (6,67x20,00)
Atrás da Havan. Ótima localização.

TOTALMENTE

MODERNIZADA

ED. PALLADIUM - COBERTURA RES. PQ. DO LAGO

Residência localizada na Rua Ja-
çanã, 2791, Pq. do Lago - Com 
252m² de área total, contendo 
uma residência em alvenaria com 
113m², sendo 01 suíte, 02 quartos, 
sala de estar e cozinha integrados, 
BWC social e lavandeira coberta. 
Ótima localização.

Ao lado da nova rodoviária, de-
fronte para Rua Marginal/Rodo-
via, com 317,20m². Contendo 02 
BWC’s, fachada em blindex, 03 
vagas frontais, 05 garagens pri-
vativas. Terreno com 557,27m² 
(14,67x38,90). 

��������
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Residência localizada na Av. Duque 
de Caxias, à 200m do Supermer-
cado Cidade Canção. Terreno com 
547,50m², residência em alvenaria 
com aprox. 275m², sendo 01 suíte 
master, 01 suíte, 01 demi-suite, sala, 
escritório, cozinha, sala de jantar, 
ampla espaço gourmet com churras-
queira e lavabo, piscina, depósito, 
lavanderia e garagem para 04 veícu-
los. Em construção. 

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
(44) 99172-6911

��������������������
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��������������������
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��������������������
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��������������������
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��������������������
(44) 99172-6911

AVENIDA IPIRANGA Nº 3700
R$ 4.500,00 + IPTU - EM FRENTE A 

RODOVIÁRIA, terreno com 1.100,00m², 
ideal para estacionamento de veículos, 

depósito de materias de contrução e 
outros.

GARAGEM ED. MANUEL BANDEIRA
R$200,00/Mês - Garagem EXCLUSIVA 

nº 15 - Térreo.

CENTRO MÉDICO E 
EMPRESARIAL HIGIENÓPOLIS

R$ 4.500,00 - EM FRENTE A 
UOPECCAN, Térreo - Sala 03, com 

Aproximadamente 292,79m², com 03 
vagas de garagem privativas cobertas.

R$ 2.900,00 - EM FRENTE A UOPEC-
CAN, Sala 109, com Aproximadamente 
110,98m², 1º andar, com vista para  Av. 

Valdomiro Frederico.

R$ 2.300,00 - EM FRENTE A UOPEC-
CAN, Sala 214, com Aproximadamente 

88,50m² - 2º Andar, Sol da Manhã.

R$ 1.800,00 - EM FRENTE A UOPEC-
CAN, Sala 310, com Aproximadamente 

72,42m² - 3º Andar, Sol da Manhã.



08 ACIU TRIBUNA HOJE NEWS,  07 DE FEVEREIRO DE 2020

Caged
A Capital da Amizade fechou 
2019 com mais admissões 
que desligamentos, segundo o 
Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged). A 
expectativa é que o saldo positivo, 
de 193 postos de trabalho, seja 
facilmente superado nesse ano, 
principalmente por conta do início 
das atividades da joint-venture entre 
C.Vale e Pluma Agroavícola, a Plusval, 
que arrendou a estrutura da antiga 
Averama, na PR-323.

Otimismo
O grupo planeja retomar o abate de 
frangos ainda no primeiro semestre. 
O projeto delimitou o aporte de R$ 
50 milhões para a modernização 
da planta industrial e readequação 
das instalações, com reformas e 
ampliações. A estimativa gira em 
torno da geração inicial de 1.800 e 
posteriormente até 3 mil empregos 
nos próximos anos, com a expansão 
da atividade e ampliação da planta 
industrial.

Tecnologia confiável
O Certificado Digital não para de 
crescer. Desde 2011, no Paraná, 
foram quase 400 mil emitidos nas 
associações comerciais. A tecnologia 
beneficia o empresário, que consegue 
emitir notas ficais eletrônicas e 
assinar documentos à distância com 
validade jurídica inquestionável. 
Mas um outro impacto positivo 
do certificado é a movimentação 
da economia local, desde que 
o empresário faça a emissão na 
associação comercial filiada à Faciap. 
No caso de Umuarama, a Aciu.

Associações em alta
A explicação para isso é que, 
atualmente, 75% dos recursos gerados 
pela certificação digital retornam 
às associações, que transformam o 
ganho em projetos para a comunidade, 
em mais incentivo ao comércio e 
em facilidades nos negócios para os 
empreendedores da região. Tudo isso 
muda a realidade das cidades ao redor 
da associação comercial.

Rápido e descomplicado
Não é à toa que a procura pela 
Certificação Digital nas associações 
aumenta todos os anos. Atualmente 
são 106 pontos. Além disso, o 
atendimento é rápido e o suporte ao 
empresário é especializado, feito na 
hora que ele precisar.

Sabadão no clima
Já em ritmo de carnaval, o Sabadão 
prepara uma folia de promoções. Como 
de costume, o atendimento até às 
17h é uma ótima oportunidade para 
consumidores de Umuarama e região. 
Às compras!!

Empresária destaque
Sandra Mara Alonso Guilherme, diretora 
da Baterax, receberá no final de março 
o Prêmio Mulher Empreendedora, 
outorgado pelo sistema Fecomércio. 
No âmbito da Aciu, ela é diretora 
setorial do segmento das indústrias. 
“Agradeço à Câmara da mulher de 
Umuarama e a todos que participaram 
desta escolha. A garra, a inspiração 
e a troca de experiências com outros 
empreendedores, juntamente com o 
olhar crítico às mudanças tecnológicas, 
comportamentais e geopolíticas, nos 

fortalecem para ações inovadoras”, 
destaca a homenageada.

A melhor notícia possível
Acompanhado pelo prefeito 
Celso Pozzobom, o governador 
Ratinho Junior anunciou, durante 
o Show Rural, em Cascavel, R$ 30 
milhões para reativar o frigorífico 
do complexo C. Vale/Pluma, em 
Umuarama, com capacidade de 
abater 200 mil aves/dia. Uma notícia 
que anima diversos segmentos da 
economia regional. Recurso via 
Banco Regional de Desenvolvimento 
do Extremo Sul (BRDE).

Carnaval de consultas
A Aciu irá realizar nos dias 20 e 21 
(quinta e sexta) uma promoção 
especial para consultas ao SPC/
Serasa. A ação ‘Carnaval de 
Consultas SPC’ foi pensada 
para atender qualquer pessoa 
interessada em verificar sua situação 
financeira junto aos órgãos. Para tal 
será concedido desconto de 50%, 
ou seja, a consulta mais abrangente 
sairá por apenas R$ 7,50.  “É uma 
oportunidade para que todos 
possam fazer a consulta e ficar a par 
de sua situação financeira”, observa 
a diretora setorial do SPC, Regina 
Mariani Santana.

“Hoje sou respeitada e tenho meu 
trabalho reconhecido por uma 
grande maioria. Essa conquista 
é prazerosa, traz a satisfação do 
projeto realizado e me impulsiona a 
novos desafios” 

Sandra 
Mara Alonso 
Guilherme, 
empresária 
umuaramense 
agraciada com o 
Prêmio Mulher 
Empreendedora, 
da Federação 
das Associações 
Comerciais e Empresariais do Estado 
do Paraná

Excelente semana

A Aciu é a Casa do Empresário!!
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TCE multa ex e 
atual prefeito
O Tribunal de Contas 

do Estado do Paraná 
multou o atual prefeito 
de Iporã (Noroeste do 
Estado) e seu ante-
cessor pela contração 
e  manutenção i r re -
gular de funcionário. 
O ex -gestor  Cáss io 
Murilo Trovo Hidalgo 
(gestões 2005-2008 
e  2009 -2012)  e  o 
a t ua l ,  Robe r t o  da 
Silva (gestões 2013-
2016 e 2017-2020), 
foram multados  em 
R$  5 .305 ,50  cada 
um - valor válido para 
pagamento em feve-
re i ro  -  em razão da 
contratação do auxi -
liar de ser viços gerais 
Aldemir de Camargo 
sem ap rovação  em 
concurso público.

CONDENAÇÃO
A Representação 

foi enviada ao TCE-PR 
pela 1ª Vara do Traba-
lho de Umuarama, que 
condenou a Prefeitura 

Sanções
Hidalgo foi multado porque a contratação ocorreu 

durante seu mandato como prefeito, já Roberto da 
Silva foi multado porque manteve o funcionário admi-
tido de forma irregular. A sanção aplicada aos gesto-

res está prevista no artigo 87, inciso V, da Lei Orgânica 
do TCE-PR (Lei Complementar Estadual nº 113/2005). 
A multa individual corresponde a 50 vezes o valor da 
Unidade Padrão Fiscal do Estado do Paraná (UPF-PR). 

O indexador, que tem atualização mensal, em feve-
reiro vale R$ 106,11. Os demais membros do Tribunal 

Pleno acompanharam, por unanimidade, o voto do 
relator, na sessão de 11 de dezembro. Cabe recurso 
contra a decisão expressa no Acórdão nº 4053/19.

de Iporã a pagar Fundo 
de Garantia do Tempo 
de Ser viço (FGTS) e 
horas extras ao ex-fun-
cionário. Camargo tra-
balhou de forma irre-
gular para a prefeitura 
entre agosto de 2011 e 
dezembro de 2015, con-
trariando o ar tigo 37 da 
Constituição Federal, já 
que ocupava cargo sem 
ter sido aprovado em 
concurso público.

A  Coo r denado r i a 
de Gestão Municipal 
(CGM) do Tribunal e 
do Ministério Público 
de Contas (MPC-PR) 
se manifestaram pela 
procedência da Repre-
sentação apresentada 
pela Justiça do Traba-
lho, com aplicação de 
multas aos gestores. 
O relator do processo, 
conse lhe i r o  Du r va l 
do Amaral, seguiu o 
mesmo entendimento 
da unidade técnica e 
do parecer ministerial.

Mineração 
O projeto enviado pelo Governo 
Bolsonaro ao Congresso 
Nacional, que regulamenta a 
mineração em terras indígenas, 
tem o mesmo teor de outra 
proposta que se arrasta há 
mais de duas décadas. O 
autor é o ex-senador Romero 
Jucá (MDB-RR). A proposta 
(1610/1996) foi aprovada no 
Senado em 98 e estacionou 
na Câmara.  No início do ano 
passado, o deputado Luis 
Miranda (DEM-DF) apresentou 
requerimento com pedido de 
criação de comissão especial 
para discutir a matéria, mas o 
colegiado nem foi instalado. 
  
Garimpo 
O novo projeto (PL 191/20) prevê 
que os indígenas poderão vetar 
garimpo nas suas terras, mas 
não terão poder para impedir a 
instalação de empreendimentos 
para produção de óleo e gás 
e de mineração.  

Empresas 
Em janeiro, a Coluna registrou 
que, em oficio enviado à 
Câmara, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, 
posicionou que elaboração 
da proposta aconteceu no 
“âmbito da Administração 
Federal e não houve a 
realização de encontros com 
quaisquer empresas do setor”.
 
Reação 
A Articulação dos Povos Indígenas 
do Brasil manifestou repúdio ao 
projeto: “A maioria dos povos 
e comunidades não comunga 
com os anseios de uma minoria 
de indivíduos indígenas que 
se dobram às camufladas más 
intenções deste governo”. 

Auditoria 
O corregedor nacional de Justiça, 
ministro Humberto Martins, 
pediu auditoria dos cálculos 
apresentados pelo Tribunal 
de Justiça de Pernambuco 
(TJPE) sobre o pagamento de 
verba indenizatória de férias a 
desembargadores e juízes em 
dezembro de 2019. 

Teto
O corregedor também solicitou, 
recente, informações ao Tribunal 
de Justiça de Minas Gerais 
(TJMG) sobre o pagamento de 
valores aos magistrados que 
teriam ultrapassado o teto 
constitucional. 

Cheque
O deputado Wilson Santiago 
(PTB-PB) foi mantido no 
mandato pelos colegas um dia 
depois de a Procuradoria-Geral 
enviar ao STF a cópia de um 
cheque no valor de R$ 3 milhões 
assinado pelo parlamentar. 

Relatório
No documento, a PGR afirma 
que não há informação a quem 
se destinou o cheque, mas, 
conforme relatório da PF, a 
sua existência pode indicar 
a “capacidade financeira do 
investigado”. A Câmara derrubou 
a decisão do ministro Celso de 
Mello que havia determinado o 
afastamento de Wilson Santiago.
  
Cesta
O custo da cesta básica em 
janeiro subiu em 11 capitais 
pesquisadas e caiu em seis, 
segundo o Departamento 
Intersindical de Estatística e 
Estudos Socioeconômicos 
(Dieese). A capital com a cesta 
mais cara foi São Paulo (R$ 
517,51), seguida pelo Rio de 
Janeiro (R$ 507,13) e Porto 
Alegre (R$ 502,98).

Mais um 
Frita no cargo o presidente da 
Fundação Nacional de Saúde 
(Funasa), Ronaldo Nogueira, após 
a operação da Polícia Federal que 
apura indícios de irregularidades 
no Ministério do Trabalho. 
Nogueira foi chefe da pasta 
extinta e é alvo da investigação.  
O ex-ministro diz “não ter receio 
algum da apuração dos fatos”. 

Interino, subeditor Walmor Parente
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Voos entre Umuarama e Curitiba       deverão ser reativados em breve

Um dos principais entraves 
para o desenvolvimento econô-
mico de Umuarama é a necessi-
dade de uma linha aérea entre 
Umuarama e Curitiba. O proble-
ma poderá ser resolvido de forma 
paliativa já nos próximos dias. 
Isso porque a operação poderá 
ser realizada por uma aeronave 
menor, do que vem sendo pleitea-
do pela administração municipal, 
que pretendia iniciar a rota com 
aviões que transportem 60 pas-
sageiros ou mais.

A solução temporária deverá 
ser aplicada até que o Aeroporto 
Municipal de Umuarama Orlando 
de Carvalho receba a homologa-
ção da Agência Nacional de Avia-

Equipamentos e 
mão de obra
No começo de dezembro de 2019 a 
prefeitura havia publicado em diário 
oficial do município, edital para 
contratação de empresa que seria 
fornecedora dos aparelhos de ar 
condicionado que deveriam ser ins-
talados no terminal de passageiros.
Além disso também dependia da 
contratação de mão de obra espe-
cializada e de adequação na rede 
elétrica do aeroporto. Um proce-
dimento licitatório foi instaurado 
para a contratação do serviço de 
engenharia elétrica, sob regime de 
empreitada global para fornecer e 
material e mão de obra nos serviços 
de adequação junto a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel).

Mudança no 
comando
A manutenção do aeroporto Mu-
nicipal Orlando de Carvalho estava 
sob a responsabilidade da pasta de 
Indústria e Comércio, comandada 
por Douglas Bácaro, até a última 
terça-feira (4) quando, a pedido, foi 
exonerado do cargo. A responsabi-
lidade passou para Luiz Genesio Pi-
coloto, secretário Chefe de Gabinete 
e Gestão Integrada de Umuarama. 
O prefeito Celso Pozzobom afirmou 
que a saída de Bácaro não foi gera-
da pela demora na homologação da 
Anaca para os voos comerciais em 
Umuarama, mas foi um pedido do 
ex secretário de Industria e Comér-
cio que pleiteava pela exoneração 
desde o final de 2019.

Orlando de Carvalho
Anunciado para ser entregue em setembro do ano passado, com toda a docu-

mentação ajustada para receber voos comerciais com aeronaves de capacidade 
para transportar 60 passageiros, até ontem o Aeroporto Orlando de Carvalho 

não havia sido liberado pela Anac. A intenção era iniciar os voos comerciais pela 
empresa Azul Linhas Aéreas com a aeronave ATR–72. A Agência Nacional de 

Aviação Civil precisa liberar o aeroporto, que necessita da instalação de alguns 
equipamentos essenciais. Em 2019 a ANAC chegou a divulgar um documento que 

afirmava que o aeroporto de Umuarama estava sobrestado, ou seja, não havia 
apresentado documentação necessária e exigida para a finalização da certificação 
e liberação do espaço. Ainda faltava também a instalação dos equipamentos de 

raio-x, esteireira, instalação da torre de comando e a retirada de um silo nas ime-
diações do aeródromo, que é usado para estocar produtos agrícolas.

ção Civil (ANAC) para voos com ae-
ronaves maiores.

A informação foi repassada ao 
Portal GRParaná pelo deputado Es-
tadual Delegado Fernando Martins 
(PSL), depois de uma reunião com 
o diretor-presidente da Agência Pa-
raná Desenvolvimento, José Eduar-
do Bekin, na capital do Estado.

De acordo com o parlamentar, 
que vem buscando junto ao go-
verno alternativas viáveis para 
resolver o problema da falta de 
uma linha aérea na cidade, os 
voos poderão ser feitos pela em-
presa Twoflex, que poderá passar 
a operar voos regionais da Azul já 
nos próximos meses.

O deputado explica também 

que a operação será possível 
assim que a Azul Linhas Aé-
reas – que aguarda a autori-
zação do Conselho de Desen-
volvimento Econômico (CADE) 
para aquisição da Twoflex –, 
consiga a liberação para ope-
rar a empresa que foi adquiri-
da pela Gol. “A ideia é iniciar a 
operação em Umuarama com o 
Cessna 208 Caravan de menor 
capacidade”, afirmou.

“Nós temos uma proposta para 
que a empresa possa começar a 
atuar já nos próximos dias. Pre-
tendemos iniciar em cerca de um 
ou dois meses os voos comerciais 
entre Umuarama e Curitiba”, res-
saltou Bekin.

AEROPORTO de Umuarama aguarda a homologação da ANAC para que possa receber voos com aeronaves maiores

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Aviões maiores
O deputado também esteve 

com o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD), apresentan-
do a solução paliativa como uma 
estratégia de emergência, en-
quanto o aeroporto de Umuarama 
aguarda homologação para operar 
com aviões maiores, no caso da 

Azul, que pretende operar 
com o modelo ATR 72, que 
tem capacidade para trans-
portar mais de 60 passa-
geiros. “Esta é uma das 
demandas que levei ao go-
verno do Estado para que 
os voos regionais se ini-
ciem o mais rápido possí-
vel”, lembrou o deputado.

Deputado Delegado Fernando com o diretor-
-presidente da Agência Paraná Desenvolvi-

mento, José Eduardo Bekin, em Curitiba

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
IPCA (IBGE) 1,15 - 4,31 4,31
IGP-M (FGV) 2,09 0,48 0,48 7,81
IGP-DI (FGV) 1,74 - 7,70 7,70

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
6/1 a 6/2 0,5000 0,2588 0,0000
7/1 a 7/2 0,5000 0,2588 0,0000
8/1 a 8/2 0,5000 0,2588 0,0000
9/1 a 9/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,78% 29,18 
Vale ON +0,55% 53,28 
ItauUnibanco PN -0,24% 33,28 
Viavarejo ON -1,92% 14,85 
Cielo ON +4,69% 7,37 
Braskem PNA -7,46% 31,75

IBOVESPA: -0,73% 115.189 pontos

Índice DEZ JAN FEV
IGP-M (FGV) 1,0397 1,0730 1,0781
IGP-DI (FGV) 1,0538 1,0770 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 109,98
Libra est. 0,77
Euro 0,91
Peso arg. 60,69

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,1% 4,2850 4,2860 0,0%
PTAX  (BC) +0,1% 4,2471 4,2477 -0,5%
PARALELO +1,3% 4,2000 4,5100 0,0%
TURISMO +1,4% 4,2000 4,4900 0,0%
EURO -0,2% 4,6608 4,6631 -1,4%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (DEZ) 1.606,65 0,63 5,72 5,72

DÓLAR 06/02

Iene R$ 0,0386
Libra est. R$ 5,49
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1531,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/02

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: 4,25%  | TJLP: 5,09%

Em 06/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 79,50 -3,0% -7,0%
SOJA Paranaguá 86,00 -1,7% -4,4%
MILHO Cascavel 44,00 -4,3% 0,0%

SOJA 881,00 1,00 -6,7%
FARELO 288,20 0,80 -4,9%
MILHO 379,25 -1,50 -1,4%
TRIGO 556,25 -5,75 1,1%

SOJA 76,59 0,5% -1,1%
MILHO 38,83 -1,5% 2,9%
TRIGO 49,93 0,0% 4,0%
BOI GORDO 181,21 0,9% -4,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/02 PR DIA 30d.

Em 06/02 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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Voos entre Umuarama e Curitiba       deverão ser reativados em breve

Um dos principais entraves 
para o desenvolvimento econô-
mico de Umuarama é a necessi-
dade de uma linha aérea entre 
Umuarama e Curitiba. O proble-
ma poderá ser resolvido de forma 
paliativa já nos próximos dias. 
Isso porque a operação poderá 
ser realizada por uma aeronave 
menor, do que vem sendo pleitea-
do pela administração municipal, 
que pretendia iniciar a rota com 
aviões que transportem 60 pas-
sageiros ou mais.

A solução temporária deverá 
ser aplicada até que o Aeroporto 
Municipal de Umuarama Orlando 
de Carvalho receba a homologa-
ção da Agência Nacional de Avia-

Equipamentos e 
mão de obra
No começo de dezembro de 2019 a 
prefeitura havia publicado em diário 
oficial do município, edital para 
contratação de empresa que seria 
fornecedora dos aparelhos de ar 
condicionado que deveriam ser ins-
talados no terminal de passageiros.
Além disso também dependia da 
contratação de mão de obra espe-
cializada e de adequação na rede 
elétrica do aeroporto. Um proce-
dimento licitatório foi instaurado 
para a contratação do serviço de 
engenharia elétrica, sob regime de 
empreitada global para fornecer e 
material e mão de obra nos serviços 
de adequação junto a Companhia 
Paranaense de Energia (Copel).

Mudança no 
comando
A manutenção do aeroporto Mu-
nicipal Orlando de Carvalho estava 
sob a responsabilidade da pasta de 
Indústria e Comércio, comandada 
por Douglas Bácaro, até a última 
terça-feira (4) quando, a pedido, foi 
exonerado do cargo. A responsabi-
lidade passou para Luiz Genesio Pi-
coloto, secretário Chefe de Gabinete 
e Gestão Integrada de Umuarama. 
O prefeito Celso Pozzobom afirmou 
que a saída de Bácaro não foi gera-
da pela demora na homologação da 
Anaca para os voos comerciais em 
Umuarama, mas foi um pedido do 
ex secretário de Industria e Comér-
cio que pleiteava pela exoneração 
desde o final de 2019.

Orlando de Carvalho
Anunciado para ser entregue em setembro do ano passado, com toda a docu-

mentação ajustada para receber voos comerciais com aeronaves de capacidade 
para transportar 60 passageiros, até ontem o Aeroporto Orlando de Carvalho 

não havia sido liberado pela Anac. A intenção era iniciar os voos comerciais pela 
empresa Azul Linhas Aéreas com a aeronave ATR–72. A Agência Nacional de 

Aviação Civil precisa liberar o aeroporto, que necessita da instalação de alguns 
equipamentos essenciais. Em 2019 a ANAC chegou a divulgar um documento que 

afirmava que o aeroporto de Umuarama estava sobrestado, ou seja, não havia 
apresentado documentação necessária e exigida para a finalização da certificação 
e liberação do espaço. Ainda faltava também a instalação dos equipamentos de 

raio-x, esteireira, instalação da torre de comando e a retirada de um silo nas ime-
diações do aeródromo, que é usado para estocar produtos agrícolas.

ção Civil (ANAC) para voos com ae-
ronaves maiores.

A informação foi repassada ao 
Portal GRParaná pelo deputado Es-
tadual Delegado Fernando Martins 
(PSL), depois de uma reunião com 
o diretor-presidente da Agência Pa-
raná Desenvolvimento, José Eduar-
do Bekin, na capital do Estado.

De acordo com o parlamentar, 
que vem buscando junto ao go-
verno alternativas viáveis para 
resolver o problema da falta de 
uma linha aérea na cidade, os 
voos poderão ser feitos pela em-
presa Twoflex, que poderá passar 
a operar voos regionais da Azul já 
nos próximos meses.

O deputado explica também 

que a operação será possível 
assim que a Azul Linhas Aé-
reas – que aguarda a autori-
zação do Conselho de Desen-
volvimento Econômico (CADE) 
para aquisição da Twoflex –, 
consiga a liberação para ope-
rar a empresa que foi adquiri-
da pela Gol. “A ideia é iniciar a 
operação em Umuarama com o 
Cessna 208 Caravan de menor 
capacidade”, afirmou.

“Nós temos uma proposta para 
que a empresa possa começar a 
atuar já nos próximos dias. Pre-
tendemos iniciar em cerca de um 
ou dois meses os voos comerciais 
entre Umuarama e Curitiba”, res-
saltou Bekin.

AEROPORTO de Umuarama aguarda a homologação da ANAC para que possa receber voos com aeronaves maiores

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

Aviões maiores
O deputado também esteve 

com o governador Carlos Massa 
Ratinho Junior (PSD), apresentan-
do a solução paliativa como uma 
estratégia de emergência, en-
quanto o aeroporto de Umuarama 
aguarda homologação para operar 
com aviões maiores, no caso da 

Azul, que pretende operar 
com o modelo ATR 72, que 
tem capacidade para trans-
portar mais de 60 passa-
geiros. “Esta é uma das 
demandas que levei ao go-
verno do Estado para que 
os voos regionais se ini-
ciem o mais rápido possí-
vel”, lembrou o deputado.

Deputado Delegado Fernando com o diretor-
-presidente da Agência Paraná Desenvolvi-

mento, José Eduardo Bekin, em Curitiba

Índice em % DEZ JAN ano 12m 
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IGP-M (FGV) 2,09 0,48 0,48 7,81
IGP-DI (FGV) 1,74 - 7,70 7,70

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
6/1 a 6/2 0,5000 0,2588 0,0000
7/1 a 7/2 0,5000 0,2588 0,0000
8/1 a 8/2 0,5000 0,2588 0,0000
9/1 a 9/2 0,5000 0,2588 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +2,78% 29,18 
Vale ON +0,55% 53,28 
ItauUnibanco PN -0,24% 33,28 
Viavarejo ON -1,92% 14,85 
Cielo ON +4,69% 7,37 
Braskem PNA -7,46% 31,75
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Paraná (DEZ) 1.593,55 0,11 5,30 5,30
Oeste (DEZ) 1.606,65 0,63 5,72 5,72
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Libra est. R$ 5,49
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1531,16 guaranis
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US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/02

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: 4,25%  | TJLP: 5,09%

Em 06/02 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 79,50 -3,0% -7,0%
SOJA Paranaguá 86,00 -1,7% -4,4%
MILHO Cascavel 44,00 -4,3% 0,0%

SOJA 881,00 1,00 -6,7%
FARELO 288,20 0,80 -4,9%
MILHO 379,25 -1,50 -1,4%
TRIGO 556,25 -5,75 1,1%

SOJA 76,59 0,5% -1,1%
MILHO 38,83 -1,5% 2,9%
TRIGO 49,93 0,0% 4,0%
BOI GORDO 181,21 0,9% -4,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 05/02 PR DIA 30d.

Em 06/02 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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Smel em Movimento promove 
corrida de rua e Life Dance

O projeto “Smel em Movi-
mento”, da Secretaria Munici-
pal de Espor te e Lazer, volta 
com tudo na próxima terça-feira 
(11), na Praça Miguel Rossafa. 
A atividade é gratuita e ajuda 
a melhorar a qualidade de vida 
dos praticantes em vários aspec-
tos, “afinal, caminhar e correr 
só faz bem à saúde”, lembra o 
diretor de Espor te e Lazer, Jefer-
son Ferreira. A concentração na 
praça será às 19h.

O diretor explica que o projeto 
conta com três grupos distintos 
de par ticipantes – um de cami-
nhada, outro de trote (corrida 
leve) e o terceiro de corrida, para 
quem já tem algum preparo físico. 
A atividade acontece todas as ter-
ças e quintas-feiras, com saída 
as 19h da Praça Miguel Rossafa 
e trajeto de aproximadamente 5 

Life Dance
Outra atividade muito concorrida que também está de volta é o projeto Life 

Dance – edição Carnaval –, que será realizado no próximo dia 16, na Praça Santos 
Dummont. Por meio da Smel, a Prefeitura de Umuarama está preparando uma 

grande festa em prol da saúde da população que gosta de dançar.
“Nessa edição teremos a participação de 20 profissionais da área da dança 

credenciados pela Secretaria de Esporte e Lazer. O evento busca levar uma dança 
diferente ao público e proporcionar um momento de muita diversão. Qualquer 

pessoa pode participar da aula. Não é necessário fazer inscrição, nem ter conheci-
mento de dança. O importante é se divertir e se exercitar”, convidou Jefinho.

O Life Dance acontece a partir das 17h e os ritmos são bem variados. Nesta 
edição haverá reggaeton, merengue, funk, hip hop, axé e sertanejo.

A atividade é gratuita e ajuda a melhorar a qualidade de vida dos praticantes em vários aspectos

ASSESSORIA

quilômetros, com vários pontos 
de hidratação. “Profissionais da 
Smel habilitados na área de cor-
rida orientam a atividade”, acres-
centa Jefinho.

Para participar basta ter dispo-
sição, tênis confortáveis e utilizar 
uma roupa leve. A prática de cami-
nha intensa e de corrida aumenta 
o condicionamento físico, fortalece 

os músculos, ajuda a emagrecer, 
combate a insônia, auxilia no 
controle do colesterol e previne a 
osteoporose. “De quebra, a ativi-
dade inunda o organismo do corre-
dor com endorfina, hormônio que 
causa sensação de bem-estar. 
Venha participar e aproveite para 
ficar em dia com a sua saúde”, 
completou o diretor.
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Preocupada com coronavírus, F1
cogita mudar data do GP da China

Cada vez mais preocupada com 
o coronavírus, a Fórmula 1 descar-
tou cancelar o GP da China, mar-
cado para abril, em Xangai. Caso 
o sur to piore, a organização da 
categoria cogita mudar a corrida 
de data, adiando a prova para a 
parte final da temporada, quando 
o circuito volta para a Ásia.

“Acho que, se houver a possibi-
lidade de não acontecer em abril, 
a corrida será adiada. Vamos 
deixar aber ta a opor tunidade 
de avaliar se a corrida poderá 
ser disputada mais tarde, para 
o fim do ano”, afirmou, na quin-
ta-feira (6), Ross Brawn, diretor 
espor tivo da Fórmula 1.

Por questões comerciais, ele 
descar tou cancelar a etapa no 
país onde começou o sur to que 
já matou 564 pessoas. “A China 
é um mercado crescente, entu-
siasta. Então, gostaríamos de 
ter uma corrida na China”, enfa-
tizou Brawn, que também des-
car tou trocar o GP de data com 
outra etapa. “Provavelmente 
não faríamos isso. Vamos ape-
nas tentar encontrar uma janela 
na qual poderíamos encaixar a 
prova, no fim do ano”.

Na quar ta (5), autoridades 
de Xangai aconselharam os 

Data
Pelo calendário da F-1, Xangai 
sediará a corrida em 19 de abril. 
Será a quarta etapa da nova tem-
porada. Se o GP for adiado, pode-
ria ser realizado entre os meses 
de setembro e outubro, quando 
o campeonato ruma novamente 
para o continente asiático, a 
começar pelo GP de Cingapura, no 
dia 20 de setembro.
Depois, o circuito vai para a Rússia, 
no dia 27 do mesmo mês, e para o 
Japão, em 11 de outubro.

organizadores de eventos espor-
tivos a suspender as competições 
agendadas para as próximas 
semanas na cidade chinesa. A 
Associação Geral dos Esportes 
de Xangai chegou a emitir um 

comunicado para pedir aos res-
ponsáveis pelos futuros eventos 
que “respeitem estritamente a exi-
gência do Shanghai Sports Bureau 
para parar de organizar eventos 
esportivos durante a epidemia”.

AUTORIDADES de Xangai aconselharam organizadores de eventos esportivos a suspender competições na 
cidade chinesa

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

A seleção brasileira feminina de basquete perdeu ontem (6) para Porto Rico por 91 
a 89, na primeira rodada do Pré-Olímpico de Bourges, na França. O time do técnico 
Zé Neto ficou longe de conquistar uma vaga nos Jogos de Tóquio. Esta foi apenas a 
terceira vitória de Porto Rico sobre o Brasil nos últimos 11 anos. A seleção caribenha 
busca ir pela primeira vez aos Jogos Olímpicos. O Brasil volta à quadra no sábado, 
às 16h30, para enfrentar o França, atual vice-campeã europeia. As adversárias de 
domingo, às 10 horas, na última rodada, serão as australianas, vice-campeãs mundiais.
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

entender. Heitor permite que Tito e Garoto leiam as cartas
que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela

com o pedido de Rafael para registrar Alex e Flora em seu
nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
elogia o rapaz. Gabriela vê Solange com Rafael.

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.

 • RECORD
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to de Felipe. Teresa brinca com Henri-
que, e Graça conclui que os dois são ir-
mãos. Dora reclama com Graça de sua
vida humilde. Piedade impede que Cris/
Julia vá à delegacia falar com Danilo.
Eugênio se revolta contra Maristela ao
ver Henrique com Teresa. Cris/Julia re-
cebe uma intimação para depor a fa-
vor de Danilo. Eugênio ameaça a vida
de Danilo, caso Cris/Julia se recuse a
casar com Gustavo.

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

procure mais. Horácio liga para o detetive
Lopes ao ver Vanessa e Galdino saindo
do hotel. Herculano pede demissão a Mer-
cedes. João se surpreende com a maté-
ria sobre o Patotinha Mágica, com menti-
ras sobre ele. Codorna fotografa Moana
beijando João. Vanessa fica eufórica ao
saber por Jerônimo que ela trabalhará na
PopTV. Gisela se desespera com o pedi-
do de divórcio litigioso de Herculano. Manu
fica surpresa ao encontrar Moana no apar-
tamento de João.

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

nia em Serro Azul, e Valentina e Olavo
discursam na cerimônia. Mirtes prepara
seu site de notícias ofensivas. Geandro
se surpreende com o comportamento de
Lourdes Maria. Luz diz a Júnior que pen-
sa em ficar com ele. Gabriel conversa
com Murilo sobre sua paixão por Luz.
Stella pede que Adamastor mantenha as
bebidas alcoólicas longe dela. Mirtes se
desespera ao encontrar Aranha desacor-
dado. Sóstenes conta a Luz sobre sua
conversa com Murilo.

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

perdoe Rubens, porque a sociedade in-
teira está falando muito, Mayra diz que não
se importa com os comentários e que quer

ver Rubens pagar por tudo que fez. Com o
pretexto de ver Jonhy, Teresa vai à casa
de Mariano e ao ver Aída pensa em provo-
cá-la. Teresa diz a Mariano que foi ver Jo-
nhy, mas que já que está ali eles poderiam
aproveitar e sair juntos. Oriana ao ver Te-
resa com Jonhy e Roberto fala com des-
dém diz a Teresa que gostou de conhe-
cer suas finas amizades. Teresa furiosa
diz que ela só vai ajudá-los como advoga-
da. Nico agride Armando e rouba impor-
tantes papéis que o senhor iria entregar
ao juiz.

As aventuras de Poliana
Marcelo chega em casa e fica deses-

perado ao não encontrar João e Feijão.
Enquanto isso, o menino procura Durval
na padaria e pede para dormir na casa
dele. Filipa pergunta para Yasmin quem
ela acha o menino mais bonito da escola
e confessa que, para ela, é João. Yasmin

fica surpresa. Poliana visita Pendleton.
Luísa se preocupa cada vez mais com sua
situação financeira. Mirela vê Gabi na es-
cola e, chateada, desabafa com Raquel.
Luca diz a Mirela que a aceita no projeto
da rádio da escola. Sara diz a Pendleton
que o humor dele está muito melhor após
a visita de Poliana. Na escola, Marcelo
pede para João voltar para casa.

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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Marco é preso, e Carla e 
Thiago se desesperam
Em “Malhação” Andressa se surpreende ao ver Henrique 
com Fafi. Diana e Marquinhos vencem o debate sobre 
os livros na escola. Mariliz se revolta contra a decisão 
de Milena, e Daniel enfrenta a mãe. Lara se recusa a 
confessar seus erros para o juiz e ameaça Lígia. Henrique 
provoca Andressa e comemora o sucesso do plano de 
Fafi. Jaqueline, Anjinha e Fafi estimulam a reflexão dos 
alunos sobre a proibição dos livros. Marco é preso, e Carla 
e Thiago se desesperam. Rafa e Cléber avisam a Anjinha 
que Marco foi preso.

Éramos seis 
Lola decide ir até o hospital atrás de 
Carlos. Alfredo se revolta com o estado 
do irmão. Inês tem um mau pressenti-
mento, e Afonso ampara a filha. Lola 
pede que Alfredo avise a Julinho e Inês 
sobre o estado de Carlos. Carlos passa 
mal, e os médicos o acodem. Todos 
descobrem que Carlos foi atingido, e 
Adelaide, Afonso e Inês seguem para o 
hospital. Adelaide conforta Alfredo, que 
se culpa pelo estado do irmão. 

Salve-se quem puder 
Tarantino consola Bia. Alexia/Josimara 
pensa em trabalhar como secretária na 
empresa de Rafael, e sugere que Kyra/
Cleyde seja babá dos filhos de Alan. Ale-
xia/Josimara pontua que Luana/Fiona 
não é conhecida no Brasil e, por isso, 
não precisará se esconder de ninguém. 
Graziela pede a Alan para contar a 
Ignácio sobre a suposta morte de Alexia. 
Bia revela a Tarantino que a família não 
sabe que ela está treinando. Luna/Fiona 
consegue avisar a Juan que está viva. 
Micaela diz a Verônica que não tem a 
confiança de Hugo. 

Amor de mãe 
Lurdes apoia Érica, que sofre com o fim do 
namoro com Raul. Sandro questiona Raul 
sobre Vitória. Leila manipula Magno, que 
a pede em namoro. Sandro conta para 
Vitória que Raul se separou. Orientado por 
Lucas, Nuno sonda Danilo sobre o restau-
rante de Thelma. Marina desabafa com 
Betina, que a leva para as aulas de dança 

de Durval. Danilo incentiva Thelma a ven-
der o restaurante para Nuno, sem saber 
que o verdadeiro comprador é Álvaro. Lur-
des repreende o comportamento de Ryan. 
Magno comenta com Leila que deseja des-
cobrir quem o denunciou para a polícia. 
Álvaro dispensa Estela. 

As aventuras de Poliana 
Falcão e Zóio assistem o vídeo do CLP 
e vêem Mosquito. Raquel desabafa com 
sua mãe. Yasmin, Gael e Benício sentem 
ciúmes do irmão e Durval aconselha as 
crianças. Waldisney pede para Jeff não 
contar nada sobre seu passado para 
Nancy. Mário inventa uma desculpa 
para os pais por não ter feito a prova. 
Guilherme briga com Roger devido a 
maneira que o pai trata o amigo no tra-
balho. Jeff conta para Waldisney sobre 
as fotos que estavam no pen drive de 
Pendleton e os dois levantam algumas 
hipóteses suspeitas. 

Cúmplices de um resgate 
Meire consegue afastar Navarro e Dinho 
fica contente. Lola pede para Felipe lhe 
ajudar a descobrir se sabe tocar algum 
instrumento para entrar na banda. O 
plano sobre as falhas nas peças da 
confecção do Sonho e Retalhos de 
Safira dá certo. Safira vai atrás de 
Otávio e diz que Rebeca fez as peças 
erradas de propósito para prejudicar a 
empresa. Já Rebeca acha que Otávio fez 
isso por estarem separados e decide ir 
até a On-Enterprise tirar satisfação. Luiz 
decide medicar o cavalo do haras para 
que ele não seja sacrificado. 

Amor sem igual 
Tobias se recusa a conversar com 
Fernanda sobre seu passado. Cindy 
vai até a casa de idosos para ter aula 
de dança. Carmem escuta ela dizer 
que trabalha para Olympia. Tobias se 
anima ao saber da reinauguração do 
Mademoiselle Olympia Night Club. Fer-
nanda recusa o convite de Beto. Pode-
rosa volta a trabalhar com Miguel no 
Mercadão. Antônio Júnior pega carona 
com caminhoneiro. Zenaide sente falta 
do filho. Hugo não consegue dizer a 
verdade para Maria Antônia. Fernanda 
defende Fabiana. Tobias arma para 
separar a irmã de José Antônio. Tobias 
se oferece para buscar os exames dos 
jovens atletas, mas Ramiro avisa que 
seu motorista já buscou.

O rico e Lázaro 
Nebuzaradã e Sammu-Ramat come-
moram. Fassur descobre que os 
filhos de Elga seguiram a prosti-
tuta. Arioque reencontra Shag-Shag. 
Rebeca vai até o palácio para dizer 
toda a verdade para Asher. Joana se 
recorda do reencontro com o grande 
amor. Rebeca diz que Joana sempre 
amou Asher. Dana diz para Joana 
manter a fé. Rebeca pede para Asher 
não desistir de Joana. Shamiran diz 
que Evil-Merodaque deve manter a 
força para enfrentar Nebuzaradã. 
Arioque tenta ajudar Shag-Shag. 
Daniel cuida de seu bebê. Joana diz 
para Matias valorizar Gadise. Rebeca 
chega e diz que falou com Asher. 
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Você se sente mais confortável com você mesmo 
e está ciente disso. Não explore a sua aura, deixe 
as coisas seguirem seu curso natural. Outras pes-
soas vão tentar frear a sua vitalidade. As pessoas 
estão pedindo muito de você, ou pelo menos é 
assim que você se sente.
Uma imensa necessidade de ação lhe empurra a 
tomar decisões precipitadas, então seja objetivo 
nas escolhas que faz. Você está alegre, com uma 
sensação de bem-estar lhe dando energia posi-
tiva. Faça algum exercício físico para se certificar 
de que corpo e mente estão em sintonia.
Suas ideias serão definidas mais claramente e 
você vai trabalhar em seus novos projetos. Sua 
atitude quanto ao seu estilo de vida deve ser uma 
preocupação. Você não está dormindo bem.

Você terá uma boa maneira de evitar problemas, 
mostrando quais são seus limites, sem argumen-
tos e sem se comprometer. Se conseguir acalmar 
as suas dúvidas, você será capaz de manter a sua 
incrível energia mental.

Você vai ser mais compreensivo e mais sensí-
vel às considerações dos outros. É hora de se 
aproximar de quem você ama. Você precisa dar 
passagem a algumas das suas emoções, isso vai 
lhe poupar de angústias como resultado e seus 
níveis de energia vão melhorar.
É o seu bom senso que lhe permitirá sair de 
uma situação difícil. Sair da rotina irá permitir-lhe 
melhorar o seu estado de ânimo. No aspecto 
físico, você deveria beber mais líquidos para 
limpar os seus rins.

Enquanto tudo está acontecendo ao seu redor, 
você vai precisar relaxar. Você poderia aproveitar 
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 15

O músculo
que pro-
tege os
pulmões

Planta que
serve de
pastagem

Local de
rodas de
samba

Período de
maior au-
diência na
TV aberta

Letra
enfatizada
na fala do

alemão

Código ne-
cessário

para ativar
o Windows

Diz-se da
pessoa

fofoqueira
(pop.)

Bicicleta
popular

nos anos
70 e 80

João VI, 
em relação
a Pedro II
(Hist. BR)

Cada
divisão de
um drama

(Lit.)
Nicólas

Almagro,
tenista

espanhol

Labora-
tório

(abrev.)

Órgão da
imprensa
brasileira

(sigla)

Esporte
praticado
nos Alpes

suíços

Atracadou-
ro de em-
barcações

Interjeição
utilizada
entre os
índios

Vesícula
(?), órgão
conectado
ao fígado

Alicia (?),
atriz de

"As Patri-
cinhas de
Beverly
Hills"
(Cin.)

Maior
(red.)

Concor-
rente

Postergado
(o prazo)

Repercutir
o som de

O molho de
sanduíches
Ralph (?),
estilista

Extensa
Objetos

de pouco
valor

Conjunto das engre-
nagens de um relógio

Coisa, para
o mineiro
O aço de
panelas

Que se
agita no 
ar conti-

nuamente 

Estilo de desenho
de tatuagens

Atração de festas
juninas e vaquejadas

Efeito do remédio
para febre

Eugene O'Neill, autor
teatral dos EUA

Alto (som)
23 de (?):
Dia de São

Jorge

"(?) de Eli-
te", filme

Sagui
(Zool.)

Apelido de
"Sueli"

"Deus", em
"teologia"

Foi
Porta (?)
Fundos, 

site cômico

Solicitar
Som para

imitar
fantasmas

Entrada
(abrev.)
Artigo

definido

Condição térmica dos ingredien-
tes usados no preparo do bolo

"Saúde",
em OMS

Amontoamento
confuso de pessoas

TST
TREMULANTE

JOIOATREM
UBPEDIRAP

HORARIONOBRE
OLTROPAR
MMORXERETA

SERIALLSU
CICLOMOTOR
AVONIERA
NAAGUDOAM

DILATADOLAB
CBOESQUI

TOARPZERE
BILIARENT

SILVERSTONE

3/erê. 4/joio — tear. 6/serial — suador. 10/ciclomotor. 11/silverstone.
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Entidade
integrada
por 193
países

Veneno 
paralisante
de origem
amazônica

Avô do
patriarca

Noé
(Bíbl.)

Certamen-
te, em
inglês

Linhagem
nobre

(?) de boi,
item da
culinária
britânica

"Canção
do (?)",

de Gonçal-
ves Dias

Armação
da cesta

de
basquete

Sua Alte-
za Real
(abrev.)

Peixe co-
mestível
do litoral
brasileiro

Leandra
(?), atriz
carioca

Perto, em
inglês

Duração
do 

ramadã
islâmico

Interjei-
ção de in-
citamento

Raiz
cúbica de
um bilhão

(Mat.)

Borboleta
com asas

cor de
laranja

Aflitivos; 
tortu-
rantes

O som da
letra "X"

Sugestões
práticas

Olá!
Bactéria
de forma
alongada

Divisão 
adminis-
trativa do
Executivo
estadual

Roentgen
(símbolo)

(?) elétrica, produ-
ção da usina nuclear

A rulê é
dupla

Feio;
desarmo-

nioso
Matemática (abrev.)

Relativo
ao peito
(Anat.)

Prata
(símbolo)
Instinto
sexual

Acolá
Mateus So-

lano, em 
"Pega Pega"

Fatores de produção que
garantem uma lavoura produtiva 

Tempes-
tade com

ventos
circulares 
de alta ve-
locidade

Ato públi-
co comum

após a
morte de
um artista

famoso
(pl.)

Recursos característi-
cos da

prosa ma-
chadiana

3/mês. 4/gola — near — sure. 8/labareda.
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Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. 
Nesta sexta (7) os parabéns vão para Simone 

Pedroso leite, Denise Regina de Souza e  
Paulo Roberto da Silva. No sábado (8) vivas 

para Renata Toesca, Guilherme Schmitt, 
José Abel do Amaral França e Loana Ferreira 
Malheiro Prado.  No domingo  (9) vivas para 
Enéias dos Santos Coelho , Giuliana Botelho 
Lourenço Pelisson, Kenny Julian Gonçalves, 
Solange Barbosa de Oliveira , Marta Luiza 

Fernandes Frederico e Sandra Regina Padilha 
de Valderrama. Na segunda (10) parabéns 

para Marjory Valias, Alan Ferreira e Giuliana 
Asse .  Da coluna: felicidades!

Pois será como a 
árvore plantada 
junto a ribeiros 
de águas, a qual 
dá o seu fruto no 

seu tempo; as suas 
folhas não cairão, 
e tudo quanto fizer 

prosperará.
(Salmos 1:3 v) 

Quer estudar? 
No conjunto de bolsas de estudo que a Unipar lançou neste mês, uma 
delas contempla profissionais que atuam em órgãos de segurança. O 

interessado em começar já um curso superior ganha 50% de desconto 
nas mensalidades para cursos presenciais [exceto Medicina] e 30% 

para o curso de Odontologia.  A ideia é colaborar para capacitar mem-
bros da Polícia Militar, Civil e Federal, Exército, Marinha, Aeronáutica, 

Corpo de Bombeiros e Agentes Penitenciários.

PORTRAIT
Quem retorna as  atividades profissionais é o professor de natação e hidrogi-

nástica Gabriel Sevilha que esteve recentemente fazendo teu primeiro mochilão 
por algumas cidades dos países Argentina e Uruguai. De volta ao Brasil Gabriel 
recebe hoje os cumprimentos de familiares e amigos por mais um ano de vida.  
Sucesso e Feliz Aniversário da equipe Tribuna Hoje News e Coluna Zelai Casoni. 

ARQUIVO PESSOAL

ARQUIVO PESSOAL GRUPO UVEL

 2º Congresso de Sucessores do Grupo Uvel
O GRUPO UVEL realiza nesta sexta, sábado e domingo,em Curitiba, a segunda 
edição do Congresso de Sucessores que é uma realização do Conselho de Su-

cessores do Grupo Uvel e tem como principal objetivo o compartilhamento de 
informações relativas ao mercado de atuação do Grupo

Uvel,  conceitos de Gestão Estratégica Empresarial, fundamentos do Conselho de 
Quotistas e processos sucessórios em empresas familiares. O grupo de sucessores 
estarão reunidos no Hotel Slavieiro Full Jazz, com todos os sócios-diretores do 
grupo  Ivanildo Coutinho, Joaquim Pereira, Roberto Zanatto, Homero Zaninotto, 

Realdir Furtado e José Machado da Silva. 

 Ao longo do final de semana participarão de discussões, palestras e apresenta-
ções relacionadas aos temas de Sucessão Empresarial, 

Governança Corporativa, Conselhos de Quotistas e de Su-
cessores. O Congresso atividades/palestras, tais como: A 
Importância do Planejamento Estratégico - Missão, Visão, 

Valores e Propósito com  Consultor Empresarial  Sergio 
Verrcezi;  Endomarketing com  o consultor Empresarial 

Paulo Nobre; Gestão de Conselho de Família com Roberta 
Zen do (Grupo Zen); 2020 - Ameaças, Oportunidades e 

Tendências com Diego Zaninotto e Pedro Zanatto, ambos 
do (Grupo Uvel). Para finalizar um Case de Sucesso com  
Raulino Kreis Junior (CEO Grupo Raumak e Piloto Profis-

sional de Automobilismo
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Aciu concederá desconto de 
50% para consultas ao SPC

A Associação Comercial, Indus-
trial e Agrícola (Aciu) irá realizar 
nos dias 20 e 21 (quinta e sexta) 
uma promoção especial para con-
sultas ao SPC/Serasa.

“A ação ‘Carnaval de Consul-
tas SPC’ foi pensada para aten-
der qualquer pessoa interessada 
em verificar sua situação finan-
ceira junto aos órgãos. Para 
tal será concedido desconto 
de 50%”, explica o presidente, 
Orlando Luiz Santos. 

“Nesses dias, as consultas 
poderão ser feitas por apenas R$ 
7,50. É uma ótima oportunidade. 
Vale lembrar que a Aciu não fecha 
para almoço. O atendimento, de 
segunda a sexta, vai das 8h às 
18h”, destaca o coordenador do 
SPC, Charles Furlan. 

DIFERENÇA
A consulta ao SPC é referente 

aos crediários dos consumidores 
vinculados ao comércio, ou seja, 
na praça. Já o Serasa tem ligação 
com bancos e financeiras, e tam-
bém traz informações do SPC. 

“A Aciu computa um fluxo expres-
sivo de consultas completas, as que 
abrangem simultaneamente SPC 
e Serasa. São cerca de trezentas 

semanalmente”, pontua Furlan. 
Para realizar a consulta é neces-

sária apenas a apresentação do 
RG e do CPF. Para terceiros, é pre-
ciso uma procuração. 

A ação pretende atender pessoas interes-
sadas em verificar a situação financeira 

junto aos órgãos

ASSESSORIA
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NOTÍCIAS DA

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

A Unipar está em ritmo acelerado com sua 
campanha de pós-graduação 2020. Para os profissionais 

que querem se especializar são mais de cem opções. 
Na modalidade stricto sensu são seis cursos, entre eles 
está o programa de mestrado e doutorado em Ciência 

Animal com ênfase em Produtos Bioativos, considerado 
um dos mais conceituados do Paraná. 

Recomendado pela Capes (Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), órgão 
do Ministério da Educação, tem a Saúde Animal como 
área de concentração. Os interessados podem fazer a 
inscrição no site da Unipar, no link da pós-graduação. 

Com 15 vagas para o mestrado e 13 para o 
doutorado, o programa tem como objetivo capacitar 
profissionais para o desenvolvimento de atividades 

com emprego de produtos bioativos para a 
Saúde Única (Animal, Humana e Ambiental), com

 pesquisas e produção de produtos inovadores 
para ações sustentáveis. 

Sobre o projeto pedagógico, ele foi pensado com 
base nos índices de demanda do mercado de trabalho, 

abordando disciplinas planejadas e voltadas às 
necessidades mercadológicas. Para isso, tem um 

corpo docente de alto nível, formado por 
doutores e pós-doutores.

Para as aulas práticas e de pesquisa, os mestrandos 
e doutorandos terão à disposição um dos maiores 
e mais completos hospitais veterinários do Brasil, 

que dá suporte também para projetos de extensão 
universitária (atendimento à comunidade). Lá eles 

encontrarão uma estrutura de ponta, com arrojados 
laboratórios e aparelhos modernos. 

Mais informações no (44) 3621 2885 ou 
pelo e-mail: danieladib@unipar.br. 

Mestrado e doutorado em 
Ciência Animal 

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

PROFESSOR
de Educação Infantil

Vaga nº  029/2020  para Umuarama

Pré-requisitos: Ensino Superior completo com 
Licenciatura em Pedagogia, com experiência 

comprovada conforme descrito em edital.

Acesse www.sescpr.com.br/trabalhe-conosco
verifique os pré-requisitos e inscreva-se . 

Inscrições até  12/02/2020

Campanha da 
fraternidade
Foi apresentada ontem (6), na 
diocese de Umuarama a campanha 
da fraternidade de 2020, organi-
zada pela Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB). O 
tema é “Fraternidade e vida: dom 
e compromisso” e o lema “Viu, 
sentiu compaixão e cuidou dele”. 
As taxas de suicídio entre jovens 
e adolescentes comoveram os 
bispos. Por isso a meta da campa-
nha é tratar da beleza e do dom 
da vida. “O ponto inicial foi este 
tema do suicídio, mas existe uma 
recomendação que este tema seja 
feito com muita discrição, então era 
necessário situá-lo dentro de um 
ponto mais amplo como a beleza, o 
dom da vida. A campanha discute 
a vida [que está em] ameaça, da 
vida sofrida, da vida ferida”, disse o 
monsenhor Antonio Luiz Catelan.

Papel da igreja
Outro ponto abordado foi o 
papel da igreja na identificação 
de problemas emocionais. “A 
Igreja precisa fazer parcerias com 
profissionais da área da psicolo-
gia, psiquiatria e dar conformo 
às pessoas que estão sofrendo. E 
também falar com as pessoas que 
estão nas nossas paróquias, que 
têm formação, são recém-forma-
dos e estão dispostos a ajudar”, 
salienta irmã Joice Botelho, da 
congregação do Cristo Pastor.
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MAIS DO QUE UM NOVO 
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.
GOVERNO, UM NOVO 
JEITO DE GOVERNAR.

Saiba mais: 
gov.br/aquiebrasil

Ampliação do Aeroporto de Foz do Iguaçu – 
É mais conforto para os passageiros e 
desenvolvimento para a região

Leilão portuário no Porto de Paranaguá – 
É modernização e ampliação da estrutura 
portuária para incentivar o aumento das exportações 
e facilitar o escoamento da produção

Novas Unidades Habitacionais – É uma vida 
com mais dignidade – Mais de 24 mil unidades 
entregues (Faixa 1 + FGTS)

Preparação para a volta às 
aulas na rede municipal

Está praticamente tudo pronto para 
a volta às aulas na rede municipal. Na 
próxima segunda-feira (10), cerca de 
8,6 mil alunos retornam para as 42 
escolas e centros de educacionais 
onde a Prefeitura de Umuarama ofe-
rece educação infantil, ensino funda-
mental (séries iniciais) e Educação de 
Jovens e Adultos (EJA). Nos últimos 
dias, a Secretaria Municipal de Edu-
cação vem finalizando os preparativos 
para o início de mais um ano letivo.

Na última quarta-feira (5), cerca de 
800 professores e gestores escolares 
tiveram um encontro onde foi apresen-
tado o Planejamento Docente para 
2020, além de apresentação artís-
tica com o grupo Corpo e Movimento, 
da Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais (Apae).

A secretária da Educação, Mau-
riza Gonçalves de Lima Menegasso, 
convidou a secretária municipal de 
Saúde, Cecília Cividini, para orientar 
os professores sobre os cuidados 

com a dengue tanto no ambiente 
escolar quanto em suas casas e nas 
casas dos alunos. “O combate ao 
mosquito da dengue precisa virar um 
hábito, um costume para a popula-
ção. Se não dermos a devida impor-
tância a esta questão, a situação 
tende a piorar e Umuarama poderá 
enfrentar uma epidemia. A doença 
traz muito sofrimento e pode levar à 
morte, mas é facilmente evitável se 
cada um cuidar da limpeza do seu 
quintal e eliminar tudo que possa 
acumular água. Sem mosquito não 
tem dengue”, resumiu.

DESCONTRAÇÃO
Os professores tiveram um 

momento com a psicóloga do Pro-
grama Família Acolhedora, Gesica Apa-
recida Giopato Piraccini, sobre escuta 
qualificada, e uma palestra com a 
professora Angélica Domingues, que 
nos ajudou a implantar o Clube do 
Saber, além de dois sorteios de brin-
des. “Nós mostramos os resultados 
do clube e também apresentamos 
depoimentos de uma mãe e de um 
aluno, para mostrar como esta ativi-
dade está mudando a vida de muitas 
crianças”, disse Mauriza Lima.

Parceria
Por fim, os professores foram orientados sobre um projeto em parceria entre 

a Secretaria de Educação e a Universidade Estadual de Maringá (UEM), pela qual 
experiências educacionais de sucesso poderão ser documentadas de forma cien-
tífica para aprendizado e aproveitamento por outros profissionais. A preparação 
para a volta às aulas termina com trabalho interno nas unidades educacionais, 

reuniões administrativas e pedagógicas e a organização do trabalho pedagógico 
(planejamento semanal), nesta quinta e sexta-feira, 6 e 7.
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ASTRA HATCH  2.0 ADVANTAGE ...................................10/11 .........................PRETO .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 28.900,00
COBALT 1.4 LTZ ....................................................................12/13 .........................BRANCO................................ COMPLETO ..........................................................................R$ 32.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ........................................................13/14 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 49.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .........................................................14/14 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ............................................. RR 49.900.00
CRUZE SEDAN LT TURBO .................................................17/17 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 73.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO .................................................17/18 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 76.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ...........................................16/17 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ............................................17/18 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ............................................18/19 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 94.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ...........................................16/17 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 79.900,00
FUSION SEL ...........................................................................17/18 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 98.900,00
FUSION TITANIUM AWD ...................................................16/17 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 99.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC ...........................13/13 .........................PRETO .................................... COMPETO .............................................................................R$ 41.900,00
HB20X 1.6 FLEX ....................................................................13/14 .........................PRATA .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 39.900,00 
ONIX 1.0 LT ............................................................................18/18 .........................BRANCO................................ COMPLETO ..........................................................................R$ 41.900.00
ONIX 1.4 ACT  .......................................................................16/17 .........................PRETO .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 57.900,00
ONIX 1.4 ACT AT ..................................................................19/19 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 62.900,00
ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ...............................................19/20 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT ................................................................R$ 69.900,00
ONIX 1.0 TURBO PLUS LTZ...............................................19/20 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 70.900,00
OMEGA FITTIPALDI 3.6 V6 ...............................................10/11 .........................PRETO .................................... COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 48.900,00
PRISMA 1.4 LT .......................................................................18/19 .........................PRATA .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .............................................................16/17 .........................VERMELHO .......................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 53.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .............................................................18/19 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ..............................................R$ 62.900,00
S10 ADVANTAGE 2.4 FLEX ...............................................16/16 .........................PRATA .................................... COMPLETO ..........................................................................R$ 67.900,00
S10 2.8 LT AT 4X4 DIESEL .................................................18/19 .........................BRANCO................................ COMPLETO, COURO ...................................................... R$ 129.900.00
S10 2.8 LTZ AT 4X4 DIESEL ..............................................18/19 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO ........................................... R$ 146.900,00
SPIN 1.8 ACT AT ...................................................................17/18 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 62.900,00
SPIN LT 1.8  ............................................................................12/13 .........................BRANCA ................................ COMPLETO ..........................................................................R$ 34.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ..............................................................15/16 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT ................................................................R$ 59.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...........................................................15/15 .........................PRATA .................................... COMPLETO, AUT, TS .........................................................R$ 62.900.00
TRACKER PREMIER TURBO ..............................................18/18 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, TS .........................................................R$ 84.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ........................................................12/13 .........................CINZA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ........................................R$ 79.900,00
TRAILBLAZER V6 LTZ  ........................................................16/17 .........................CINZA .................................... COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..................................... R$ 119.900,00
TRAILBLAZER 2.8 LTZ 4X4 DIESEL ................................17/18 .........................BRANCO................................ COMPLETO, AUT, COURO, 7L ..................................... R$ 167.900,00
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Vacinação contra sarampo 
começa nesta segunda-feira

A primeira etapa da Campa-
nha Nacional de Vacinação contra 
o sarampo deste ano começa na 
segunda-feira (10) e vai até o dia 13 
de março. Para iniciar a campanha, 
o Paraná tem o quantitativo de mais 
de 1,245 milhão de doses da vacina.

“O objetivo desta campanha é 
interromper a circulação do vírus 
e garantir alta cobertura vacinal no 
Estado, que hoje está com cerca 
de 90% para as crianças de um 
ano quando o ideal seria de 95% 
em todas as faixas etárias”, disse 
o secretário estadual da Saúde, 
Beto Preto. “A vacina é a única 
forma de proteção e está dispo-
nível nas Unidades de Saúde do 
Paraná”, acrescentou.

Segundo ele, o Paraná acom-
panha as estratégias definidas 
pelo Ministério da Saúde, porém 
define ações diferenciadas para 
conter a transmissão do vírus no 
Estado. A campanha nacional pre-
coniza que nesta primeira etapa 
seja vacinado o público de cinco 
a 19 anos, entretanto, analisando 
os casos de sarampo no Paraná, 
a faixa etária de 20 a 29 anos é 
a mais acometida pela doença e, 

como forma de quebrar a trans-
missão do vírus, o Estado adota 
uma campanha contemplando as 
pessoas de cinco até 59 anos.

“A maioria dos casos confirma-
dos de sarampo está na faixa etá-
ria de 20 a 29 anos, e por esse 
motivo o Paraná, além de antecipar 
a campanha para este grupo que 
seria apenas em agosto, também 
fará a estratégia de vacinação 
indiscriminada, ou seja, todas as 
pessoas nessa faixa etária devem 
procurar as unidades de saúde 
para se vacinar”, explicou a chefe 
da Divisão de Vigilância do Pro-
grama de Imunização da Secreta-
ria, Vera Rita da Maia.

Para as demais idades, de cinco 

a 19 anos e dos 30 aos 59, a 
vacinação é seletiva. É necessário 
levar o comprovante vacinal para 
verificação do esquema, pela uni-
dade de saúde, pois somente será 
imunizada a pessoa que nunca 
recebeu a dose ou que esteja com 
o esquema vacinal incompleto.

DIA D
O secretário nacional de Vigi-

lância em Saúde, Wanderson Kle-
ber de Oliveira, estará em Curitiba 
dia 15 (sábado), dia D de mobili-
zação nacional, para abertura da 
campanha nacional e incentivar 
a vacinação contra o sarampo. A 
Capital paranaense foi escolhida 
pelo alto número registrado de 
casos de sarampo.

Boletim
O novo boletim epidemiológico do sarampo divulgado pela Secreta-

ria de Estado da Saúde na quinta-feira (6) confirma 23 novos casos da 
doença no Paraná. O número subiu de 808 na semana passada para 831 e 

permanecem em investigação 1.653. 
Cerca de 60% das confirmações foram registradas na capital paranaense. O 

público mais atingido pela doença são os jovens de 20 a 29 anos, com 435 casos 
confirmados, seguido das pessoas entre dez e 19 anos, com 216.

No Paraná, após 20 anos sem o registro da doença, em agosto de 2019 foi 
confirmado o primeiro caso de sarampo na Região Metropolitana de Curitiba, 

em Campina Grande do Sul.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

