
,16/04/2020
Edição 2527- Ano VIII

UMUARAMA

Alcolumbre critica o 
uso do fundão eleitoral 
para o combate à 
covid-19 
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Mais de 100 
municípios vão investir 
R$ 116 mi em obras e 
equipamentos 

Agentes do Depen 
flagram arremesso de 
droga para o interior 
da cadeia 

Prefeitura repassa 400 máscaras 
de tecido a servidores municipais

A Secretaria de Administração de Umuarama adquiriu cerca de 400 máscaras laváveis, em 
caráter emergencial, para os servidores municipais após o decreto que tornou obrigatório 

o uso do EPI na cidade. A distribuição foi feita ontem e atendeu servidores das Secretarias 
de Serviços Públicos, Serviços Rodoviários, Obras, Planejamento Urbano, Projetos Técni-

cos e Habitação, Agricultura e Meio Ambiente e de setores administrativos. l Pág. 6

Estacionamento Rotativo
 A Prefeitura de Umuarama informou ao TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná) a anulação da licita-
ção que concedia exploração do serviço de estacionamento rotativo. O processo estava suspenso por força de 

medida cautelar emitida pelo próprio Tribunal em agosto do ano passado. l Pág. 8 e 9
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Madrugando
Em sessão longa, que terminou na madrugada de ontem (15), o 
plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória 
905/19, que reduz encargos para empresas que contratarem jovens 
de 18 a 29 anos. O texto contempla pessoas acima de 55 anos que 
estavam fora do mercado formal há mais de um ano. As regras serão 
aplicáveis inclusive para o trabalho rural. O texto, aprovado na forma 
de uma emenda do relator Christino Aureo (PP-RJ), perde a validade 
no próximo dia 20 e ainda precisa ser analisado pelo Senado.

Comandante
Foi publicado pela jornalista Andreia Sadi em seu twitter, 
que o presidente Jair Bolsonaro disse a ministros, durante 
reunião ministerial, que ele é o Presidente da República e, 
portanto, está no comando de medidas e soluções para o 
combate ao coronavírus. A fala foi interpretada como um 
recado ao ministro da Saúde Henrique Mandetta. Presente, 
segundo relatos, Mandetta não respondeu. Bolsonaro voltou 
a demonstrar preocupação com a economia durante a 
crise do coronavírus e elogiou o presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, que estava presente, pela operação para ajudar 
os informais durante a crise.

Susto
Na reunião, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto de 
Araújo assustou colegas ao repetir a tese de que haveria uma 
manipulação da China para ter vantagens econômicas durante a 
crise do coronavírus. Araujo, que comanda o Itamaraty, repete 
a linha do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e do 
filho do presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Nas 
palavras de um ministro, “Ernesto consegue chocar”.

Acidente de trabalho
Além de incentivar emprego, 
com a redução de encargos 
trabalhistas, a proposta 
considera acidente de trabalho 
no percurso casa-emprego 
somente se ocorrer no 
transporte do empregador; 
e coloca acordos coletivos 
acima de jurisprudência e 
súmulas do TST. Entre as 
mudanças, está a retirada 
do dispositivo que estendia 
o trabalho aos domingos e 
feriados a todas as categorias. 
Foram liberadas apenas 
atividades de automação 
bancária; teleatendimento; 
telemarketing; serviço de 
atendimento ao consumidor; 
ouvidoria; áreas de tecnologia, 
segurança e administração 
patrimonial; atividades bancárias 
de caráter excepcional ou 
eventual e em feiras, exposições 
ou shopping centers e terminais 
de ônibus, trem e metrô.

Insalubridade
Enquanto durar o estado 
de calamidade no Paraná, a 
deputada estadual Luciana 
Rafagnin (PT-PR) sugere ao 
governador e ao secretário 
da Saúde, que seja pago 
100% à título de adicional de 
insalubridade aos profissionais 
da saúde na linha de frente do 
enfrentamento ao Covid-19. 
“Estes profissionais estão em 
contato direto com portadores 
da doença, o que os coloca 
numa posição desfavorável. 
Nesse momento, é importante 
dar um suporte maior a estes 
profissionais”, argumenta a 
deputada. A deputada propõe 
a adoção de medidas urgentes 
de proteção dos profissionais 
que estão na linha de frente 
do atendimento aos casos 
suspeitos, monitorados e em 
tratamento da COVID-19 no 
Paraná, essenciais no combate 
ao avanço da pandemia.
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O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, criticou os discur-
sos dos colegas que defendem o 
uso da verba destinada ao fundo 
eleitoral para o combate ao novo 
coronavírus. Para Alcolumbre, tra-
ta-se de um discurso demagógico, 
uma vez que um valor muito maior 
do que o reservado aos partidos 
políticos já foi disponibilizado 
para o combate à pandemia. “Vou 
defender a democracia e deixe 
que muitos defendam a dema-
gogia”, disse durante a sessão 
remota ontem (14).

Alcolumbre alega os R$ 2 
bilhões reservados aos partidos 
não podem ser comparados aos 
R$ 500 bilhões que, segundo ele, 
já foram usados para socorrer 
empresas e empregos para conter 
a crise econômica. O presidente 
do Senado associou a existência 
do fundo partidário ao exercício da 
própria democracia, uma vez que 
essa verba é usada para financiar 
as campanhas eleitorais.

“Da mesma forma que conti-
nuarei defendendo a vida dos bra-
sileiros, vamos defender a vida da 
democracia. Muitos lutaram para 
que tivéssemos a possibilidade de 
exercer o direito do voto. Vou con-
tinuar trabalhando para defender a 
democracia e vou respeitar aqueles 
que defendem a demagogia”.

RESPOSTA
A fala de Alcolumbre foi direcio-

nada a senadores que defendem o 
uso do fundo eleitoral para o com-
bate à pandemia. Dentre esses 
senadores está Eduardo Girão 
(Podemos-CE). “Não podemos mais 
adiar essa agonia e não deliberar 
sobre o fundão eleitoral. É uma 
questão moral, de humanidade, 

Debate
No início da semana o presidente do Senado já havia abordado o assunto. Na 

ocasião, disse que foi favorável ao financiamento privado de campanha, mas a matéria 
foi derrotada no Congresso. “Faltaram quatro votos no Senado Federal para que 

fosse aprovado o financiamento privado e nós não tivéssemos esse problema”. Foi 
do fim do financiamento privado de campanha que surgiu a necessidade da criação 
de um fundo, abastecido com verba pública, para financiar as campanhas eleitorais. 
Também ontem, o líder do PSL na Casa, Major Olímpio (PSL-SP), criticou a rejeição 

de uma emenda que previa tal transferência de verba na Proposta de Emenda (PEC) 
à Constituição nº 10, chamada de PEC do Orçamento de Guerra. “O que me deixa 

transtornado e indignado como brasileiro é dizer que [a emenda relativa a] essa grana 
do fundão eleitoral, essa grana do fundão da vergonha, foi rejeitada no Senado com a 
mesma manobra utilizada na Câmara dos Deputados para considerar a matéria estra-

nha”. Olímpio é um dos favoráveis a essa transferência.

Alcolumbre critica uso de fundo 
eleitoral para combate ao covid-19

que a gente delibere sobre o fun-
dão ir diretamente para o combate 
ao coronavírus e os seus efeitos. 
Esse é um momento que a vida nos 
convida a fazer o bem”, disse.

Wever ton (PDT-MA) pediu a 
palavra para defender a posição 
de Alcolumbre. O pedetista criticou 
aqueles que criticam o fundo eleito-
ral. “Todas as iniciativas aprovadas 
aqui, a maioria saiu do Congresso, 
como iniciativa dos senadores e 
deputados. Não é a questão do 
valor, mas da forma como é tra-
tada. É como se dissesse ‘tira-se 
o dinheiro, porque lá na eleição é 
pra fazer coisa suja’, o que não é 
correto. É na grande e boa política 
que resolvemos a situação”.

Para Rogério Carvalho (PT-SE), 
defender o esvaziamento do fundo 
eleitoral faz parte de um discurso 
populista. “Não sou daqueles que 
se escondem atrás de discurso 
fácil, populista. O fundo eleito-
ral precisa existir para garantir a 
democracia”.

Alessandro Vieira (Cidadania-SE) 
pediu a palavra e propôs a vota-
ção de um projeto de sua auto-
ria que deixa o partido à vontade 
para fazer a doação de sua parte, 

voluntariamente. “E aí, aqueles 
que acham que o fundo eleitoral é 
indispensável, morrem abraçados 
com o fundo. Aqueles que enten-
derem que é possível fazer, neste 
momento, uma campanha eleito-
ral mais simples, mais pé no chão, 
mais barata, fazem a transferência 
dos recursos. Isso me parece pro-
fundamente democrático”.

PRESIDENTE do Senado diz que valor muito 
maior foi destinado à doença

DIVULGAÇÃO
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Máscaras
na Alep

Para garantir a segurança 
dos trabalhos durante a pan-
demia do novo Coronavírus, 
desde ontem (22) todos os 
funcionários e prestadores de 
serviço que circulavam pelas 
dependências da Assembleia 
Legislativa do Paraná estão 
obrigados a usar máscaras 
de proteção individual. O 
anúncio foi feito pelo primeiro 
secretário da Casa, deputado 
Luiz Cláudio Romanelli (PSB), 
durante a abertura da sessão 
plenária remota na terça-feira 
(14). “A todos que acessam 
o prédio da Assembleia Legis-
lativa, um ato decidido pela 
Comissão Executiva, torna 
obrigatório que todos os servi-
dores e parlamentares, além 
das empresas terceirizadas, 
atender à recomendação da 
Organização Mundial da Saúde 
e do Ministério da Saúde com 
o uso de máscaras de prote-
ção contra o coronavírus. As 
máscaras serão fornecidas 
após aquisição do produto no 
mercado e as empresas tercei-
rizadas serão obrigadas a for-
necer aos seus funcionários”.

Romanelli destacou ainda 
que na possibilidade de falta 

Prorrogação
A iniciativa se soma a publicação do Ato da Comissão Executiva 

(nº 321) que prorroga por mais 14 dias a dispensa do compare-
cimento pessoal às dependências da Assembleia os servidores, 

efetivos e comissionados, adidos, integrantes do Gabinete Militar 
e terceirizados com idade acima de 60 anos, gestantes e lactantes, 
além de pessoas com doenças crônicas e comorbidades. Ou seja, 
todos que estiverem no previsto grupo de risco, estarão dispen-
sados do trabalho presencial até o dia 28 de abril. A norma leva 

em consideração o avanço das infecções da Covid-19 no Paraná e 
considera portaria publicada pelo Ministério da Saúde. Ainda, para 

que qualquer risco de contaminação seja evitado, a Assembleia 
Legislativa checa a temperatura de quem entra no prédio. Todos os 
acessos da Casa são monitorados por profissionais com termôme-
tros e pessoas com temperatura corporal acima de 37,5º graus são 

orientadas a voltar para casa. As medidas foram tomadas como 
forma de e prevenção e de combate à COVID-19.

das máscaras, cada funcioná-
rio ou prestador será cobrado 
a usar máscaras feitas de 
pano ou material equivalente. 
“Como já está bem descrito 
pela instrução normativa 
publicada pelo Ministério da 
Saúde. Temos algumas pes-
soas ainda circulando pela 
Assembleia Legislativa, há 
um agravamento previsto para 
as próximas semanas e toda 
cautela é necessária. Já ado-
tamos estas medidas para o 
funcionamento das sessões 
plenárias virtuais no Plenário, 
mas estendemos a todos os 
gabinetes e todos que circu-
lam pela Casa. Circulou pela 
Assembleia, é obrigatório o 
uso das máscaras”, frisou. 
“Há ainda um prazo razoável 
para a regulamentação do ato, 
até o próximo dia 22 de abril”, 
concluiu o parlamentar.

Essa é mais uma 
medida de reforço à preven-
ção ao coronavírus adotada 
na Alep. Segundo o presi-
dente da Casa, deputado 
Ademar Traiano (PSDB), não 
há nenhum registro de que 
“algum servidor tenha sido 
positivado com o Covid-19”.

Calma aí
Já o deputado Hussein Bakri 
(PSD), líder do Governo 
do Estado na Assembleia 
Legislativa, disse que a questão 
(pagamento da primeira 
parcela do 13º) deve ser 
tratada com muito cuidado 
porque em tempos da crise da 
pandemia do coronavírus a 
arrecadação estadual caiu 
de forma considerável. “O 
dinheiro está curto”.

Crédito especial
O governador Ratinho Junior 
encaminhou a Assembleia 
Legislativa projeto de lei que 
prevê a abertura de crédito 
especial de R$ 320 milhões 
para a Secretaria Estadual de 
Saúde atuar com ações no 
enfrentamento da covid-19.

Uso obrigatório
Cidades do Paraná 
começaram a afrouxar as 
medidas de isolamento social, 
mas endureceram regras 
para circulação nas ruas para 
tentar impedir a disseminação 
do coronavírus. Esse é o caso 
de Cascavel, Guarapuava, 
Ponta Grossa, Londrina e 
Santa Terezinha de Itaipu. 
Algumas cidades anunciaram 
a obrigatoriedade do uso 
das máscaras nos ônibus, 
supermercados e lojas.

Proibido
Projeto de lei que proíbe o 
corte no fornecimento de 
água, luz e gás durarem as 
medidas de restrição durante 
a pandemia do coronavírus 
foi aprovado pelos deputados 
estaduais e seguiu para sanção 
do governador Ratinho Junior. 
“É uma forma de socorrer 
essas pessoas que estão em 
grau de vulnerabilidade”, 
disse o presidente do 
legislativo, deputado 
Ademar Traiano (PSDB).

Vidas e empregos
A Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência divulgou 
propaganda sobre ações 
realizadas pelo governo 
federal no enfrentamento da 
pandemia do novo coronavírus. 
O mote é “proteger vidas e 
empregos”. O Planalto publicou 
um vídeo no Youtube e o 
secretário Fabio Wajngarten o 
distribuiu pelo Twitter. 

Alinhamento
Em documento sobre 
perspectivas, o FMI sustenta 
a contenção da pandemia 
como condição para a 
retomada econômica, e 
isso dependerá de medidas 
como o isolamento social. 
Economistas e diretores do 
FMI mostram-se alinhados 
com a OMS (Organização 
Mundial da Saúde), 
advogando medidas de 
prevenção para impedir o 
colapso dos serviços médicos. 

Sem eleição
A pandemia da covid-19 já 
levou países do continente a 
adiarem eleições presidenciais, 
regionais e referendos que, 
na maioria dos casos, ainda 
não têm data para acontecer. 
Colômbia, Uruguai, Paraguai, 
México e Argentina, Chile, 
Bolívia, Paraguai e Peru já 
confirmaram que não terão 
eleição neste ano. 

Medidas
A CGE enviou a todas as 
prefeituras do Paraná o 
documento sobre medidas 
que poderão ser adotadas para 
enfrentamento da emergência 
causada pelo novo coronavírus 
e explicações de como contratar 
e adquirir produtos durante 
a emergência na saúde: “O 
gestor deverá dar atenção ao 
cumprimento da legislação 
eleitoral e às hipóteses de 
excepcionalidade para situações 
de emergência ou calamidade, 
como estamos enfrentando”, 
disse Raul Siqueira, controlador-
geral do Estado.
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Em menos de um mês, o Para-
nacidade, órgão vinculado à Secre-
taria do Desenvolvimento Urbano e 
de Obras Públicas, encaminhou às 
prefeituras de 107 municípios para-
naenses um total de 153 editais 
de autorização para licitação de 
obras e para a aquisição de bens 
e serviços. As autorizações foram 
dadas do dia 18 de março para cá. 

Somados, as licitações repre-
sentam investimentos de R$ 
116,17 milhões, dos quais R$ 57,1 
milhões do Tesouro do Estado, com 
contrapartidas municipais, e R$ 59 
milhões pelo Sistema de Financia-
mento dos Municípios (SFM).

As liberações foram realizadas, 
mesmo com o isolamento social e 
o trabalho em home office devido 
à pandemia do coronavírus. “São 
recursos destinados a promover 
a transformação dos municípios 
e a levar mais qualidade de vida 
aos paranaenses. O Governo do 
Paraná continua firme nesse pro-
pósito, conforme diretriz definida 
pelo governador Ratinho Junior”, 
afirma o secretário do Desenvolvi-
mento Urbano e de Obras Públicas, 
João Carlos Ortega.

“Os editais liberados beneficiam 
municípios de todas as regiões do 
Paraná, sendo 31 sob a gestão do 
escritório regional do Paranacidade 
de Cascavel; 28 da Região Metro-
politana de Curitiba e do Litoral; 11 
de Guarapuava, 30 de Londrina, 42 
de Maringá e 11 do escritório regio-
nal de Ponta Grossa.

AÇÕES
Os recursos irão viabilizar a 

construção de três barracões 
industriais, um pavilhão comercial, 
dois centros culturais, um centro 
de desenvolvimento econômico, 
três unidades Meu Campinho, uma 

Encaminhamento
Os processos começam quando os prefeitos levam à Secretaria do Desenvol-

vimento Urbano e de Obras Públicas as prioridades dos seus municípios. A etapa 
seguinte é da apresentação aos escritórios regionais do Paranacidade, via Portal dos 

Municípios, de cada projeto e orçamento; Eles passam por análises técnicas, financei-
ras e jurídicas de técnicos do Paranacidade. Caso haja necessidade, há solicitação de 
correções e adequações necessárias, verificação da capacidade de endividamento do 

município e da disponibilidade de recursos. A última fase é a da elaboração dos editais 
pela Procuradoria Jurídica do Paranacidade. Com tudo aprovado, os editais são entre-

gues às prefeituras para que encaminhem os projetos.

Mais de 100 municípios vão investir 
R$ 116 mi em obras e equipamentos

praça, dois complexos esportivos, 
duas creches, um prédio muni-
cipal, três capelas mor tuárias, 
obras de pavimentação de vias 
urbanas e de urbanização.

Também viabilizarão aquisição 
serviços para a elaboração de Plano 
Diretor Municipal, de equipamentos 

rodoviários, de limpeza urbana, 
acessórios para creches, parques 
e escolas municipais, equipamen-
tos de iluminação pública, infraes-
trutura urbana, além de quatro veí-
culos para o transporte escolar e 
26 veículos para serviços gerais 
nas prefeituras.

SÃO 153 editais de autorização para licitação de obras e para a aquisição de bens e serviços

SEDU
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Prefeitura distribui máscaras 
de tecido para os servidores
A Secretaria de Administração 

da Prefeitura de Umuarama adqui-
riu cerca de 400 máscaras lavá-
veis, em caráter emergencial, para 
aos servidores municipais após o 
decreto municipal que tornou obri-
gatório o uso do EPI (equipamento 
de proteção individual) para pre-
venção da epidemia de infecção 
humana pelo novo coronavírus.

A distribuição foi feita ontem 
(15), e atendeu ser vidores das 
secretarias de Serviços Públicos, 
Serviços Rodoviários, Obras, Pla-
nejamento Urbano, Projetos Técni-
cos e Habitação, Agricultura e Meio 
Ambiente e de setores administrati-
vos no Paço Municipal. O município 
solicitou a confecção de mais más-
caras para servidores que ainda 
não foram atendidos neste lote.

“Muitos funcionários municipais 
já haviam adquirido máscaras por 
conta própria. Com esta aquisição, 
atendemos aos que ainda não 
tinham as suas e fizeram solicita-
ção. Foram entregues duas másca-
ras para cada servidor, em tecido 
duplo e lavável”, explicou o secre-
tário de Administração, Vicente 
Afonso Gasparini.

O decreto 094/2020 dispõe 
sobre a necessidade do uso de 
máscara por toda a população, entre 
outras providências. O art. 2º diz que 
“é obrigatório, a toda população, o 
uso de máscara nos locais públicos 
e nos privados acessíveis ao público, 
no município de Umuarama”.

O secretário explica que o ideal é 
que a população utilize as máscaras 
o tempo todo, seja nas ruas, no local 
de trabalho e principalmente dentro 
de estabelecimentos comerciais ou 
locais de grande concentração de 
pessoas – onde o uso é obrigatório. 
Pesquisas mostram que o uso de 
máscaras – mesmo de fabricação 
caseira – impede a disseminação de 

gotículas expelidas pelo nariz e boca 
do usuário no ambiente, garantindo 
uma barreira física contra o vírus.

Segundo nota técnica do Minis-
tério da Saúde, a utilização vem 
auxiliando na mudança de comporta-
mento da população e diminuição de 
casos da Covid-19. “Nesse sentido, 
sugere-se que a população possa 
produzir suas próprias máscaras 
caseiras, utilizando tecidos que 
podem assegurar uma boa efe-
tividade se forem bem desenha-
das e higienizadas corretamente”, 
orienta a nota.

MATÉRIA PRIMA
Os materiais mais recomenda-

dos para confecção são tecido de 
saco de aspirador, cotton (composto 
de poliéster 55% e algodão 45%), 
tecido de algodão (como camisetas) 

e fronhas de tecido antimicrobiano. 
“O impor tante é que a máscara 
seja feita nas medidas corretas 
cobrindo totalmente a boca e 
nariz e que esteja bem ajustada 
ao rosto, sem deixar espaços nas 
laterais”, completa.

“Quanto maior a aglomeração de 
pessoas, maior é a probabilidade de 
circulação do vírus. Por isso, o uso 
das máscaras caseiras é importante 
quando há necessidade de desloca-
mento ou permanência em espaço 
com grande circulação de pessoas”, 
reforça o prefeito Celso Pozzobom. 
Já pessoas com síndrome gripal em 
isolamento domiciliar deve usar pre-
ferencialmente máscara cirúrgica. O 
mesmo vale para o cuidador mais 
próximo dessa pessoa, quando esti-
ver no mesmo ambiente.

Recomendação
O uso das máscaras caseiras é mais uma das medidas recomendadas pelo 

Ministério da Saúde, como o distanciamento social, a etiqueta respiratória e higie-
nização das mãos, que visam romper o ciclo da Covid-19. Essas medidas, quando 
adotadas em conjunto, potencializam os efeitos da proteção e por isso devem ser 

adotadas por toda a população.

POPULAÇÃO vem aderindo o uso de mascaras que se transformou em um hábito à mostra pelas 
ruas da cidade

ALEX MIRANDA



07GERAL\ESPLANADAUMUARAMA, 16 DE ABRIL DE 2020 

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

Centro Pop produz 
máscaras caseiras

A Secreta -
r ia Municipal 
de Assistência 
Social também 
e s t á  d i s t r i -
buindo másca-
ras de fabrica-
ção caseira para 
as equipes da 
rede assisten-
cial. O material 
vem sendo pro-
duzido no Cen-
tro Pop, que é 
especial izado 
em atendimento 
à população em 
situação de rua. 
“O pessoal está 
empenhado na 
fabricação das 
máscaras para 
atender reco-
mendação do 
Ministério da 
Saúde e tam-
bém ao decreto 
do município que tornou 
o uso obrigatório”, expli-
cou a secretária Izamara 
Amado de Moura, da 
Assistência Social.

A produção utiliza 
máquina de costura 
cedida pela Associação 
dos Clubes de Mães e 
mão de obra de funcio-
nária do Centro Pop, com 
materiais próprios (tecido 
e TNT). Além dos funcio-
nários da rede de assis-
tência, as máscaras tam-
bém serão distribuídas à 
clientela atendida diaria-
mente pelo Centro Pop.

“Enquanto tivermos 
material para fabricação, 
também vamos distribuir 

para usuários das entida-
des assistenciais, pois a 
prevenção é muito impor-
tante neste momento em 
que os esforços estão con-
centrados na prevenção ao 
coronavírus. Junto com o 
pessoal da Saúde Pública, 
as equipes da Assistência 
Social estão na linha de 
frente no contato com a 
população e os grupos de 
risco”, apontou Izamara.

A secretária informou 
que o Serviço de Convi-
vência do Idoso também 
deve iniciar uma produção 
caseira de máscaras de 
tecido, nos próximos dias, 
para aumentar a oferta na 
rede de assistência social.

EQUIPE do Centro Pop produz máscaras  para preven-
ção ao coronavírus

ASSESSORIA

No chão
O fechamento dos aeroportos 
de Foz do Iguaçu (PR), Porto 
Seguro (BA) e de Fernando de 
Noronha (PE), desde meados de 
março, vai impactar fortemente 
na economia da população a 
partir desta semana. Os setores 
de turismo, eventos e hotelaria 
são os alicerces do comércio 
local e empregabilidade. 
As companhias aéreas que 
operam nos três destinos - 
entre os principais turísticos do 
País - só prometem voos para 
fim de junho, no melhor dos 
cenários. Foz e Porto recebiam 
até dez voos diários - parte deles 
internacionais. Como a Coluna 
publicou, levantamento da Abear 
indica que caíram 95% os voos 
internacionais para o Brasil, e 75% 
os da malha aérea nacional.

Petróleo
A paralisação de todas as 
plataformas de petróleo da 
Petrobras em alto mar vai afetar 
diretamente 360 operários, 
mas o número - calcula a FUP - 
chegará a 10 mil funcionários.

Vem chegando
O presidente Jair Bolsonaro 
e seus principais ministros 
começam a preparar o Brasil 
para a reabertura na primeira 
semana de maio. Estão 
debruçados sobre - e começam 
a divulgar - dados oficiais do 
combate ao covid-19 que lhes 
blindam esse discurso.

Até ele
Até o ministro da Saúde, Luiz 
Mandetta, citou ontem que a 
curva começou a achatar, por 
força popular, claro. A conferir 
os próximos capítulos. 

A conta
A Justiça brasileira vai ficar com 
o saldo da conta depois que 
tudo passar. A enxurrada de 
ações de advogados criminalistas 
usando a pandemia para soltar 
seus clientes - e o afrouxamento 
do peso do malhete entre 
togados - está causando um 
efeito paralelo imediato nas ruas. 

É alto o número de assaltos e 
roubos nas cidades, e os dados 
serão apresentados pelas 
Secretarias de Segurança até o 
fim de maio.

Pratos em casa
Pesquisa Galunion/Instituto 
Qualibest com 1.086 pessoas 
(83% em isolamento social), 
enviada à Coluna, indica 
que 93% fazem seu próprio 
alimento em casa; que os que 
pedem delivery estão mais 
preocupados com a “Higiene” 
e a “Limpeza” do que “Sabor” 
e  “Preço” e optam por 
alimentos que já conhecem, 
como pizzas e hamburguer.  

UnB em alta
O Grupo de Estudos em 
Empresarial e Arbitragem da 
Faculdade de Direito da UnB 
obteve resultado histórico no 
Willem C. Vis International 
Commercial Arbitration Moot, 
deixando a federal entre as 
64 melhores universidades do 
mundo no tema.

Fonseca
Morreu o ex-comissário de 
Polícia do Rio Rubem Fonseca. 
O escritor fica aí, nas estantes. 
E deixa leitores prisioneiros de 
suas boas páginas.

Memória
Aliás, o primeiro romance de 
Fonseca, “Os Prisioneiros”, 
foi lançado pela Editora GRD. 
de Gumercindo Rocha Dorea, 
um integralista, que vive em 
SP, hoje com 95 anos.

Nas rádios
Este repórter estreia 
amanhã como comentarista 
na Rádio Roquete Pinto FM 
(sextas, às 10h) e na Super 
Rádio TUPI FM (sextas, às 
19h) do Rio de Janeiro.
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TCE-PR extinguiu o processo de licitação do Estacionamento Rotativo
A Prefeitura de Umuarama infor-

mou ao Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná que anulou a concorrência 
nº 5/2019. A licitação, que objetivava 
conceder a exploração do serviço 
público de estacionamento rotativo 
no município, estava suspensa por 
força de medida cautelar emitida pelo 
TCE-PR em agosto do ano passado.

A decisão foi tomada pelos con-
selheiros ao julgarem procedentes 
argumentos apresentados pela DAC 
Serviços de Estacionamento Ltda. em 
Representação da Lei nº 8.666/1993 
(Lei de Licitações e Contratos) inter-
posta a respeito do certame.

Na ocasião, a interessada apon-
tou que o edital não apresentava 
um índice de reajuste da tarifa – o 
que estaria afrontando os disposi-
tivos da Lei nº 8.987/1995 (Lei de 
Concessões) e da Lei de Licitações 
– e continha disposições que con-
trariavam pontos da Lei Municipal 
nº 3.398/2008, a qual instituiu o 
sistema de estacionamento rotativo 
pago em Umuarama.

DEZ HORAS NA VAGA
Segundo a representante, 

enquanto o instrumento convoca-
tório previa que o condutor res-
ponsável por veículo estacionado 

Ausência de regra de reajuste comprometeria a concessão

irregularmente deveria pagar um 
preço público com valor progres-
sivo, o texto legal e sua respectiva 
regulamentação, feita pelo Decreto 
nº 137/2009, estipulam que a 

importância a ser despendida para 
regularizar a situação do motorista 
seria equivalente ao custo por dez 
horas de estacionamento na vaga 
onde a infração foi cometida.

Para os membros do Tribunal Pleno 
do TCE-PR, a alegada ausência de regra 
clara sobre o reajuste da tarifa pode-
ria, no futuro, comprometer a correta 
execução da concessão, em função do 
possível prejuízo ao equilíbrio econômi-
co-financeiro do contrato. Já em relação 
à aparente oposição entre itens do 
edital e normas legais municipais, foi 
frisado que o texto legal e sua regula-
mentação devem prevalecer.

Com a anulação da disputa defi-
nida pela própria prefeitura, o relator, 

Comércio ficou sem sistema rotativo durante o final de ano
Extinção do 
processo
E nota a assessoria de imprensa do 
Poder Executivo informou que o 
TCE-PR extinguiu o processo em que 
havia suspendido a licitação do esta-
cionamento rotativo em Umuarama, 
depois que a Prefeitura informou à 
Corte a anulação da concorrência nº 
5/2019, por iniciativa da Secretaria da 
Procuradoria-Geral do município. A 
licitação estava suspensa por força de 
medida cautelar emitida pelo TCE-PR 
em agosto do ano passado. Com a 
anulação da disputa definida pela Pre-
feitura, o relator, conselheiro Durval 
Amaral, manifestou-se pela extinção 
do processo e teve o voto unânime 
dos demais membros do órgão cole-
giado da Corte. O município optou 
pela anulação da disputa para finalizar 
o processo e poder lançar um novo 
edital com os ajustes necessários e a 
correção dos vícios apontados pelo TCE-
-PR, a fim de realizar nova concorrência 
pública. O edital está em fase de revisão 
e será publicado nos próximos dias.

Houve a cogitação da instalação 
de um sistema temporário de esta-
cionamento rotativo durante o período 
de vendas de final de ano no centro 
de Umuarama pela Prefeitura, acom-
panhado pela Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola (Aciu), mas não 
foi possível sua implantação.

O modelo chegou a ser elabo-
rado com o intuito de restabelecer 

a rotatividade no uso das vagas de 
estacionamento para auxiliar o comér-
cio local e atender melhor aos consu-
midores às vésperas de Natal.

Porém, a proposta encontrou resis-
tência de vereadores e outros segmen-
tos, especialmente por conta da impos-
sibilidade de regularização da multa.

Por esses motivos, a instalação 
do sistema foi sistema foi abortada.

conselheiro Durval Amaral, manifes-
tou-se pela extinção do processo e 
pela emissão de comunicação à Coor-
denadoria de Acompanhamento de 
Atos de Gestão (CAGE) do Tribunal, 
para que acompanhe eventual novo 
edital de licitação com o mesmo obje-
tivo em Umuarama, “especialmente 
no que diz respeito à elaboração de 
planilha de custos e à definição de 
critérios de reajuste de tarifa”.

DECISÃO
Seguindo o mesmo entendimento 

adotado pela instrução da Coordena-
doria de Gestão Municipal (CGM) do 
TCE-PR e pelo parecer do Ministério 
Público de Contas (MPC-PR) sobre o 
caso, os demais membros do órgão 
colegiado da Corte acompanharam, 
por unanimidade, o voto do rela-
tor, na sessão de 11 de março. A 
decisão está contida no Acórdão nº 
612/20 - Tribunal Pleno, veiculado 
no dia 18 do mesmo mês, na edição 
de número 2.261 do Diário eletrô-
nico do TCE-PR (DETC)

Sistema implantado
Instituído em dezembro de 2009 

em Umuarama, o Estacionamento 
Rotativo Zona Azul era gerido pela 
empresa Caiuá Assessoria, vence-
dora de licitação feita pela adminis-
tração pública na ocasião.

No início o sistema foi implan-
tado em sete avenidas e cinco 
ruas do centro de Umuarama e os 
motoristas tinham o tempo contro-
lado para estacionar seus veículos 
e carros, camionetas e caminhões 
pagavam R$ 1,00 por hora parado 
em vaga delimitada, com a possi-
bilidade de usar a mesma vaga por 
duas horas com o preenchimento 
dos car tões devidos. Motos paga-
vam a metade.

Inicialmente eram 2.356 vagas 
dispostas no regulamento, entre 
elas 113 para idosos, 14 para 

farmácias e 35 para pessoas com 
deficiência. O sistema era fiscali-
zado pela Umutrans.

Rescisão de contrato
Em abril do ano passado, a Prefeitura de Umuarama, sob a administração 

de Celso Pozzobom, rescindiu unilateralmente o contrato de estacionamento 
rotativo da Zona Azul com a empresa Caiuá Assessoria, Consultoria e Pla-
nejamento Ltda que tinha vigência até outubro daquele ano. A decisão de 

Pozzobom foi tomada após o Município notificar a Caiuá (em fevereiro) para 
não mais emitir Aviso de Irregularidade e a empresa se recusar a suspender 
as notificações. A justificativa do Município é que o Tribunal de Justiça anu-
lou parcialmente uma cláusula do contrato original, que previa a cobrança, 
atendendo parcialmente pedido feito em ação civil pública pelo Ministério 

Público em 2011. A decisão do TJ havia sido confirmada pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) em dezembro de 2018, mas ainda não havia transitado em jul-
gado, ou seja, não cabia recurso. Segundo o Município, a decisão judicial tem 

aplicabilidade imediata, independente de não ter transitado em julgado.

CENTRO comercial de Umuarama sempre cheio de veículos estacionados. Para os motoristas encontrar uma vaga 
disponível é raridade
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Depen flagra arremesso de 
droga para dentro da cadeia

Agentes do Depar tamento de 
Execuções Penais (Depen) de 
Umuarama apreenderam no final 
da noite da terça-feira (14), um 
adolescente que tentava arre-
messar objetos para o interior 
do cadeião. Outro suspeito que 
acompanhava o jovem, conse-
guiu fugir.

Segundo os agentes, a des-
cober ta aconteceu por volta 
das 23h50, quando o garoto 
e o comparsa foram flagrados 
aos arredores do complexo car-
cerário. Eles notaram a movi-
mentação suspeita da dupla 
pelo pátio da delegacia e resol-
veram verificar.

Quando tentaram a aborda-
gem o comparsa saltou pelo 
por tão do Inst i tuto Médico 
Legal (IML) que fica nos fundos 
do complexo, e fugiu. Com o 
adolescente apreendido foram 
encontradas 953 gramas de 

Dengue já matou 105 no PR desde agosto de 2019
A Secretaria de Estado da Saúde 

confirmou em boletim epidemioló-
gico mais 27 óbitos por dengue, 
que estavam em investigação. As 
mortes ocorreram desde o início 
de fevereiro, mas somente nos últi-
mos dias tiveram a conclusão da 
causa definida como dengue.

Os dados do boletim semanal 
mostram 114.711 casos confirma-
dos da doença no período, 12% a 
mais que o boletim anterior, que tra-
zia como total 102.427. Em todas 
as 22 regionais de saúde já há 
casos confirmados. No total, 333 
municípios registraram pessoas com 
a doença. Isso representa 83% dos 
municípios paranaenses.

Alerta
Em situação de alerta estão 31 municípios paranaenses e Umuarama é um 

deles, além de três que entraram esta semana para a lista: Santo Antônio do 
Sudoeste, Kaloré e Ribeirão Claro. Em Umuarama a Secretaria de Saúde registrou 

uma morte por dengue em 6789 notificações, sendo que destes, 1940 casos foram 
descartados 3089 são considerados suspeitos e 1766 estão confirmados. A epide-

mia por dengue se espalhou por 195 cidades do Estado.

“Reafirmamos que a dengue é 
um dos principais focos de atenção 
da Vigilância do Estado. A doença 
mata e combate-la é uma respon-
sabilidade de todos”, afirma o 
secretário da Saúde, Beto Preto. 
“Os criadouros do mosquito estão 
nas residências e a melhor forma 
de acabar com a transmissão é a 
retirada mecânica destes focos. 

Um a um eles devem ser elimi-
nados. Convocamos a todos para 
este combate”, afirmou.

COMPARAÇÃO
A diferença entre o período 

anterior de 2018/2019 mostra um 
incremento de 3.475% no número 
de casos, ou seja, 111.503 a mais 
em comparação ao mesmo período 
do ano passado.

maconha, 5 tele-
fones celulares e 
um carregador.

As tentat ivas 
de arremessos de 
objetos (principal-
mente celulares) e 
de drogas para o 
interior da cadeia de 
Umuarama aumen-
taram muito nas 
últimas semanas. 
Um dos motivos é 
que devido à pande-
mia da Covid-19 as 
visitas aos detidos 
foram suspensas e 
a entrega de saco-
las interrompida. 

O  D e p a r t a -
mento Penitenciá-
r io (Depen) e a 
Polícia Civil che-
garam a instalar 
sensores de barreira e alarme 

DROGA e telefones celulares foram apreendidos com 
adolescente

DIVULGAÇÃO

sonoro na área do campo de 
futebol, ao lado da cadeia.
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Seu bom senso o está guiando na 
direção certa. Alguns chamam isso de 
sorte, seja racional. Descarte certos 
hábitos que não estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia rever seus hábitos 
alimentares.

Você vai precisar esclarecer alguns 
fatos antes de tomar uma decisão 
que envolva compromisso. Influências 
planetárias lhe beneficiam e estimulam 
seu estado de ânimo. Você está indo na 
direção certa.

G
êm

eo
s Suas iniciativas terão repercussões 

positivas. Você está preparado para 
enfrentar obstáculos, a moral é boa 
ao seu redor e você será eficaz com 
resultados tangíveis.

C
ân

ce
r

Não hesite em expressar seus pontos 
de vista, eles vão sempre ser realis-
tas. Você está abusando da sorte sem 
perceber. Você precisa de repouso e 
exercício, então pratique um esporte.

O esforço que você fizer hoje não será 
em vão. Procure apoio das pessoas 
que lhe rodeiam. Cuide de si mesmo e 
mantenha uma dieta equilibrada. Você 
precisa comer mais vegetais, já que 
está carente de alguns nutrientes.

Sua honestidade será explosiva, 
mas vai fazer você se aproximar das 
pessoas mais sinceras que conhece. 
Não tente desesperadamente desco-
brir detalhes sem importância. Você 
está nervoso porque está cansado, 
descanse!

Você vai decididamente banir as suas 
preocupações para tirar o máximo da 
vida, tanto quanto possível. Deixe que 
outras pessoas entrem na sua vida! Você 
involuntariamente pressiona demais. 
Você precisa de repouso e exercício, 
comece uma atividade esportiva.

E
sc

o
rp

iã
o Você está absorvido em suas obriga-

ções, mas não se entregue totalmente 
a elas. Você vai ter que se esforçar para 
ter algum tempo para si mesmo. Sua 
disposição reflexiva está pedindo que 
você, com toda razão, tire tempo para 
relaxar e pense muito cuidadosamente 
sobre as coisas.

O ambiente estará alegre e harmonioso. 
Você não ficará decepcionado com aque-
les que o rodeiam e festividades estão 
próximas. Você está cada vez mais em 
forma e ficará satisfeito com seus esfor-
ços. Reduza o consumo de doces, eles 
não são a recompensa ideal.

C
ap

ri
có

rn
io Você tende a se esquivar das verdades 

físicas e das restrições administrativas. 
Este não é o momento de lidar com 
isso. O aumento de energia poderia 
transformar a irritabilidade, especial-
mente se você não mudar certos maus 
hábitos.

A
q
u
ár

io

Se você se prender aos seus valores, 
você terá o melhor dia de todos, não 
dê ouvidos a ninguém. Uma vida equi-
librada está ao seu alcance. Pense 
antes de reagir às coisas, isso funciona. 
Seu ponto de vista é a fonte.

Existem escolhas e acordos a serem 
feitos sem mais espera. Você está 
pronto! Você está precisando deses-
peradamente de um feriado e de 
algum tempo sozinho para poder fazer 
um balanço.

N  o  velas
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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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Malhação 

Clara e MB tiram satisfa-
ções com Lica e Felipe. Tina 
enfrenta Telma. Fio e Jota 
discutem por causa de Ellen. 
Roney e Josefina não conse-
guem se entender. Benê beija 
Guto. Fio dança com Ellen, e 
Jota os observa. Keyla vai à 
escola com Tonico e Tato, e 
K2 reage com despeito. Dóris 
flagra Fio falando com Ellen 
sobre o aplicativo que colocou 
nos celulares durante a festa. 
Keyla garante a Dóris que não 
perderá o ano escolar. 

Novo Mundo
Leopoldina reclama das 
traições de Pedro. Domitila 
pede para ir com Chalaça ao 
Rio de Janeiro. Pedro conta 
para Piatã que Joaquim está 
vivo. Wolfgang ensina Diara e 
Elvira a se portarem à mesa. 
Cecília deixa o convento e 
pede à Madre para visitar 
Amália. Pedro fala para Tho-
mas que Anna foi embora 
com Joaquim. Jacira ques-
tiona Anna sobre seus senti-
mentos por Joaquim. Thomas 
chora por causa de Anna. Joa-
quim e Anna se amam. Cha-
laça salva Domitila e manda 
prender Felício. 

Totalmente demais 
Jonatas não gosta de ver 
Arthur com Eliza. Cassandra 
faz um ensaio fotográfico, e 
Adele decide inscrevê-la no 
concurso. Jonatas se ofe-
rece para ir com Eliza visitar 
a Excalibur. Eliza aceita a 
proposta de Arthur. Carolina 
gosta do trabalho de Rafael 
e se interessa em agendar 
uma reunião com o fotógrafo. 
Rafael tira fotos de Eliza. 
Eliza faz um jantar especial 
para ela e Jonatas.

Fina Estampa
Baltazar vê Tereza Cristina 
passar mal e a confor ta. 
Antenor tenta ajudar a 
mãe, mas não consegue. 
Teodora fica indignada ao 
saber o que Wallace sen-
tiu durante a luta. Esther 
decide ir para Itaipava, 
e Paulo fica contrariado. 
Renê chega à casa de Gri-
selda, que se envergonha de 
seu estado. Tereza Cristina 
discute com Renê. Antenor 
sente vergonha de Patrícia. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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EASF
PALMARES

CRMAGUIA
POEIRAJF

IMGCÃO
BPAREO

FILTRAGEM
IDASMOFO

OBCASAL
FALASRH

FURARCIA
METBOND
ADIVINHA

GRAMINEAS

O quilom-
bo de
Zumbi

(Hist. BR)

Aviso
comum em
ambientes
fechados

Registro 
necessário
ao médico

(sigla)

Animal-
símbolo
dos EUA

Processo
que torna

a água
potável

Enchar-
cadas

"Bom Dia 
& (?)",

programa
infantil

As plantas
mais co-
muns nos
campos

Ter o sabor
do fel

Finaliza
orações

Início da 
viagem (pl.)

Olavo
Bilac,
poeta

Item do
texto tea-
tral (pl.)

Esburacar
Decifra

uma
charada

Veste da
havaiana
Língua
de fogo

Grama
(símbolo)

Pontos
(abrev.)

Par de na-
morados
Língua
romana

Sinal de
umidade
Carro, 

em inglês

Dispõe de
James (?),
o agente
007 (Lit.)

Forma do
funil

Bianca 
(?), atriz

Macho
da cadela
Folhagens
de plantas

Jussara 
Freire, atriz
Privados
da visão

Narrativa
lendária
Sílaba de

"rufar"

Dois ingre-
dientes 
do tutu

Esperto (gír.)

Sujeira da
mobília
Tipo de

leite

3/car — crm. 4/saga. 5/furar. 9/gramíneas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

ZOOM
CARLA REGINA MOREIRA FRASQUETTE  ganha o zoom da coluna 
desta quinta-feira (16) para receber os parabéns pelo aniversário, 

comemorado  hoje e preenchendo esta  semana tão importante de sua 
vida. Ela é empresária do ramo hoteleiro e presidente do Conselho da 

Mulher Empresária da ACIU

O amor é pacien-
te, o amor é bon-
doso. Não inveja, 
não se vangloria, 
não se orgulha. 
Não maltrata, 

não procura seus 
interesses, não 

se ira facilmente, 
não guarda ran-
cor. O amor não 
se alegra com a 
injustiça, mas 
se alegra com 

a verdade. Tudo 
sofre, tudo crê, 

tudo espera, tudo 
suporta. 

(1 Coríntios 
13:4-7)

HAPPY DAY
Hoje é dia de cumprimentos para 

Michael Figueira Lemes, Bernadete Del 
Mônaco, Leila Patricia Barnabé, Vanio 
Pressinate, Lindamara Correa Pugas,  e 
Ruben Ramires Antunes de Souza. Da 

coluna: felicidades.

LIVE
As redes socais estão em alta e até Roberto Carlos está 
programando uma live para o fim de semana. A dúvida é 
sobre a quarentena e equipe -,  pois o Rei é do grupo de 

risco e para a live ser perfeita é preciso uma equipe maior e 
Rei teme não seguir os cuidados. Vamos aguardar!.

LUCI LEMES
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SEGUNDA TEMPORADA
O Ministério do Turismo lançou, na última esta terça-feira 
(07.04), a campanha “Não cancele, remarque!”, que busca 
orientar os turistas sobre a importância de não cancelar, 

apenas adiar, as viagens e pacotes turísticos nesse momento 
de pandemia causada pelo novo coronavírus. As peças publi-
citárias vão aparecer, nos próximos 45 dias, em vários sites 
e redes digitais em formatos de cards, vídeo e animação. A 

campanha solicitada pelo ministro Marcelo Álvaro Antônio se 
soma às várias ações adotadas pelo MTur para enfrentar os 

impactos causado no setor pela Covid-1.  

 ON LINE
Através da parceria entra a Associação 

Comercial, Industrial e Agrícola (Aciu) e 
o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (Sebrae), empresários 
podem obter consultorias gratuitas com 

especialistas em marketing digital, finanças 
e tributos. Como recomenda o bom senso 
em tempos de pandemia de coronavírus, 
de forma online. O serviço disponibilizará 
50 horas de consultoria em Umuarama. “O 

Fale com um Especialista está ao alcance de 
quem tem um negócio, seja como micro-

empreendedor individual ou microempresa. 
O atendimento se dá de duas formas: ele 

pode ser feito pelo chat ou pelo formulário. 
No caso do formulário, o cliente recebe 
a resposta no seu e-mail, sem limite de 

perguntas”, explica a consultora do Sebrae, 
Jane Queiroz. “São muitas as demandas 

empresariais na atual crise e as consultorias 
gratuitas online, momentaneamente duas, 

vêm em bora hora”, avalia o diretor setorial 
de desenvolvimento profissional da Aciu, 

Kenny Gonçalves , vice-presidente do Con-
selho do Jovem Empresário (Conjove). Os 

interessados devem entrar em contato pelo 
telefone (44) 3621-6700.

PAI & FILHO
Clóvis Bruno e Clóvis Bruno Filho -, o Clóvinho do Boticário ganha a 
legenda especial de hoje só para lembar que amor é tudo na vida. Pai 
e filho em sintonia num recente evento no Metropolitan. Uma noite de 
bons encontros que antes era rotina. Hoje estamos mais saudosos dos 

nossos eventos, em família. Fica o registro

PORTAL CIDADE
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COBALT 1.4 LTZ ..................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 37.900,00
COBALT 1.8 LTZ AT ............................................16/17 ............... AZUL.............................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900,00
CRUZE SPORT6 1.8 LT ......................................13/14 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 46.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .......................17/17 ............... VERMELHO ................COMPLETO, AUT, COURO, TS ............... R$ 84.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .......................................14/14 ............... PRATA ...........................COMPELTO, AUT, COURO ...................... R$ 48.900,00
CRUZE SEDAN 1.8 LT .......................................15/15 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 54.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 74.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ...............................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 74.900,00
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$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ..........................17/18 ............... PRETO ..........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................16/17 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO .........................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 86.900,00
FORD KA 1.0 SE ..................................................19/20 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 41.900,00
FOX 1.0 ..................................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 33.900,00
HARLEY DAVIDSON V-ROD 1.250CC .........13/13 ............... PRETO ..........................COMPETO .................................................... R$ 37.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 35.900,00 
MALIBU LTZ .........................................................13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 63.900,00
ONIX 1.4 ACT  .....................................................16/17 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 53.900,00
ONIX 1.4 LTZ........................................................16/16 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 43.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT .................................................18/19 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ...................... R$ 59.900,00
PRISMA 1.0 LT .....................................................14/15 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 35.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ............................................16/17 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 49.900,00
PRISMA 1.4 LT .....................................................18/19 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ..................................................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO .................................................. R$ 51.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. ...........................................16/17 ............... VERMELHO ................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 49.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ..........................................17/18 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 94.900,00
SPIN 1.8 ACT AT .................................................17/18 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 57.900,00
TOYOTA SW4 SRV 4X4 .....................................13/13 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, COURO ....................R$ 124.900,00
TRACKER 1.8 LT AT ............................................15/16 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT ....................................... R$ 57.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT .........................................15/15 ............... PRATA ...........................COMPLETO, AUT, TS ................................. R$ 62.900.00
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NOTÍCIAS DA

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

Em sua campanha de pós-graduação 2020, 
modalidade lato sensu, a Unipar está ofertando 

mais de cem cursos de especialização. São opções 
em todas as áreas do conhecimento, tudo com 
intuito de atender as demandas do mercado de 
trabalho, que está cada vez mais exigente, e as 
perspectivas dos profissionais, que buscam o 

aprimoramento dos conhecimentos adquiridos no 
curso superior.

Somente em Umuarama (Unidade-Sede) são mais 
de 30 cursos. Aos graduados em Engenharia Civil, 
Arquitetura e Urbanismo e áreas afins, como os 
tecnólogos em Construção Civil, uma das opções 
é a pós-graduação em Estruturas de Concreto e 

Fundações. 
O curso tem como intuito capacitar os 

profissionais para atuar no campo de projeto de 
estruturas de concreto para edificações, aplicando 

as técnicas de concepção de projeto estrutural, 
dimensionamento, verificação e detalhamento 

com base nas normas técnicas vigentes.
Outro diferencial do curso é sua matriz curricular, 

que foi planejada com um projeto pedagógico 
moderno e dinâmico, voltado para atender as 

exigências do MEC. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Estruturas 
de Concreto e Fundações

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

Outro diferencial da pós-graduação da Unipar 
é o programa de fidelização, um investimento 
da Reitoria para incentivar seus ex-alunos e os 

formandos a prosseguir os estudos, concedendo 
descontos na mensalidade.

Programa de Fidelização   

Mesa redonda
na Unipar

Desde que o Ministério da 
Saúde lançou medidas para dimi-
nuir a velocidade de transmissão 
do coronavírus, a Unipar segue 
à risca e vai além, com ações 
colaborativas. Entre elas estão 
as voltadas à difusão de infor-
mação. Em parceria com o curso 
de Medicina, a Diretoria Execu-
tiva de Gestão da Educação a 
Distância promove uma série 
de mesas-redondas on-line com 
especialistas e transmite ao 
vivo em seus canais de comu-
nicação; todas com acesso gra-
tuito para estudantes e outras 
pessoas da comunidade.

Hoje (16), vai para o ar a ter-
ceira da série, que vai abordar 
‘Aceleração de mudanças a par-
tir da crise da Covid-19: pers-
pectivas econômicas, sociais, 
sanitárias e tecnológicas’, sob 
a mediação da professora dou-
tora Isabel Gozer.

Os convidados são os pro-
fessores José Luiz Borsatto, 
representando a área gestão, 
Jorge Antônio Vieira, filosofia, 
Vicente Gasparini, economia, 
Heiji Tanaka, história, e Gui-
lherme Derenusson, médica. 
“Nossa intenção é ampliar o 
debate, levando também para 
o contexto socioeconômico, 
histórico, ético e o das mudan-
ças previsíveis que vêm daqui 
para a frente”, avisa a profes-
sora Isabel.

“Refletirmos sobre estra-
tégias pontuais que possam 
amenizar essa cr ise é tão 
impor tante quanto os planos de 
contingência do alastramento 
da doença”, destaca, atentando 
para o principal questionamento 
aguardado: que lições vamos 
tirar disso tudo?
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Pacote Econômico 
para preservar empregos: 
R$ 1 bilhão

Pacote de Apoio Social: 
R$ 400 milhões

Merenda Escolar
entregue em casa

362 profissionais da saúde 
contratados

Ampliação da capacidade
para quase 1.000 leitos 
de UTI para pacientes 
de COVID-19

Tarifa Social de Energia: 
estendida para 217,5 mil
famílias

Conta de água e prestação 
da COHAPAR: + 90 dias

AÇÕES DO GOVERNO

Veja mais ações em coronavirus.pr.gov.br

O governo do paraná
está agindo para cuidar
dos paranaenses.

Paraná - coronavírus
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