
,24/04/2020
Edição 2531 - Ano VIII

UMUARAMA

Casos confirmados de 
dengue chegam a
 1.878 registros em 
Umuarama 
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Governador sanciona lei que 
proíbe corte de luz, água e gás
O fornecimento de luz, água e gás não poderá ser interrompido no Paraná enquanto 
durar a pandemia de coronavírus no Estado. Além disso, fica proibida a cobrança de 

taxas adicionais por parte dos planos de saúde para o atendimento de pacientes com 
covid-19, bem como estabelecimentos de saúde da rede privada não podem recusar 

pessoas com suspeita da doença. l Pág. 3

Com investimento de 
R$ 1,8 milhão, Sanepar 
leva esgoto a 
cinco bairros 

Saúde registra aumento 
de casos suspeitos de 
coronavírus 
em Umuarama 

CPI do Transporte
 Vereadores integrantes da comissão que avalia o contrato de concessão firmado entre a prefeitura e a 
Viação Umuarama, para prestação de serviços de transporte coletivo, apresentará na próxima quinta-
feira o relatório da investigação, que será votado. Os trabalhos começaram no dia 24 de setembro e 

foram encerrados ontem, sete meses depois. l Pág. 6
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Análise de títulos
O Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR) negou registro 
ao ato de admissão de Bruna Larissa de Oliveira Sossai, 
aprovada em primeiro lugar em teste seletivo para 
contratação temporária de psicóloga realizado em 2017 
pela Prefeitura de Douradina. Ela é filha do atual gestor, 
João Jorge Sossai (gestão 2017-2020). Em seu voto, o 
relator do processo, conselheiro Fabio Camargo, considerou 
que a nomeação da profissional ofendeu os princípios 
constitucionais da impessoalidade e da moralidade, tendo 
em vista que o único critério adotado no procedimento 
seletivo foi meramente subjetivo: a análise de títulos.

Votação unânime
O conselheiro Fabio Camargo 
defendeu ainda o registro 
das demais admissões 
provenientes do mesmo 
processo administrativo, 
que também contemplou 
os cargos de farmacêutico, 
fisioterapeuta e nutricionista. 
Os demais membros do 
órgão colegiado do TCE-
PR acompanharam, de 
forma unânime, o voto 
do relator, na sessão de 
9 de março. Cabe recurso 
contra a decisão.

Multa ao pregoeiro
O pregoeiro responsável pela licitação, Wesley Celestino 
da Silva, foi multado em R$ 4.264, valor válido para 
pagamento em abril. O certame questionado teve como 
objeto o registro de preços para contratações futuras e 
parceladas de serviço de reprografia. A representante 
alegou que foi desclassificada de forma irregular, pois 
o edital da disputa não poderia ter a exigência do CRCF 
como parâmetro de regularidade fiscal.

Anulação do pregão
O Ministério Público de Contas (MPC-PR) lançou parecer 
expondo que um novo processo licitatório traria mais despesas 
ao município. Por isso, se manifestou pela aplicação de multa 
ao pregoeiro e pela determinação para as próximas licitações.O 
relator do processo concordou integralmente com o parecer 
ministerial e justificou que a anulação do pregão traria mais 
prejuízos do que benefícios à administração municipal. O relator 
também frisou a falha do pregoeiro em razão de exigência 
ilegal no edital, que teve potencial de diminuição da 
competitividade do certame. Cabe recurso contra a decisão.

Regularidade fiscal
O TCE determinou que, 
nas próximas licitações que 
realizar, o Município de 
Iporã não exija o Certificado 
de Registro Cadastral de 
Fornecedor (CRCF) para 
fins de comprovação de 
regularidade fiscal dos 
concorrentes. A decisão é 
decorrente da Representação 
da Lei de Licitações e 
Contratos interposta pela 
Copy Smile, contra o Pregão 
Presencial nº 19/2019 
lançado pelo município.
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Governador sanciona lei que 
proíbe corte de luz, água e gás

O fornecimento de luz, água e 
gás não poderá ser interrompido 
no Paraná enquanto durar a pan-
demia de coronavírus no Estado. 
Além disso, fica proibida a 
cobrança de taxas adicionais por 
par te dos planos de saúde para 
o atendimento de pacientes com 
Covid-19, bem como estabeleci-
mentos de saúde da rede privada 
recusarem pessoas suspeitas de 
terem contraído a doença.

A medida atende projeto de 
lei número 167/2020, assinado 
por todos os deputados esta-
duais. A lei foi sancionada pelo 
governador Ratinho Jr ontem 
(23), no Palácio Iguaçu.

O governador destacou que a 
lei atende especialmente a popu-
lação mais vulnerável do Estado, 
sem esquecer também dos peque-
nos e médios varejistas e explicou 
que estão enquadradas no benefí-
cio famílias com renda de até três 
salários mínimos (R$ 3.135) ou 
até meio salário mínimo por pes-
soa (R$ 522,50); pessoas com 
mais de 60 anos; com coronavírus, 
doenças graves ou infectocontagio-
sas; com deficiência; trabalhadores 
informais; comerciantes enqua-
drados como micros e pequenas 
empresas, além de microempreen-
dedores individuais.

Ratinho Jr destaca ainda que o 
Estado vai regulamentar o paga-
mento parcelado das dívidas gera-
das durante o período. “É uma 
medida muito importante que só 
reforça a preocupação do Governo 
com a área social, principalmente 
com as famílias mais humildes. O 
Estado tem se dedicado muito a 
amenizar o impacto de toda essa 
questão econômica decorrente da 
pandemia”, afirmou.

Comércio e indústrias
Ainda com base na lei, os estabelecimentos comerciais e industriais passarão 

a ter a obrigação de esterilizar equipamentos, especialmente balcões, máquinas 
de pagamento, comandas, carrinhos e cestas de compras, visando a prevenção de 
doenças contagiosas.Quem não cumprir as determinações estará sujeito à multa 
de até 500 UPF/PR (Unidade Padrão Fiscal do Paraná). Com base na UPF/PR de 

abril de 2020, os valores ultrapassam R$ 50 mil.

PARCERIA
Para ele, a nova lei demonstra 

o trabalho em conjunto de todos os 
Poderes do Paraná em busca de 
alternativas viáveis à população no 
enfrentamento ao coronavírus. “A 
Assembleia Legislativa tem nos aju-
dado muito neste momento, apoiando 
no planejamento e na execução das 
ações. União para fazer com que a 
questão seja menos difícil para todos 
os paranaenses”, disse Ratinho Jr.

PALAVRA DO AUTOR
Autor do projeto, deputado Fer-

nando Francischini ressaltou que a 
medida contribui com outras ações 
adotadas pelo Executivo e mencio-
nou que tanto Sanepar quanto a 
Copel já tinham a orientação por 

parte do Governo de não restringir 
neste momento de pandemia o for-
necimento de água e luz para as pes-
soas com mais dificuldades.

“Nessas horas de dificuldade 
é que precisamos cuidar das pes-
soas que mais precisam do Estado. 
E o Governo, ao fazer valer essa 
lei, mostra toda sua sensibilidade”, 
afirmou Francischini. “Milhões de 
paranaenses terão mais segurança 
com essa proteção legal”. O par-
lamentar mencionou, ainda, as 
outras ações do Estado de forte 
impacto para a sociedade, como 
a distribuição da merenda escolar, 
apoio a caminhoneiros e repasse 
de cestas básicas, entre outras 
intervenções pontuais.

O autor do projeto, deputado Francischini ao lado do Governador Ratinho Jr que sancionou a lei

G
E
R

A
LD

O
 B

U
B

N
IA

K
/A

E
N



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 24 DE ABRIL DE 2020

Dengue chega
aos 1878 casos

Os números de 
casos confirma-
dos em Umuarama 
chegaram a 1878, 
segundo boletim 
divulgado ontem 
(quinta-feira, 23) 
pe l a  Sec r e ta -
ria Municipal de 
Saúde. Na quar-
ta-feira (22) eram 
1869, ou seja, 
em um dia foram 
confirmados mais 
9 casos na cidade. 
N o  e n t a n t o , 
segundo o docu-
mento, há 3666 
casos suspeitos, 
ou seja, registros 
de pacientes que 
aguardam confirmação 
de exame laboratorial.

De acordo com a 
Secretaria de Comuni-
cação (Secom) a Secre-
taria de Saúde realizou, 
somente em abril deste 
ano, mais de 2534 exa-
mes de pacientes com 
suspeita de dengue. 
Todos passaram pelo 
Ambulatório de Agravos, 
um tipo de central de tria-
gem montado somente 
para acompanhar o 
avanço dos casos de 
dengue em Umuarama. 
O ambula tó r io  f i ca 
situado no Centro Cívico, 
em frente à Câmara 
Municipal e lá são feitos 
exames e diagnósticos 
de pessoas com sinto-
mas da doença.

Os registros de casos 
confirmados de den-
gue só são incluídos no 
boletim quando os resul-
tados conclusivos são 

AGENTES de Saúde e atiradores fizeram um arrastão 
contra a dengue no São Cristóvão

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

descobertos através dos 
resultados dos exames. 
No mesmo sentido, o 
boletim apresenta 2176 
casos descar tados e 
7720 notificações (que 
englobam todas as esta-
tísticas: descar tados, 
confirmados e suspeitos).

Algumas ações estão 
acontecendo em bairros 
onde há registro de mais 
casos. Na quarta-feira, 
por exemplo, as equipes 
da Secretaria de Saúde, 
acompanhadas e apoia-
das por atiradores do Tiro 
de Guerra de Umuarama, 
zeram um mutirão de lim-
peza e orientações no 
Jardim São Cristóvão. Na 
última segunda-feira (20) 
a mesma ação aconteceu 
no Parque Jabuticabeiras 
e outras da mesma natu-
reza estão programadas 
para acontecer posterior-
mente em outros bairros 
do município.

Sem cortes
O governador Ratinho Junior 
sancionou a lei que proíbe 
o corte de luz, água e gás. O 
fornecimento desses serviços 
não poderá ser interrompido 
no Paraná enquanto durar 
a pandemia de coronavírus. 
Além disso, fica proibida a 
cobrança de taxas adicionais 
por parte dos planos de 
saúde para o atendimento de 
pacientes com covid-19.

Ação conjunta
O deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
acompanhou a sanção do 
governador Ratinho Junior 
ao projeto de lei de autoria 
dos 54 deputados estaduais: 
“É uma das ações que os 
deputados estão fazendo 
para mitigar o impacto da 
pandemia do coronavírus. 
Neste momento, temos 
que proteger a vida e 
cuidar, especialmente, 
dos mais pobres, daqueles 
que precisam da ação 
imediata do governo. Neste 
sentindo, Assembleia e 
governo trabalham de 
forma conjunta, unidos na 
proteção dos paranaenses”.

Agentes de segurança
O ministro Sergio Moro 
(Justiça) anunciou a compra 
de R$ 70 milhões em 
equipamentos de proteção 
e material de higiene para 
agentes de segurança. 
“Os agentes de segurança 
ocupam a linha de frente na 
luta contra o coronavírus e 
ficam expostos. Temos visto 
diversos estados nos quais 
os agentes têm se afastado 
devido à contaminação. Eles 
têm que ter prioridade”.

Crédito especial
O deputado Ricardo Barros 
(PP) destacou a aprovação 
do programa especial 

de crédito para micros 
e pequenas empresas. 
“Precisamos contribuir com 
as empresas atingidas pela 
pandemia. Os recursos 
do Programa Nacional de 
Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte 
são dos próprios bancos 
participantes que contarão 
com garantida do governo 
de até R$ 15,9 bilhões”.

Eleições municipais
A pandemia do novo 
coronavírus ainda não 
abalou o calendário das 
eleições municipais deste 
ano nem as regras e 
condições para a disputa. 
A maioria dos partidos e a 
Justiça Eleitoral defendem 
que, se as eleições forem 
adiadas (a data oficial é 
4 e 25 de outubro, em 
primeiro e segundo turnos), 
que sejam por um curto 
período, evitando assim o 
prolongamento do mandato 
de prefeitos e vereadores 
eleitos em 2016.

Eleições II
O fundo eleitoral, de R$ 2 
bilhões, também permanece 
por ora reservado para a 
campanha dos candidatos, 
como defendem os 
principais partidos, e não 
para uma nova função, 
o combate à pandemia, 
como pregam alguns 
isoladamente.

Revalida
O deputado Emerson Bacil 
(PSL) pediu apoio do Estado 
para que garanta agilidade 
do exame chamado de 
Revalida dos brasileiros 
formados em medicina no 
exterior. Bacil adianta que 
no Paraná são 400 médicos 
dispostos a trabalhar no 
combate ao coronavírus 
por um ano.
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Com R$ 1,8 milhão, Sanepar 
leva esgoto a mais 5 bairros

Unipar doa garrafas para água e máscaras para os bombeiros

Com investimentos de R$ 1,8 
milhões, a Sanepar deu início à amplia-
ção da rede coletora de esgoto em 
Umuarama. São 16 km de rede que 
atenderão mais de 800 famílias mora-
dores dos Jardins Aeroporto, Tarumã 
e das Graças 2 e 3. A obra deve ser 
concluída até o fim deste ano. 

De acordo com o gerente regio-
nal de Umuarama, Carlos Henrique 
Gonçalves, as obras atendem a uma 
reivindicação da prefeitura e estavam 
previstas no Plano Municipal de Sanea-
mento Básico (PMSB). “Esses inves-
timentos são esperados pela popula-
ção há vários anos e vão contribuir, 
significativamente, com a qualidade 
de vida e com a saúde das famílias 
que serão atendidas pelo empreendi-
mento”, ressaltou Gonçalves.

Para atender aos cinco bairros, 
a Sanepar irá implantar 7 km de 
rede no Jardim Aeropor to, 3,5 km 

no Jardim Tarumã, 2 km no Jardim 
Bourbon e mais 3,5 km nos Jardins 
Garças 2 e 3 e vão ampliar ainda 
mais o esgotamento sanitário que já 
atinge 93% da população.

“Este índice, que já um dos melho-
res do Paraná e do Brasil, vai aumentar 
ainda mais. É um grande benefício para 
o município, garantindo mais saúde”, 
destaca o gerente regional da Sanepar.

As tensões provocadas pelo coro-
navírus têm feito a sociedade lembrar 
da impor tância do profissional da 
saúde. Num gesto de gratidão pelo 
esforço diário, a Unipar deu de pre-
sente para colaboradores da Secreta-
ria de Saúde garrafas de água, para 
que cada um tenha a sua e, assim, 
evitar contágios. Foram distribuídas 
300 garrafas coloridas, dessas que 
“estão na moda” e que seduzem pela 
beleza e delicadeza. O pedido partiu 
da Secretaria para contemplar as 
UBS’s (Unidades Básicas da Saúde). 
A diretora do Instituto de Ciências 
Biológicas, Médicas e da Saúde da 
Unipar, professora Irineia Baretta, diz 
que a Unipar considerou a parceria de 
longa data que tem com a Prefeitura 
e atendeu à solicitação. “Desenvolve-
mos muitos trabalhos em conjunto e 
essa ação endossada pela Reitoria for-
talece nossos laços de cooperação”. A 
secretária municipal da Saúde, Cecília 
Cividini, conta que todos “adoraram o 
presente” e que veio em boa hora: 

“Além de diminuirmos os riscos de 
contaminação, na hora de beber água 
a garrafa dispensa o uso de copos 
plásticos descartáveis, vantagem tam-
bém para se levar em conta por reduzir 
custos e poluição ambiental”.

BOMBEIROS
Outra iniciativa par tiu do curso 

de Design de Moda da Unipar, que 

confeccionou máscaras para doar ao 
Corpo de Bombeiros de Umuarama, 
após solicitação do comandante Major 
Andrey Falkiner. Um pequeno grupo de 
acadêmicos, coordenado pelo profes-
sor Zailton Cassita, cortou e costurou 
as peças. A entrega foi feita pela pro-
fessora Irineia, que também é membro 
do Comitê de Biossegurança da Unipar.

UMA das redes coletoras de esgoto está sendo implantada no Jardim Aeroporto

ASSESSORIA

PEÇAS confeccionadas 
pela Unipar socorreram 
os bombeiros da cidade

ASSESSORIA
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE UMUARAMA

2ª VARA CÍVEL DE UMUARAMA - PROJUDI
Rua Desembargador Antonio Ferreira da Costa, 3693 - Zona I - Umuarama/PR - CEP:

87.501-200 - Fone: (44) 3621-8402 - E-mail: b081@tjpr.jus.br
Processo: 0001087-43.2017.8.16.0173

Classe Processual: Monitória
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 2.837,97
Autor(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Réu(s): Marilene Radmann Gonçalves

 
EDITAL DE CITAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 

O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DAMARCELO PIMENTEL BERTASSO
COMARCA DEUMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...

 
 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que pelo

presente  o(a) requerido(a)  ,CITA Marilene Radmann Gonçalves, inscrito(a) no CPF/MF nº 008.383.009-01
atualmente em lugar incerto e não sabido, pelo prazo de 30 (trinta) dias, de que por este Juízo e Cartório
tramitam os autosde  sob nº , onde é requerente Ação Monitória 0001087-43.2017.8.16.0173 - Projudi

 e requerido(a) , nos termosAssociação Paranaense de Ensino e Cultura Marilene Radmann Gonçalves
da inicial a seguir transcrita resumidamente:

 
RESUMO DA INICIAL: Por força do título desprovido de força executiva (Contrato de

Prestação de Serviços Educacionais), o requerido tornou-se devedor do requerente do valor total e
atualizado até 03/12/2016 de R$ 2.837,97. No entanto, até a presente data, o requerido não procurou cumprir
com a sua obrigação, sendo totalmente infrutíferos todos os esforços da requerente em receber o seu crédito
amigavelmente. Requerimentos de praxe.

 
Fica o réu  de que por este Juízo de cartório tramitam os autos supramencionados,CITADO

tendo sido recebido no dia 06 de março de 2017, pelo Dr. Marcelo Pimentel Bertasso, Juiz de Direito, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, efetue o pagamento ou conteste a presente ação, ficando o réu
ciente de que se nesse prazo pagar o valor cobrado, ficará isento do pagamento das despesas do processo
e dos honorários do advogado da parte autora, ficando ciente, ainda, de que se nenhuma providência for
tomada, manifestando-se inerte, o mandado inicial converter-se-á em mandado executivo, prosseguindo o
feito como execução por quantia certa, caso em que será nomeado curador especial.

 
E, para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, para que no futuro não

aleguem ignorância ou boa-fé, mandou expedir o presente que será publicado e afixado na forma da Lei.

Umuarama, 06 de março de 2020.
 

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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PROJUDI - Processo: 0001087-43.2017.8.16.0173 - Ref. mov. 167.1 - Assinado digitalmente por Marcelo Pimentel Bertasso:12732
09/03/2020: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: Edital

O Pres idente da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que avalia 
o contrato de concessão 
da empresa prestadora 
de serviços de transporte 
coletivo junto ao Muníci-
pio, vereador Deybson 
Bitencourt e os demais 
vereadores que compõe 
a Comissão, Ana Novais, 
Jones Vivi, e Mateus Bar-
reto no acompanhamento 
técnico, convocaram para 
o próximo dia 30 (quinta-
-feira), às 14h, no Plená-
rio da Câmara Municipal 
de Umuarama, sessão 

Encaminhamento
O relatório será encaminhado para diversos órgãos, dentre 

eles o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado do 
Paraná, OAB Umuarama, Prefeitura Municipal de Umuarama, 

assim como entidades da sociedade civil organizada como Rotarys 
Clubs, Lions Clubs, Maçonaria, Igrejas, Sindicatos, estando à 

disposição de qualquer cidadão que queira ter conhecimento dos 
trabalhos por meio de cópias. Os vereadores que compõe a CPI 
ainda tomarão medidas no âmbito do legislativo municipal para 

solucionar os problemas e ilegalidades constatadas.

CPI do Transporte divulgará 
relatório final em uma semana

para a deliberação final 
da referida CPI, com 
votação do relatório e sua 
posterior divulgação.

A Comissão Parlamen-
tar iniciou oficialmente 
seus trabalhos no dia 24 
de setembro de 2019. O 
desenvolvimento contou 
com sessões públicas 
transmitidas ao vivo e 
reuniões públicas para 
ouvir os usuários dos 
serviços do transpor te 
coletivo municipal.

Também foram ouvi-
dos representantes da 
Viação Umuarama Ltda, 

detentora dos direitos 
de transporte de passa-
geiros em âmbito muni-
cipal, agentes públicos 
e políticos à frente do 
contrato celebrado entre 
município e a prestadora 
de serviços.

O trabalho coordenado 
pelos parlamentares 

gerou a emissão de 135 
ofícios e a realização de 
15 reuniões. Os verea-
dores endossam que o 
propósito da iniciativa 
foi atingido e o relató-
rio final apresentará um 
diagnóstico detalhado do 
serviço prestado e sua 
efetividade.

VEREADORES saíram a campo e vistoriaram até a frota da viação Umuarama

DIVULGAÇÃO

Índice em % FEV MAR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,25 0,07 0,53 3,30
IGP-M (FGV) -0,04 1,24 1,69 6,81
IGP-DI (FGV) 0,01 1,64 1,75 7,01

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
21/3 a 21/4 0,5000 0,2162 0,0000
22/3 a 22/4 0,5000 0,2162 0,0000
23/3 a 23/4 0,5000 0,2162 0,0000
24/3 a 24/4 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +1,19% 16,95 
Vale ON +1,42% 43,51 
ItauUnibanco PN -1,43% 22,05 
Bradesco PN -1,43% 19,35 
IRB Brasil ON -8,50% 10,12 
Hypera ON -8,46% 30,85

IBOVESPA: -1,26% 79.673 pontos

Índice FEV MAR ABR
IGP-M (FGV) 1,0781 1,0682 1,0681
IGP-DI (FGV) 1,0772 1,0640 1,0701
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,69
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 66,35

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+2,2% 5,5270 5,5280 +6,4%
PTAX  (BC) +1,2% 5,4461 5,4467 +4,8%
PARALELO +2,3% 4,4000 5,7500 +6,3%
TURISMO +2,3% 4,4000 5,7300 +6,3%
EURO +1,0% 5,8883 5,8901 +2,9%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAR)1.608,06 0,29 0,91 5,35
Oeste (MAR) 1.618,12 0,22 0,71 5,71

DÓLAR 23/04

Iene R$ 0,0506
Libra est. R$ 6,74
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1198,47 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 23/04

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: 3,75%  | TJLP: 4,94%

Em 23/04 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 96,50 2,7% 2,7%
SOJA Paranaguá 103,00 2,0% 2,0%
MILHO Cascavel 44,00 -2,2% -9,3%

SOJA 839,25 4,50 -5,1%
FARELO 288,70 0,40 -13,5%
MILHO 319,25 1,75 -7,1%
TRIGO 547,00 4,00 -2,8%

SOJA 87,31 0,0% 1,6%
MILHO 37,54 0,0% -12,5%
TRIGO 59,36 0,0% 6,9%
BOI GORDO 182,17 0,0% -2,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 23/04 PR DIA 30d.

Em 23/04 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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Obra em
execução

Orçada em quase R$ 3,7 
milhões, dos quais cerca de 
60% já foram executados 
conforme as últimas medi-
ções da Secretaria Munici-
pal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e 
Habitação, a escola munici-
pal em construção no Par-
que Primeiro de Maio segue 
em ritmo mais intenso nos 
últimos meses.

A expectativa é que até 
o final de 2020 a escola 
esteja pronta após um longo 
período de lentidão e servi-
ços praticamente parados, 
devido ao atraso no repasse 
de recursos por par te do 
Ministério da Educação. As 
obras ganharam ritmo nas 
últimas semanas, com os 
serviços de acabamento e 
obras complementares.

A escola terá uma grande 
estrutura para atender à 
comunidade escolar das 
imediações, a partir do ano 
que vem. Serão 3.121,38 
m² de área construída, divi-
didos em blocos adminis-
trativos, espaço de convi-
vência e 12 salas de aula, 
além de uma quadra coberta 
para prática esportiva com 
arquibancadas e vestiários. 
O projeto inclui ainda pátio 
cober to, amplo refeitório, 
cozinha, despensa, área de 

serviço, laboratório, sala de 
informática, biblioteca, audi-
tório multiuso e secretaria.

O prefeito Celso Pozzo-
bom disse que o município 
está superando diversas difi-
culdades para seguir com a 
execução da obra, mas que 
todo o esforço é válido. Ele 
visitou a obra ao lado da 
secretária municipal de Edu-
cação, Mauriza Lima Mene-
gasso. “Os alunos terão 
ampla área de circulação ao 
ar livre e acesso aos ambien-
tes por escadas e passeios 
cobertos. A obra vai ampliar 
a oferta de vagas da educa-
ção municipal naquele setor e 
estamos vencendo a demora 
para a entrega, causado 
pelo atraso nos repasses do 
governo federal”, lembrou.

O engenheiro Jeferson 
Oncken da Silveira, da 
Secretaria de Obras, res-
ponsável pela fiscalização 
do contrato, informou que 
atualmente a empresa con-
tratada está implantando o 
piso em granitina. “As ins-
talações hidrossanitárias 
internas estão praticamente 
concluídas, esquadrias 
metálicas (portas e janelas) 
também já foram colocadas 
e em breve inicia a pintura, 
calçamento externo e insta-
lações elétricas”, detalhou.

PREFEITO e secretária de educação acompanhando o andamento da reforma 
na quadra do colégio

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Moro e Valeixo
O desencontro de informações 
sobre a saída ou não do ministro da 
Justiça do Governo, Sergio Moro, 
revelou uma disputa discreta e 
paralela sobre o comando da Polícia 
Federal. Caso Maurício Valeixo saia 
da direção-geral da corporação, há 
dois delegados federais cotados 
para o cargo: Anderson Torres, 
atual secretário de Segurança do 
DF - amigo dos filhos do presidente 
Bolsonaro e apadrinhado pelo 
ministro da Secretaria de Governo, 
Luiz Ramos; e Alexandre Ramagem, 
diretor-geral da Agência Brasileira 
de Inteligência - apadrinhado 
pelo general Augusto Heleno, 
chefe do Gabinete de 
Segurança Institucional da 
Presidência da República.

Da farda
Augusto Heleno almeja um militar 
no comando da Abin, uma agência 
de civis. A eventual ascensão do 
delegado Ramagem abriria caminho 
para o projeto do general. 

Despertador
Dia 2 de dezembro do ano 
passado, a Coluna antecipou 
que o presidente Bolsonaro 
pretendia trocar o comando da 
PF ainda no primeiro bimestre. 
O prazo já venceu. 

Os 11
Onze agentes da Polícia 
Federal já foram contaminados 
pelo coronavírus. Outros 24 
aguardavam, ainda ontem, 
o resultado do teste. Um 
servidor morreu.

Palanque
O ministro da Cidadania, Onyx 
Lorenzoni, trocou os pés no 
compasso da ambição eleitoral 
ao soltar que poderia antecipar 
a segunda parcela do auxílio 
emergencial. Foi desautorizado por 
Bolsonaro. Milhões de brasileiros 
ainda nem receberam porque estão 
com “processo em análise”. Ontem 
(veja imagem no nosso Twitter) 
o APP Caixa Tem, para quem não 
possui conta no banco e precisa do 
auxílio, não funcionava.

Galeguinhos europeus
A campanha de mídia com o 
slogan Pátria Amada Brasil, 

com imagens de crianças 
“norueguesas” - todas 
branquinhas, contrariando 
a diversidade de raças 
brasileiras -, divulgada pelo 
Governo partiu da Casa Civil. 
Foi o que indicou a Secom à 
reportagem. E não informou 
qual foi a agência que 
elaborou o banner.

MERCADO
Pipoca na pista
O Cinemark incluiu sua famosa 
pipoca no iFood. Não vai ganhar 
dinheiro, mas a intenção é reduzir 
o tamanho do prejuízo com os 
cinemas fechados.

Som na tela
Essas dezenas de lives de artistas 
não são apenas promoção 
das bandas em tempos de 
confinamento, sem shows nas 
ruas. Muitos patrocinadores 
grandes, que já pagaram 
por turnês perdidas com a 
pandemia, exigem os shows 
on-line e a marca presente. E 
outros patrocínios, empresas 
condicionam à doação de 
alimentos a carentes.

Freio 
A Air Canadá tinha 14 voos 
semanais para o Brasil antes 
da pandemia. Promete voltar 
dia 1º de junho, com três voos 
semanais. Aliás, é a companhia 
oficial de transporte da 
delegação brasileira para os 
Jogos de Tóquio em 2021.

Acelerador
A Movida, do aluguel de carros, 
garante que não procura vagas 
para seus carros em galpões, e 
que mantém “taxa de utilização 
acima do previsto para a 
pandemia”.

Lembrete
A Latam informa que mantinha 
750 voos por dia, antes da 
pandemia. Não por semana.
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Desafio árduo
Situações atípicas, por mais complexas 
e danosas, como a pandemia atual, 
costumam arrefecer os ânimos. A Covid-
19 tem exigido muito da sociedade, 
mas é necessário buscar energias e 
impedir que a motivação desmorone. 
A Aciu tem buscado auxiliar de diversas 
maneiras seus associados, por vezes 
orientando, por vezes engrossando 
a linha de frente, com ações efetivas 
alinhadas ao esforço abnegado de 
vários segmentos organizados parceiros.

Adaptações necessárias
Frente às dificuldades atuais, a 
disseminação de conhecimento online 
configura uma excelente opção e este é 
o formato adotado pela entidade para 
a 4ª  Semana de Gestão - É Preciso ir 
Além do Suficiente. A programação será 
desenvolvida de 28 a 30 de abril, com 
conteúdos disponibilizados no canal 
da Associação Comercial, Industrial e 

Agrícola de Umuarama no YouTube 
(https://linktr.ee/aciuumuarama), 
sempre às 8h.

Conteúdo motivacional
Às vésperas do Dia das Mães, uma 
das datas mais emblemáticas para 
o comércio, o ciclo contará com um 
time de palestrantes de primeira. Em 
linhas gerais, o conteúdo é voltado 
à capacitação, mas não deixa de ser 
relevante para o público geral.

Inteligência emocional
Na terça (28), Débora Furlan abordará 
o tema ‘Inteligência emocional como 
estratégia de vendas e liderança’. 
A palestrante é psicóloga clínica e 
organizacional, graduada em gestão em 
recursos humanos e empresarial. Coach 
e analista de perfis comportamentais 
certificada internacionalmente, formadora 
de lideranças, possui grande experiência 
no desenvolvimento de habilidades e 

avaliação da inteligência emocional.

Comunicação assertiva
Lauriê Fernanda Silva ministrará a 
palestra ‘Comunicação assertiva 
no atendimento’ na quarta (29). A 
palestrante é graduada em Letras 
(Português/Inglês) pela Faculdade 
Global de Umuarama, pós -graduada 
em estudos linguísticos e literários 
pela Unimeo, gestora de pessoas com 
formação pelo Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial (Senac).

Desfecho
A palestra ‘Fatores que influenciam 
o atendimento e a satisfação do 
consumidor’ encerra a programação, na 
quinta-feira (30). A ministrante será Ana 
Paula de Lima da Silva, doutoranda em 
Desenvolvimento Rural Sustentável pela 
Unioeste, mestre em Administração 
pela UEM. Ana também coordena o 
Núcleo de Cursos de Ciências Sociais 
Aplicadas (EAD) da Unipar, instituição 
em que é professora adjunta, membra 
do Comitê de Ética em Pesquisa 
Envolvendo Seres Humanos e editora da 
Revista de Ciências Empresariais.

“Vamos encarar esse tempo 
como um intervalo da vida. Uma 
oportunidade para pensar e 
repensar. Que depois dessa, sejamos 
todos seres mais evoluídos”.

Excelente Semana

A Aciu é a Casa do Empresário!

Suspeitas de Covid-19 
aumentam em Umuarama

O número de casos suspeitos 
de coronavírus em Umuarama está 
aumentando, segundo levantamento 
feito pela Secretaria Municipal de 
Saúde. Da mesma forma, aumenta 
também a quantidade de casos de 
pacientes que tiveram os exames nega-
tivados pela Secretaria e são registra-
dos como casos descartados.

Ontem, quinta-feira (23), pela manhã 
a Assessoria de Comunicação (Secom) 
da Prefeitura divulgou o mais recente 
boletim, com dados oficiais da Secretaria 
de Saúde, apontando que a cidade está 
com 255 notificações relacionadas com 

o coronavírus. Destes, 4 casos foram 
confirmados na doença, sendo que 3 
pessoas já se recuperaram e são con-
sideradas curadas e 1 paciente está 
na UTI. Trata-se de uma mulher de 61 
anos de idade que procurou unidades 
de saúde no município após apresentar 
os sintomas do novo coronavírus. Ela 
esteve recentem3ent em São Paulo, 
onde permaneceu por um período cui-
dando da mãe idosa e, quando voltou 
par casa, em Umuarama, notou que 
apresentava os sintomas.

A Prefeitura também informa que 
existem 82 casos sendo acompanhados 

pela Secretaria de Saúde, todos como 
suspeitas de Covid19. No boletim 
anterior, divulgado na quarta-feira (22), 
constavam 80 suspeitos. Destas 82 pes-
soas, 1 está internada em enfermaria, 
2 estão na UTI e 79 permanecem em 
isolamento domiciliar.

Ainda de acordo com os registros da 
Saúde do Município, 169 casos suspei-
tos foram descartados, ou seja, apresen-
tavam apenas sintomas gripais, mas que 
não se tratavam de casos de coronaví-
rus. O boletim da quarta-feira tinha 166 
descartados, ou seja, 3 a menos que o 
relatório atualizado ontem.
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Você vai ter a chance de aprender sobre si 
mesmo através de suas reações. Apesar de 
alguns momentos passageiros de cansaço, 
você estará em boa forma hoje. Revitalize-se 
através do esporte.

Não se preocupe muito com as coisas que você não pode 
fazer nada a respeito - você está pronto para realmente 
viver, para aproveitar ao máximo a vida. Respire mais 
profundamente, isso vai lhe ajudar a encontrar a calma 
que você precisa para as mudanças que está fazendo.

A sorte vai fazer maravilhas para o seu otimismo 
e aquele das pessoas ao seu redor. Você está em 
boa forma. Continue os esforços que já começou 
a fazer em sua dieta e tudo ficará bem.

Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e 
saberá, em especial, como evitar os outros. Você 
está colocando toda a sua energia em ação cons-
trutiva. Pense em relaxar sua mente para manter 
o equilíbrio.

Não confie no julgamento superficial que você ouve, 
verifique por si mesmo. Sua força moral e sua cora-
gem vão compensar a sua falta de energia. Você tem 
problemas para dormir.

Atividades em grupo e trabalho em equipe farão 
bem para seu ego. Você é o único que corre o risco 
de desgastar as pessoas ao seu redor! Poupe os 
nervos dos outros, assim como os seus próprios!

Você terá a impressão de que as coisas estão se 
acelerando. Conversar com os outros irá ajudá-lo a 
manter o ritmo. O corpo e a mente estão em per-
feita harmonia, você está cada vez mais equilibrado. 
Seria uma boa ideia fazer algum exercício.

Você terá grande prazer em se sentir útil e em 
fazer com que sua influência pareça útil. Você 
vai sentir que as coisas estão funcionando. Seus 
recursos estão se esgotando e isso estressa 
você. Vá mais devagar.

Pense com calma e pese os prós e os contras. 
Não se deixe levar inutilmente por qualquer 
coisa que faça. Reserve algum ânimo para o 
fim do dia e relaxe em uma de suas atividades 
de lazer favoritas.

Atividades de grupo e trabalho em equipe vão ser 
bons para seu ego hoje. Você está esgotando as 
pessoas que o rodeiam! Poupe os seus nervos e 
os dos outros também!

Alguns incidentes voltam à superfície. Não deixe 
que as suas emoções ajam em seu lugar. A sua 
distração pode causar algumas indiscrições, você 
deve reduzir o ritmo e se afastar. Deixe passar.

Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua 
vida no mês que vem. É um bom momento para 
fazer contatos! O seu bem-estar interior se benefi-
ciará se você se concentrar mais no conforto de sua 
casa, assim a sua vida diária melhorará.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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à coxa
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(?), ecos-
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no (Anat.)

Deus Sol
do Egito
Antigo
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caco no
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Nome
céltico da

Irlanda
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Que adora
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Situação conflituosa como
a de Tina e Ike Turner
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Documento emitido pelo Ibama,
permite o funcionamento de uma
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Estratifica-
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da Índia
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Tropez
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"Suíça", 
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de pneus
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2/ed. 3/est. 4/eire — elle — idos. 7/riviera. 9/populares.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca lei-

tores do Jornal Tribuna 
Hoje News que comemoram aniversário. Nesta 
sexta (24) os parabéns vão para  Rosane Me-

negotto Weingartner , Juliana Romero Cardoso 
Bastos ,Juacir Aparecido Gagliardo e Leonor 

Ferreira Lopes Ersching. No sábado (25) vivas 
para Hamilton Jorge Rosa, JeffersonAmauri de 
Siqueira, Moana Mari Stadler Leandro, Ricardo 
Muciato Martins, Vanilda Dantas de O. Grossi, 

Vivian Barbosa Liut, Odilo Klamt e Valdete  Za-
fanelli do Amaral Silva No domingo  (26) vivas 
para Ademir Gimenes Gonçalves, Juliana Rotta 
de Figueiredo, Suzana Pelegrine da Silva, Tania 
dos Reis e  Sebastiana Ruiz Garci . Na segunda 
(27) parabéns para Flávio Noboro Uchimura, 

Valmira Costa Pugas , Isabel Bassi da Rocha, 
Daniel de Freitas Piccinini e Gilmara Gonçal-

vez Bolonheiz. Da coluna: felicidades!

“Quanto mais eu 
vivo, mais eu per-
cebo o impacto da 
atitude na vida. Ela 
é mais importante 
que o passado, que 
a educação, que o 
dinheiro, que as 

circunstâncias, que 
os fracassos, que os 
sucessos, e do que 
as outras pessoas 
pensam, dizem, 

ou fazem.”  
(Chuck Swindoll)

ZOOM
DENISE CONSTANTE 

FREITAS é a ani-
versariante desta 

sexta-feira, dia 24. 
Ela é a presidente da 
Previdência Munici-
pal e funcionária de 
carreira da Prefeitura 
Municipal.  Faz parte  
também da   diretoria 
da Câmara da Mulher 

Empreendedora e 
Gestora.  Ela come-

mora com a família -, 
recebe muitos beijos 

e parabéns 

Sem Festa!
Umuarama completa 65 anos de fundação no dia 

26 de junho e tem muitos motivos para comemorar.  
Mas  em virtude da pandemia de coronavírus e dos 
grandes esforços necessários para o enfrentamento 
da situação, com a utilização de todos os recursos 
materiais e humanos do município  Sem festa por-

tanto, mas cheia de orgulho e alegria.
THIAGO CASONI
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Publicidade e o 
coronavírus

Em tempos nebulosos, o publici-
tário Washington Olivetto, eleito 
duas vezes o melhor do século na 

profissão, tem sido questionado 
sobre como fica a propaganda de 

agora em diante. Em entrevista 
concedida ao UOL, ele diz, em 

bom tom: “Agora não é hora de 
vender, é hora de prestar servi-
ço”. Porém, segundo o ícone, os 
investimentos não devem parar: 

“Sempre é hora de investir em 
comunicação, mas de acordo com 
as necessidades e prioridades do 
momento. Analisando os dias de 

hoje, agora não é hora de vender, 
é hora de informar. Agora não 
é hora de persuadir, é hora de 

prestar serviço. As empresas que 
fizerem isso sairão mais fortes 

desse momento”. E mais: “Espero 
que, quando a pandemia acabar, 

tenhamos um mundo menos polu-
ído e poluente. E uma publici-

dade menos poluída e poluente. 
Acredito que conseguindo se 

re-reinventar, a publicidade pode 
voltar a ter momentos de prospe-

ridade criativa e de negócios”.

Vá conhecer o Novo Tracker, na UVEL!
IVANILDO COUTINHO, da Concessionária UVEL apresenta o Novo Chevrolet Tra-

cker -,  o SUV que veio para  dar um restart na categoria. O mundo dos SUVs não 
para de evoluir e a Uvel te convida para conhecer o Novo  Tracker que chegou 

para mudar o jogo -,  só ele tem 6 airbags, Mylink 8¨, Wi-fi nativo e motor turbo 
mais econômico da categoria em todas as versões

É Pique!
Dia de parabéns para a primeira dama Maria 
Dulce Pozzobom que recebe abraços e muito 
carinho da família. No clique: Dulce e a filha 
Ana Paula já adiantam o brinde. A coluna 
destaca, com muito carinho

THIAGO CASONI

THIAGO CASONI
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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



15GERALUMUARAMA, 24 DE ABRIL DE 2020

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

Direcionada para profissionais de Psicologia e 
de Serviço Social, a Unipar de Umuarama está 

com inscrições abertas para a pós-graduação em 
Relações Familiares e Intervenções Psicossociais. 

O curso integra a lista de mais de cem opções 
ofertadas pela Instituição em todas as áreas do 

conhecimento. 
Com excelência em grade curricular e corpo 

docente, o curso supre uma carência em 
formação de profissionais nessa área na região 

noroeste do Paraná. O objetivo é fomentar 
uma visão crítica sobre a área de intervenção 
em questão, fornecendo meios e estratégias 

para o contínuo aperfeiçoamento intelectual e 
profissional dos participantes.

A formulação do curso contempla disciplinas 
específicas, como A centralidade da família 

enquanto objeto das políticas públicas; A família 
e a interface com o direito; Aspectos históricos e 
transformações sociais da família; entre outras. 

Não perca o prazo. As inscrições estão 
disponíveis no site das Unipar, no link da pós-

graduação. As aulas estão previstas para iniciar 
no próximo mês. 

Saiba mais no site www.unipar.br 

Curso traz disciplinas com foco na família – 
dependência química, violência, saúde mental, 

relações educacionais e de gênero, entre outros temas

Especialização em Relações Familiares 
e Intervenções Psicossociais

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   

Executado
Max Alexandre Devechi, 36, foi 

morto a tiros por volta das 20h20 
da quarta-feira (21), em Tapejara. 
O corpo foi recolhido ao IML. PMs 
do município relataram que a vítima 
morava em Cianorte e dependente 
químico. Familiares disseram que 
Max havia tentado a reabilitação 
em uma clínica. No local onde 
a vítima foi atingida os policiais 
encontraram 8 estojos de munição 
calibre 9 milímetros. Investigado-
res da Polícia Civil estiveram no 
local e vão investigar o caso. Não 
há mais detalhes sobre a autoria 
ou suspeitos que possam ter moti-
vação para cometer o crime.

Traficante preso
DIVULGAÇÃO

Ao final da tarde da quarta-feira 
(22), PMs de Umuarama detiveram 
um homem sob a acusação de trá-
fico de drogas ele estava na rua 
Indaiá, quando foi abordado e trazia 
cocaína e maconha. Na residência 
suspeita havia muita movimentação 
e, ao perceber a chegada da viatura 
do Rotam, um dos ocupantes conse-
guiu fugir a pé, mas um comparsa foi 
abordado. Este estava saindo para 
entregar a droga no sistema ‘deli-
very’.  Num de seus bolsos forma 
encontradas quatro porções de 
cocaína e R$ 16. O suspeito disse 
que dentro da casa havia mais dro-
gas. Os PMs revistaram o interior e 
encontraram 30 gramas de cocaína 
em uma porção maior. Além da 
cocaína, 12,7 gramas de maconha 
foram encontradas, bem com uma 
balança de precisão.
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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

Com esta proposta, a Unipar incentiva o estudante a entrar já para um curso superior

Quem não quer esperar o ano que vem 
para começar um curso superior, pode 

tentar já uma vaga na graduação semipresencial 
da Universidade Paranaense, que está com 
as inscrições abertas para o processo seletivo 
[vestibular continuado]. São 30 cursos, em 
todas as áreas do conhecimento. O interessado 
pode concorrer com a nota do Enem ou com o 
histórico escolar.

Esta modalidade vem conquistando cada vez 
mais pelas vantagens que oferece: flexibilização 
do tempo para os estudos é uma delas, pois 
permite que o aluno estude nas horas que forem 
mais adequadas ou produtivas para ele. Uma 
outra se refere a custos: todos os cursos, em 
relação aos do ensino presencial, têm preços 
menores. 

Mas a carga horária e os conteúdos de ensino 
são iguais. E a qualidade dos serviços oferecidos 
pela Unipar, também. É que a Instituição conta 
com uma estrutura supermoderna para atender 

seus alunos. Com o convênio com a plataforma 
Google for Education, oferece a todos, desde 
que tenham à mão um notebook ou mesmo 
um smartphone com conexão à internet, 
as mesmas condições para um aprendizado 
eficaz e completo. Assim, as salas de aula 

virtuais cumprem um papel importante neste 
momento em que jovens estão, cada vez mais, 
familiarizados com os recursos tecnológicos. 

A Unipar também coloca à disposição, além 
de seus professores, tutores e monitores para 
que o processo ensino-aprendizagem alcance a 
excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

“Você no controle do seu tempo”
ENSINO SEMIPRESENCIAL 

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

SAIBA MAIS EM VEST IBUL AR.UNIPAR.BR

Oito opções de curso 
superior tecnológico com 

três anos de duração

Muito valorizados, atualmente, os 
cursos da área de engenharia atraem 
cada vez mais os estudantes; na 
Unipar, são nove opções
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