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Vereadores de 
Umuarama aprovam 
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8Prefeitura mantém repasse ao projeto de castração da Saau 

Apresentação do relatório da 
CPI do Transporte é adiada

A impossibilidade da liberação de público às reuniões na Câmara, devido às medidas de 
restrição para conter o avanço do coronavírus, fez com que a presidência da CPI do Trans-
porte Público decidisse adiar a apresentação do relatório final dos trabalhos, que estava 

agendada para amanhã. A medida foi solicitada em requerimento e prevê prazo de 30 dias 
para ser realizada a apresentação, com a participação da comunidade. l Pág. 4

Dança das cadeiras
 A maioria dos vereadores de Umuarama aproveitou a janela 
partidária para trocar de partido. Alguns abandonaram até a 
presidência de diretórios municipais. Agora começa a corrida 
pelo voto, pois quase todos já se declararam pré-candidatos.

l Pág. 3 
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Execução imediata
Com dois votos a favor da prisão e um contra, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) adiou o julgamento do recurso que discute se é 
constitucional a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal 
do Júri. O adiamento ocorreu devido a um pedido de vista feito 
pelo ministro Ricardo Lewandowski. O relator, ministro Luís 
Roberto Barroso, apresentou voto favorável ao reconhecimento 
da soberania do júri, o que leva à imediata execução da pena.

Site do TSE
O TSE lançou ontem (28) uma campanha para regularização 
eletrônica do título de eleitor. Diante da pandemia do novo 
coronavírus e o fechamento dos cartórios eleitorais, o TSE pede 
que os eleitores resolvam as pendências no documento de forma 
eletrônica, no site criado pelo tribunal. O prazo vale para quem 
tem o título e para jovens de 16 anos que vão votar pela primeira 
vez e querem solicitar o documento. Os eleitores que estiverem 
com pendências no documento não poderão votar nas eleições 
de outubro. Com o fim do prazo, o cadastro eleitoral será fechado 
e nenhuma alteração será permitida, somente a impressão da 
segunda via do título será autorizada. A medida é necessária para 
que a Justiça Eleitoral possa saber a quantidade de eleitores que 
estão em dia com o documento e poderão votar.

Mandado de segurança
O PDT impetrou mandado de segurança no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para tentar impedir a posse de Alexandre 
Ramagem para a diretoria-geral da Polícia Federal (PF) e, uma 
das alegações que sustentam o mandado é a declaração do 
ex-ministro da Justiça Sérgio Moro de que o presidente da 
República pretende interferir politicamente na PF, aliada ao fato 
de que Ramagem tem ligações pessoais com o clã Bolsonaro. 
O delegado da PF, entrou para o rol dos auxiliares de confiança 
do Planalto com o apoio do vereador Carlos Bolsonaro 
(Republicanos-RJ). Ao filho do presidente, é atribuída a 
nomeação de Ramagem para a Abin, em julho do ano passado.

Premiado
O novo ministro da Justiça, 
André Mendonça, ganhou em 
2011, quando era diretor do 
departamento de Patrimônio e 
Probidade da Advocacia-Geral 
da União (AGU), um prêmio 
do Instituto Innovare, na 
Categoria Especial. O Innovare 
valoriza iniciativas e soluções 
para os desafios dos que 
atuam no sistema de Justiça, 
de natureza administrativa 
ou judicial. Desde 2004, o 
instituto premia ações no 
país. Mendonça e sua equipe 
foram reconhecidos pela 
recuperação de R$ 1 bilhão de 
dinheiro público desviado por 
crimes corrupção.

Resposta à 
sociedade
À época, André Mendonça 
coordenava o Grupo 
Permanente de Atuação Pró-
Ativa, além de ter sido um dos 
mentores da iniciativa. Em 2019, 
no governo Bolsonaro, ele se 
tornou o chefe da Advocacia 
Geral da União. Na época, a 
AGU não costumava atuar 
na recuperação de dinheiro 
desviado. Quando ganhou o 
prêmio, Mendonça disse que o 
órgão entendeu que devia essa 
resposta à sociedade. “A gente 
sabia que estava em débito com 
a sociedade. Historicamente, 
discutíamos o que fazer frente a 
essa demanda”, afirmou.

Resultados não divulgados até o fechamento da edição
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Vereadores que já se anunciaram 
pré-candidatos às 10 cadeiras na 
Câmara Municipal de Umuarama para 
a legislatura de 2021/2024, espera-
ram chegar o momento certo (abertura 
da janela partidária) para começarem 
se filiarem em novos partidos na ela-
boração dos planos políticos para a 
próxima campanha política municipal, 
que aparentemente já começou.

Teve até vereador que não pre-
tende lutar por uma vaga no legis-
lativo e também mudou de par tido. 
Dois deles chegaram a abandonar 
presidências de diretórios munici-
pais de par tidos tradicionais.

ANA NOVAIS
Ana Novais foi para o PSL (Partido 

Social Liberal). A vereadora que era do 
PPL (Partido Pátria Livre), deixou a sigla 
assim que o partido fez uma fusão com 
o PCdoB, fator que desagradou a par-
lamentar. “A ideologia criada pelo par-
tido com a fusão não é a mesma que 
sigo, por isso decidi sair e procurar 
outro partido no qual eu tenha ‘voz’ e 
que eu siga nas mesmas convicções”, 
explica Ana, ressaltando que teve de 
brigar na justiça pela desfiliação.

Assim que houve a liberação jurídica 
ela pôde fazer a filiação ao PSL a pedido 
do deputado estadual delegado Fer-
nando Martins. “O Delegado Fernando é 
o presidente do partido em Umuarama e 
fez o pedido para que eu me filiasse ao 
PSL. Resolvi seguir ao lado dele nesta 
caminhada política”, cita.

Até agora, o deputado estadual 
Delegado Fernando é um ‘braço forte’ 
do pré-candidato a prefeito de Umua-
rama, Antonio Fávaro (Progressistas). 
“Nos bastidores já está até correndo 
a informação de que Ana Novais 
pode ‘fechar’ como vice de Fávaro”, 
comentou Deybson Bitencour t, que 
também é aliado do candidato à pre-
feito pelo Progressistas.

DEYBSON BITENCOURT
Na mesma bancada (oposição) na 

Câmara Municipal de Umuarama, o 
jovem Deybson Bitencourt que trocou a 
filiação e a presidência do PDT (Partido 

Maioria na Câmara muda de 
partido para as eleições 2020

Democrático Trabalhista) pelo Progres-
sista. Atualmente dirigido em Umua-
rama pelo advogado Sandro Gregório. 
A troca foi a convite do pré-candidato 
a prefeito Antonio Fávaro.

Deybson está em sua primeira legis-
latura municipal e, entre os trabalhos 
realizados na Câmara, preside a Comis-
são Parlamentar de Inquérito do Trans-
porte Público, que analisa e investiga 
detalhes do contrato entre o município e 
a empresa de transporte coletivo urbano, 
Viação Umuarama Ltda. Bitencourt afir-
mou que não será pré-candidato a verea-
dor na campanha eleitoral 2020.

JONES VIVI
Outro parlamentar a filiar-se no PSL 

foi Jones Vivi, que deixou a presidência 
do diretório municipal e a filiação do 
PTC (Partido trabalhista Cristão). Ele 
também foi convidado pelo Delegado 
Fernando a integrar a sigla. Jones é 

pré-candidato a vereador e faz parte da 
bancada de oposição no Legislativo.

MATEUS BARRETO
Já anunciado anteriormente nesta 

editoria, o vereador Mateus Barreto, 
que estava no Cidadania, trocou a sigla 
pelo Podemos a pedido do prefeito de 
Guarapuava, presidente do diretório 
estadual. No noroeste do Paraná, o 
comando é de Clovis Palozi e, com 
esta filiação, Mateus passou a ser o 
mandante do partido em Umuarama.

Comparsi e Ronaldo Cruz
Toninho Comparsi permanece no 

MDB e não deu sinais de que pretende 
se candidatar a vereador ou tentar 
outro cargo político no futuro. Ronaldo 
Cruz Cardozo saiu do MDB e foi para o 
PROS (Partido Republicano da Ordem 
Social), presidido em Umuarama pelo 
servidor público municipal aposentado 
Paulo Cezar (PC).

Noel do Pão, Ornelas e Newton Soares
Da mesma forma que Toninho Comparsi, o presidente da Câmara, vereador Noel do Pão 

não deixou seu partido de origem. Ele continua no PSC (Partido Social Cristão). Maria Orne-
las que era do Podemos e Newton Soares, que ocupava uma cadeira da Câmara pelo PSDB, 

trocaram suas siglas pelo PSD (Partido Social Democrático), onde permanece o vereador Junior 
Ceranto, transformando atualmente o PSD no partido mais forte na Câmara Municipal.

Janela partidária
Começou na quinta-feira, 5 de março, o período chamado de ‘janela partidária’, no qual verea-

dores que pretendem concorrer à reeleição ou ao cargo de prefeito nas Eleições Municipais de 2020 
puderam mudar de partido, sem correr o risco de perder o mandato eletivo. O prazo para troca de 
legenda terminou no dia 3 de abril, seis meses antes da realização do primeiro turno do pleito, que 

deverá acontecer em 4 de outubro, se o coronavírus não mudar a data.

PARTIDO mais forte passou a ser o PSD, de Junior Ceranto, com 3 cadeiras ocupadas no Legislativo

ALEX MIRANDA
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Apresentação 
da CPI é adiada

Conforme divulgado 
semana passada, estava 
agendada para amanhã 
(quinta-feira, 30), a con-
clusão os trabalhos da 
CPI do Transporte Coletivo, 
iniciada oficialmente no 
dia 24 de setembro com 
o propósito de analisar 
o contrato de concessão 
firmado entre Prefeitura 
Municipal de Umuarama 
e a empresa prestadora 
de serviços de transporte 
coletivo na cidade, Viação 
Umuarama Ltda.

Durante a sessão ordi-
nária na última sexta-feira, 
(27), o presidente da CPI, 
vereador Deybson Biten-
cour t requereu o adia-
mento da conclusão dos 
trabalhos por mais 30 
dias, afirmando que, ape-
sar de o relatório estar 
concluído, é relevante 
aguardar a retomada 
das atividades habituais 
dos órgãos públicos, já 
que vários destes, como 
a Câmara Municipal de 
Umuarama, estão fun-
cionando sem acesso ao 
público, tendo em vista 
as ações de precaução no 
combate ao coronavírus.

“Entendemos que 
é impor tante abrir a 

apresentação final dos 
trabalhos ao cidadão, e, 
por conta disso solici-
tamos o adiamento por 
mais 30 dias, no anseio 
de que até lá possamos 
fazer uma sessão aberta 
à comunidade com enti-
dades tais quais clubes 
sociais, igrejas, sindica-
tos, entre outros. Que-
remos que a sociedade 
civil organizada possa 
acompanhar a conclusão 
deste trabalho técnico, 
uma vez que ele contou 
com audiências nas quais 
foram ouvidos agentes 
públicos e representantes 
da prestadora de serviços, 
resultando em um relatório 
amplo e detalhado. Será 
feito na forma de audiên-
cia pública, no período 
noturno, garantindo assim 
ainda maior participação 
popular”, acrescenta Deyb-
son Bitencourt.

A CPI do Transpor te 
Coletivo é composta pelo 
vereador Deybson Biten-
cour t como presidente, 
assim como Ana Novais 
(relatora) e Jones Vivi na 
condição de membros. O 
vereador Mateus Barreto fez 
o acompanhamento técnico 
como membro suplente.

DEYBSON Bitencourt, Jones Vivi, Ana Novais e Mateus Barreto querem que a 
comunidade acompanhe o resultado dos trabalhos

ALEX MIRANDA

Contrapartida
O senador Oriovisto 
Guimarães (Pode) se 
posicionou favorável ao 
projeto aprovado na Câmara 
dos Deputados que prevê 
a reposição a estados e 
municípios da perda da 
arrecadação do ICMS e do 
ISS. Oriovisto condicionou 
seu apoio à contrapartida 
dos entes federados. “Acho 
que a União pode ajudar 
neste momento de crise 
que estamos enfrentando, 
mas os estados e os 
municípios precisam dar uma 
contrapartida. Eles precisam 
assumir o compromisso de não 
aumentarem os gastos públicos. 
Os governadores e os prefeitos 
podem colaborar para que a 
recuperação econômica seja 
conjunta no futuro”.

Projeto
O projeto de lei complementar, 
inicialmente conhecido como 
Plano Mansueto, foi alterado 
na Câmara dos Deputados 
e seguiu ao Senado. O 
novo texto estabelece que 
o governo federal reponha 
a estados e municípios a 
perda de arrecadação do 
ICMS e do ISS em razão 
da pandemia da covid-19. 
Os valores do repasse têm 
como base a diferença do 
que cada estado arrecadou 
entre abril e setembro de 
2019 em comparação com o 
mesmo período de 2020. A 
compensação financeira só 
poderá ser usada em ações de 
enfrentamento à doença.

Traje de combate
Pesquisadores da UTFPR 
criaram trajes especiais, de 
baixo custo, para o combate 
ao coronavírus. Essas 
roupas seriam utilizadas em 
uma situação mais crítica 
do coronavírus em que 
profissionais tenham que 
pegar corpos em residências 
ou hospitais. A roupa possui 
um gerador de ozônio que 
faz inflar o que estiver dentro 

dela e elimina o coronavírus. 
O projeto foi desenvolvido 
no laboratório de engenharia 
elétrica, em Curitiba, com 
apoio de pesquisadores de 
Toledo e de Pato Branco.

Aglomeração
O isolamento social vem 
caindo no Paraná. Entre o 
fim de março e o começo de 
fevereiro, mesmo em dias de 
semana, mais da metade dos 
paranaenses respeitavam o 
confinamento. De 23 a 29 de 
março, o índice de isolamento 
social em Curitiba variou de 
52% a 65,6%. No sábado, 
última data com dados 
disponíveis, ficou em 45,67% 
na capital e 46,6% no Estado.

Inexperientes
O deputado Felipe Francischini 
(PSL) relatou dificuldades ao 
votar projetos que estavam 
na CCJ por não receber a 
orientação do governo em 
determinadas matérias. 
Francischini explicou que teve 
que buscar os ministérios 
por iniciativa própria para 
votar temas como qual pasta 
abrigaria o Coaf, por exemplo. 
Acredita que essa dificuldade 
acontece porque a base 
governista abriga “pessoas 
que são pouco experientes”.

Base fiel
O rompimento do presidente 
Jair Bolsonaro com Sergio 
Moro não impactou a base 
fiel do governo na Câmara 
dos Deputados. Conterrâneo 
de Moro, o deputado Filipe 
Barros (PSL-PR) elogiou o 
trabalho do ex-ministro, mas 
sinalizou que vai permanecer 
ao lado do governo. “Lamento 
a saída de Sergio Moro, que 
fez um excelente trabalho 
na lava jato e no Ministério 
da Justiça. Lamento a forma, 
preferindo comunicar à 
imprensa sua decisão, antes 
de dialogar com o presidente, 
que lhe apoiou nos seus 
momentos mais difíceis, como 
no caso Vaza Jato”.
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Vereadores aprovam Lei que 
cria o Mapa de Arborização
Com matérias em primeira e 

segunda discussão, vereadores 
de Umuarama analisaram e vota-
ram em sessão ordinária na noite 
da última segunda-feira (27) sete 
projetos, três deles de autoria do 
Poder Executivo Municipal e os 
outros quatro como proposição dos 
vereadores. O primeiro texto em 
análise diz respeito ao Projeto de 
Lei Complementar 07/2020, apro-
vado por unanimidade em primeira 
discussão, que propunha alteração 
na Lei Complementar n° 434, de 19 
de junho de 2017. O Poder Execu-
tivo é autor da proposta, justificada 
pelo Prefeito Municipal com obje-
tivo de garantir a elaboração mais 
precisa do mapa com a arborização 
do loteamento das vias de circula-
ção, replantio nos fundos de vale e 
demais áreas verdes e submetê-lo 
a aprovação da Secretaria Munici-
pal de Agricultura. O texto retorna à 
Câmara na próxima segunda-feira, 
em nova sessão ordinária, onde 
passará pelo segundo turno de 
votação, que será definitivo.

CIÊNCIA E TECNOLOGIA
Outro projeto de autoria do 

Poder Executivo, colocado em 
segunda discussão e aprovado 
por unanimidade, institui a Política 
Municipal de Ciência, Tecnologia 
e Inovação no município, tendo 
com parâmetro a Lei Federal 
número 10.973/2004, que criou 
mecanismos de incentivo à ciên-
cia, tecnologia e inovação, autori-
zando os entes federados (União, 
Estado e Município).

A iniciativa visa à implantação 
de parques e polos tecnológicos, 
participação minoritariamente do 
capital social de empresas e conce-
der recursos financeiros, humanos, 

Decretos Legislativos
Outros quatro projetos diziam respeito a denominação de vias públicas (Projetos 

de Decretos Legislativos 87/2019, 88/2019 e 92/2019 – do vereador Ronaldo Cruz Car-
doso) e Projeto de Decreto Legislativo 106/2019, de autoria da vereadora Ana Novais. 

materiais e de infraestrutura desti-
nados a apoiar atividades de pes-
quisa, desenvolvimento e inovação.

PERDENDO TERRENO
Sofreu pedido de vistas por 

30 dias a proposição de autoria 
do Executivo que revoga a Lei n° 
4.046, de 12 de novembro de 
2014. A legislação autoriza a 
doação do imóvel com área de 

2.000,28 m² no Parque Industrial. 
O procedimento tinha por objetivo 
impulsionar o desenvolvimento 
industrial no Município, sendo que 
à empresa beneficiada era atri-
buída a uma série de incumbên-
cias referentes a termos e encar-
gos legais como condição para 
a eficácia do ato de doação, as 
quais não teriam sido atendidas.

PARLAMENTARES do município, usando máscaras, analisaram projetos em sessão no plenário da Câmara

ASSESSORIA

AEN

Os integrantes da equipe do 
Governo do Estado que estiveram 
em Maringá, na sexta-feira (24), 
para a confirmar a contratação de 
108 novos leitos para o Hospital 
Universitário, foram testados e 
apresentaram resultado negativo para 
infecção pelo novo coronavírus. 
Fizeram o teste o governador Ratinho 
Jr; o chefe da Casa Civil, Guto 
Silva; o secretário da Saúde, Beto 
Preto; o superintendente de Ciência, 
Tecnologia e Ensino Superior, Aldo 

Bona; e o superintendente de Esportes, Hélio Wirbiski, além de servidores do Estado que 
trabalharam para a realização do evento. A medida preventiva se deu após a confirmação 
da testagem positiva para Covid-19 pelo deputado federal Ricardo Barros, que também 
participou da agenda em Maringá.
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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: 0012617-83.2013.8.16.0173

Classe Processual: Cumprimento de sentença
Assunto Principal: Prestação de Serviços

Valor da Causa: R$ 16.557,89
Exequente(s): ASSOCIACAO PARANAENSE DE ENSINO E CULTURA

Executado(s): RAPHAEL FERNANDO BARBAROTI

 
EDITAL DE INTIMAÇÃO

PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS
 
O DR. , MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DEMARCELO PIMENTEL BERTASSO
UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, NA FORMA DA LEI, ETC...
 

 FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem que, através dos autos
nº  de  onde é exequente 0012617-83.2013.8.16.0173 Cumprimento de Sentença Associação Paranaense

 executado(a)  vem tornar público e de conhecimentode Ensino e Cultura Raphael Fernando Barbaroti,
geral de que por este ato procede a  do(a) executado(a) INTIMAÇÃO Raphael Fernando Barbaroti,
inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 072.502.889-03, atualmente em lugar incerto e não sabido, de que fora efetuada
a penhora sobre os seguintes bens:
 
Penhora de dinheiro efetuado através do sistema BacenJud, no valor de R$ 8.401,29 (oito mil
quatrocentos e um reais e vinte e nove centavos), realizado em 24/10/2019, na conta da Caixa
Econômica Federal.
 
Assim, fica o(a) executado(a)  da referida penhora, bem como, para que, no prazo de 10 (dez)INTIMADO(A)
dias, querendo, manifeste-se requerendo o que de direito, sob pena de considerar-se aceitos como
verdadeiros os fatos contra si articulados se não o fizer.
 
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, 08 de janeiro de 2020.

Marcelo Pimentel Bertasso
Juiz de Direito
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

USINA DE ASFALTO UMUARAMA LTDA, inscrita no CNPJ 
06.927.935/0001-02 torna público que irá requerer ao 
IAP, a Renovação da Licença de Operação para Usina de 
Asfalto, instalada na Rua Industrial, 1441, Parque Industrial 
I, no Município de UMUARAMA - PR.

Decreto estimula e regulamenta 
vendas exclusivas por delivery
Em novo decreto, ali-

nhado à estratégia de 
enfrentamento da infecção 
humana pelo novo coro-
navírus, a Prefeitura de 
Umuarama alterou pontos 
relacionados a promoções 
de produtos e serviços 
estabelecidos pelo decreto 
082/2020, que autorizou 
a abertura do comércio 
ao público e o funcio-
namento da indústria e 
prestação de ser viços, 
desde que obser vadas 
medidas de prevenção e 
combate à Covid-19.

No decreto, o prefeito 
Celso Pozzobom consi-
derou a necessidade de 
estimular as vendas no 

sistema delivery (pedido 
online ou por telefone, 
com entrega em domicílio) 
e desestimular a saída das 
pessoas de suas casas. 
Outro objetivo foi estimu-
lar a competitividade nos 
preços de produtos e ser-
viços exclusivos por deli-
very, a fim de beneficiar o 
consumidor final.

Sob estes aspectos, 
e com parecer favorável 
do Centro de Operações 
de Enfrentamento (COE), 
o decreto 107/2020 – a 
ser publicado nesta quar-
ta-feira, 29 – altera artigos 
do decreto 082 que regu-
lam a efetivação de pro-
moções e sua divulgação, 

tanto pelo comérc io 
quanto pelo setor de 
prestação de serviços.

O decreto determina 
que os estabelecimen-
tos não podem executar 
promoção que possam 
gerar aumento exage-
rado de procura pelos 
consum ido r es ,  num 

cur to período de tempo, 
t a l  como  p r omoção 
relâmpago ou com prazo 
determinado. Também 
não podem divulgar qual-
quer promoção fora do 
próprio estabelecimento, 
com exceção das que se 
referem às vendas pelo 
sistema deliver y.

Caminhada Ecológica é
adiada por causa do Covid-19

Em reunião na manhã de 
ontem (28), na Associação 
Comercial, Industrial e Agrí-
cola de Umuarama (Aciu), a 
comissão da organização da 
Caminhada Ecológica 2020 
decidiu adiar a realização 
do evento, que tinha data 
marcada para 7 de junho 
(domingo), lembrando o Dia 
Mundial do Meio – comemo-
rado em 5 de junho.

A mudança se deve à 
estratégia de prevenção 
e combate da pandemia 
de coronavírus. Uma nova 
data está sendo estudada, 
provavelmente para outu-
bro deste ano.

A comissão é composta 
por representantes da Pre-
feitura de Umuarama (Dire-
toria de Meio Ambiente), 
Sanepar, Serviço Social 
do Comércio (Sesc/Umua-
rama), Sindicato dos Ban-
cários e Rede Farma. A 
caminhada completa sua 
19ª edição neste ano e 

seria realizada dentro da 
programação de eventos 
em comemoração do 65º 
da cidade.

“Entretanto, devido à 
situação em que o muni-
cípio se encontra – com 
todos os esforços concen-
trados na prevenção da 
Covid-19 – e obedecendo 
aos decretos do Executivo 
e às determinações da 
Secretaria Municipal da 
Saúde, a comissão optou 
por adiar o evento. A deci-
são segue ainda a dispo-
sição do prefeito Celso 
Pozzobom, que também 
cancelou toda a progra-
mação que seria realizada 
no aniversário de Umua-
rama”, disse o diretor de 
Meio Ambiente, Matheus 
Michelan Batista.

O material de divulgação 
da caminhada será reapro-
veitado com os ajustes para 
a divulgação da nova data – 
possivelmente em outubro.
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Máscara é
obrigatória

O governador Ratinho Jr 
sancionou ontem (28) a lei 
que torna obrigatório o uso 
de máscara em ambientes 
coletivos no Paraná. O obje-
tivo é reduzir os riscos de 
contágio do novo Coronaví-
rus. Até a última segunda-
-feira, o Estado registrava 
1.186 casos confirmados 
e 75 óbitos por Covid-19. 
Quem descumprir a legisla-
ção estará sujeito à multa.

O texto, proposto por 
deputados estaduais, deter-
mina que a população use 
máscaras de tecido em 
espaços abertos ao público 
ou de uso coletivo, como 
ruas, parques e praças, 
estabelecimentos comer-
ciais, industriais e bancá-
rios, repartições públicas, 
assim como no transporte 
público de passageiros 

O que diz a Lei
A lei determina que os estabelecimentos em funcionamento 

devam fornecer gratuitamente as máscaras para seus funcio-
nários, além de locais para higienização das mãos ou pontos 
de álcool gel a 70%, que deve estar disponível para o público. 
Caberá aos estabelecimentos exigir que as pessoas utilizem 
máscara durante o funcionamento. A multa para quem des-

cumprir a lei varia de uma até cinco Unidades Padrão Fiscal do 
Paraná (UPF/PR), para pessoas físicas, e de 20 a 100 Unidades 

Padrão Fiscal do Paraná (UPF/PR), para pessoas jurídicas. A 
unidade fiscal equivale hoje a R$ 106,60.

(ônibus, trens, aviões, 
taxis e aplicativos de trans-
porte) e onde houver aglo-
meração de pessoas.

De acordo com o gover-
nador, o isolamento social 
é a melhor forma de preven-
ção, mas quem precisar sair 
de casa, a partir de agora, 
deverá usar máscara para 
ajudar a evitar a conta-
minação. “Nosso grande 
desafio é reduzir a prolife-
ração do vírus”, explica.

Ratinho Jr reforça que o 
Paraná está respeitando as 
orientações da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) e 
das autoridades sanitárias do 
País e do Estado para conter 
a proliferação da Covid-19. 
“O uso de máscara é uma 
atitude impor tante e reco-
nhecida como ação preven-
tiva”, acrescenta.

O isolamento social é a melhor forma de prevenção, mas quem precisa sair de 
casa, deverá usar máscara

ALEX MIRANDA

Maia em baixa
Os brasileiros não querem 
uma eventual recondução 
de Rodrigo Maia (DEM) à 
presidência da Câmara dos 
Deputados, revela sondagem 
nacional da Paraná Pesquisas 
a pedido da Coluna. Foram 
ouvidas 2.364 pessoas em 
205 cidades dos 26 estados 
e do DF: 77,1% responderam 
ser contra a alteração da 
Constituição para permitir 
que Maia possa se reeleger à 
presidência. Como publicamos 
semana passada, está na 
fila para o plenário a PEC 
101/2003, de autoria do 
ex-deputado Benedito de Lyra 
(AL), que permite a reeleição 
para a Mesa Diretora após dois 
mandatos. Outros 16,4% dos 
entrevistados apoiam a ideia, e 
6,5% não souberam responder. 
Pela lei, Maia, já reeleito, deve 
deixar o cargo em janeiro de 2021.

Recorte social
Segundo a pesquisa, a 
reprovação à recondução de 
Maia cresce de acordo com a 
faixa etária - entre 16 e 54 anos; 
e índices sobem a cada classe 
social. Veja tabela no site.

Por região
A Região Nordeste é a que 
mais desaprova a eventual 
recondução, com 79,1%. 
Seguida da Sudeste (77,8%), 
do Sul (74,9%) e do Norte/
Centro-Oeste (73,7%).

Termômetro
A Paraná fez as entrevistas 
de 25 a 27 de abril, no 
calor do debate sobre a 
possível tramitação de um 
processo de impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro.

Bloqueio
As autoridades do Ministério 
da Saúde criticaram tanto 
as de outros países, que 
atravessaram compras 
e retiveram vendas, e o 
governo do Brasil agora 
fez o mesmo. Lei 13.993, 
sancionada por Bolsonaro 
dia 23, proibiu a exportação 
de ventiladores hospitalares, 

respiradores, equipamentos 
de proteção individual (EPIs), 
macas e de higiene pessoal 
(máscaras e álcool 70%) 
produzidos no País. 

Alerta vermelho
O PT não deve comemorar 
a saída de Sergio Moro do 
Governo. No Ministério da 
Justiça, ele era o cenário 
mais seguro para o partido 
tocar seu projeto de voltar 
ao poder. Moro na rua é o 
maior inimigo eleitoral. Até 
2022, o ex-ministro será o 
pesadelo dos petistas.

Mercado futuro 
O ministro Paulo Guedes não 
deixa os investidores no sufoco. 
Maior autoridade econômica 
do País, já fez duas lives, uma 
para o Itaú Personalité, na 
sexta passada, e outra para a XP 
Investimentos (sócia dos donos 
do banco), há duas semanas.

Bola de cristal
Bolsonaro não tira da cabeça 
uma ideia - ou informação 
que obteve. Repete a 
próximos que Sergio Moro 
e o senador Alvaro Dias 
(Podemos) farão chapa 
presidencial em 2022.

Pum do Palhaço?
Regina Duarte (Cultura) sumiu. 
Não tem recebido demandas, 
evita holofotes nem apareceu 
ao lado dos ministros na 
famigerada coletiva do chefe 
quando desancou Moro.

Suspense
O governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara (PSB), ainda 
não decidiu se continuará 
ou não com a quarentena 
em Pernambuco a partir de 
amanhã. Isso desespera o 
empresariado que, desde 
março, acumula quedas no 
Índice de Confiança do setor. 
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Prefeitura mantém repasse ao 
projeto de castração da Saau
Apesar das novas demandas 

que surgiram com as ações de 
enfrentamento da infecção humana 
pelo novo coronavírus (Covid-19), 
a Prefeitura vem mantendo os 
repasses mensais à Sociedade 
de Amparo aos Animais de Umua-
rama (Saau) para a intensificação 
de castração de cães e gatos, 
conforme o convênio 007/2018, 
visando o controle populacional 
desses animais.

O repasse consta do crono-
grama de desembolso do plano 
de trabalho firmado entre a enti-
dade e a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente, que 
realiza visitas bimestrais para afe-
rir o bom andamento e o investi-
mento dos recursos, que somam 
R$ 26.665,20 mensais.

A Saau abriga cerca de 1.200 
animais domésticos de pequeno 
porte, abandonados nas ruas da 
cidade pela população, e fornece 
alimentação e cuidados neces-
sários. Além disso, apoia ações 
que reprimem atos de crueldade, 
abuso ou maus tratos aos ani-
mais, ao lado da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente.

Neste ano, a entidade tam-
bém se tornou membro do Con-
selho Municipal de Proteção e 
Bem-Estar Animal, conforme a lei 
4.421/2020, sancionada pelo 
prefeito Celso Luiz Pozzobom em 
fevereiro último. “O conselho tem 
como objetivo orientar, auxiliar e 
aconselhar a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente e demais 
órgãos municipais sobre políticas 
públicas relacionadas à proteção 
e defesa dos animais”, explica o 
diretor de Meio Ambiente da Pre-
feitura, Matheus Michelan Batista.

A questão também é tratada no 
município pelas leis 4315/2018, 

que dispõe sobre as penalidades 
administrativas sobre aqueles que 
praticam maus-tratos aos animais, 
e 4325/2018, que institui a guarda 
responsável e o bem-estar animal.

A Saau vem passando por cons-
tantes adequações internas e exter-
nas a fim de se melhorar a estru-
tura do canil e, consequentemente, 

dar mais confor to aos animais. 
“Devido à sua grande demanda diá-
ria, a entidade conta com o apoio 
da população para funcionar ade-
quadamente e está aberta à cola-
boração de voluntários”, completou 
Fernanda Periard Mantovani, chefe 
da Divisão de Controle Ambiental 
do município.

REPASSE consta do cronograma de desembolso do plano firmado entre a entidade e a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente

ASSESSORIA

O tempo bom das últimas sema-
nas favoreceu as obras do canal 
de drenagem pluvial em cons-
trução no Bosque do Índio. A 
empresa contratada para o serviço 
já concretou o fundo do primeiro 
trecho do canal e parte das late-
rais. Outro trecho foi escavado 
e também já recebeu concreto 
na parte do fundo, onde foram 
implantados degraus para suavizar 
a queda d’água. As ferragens 
também estão sendo armadas e 

os operários já preparam o espaço para o dissipador, no trecho final. Falta agora preparar o trecho 
inicial que permitirá conectar o canal à rede antiga de tubos de concreto, bem como construir um 
novo ramal de tubulação duplo até a avenida Presidente Castelo Branco, para eliminar um ponto 
de alagamento. A Sala Aré também está sendo reformada.
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Atendeu ligação telefônica 
e acabou executado a tiros

Na noite da segunda-feira 
(27) um homem identificado 
como João Batista Garcia, 40, foi 
assassinado a tiros em Tapejara 
(52 quilômetros de Umuarama). 
Policiais militares foram aciona-
dos e atenderam a ocorrência. O 
corpo da vítima foi encaminhado 
ao Instituto Médico Legal (IML) 
de Umuarama. A execução acon-
teceu no centro da cidade.

Populares ouviram disparos de 
arma de fogo que vieram do inte-
rior de uma casa de jogos. Garcia 
estava em uma mesa jogando bara-
lho quando foi atingido. Ele morreu 
no local. Uma ambulância chegou a 
ser acionada, profissionais da área 
de saúde foram ao local, mas ape-
nas constataram o óbito.

De acordo com a polícia, ao 
redor do corpo foram encontrados 
16 estojos de munição de calibre 

9 milímetros. Testemunhas disse-
ram aos PMs que a vítima havia 
recebido uma ligação antes de 
ser baleada. Também disseram 
que os suspeitos de terem come-
tido o crime chegaram em uma 
motocicleta e um dos ocupantes 
invadiu o local e efetuou os dispa-
ros enquanto o comparsa aguar-
dava do lado de fora com a moto 
em funcionamento.

Conforme levantamentos 
feitos pelos policiais, existe a 
possiblidade de que Garcia esti-
vesse envolvido em um outro 
homicídio ocor r ido naquela 
cidade. A Polícia Civil de Cruzeiro 
do Oeste passou a investigar o 
caso assim que peritos do Insti-
tuto de Criminalística fizeram os 
levantamentos d acena do crime 
e coletaram indícios que podem 
ajudar no esclarecimento.

Traficante é 
preso com 

maconha em 
Maria Helena

Policiais militares que inte-
gram o grupo Rotam de Umua-
rama apreenderam 283 gramas 
de maconha e prenderam um 
homem acusado de tráfico de 
drogas em Maria Helena (24 
quilômetros de Umuarama). A 
apreensão aconteceu depois 
que foram verificadas informa-
ções anônimas dando conta do 
suspeito que estaria comerciali-
zando drogas nas proximidades 
da rua Rolândia.

Depois de um patrulhamento 
pelas imediações os policiais loca-
lizaram três suspeitos que foram 
abordados. Dois deles estavam 
‘limpos’ e foram liberados, mas 
o terceiro homem a ser averi-
guado, que era morador da resi-
dência onde o grupo permanecia 
na frente, foi preso com 28 por-
ções de maconha. A droga estava 
escondida na residência. A revista 
foi feita com a autorização da 
esposa do suspeito. A quantia de 
R$ 252 em notas diversas e um 
rolo de papel alumínio também 
foram encontrados e apreendidos.

DROGA apreendida estava preparada para ser 
comercializada

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO/SAMU

Um motorista 
ficou preso 
às ferragens 
depois que o 
caminhão em 
que ele con-
duzia tombou 
na rodovia 
PR-323, 
perto de 
Marabá, região 
de Cianorte. 
O acidente 
aconteceu no 
início da tarde 
de ontem (ter-
ça-feira, 28). 

Equipes dos bombeiros e Samu Aéreo foram ao local. O resgate foi delicado, de 
acordo com o Samu, pois o motorista teve que ser retirado das ferragens retorci-
das da cabine e havia sofrido ferimentos considerados graves. Após a retirada, foi 
levado de helicóptero para um hospital em Maringá.
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Seus impulsos poderiam realmente levá-lo a um 
conflito. Tente ser discreto para evitar essas ten-
dências. Você se sente capaz de enfrentar esses 
obstáculos. Seu estado de ânimo estará bem e você 
definitivamente será eficaz.

Sua bondade lhe trará sorte, você se sente útil e o 
favor será devolvido. Você vai acabar tendo algumas 
conversas muito positivas, o que lhe trará o ânimo 
que você sentia que faltava.

Você terá a oportunidade de decidir se seus amigos 
são realmente sinceros. Use seu bom senso para ser 
seletivo. Você não está muito inclinado a cuidar de si 
mesmo, mas apenas uma tendência ao excesso pode 
ameaçar o seu bem-estar. Vá com calma.

Seu bom senso o está guiando na direção certa. 
Alguns chamam isso de sorte, seja racional. Des-
carte certos hábitos que não estão ajudando você. 
Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares.

As exigências ao redor de você estão gastando 
suas energias. Tente não deixar que isso o distraia. 
A fadiga lhe causa desgaste físico e você precisa 
dormir melhor antes de recomeçar.

De repente você se sente tomado por uma sen-
sação de liberdade. Evite tomar grandes decisões 
de hoje. Você tem uma sensação de serenidade e 
calma, o que lhe permitirá recarregar as baterias. 
Você precisa disso.

Você terá uma maior autoconfiança e uma neces-
sidade crescente de realizar seus sonhos. Está 
em excelente forma e controla a sua energia mais 
habilmente do que aqueles a sua volta percebem.

Seu otimismo é claramente sentido por aqueles que 
o rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu redor. 
Você está saudável, terá reflexos melhores e se 
sentirá mais leve.

Você tem razão em confiar em seus instintos hoje. 
Suas intenções são corretas. As variações exces-
sivas em seu ritmo de vida o deixam louco. Vá com 
calma e admita que você está se desgastando.

Você vai encontrar maneiras inteligentes de abordar 
diálogos que farão com que tudo seja mais fácil com 
as pessoas ao seu redor. Você terá mais energia 
mental e um forte desejo de liberdade. Conceda-se 
esta liberdade e respire.

A profundidade de suas convicções será comunica-
tiva. Expresse-se sem falsa modéstia, a mensagem 
será transmitida. Cuidado com o sistema digestivo 
e dê uma boa olhada em sua dieta, certificando-se 
de que você tem a nutrição que realmente precisa.

O clima é construtivo e gratificante no que diz 
respeito às relações pessoais e a sorte vai per-
mitir que você faça novos contatos. Você está 
desperdiçando tempo demais com assuntos insig-
nificantes e isso é desgastante. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(?) Maia,
cantor

brasileiro

Por (?):
por

enquanto

Fato que
evita a
greve 

trabalhista

Ar, em
inglês

Conjunto 
de animais
próprios de
uma região

Intenção
de pre-
judicar

Heroína
de "O Gua-
rani" (Lit.)

Cada
peça que
compõe o
esqueleto

Dispositi-
vo de

circuitos 
eletrônicos

Enve-
lhecidos
pelo uso

Variedade
de vinho

A cor que 
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o luto
(BR)
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de (?):

corrigem
a visão

Função do
guarda-
costas

Consoan-
tes de
"nexo"

Que não
são altos

Queda de neve e gelo
das encostas

País cuja capital 
é Bagdá

O Planeta
Azul

Conversa 
fiada (gíria)

Que dá
vantagem
Que não é

gordo

Fator a
que se
deve o
efeito

benéfico
da ida à
sauna

Sensação causada
pela pimenta

Veículo blindado que
transporta dinheiro

Estimar
(alguém)
Dá exis-
tência

(?) aqui: 
cá está

As primei-
ras vogais

Nome da
letra "R"
Fardo;
peso

Tato Ga-
bus, ator

Sem
mistura

Máquina
para fazer

tecidos

No caso
de

Parte da
xícara

Olavo Bi-
lac, poeta
Som de
risadas

Caixa;
arca

Mal-
humorado

Valise
Antônio

Fagundes,
ator

 3/air. 4/lero — tear. 5/ardor. 9/avalanche.
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Zélia Casoni

PORTRAIT
Clenira e  Devanir Tolardo  dão o ar da graça na coluna de hoje -, em tempo de 

isolamento social

PORTAL CIDADE
“O melhor execu-
tivo é aquele que 
tem bom senso 
para escolher 
bons homens 
para fazer o 

que ele quer, e 
autocontrole o 
suficiente para 
não interferir 
enquanto eles 
fazem isso.” 
(Theodore 

Roosevelt, 26º 
Presidente dos 

Estados Unidos.)

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os lei-
tores da coluna -, Regiane Aparecida Baú 
Gomes, Fernando Correa Garcia, Anselmo 
navaqui e Anna Beatriz Muzachi. Da colu-

na: felicidades.

Recomeçar
Muitos eventos serão remarcados. Outros se-
rão adiados para o ano que vem. Ainda com 
várias incertezas os promotores esperam um 
sinal verde. A Expo Umuarama ganha  nova 
data em Setembro, o Festival das Cataratas 

(em Foz) também. E o seu evento? 
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Recordando!

Se Liga! 
Com o tema ‘É Preciso ir Além do Suficiente’, a 4ª Sema-
na de Gestão Aciu apresenta nesta quarta-feira (29), às 
8h, a palestra ‘Comunicação Assertiva no Atendimento’. 

A ministrante será Lauriê Silva, graduada em Letras 
(Português/Inglês) pela Faculdade Global de Umuarama, 
pós -graduada em estudos linguísticos e literários pela 

Unimeo e gestora de pessoas com formação pelo Serviço 
Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). A palestra 

contemplará aspectos comunicacionais, os pilares da 
abordagem de clientes (prospecção, qualificação, pré-

-abordagem e abordagem) e temáticas correlatas.

Assista!
A palestra ‘Inteligência Emocional como Estratégia de 

Vendas e Liderança’, com Débora Furlan, abriu a progra-
mação na terça (28). ( tá no Facebook da ACIU) -, o ciclo 

será complementado com Ana Paula de Lima da Silva , 
doutoranda em Desenvolvimento Rural Sustentável pela 
Unioeste, mestre em Administração pela UEM, especia-
lista em docência do ensino superior e administração 

mercadológica pela Unipar. Ela abordará ‘Fatores que In-
fluenciam o Atendimento e a Satisfação do Consumidor’, 
na quinta-feira (30). Ana Paula é coordenadora do Núcleo 
de Cursos de Ciências Sociais Aplicadas (EAD), professora 
adjunta, membra do Comitê de Ética em Pesquisa Envol-
vendo Seres Humanos e editora da Revista de Ciências 

Empresariais da Universidade Paranaense.

Otimismo
Neste tumultuado 2020 , o Festival das Cataratas completa 15 
anos de história! A estratégica posição geográfica de Foz do 

Iguaçu (PR), na divisa de Brasil, Argentina e Paraguai, proporcio-
na um ambiente ideal para a geração de negócios entre profissio-
nais de turismo, e a divulgação de destinos, produtos e serviços. 
O evento é focado na geração de negócios, inovações tecnológi-
cas e ações de responsabilidade socioambiental e de estímulo à 
produção e disseminação da ciência, impactando positivamente 
toda a cadeia produtiva do turismo. Nosso público-alvo é bem 
amplo, formado por agentes de viagens, operadores de turis-
mo, destinos e atrativos, meios de hospedagens, companhias 

aéreas, instituições privadas e governamentais, imprensa 
especializada, influenciadores digitais, profissionais da hote-

laria, prestadores de serviços, desenvolvedores de tecnologias, 
professores, pesquisadores, estudantes e outros profissionais. 
Com nova data para Setembro,de 9 a 11 já estão confirmados 
os seguintes eventos no Festival: Feira de Turismo e Negócios, 
Rodada de Negócios, Salão de Turismo Cultural e Espirituali-

dade, Salão MICE Cataratas, Hackatour Cataratas (Maratona de 
programação de software), Salão do Vinho Argentino, Fórum 
Internacional de Turismo do Iguassu e Arena Gastronômica, 

além de capacitações, visitas técnicas e eventos sociais.

Em tempo de noites calientes e ventos poderosos a coluna relembra 
a presença das meninas SUPERPODEROSAS -,  Thalita Caroline Aze-

vedo Gonçalves /  Escola ensina Mais e prof Unipar; Francieli Camila 
de Oliveira Zabini /  personal organeiuzer e Samantha Sammy Soa-

res, da  agência Help. Onde? na mega noite pilotada pela Câmara da 
Mulher Empreendedora

THIAGO CASONI
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COBALT 1.4 LTZ ....................................................13/14 ...................PRATA .............................COMPLETO ..................................................R$ 37.900,00
CRUZE SPORT6 LTZ II TURBO .........................17/17 ...................VERMELHO ...................COMPLETO, AUT, COURO, TS ...............R$ 79.900,00
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$ 83.900,00
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$ 59.900,00
ONIX 1.4 ACT  .......................................................16/17 ...................PRETO ............................COMPLETO ..................................................R$ 53.900,00
ONIX 1.4 LTZ..........................................................16/16 ...................BRANCO ........................COMPLETO ..................................................R$ 41.900,00
ONIX 1.4 LTZ AT ...................................................18/19 ...................PRATA .............................COMPLETO, AUT, COURO ......................R$ 57.900,00
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$ 48.900,00
PRISMA 1.4 LTZ ....................................................17/18 ...................PRATA .............................COMPLETO ..................................................R$ 48.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT. .............................................16/17 ...................VERMELHO ...................COMPLETO, AUT .......................................R$ 47.900,00
S10 2.5 LT FLEX 4X2 ............................................17/18 ...................BRANCO ........................COMPLETO, AUT .......................................R$ 89.900,00
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$ 119.900,00
TRACKER 1.8 LTZ AT ...........................................15/15 ...................PRATA .............................COMPLETO, AUT, TS .................................R$ 59.900.00
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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

Para os profissionais que buscam se destacar no 
competitivo mercado de trabalho, a Unipar oferta 

diversas opções de especializações. Em  Umuarama 
são mais de 30 cursos. Na área de Ciências Agrárias, os 
graduados em Engenharia Agronômica podem optar 

pela pós-graduação em Manejo da Fertilidade do Solo 
e Nutrição de Plantas. As inscrições estão abertas.

O curso tem o objetivo de fornecer subsídios 
necessários para o manejo e aproveitamento 
correto dos nutrientes do solo, promovendo o 

intercâmbio de conhecimentos e experiência entre 
instituições e profissionais ligados à pesquisa e 

produção agropecuária. Além disso, visa especializar 
os profissionais com conhecimentos, técnicas e 

habilidades em edafologia.
A matriz curricular abrange diversos temas 

pertinentes ao estudo, como Adubação foliar; 
Biofertilização e Qualidade Ambiental; Dinâmica 
da Matéria Orgânica no Sistema Plantio Direto; 

Fertilidade do Solo, Adubação e Calagem; Fisiologia 
Vegetal; Microbiologia do Solo; Nutrição Mineral de 

Plantas; Planejamento de Uso, Manejo e Conservação 
do Solo; e Química do Solo.

O corpo docente é um dos diferenciais do curso, 
formado majoritariamente por doutores com vasta 

experiência na área. As aulas serão em regime 
quinzenal.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Especialização em Manejo da Fertilidade 
do Solo e Nutrição de Plantas

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   

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama atualizou, na manhã 
de ontem (terça-feira, 28), os 
dados sobre a pandemia do novo 
coronavírus em Umuarama, que já 
contabiliza seis casos confirmados.

Até o momento, foram regis-
trados 282 casos suspeitos da 
doença na cidade, sendo que des-
tes, 202 já foram descartados. 
A Secretaria Municipal de Saúde 
também monitora 74 casos sus-
peitos. Dos casos confirmados, 
três pessoas se recuperaram e 
o restante se encontram interna-
dos em enfermarias, na Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e em 
isolamento domiciliar. Do total de 
pessoas monitoradas, 72 também 
estão em isolamento social e duas 
internadas em enfermaria.

Para evitar a proliferação do vírus, 
Secretaria Municipal de Saúde de 
Umuarama recomenda medidas 
básicas de higiene, como lavar as 
mãos com água e sabão, utilizar 
lenço descar tável para higiene 
nasal, cobrir o nariz e a boca com 
um lenço de papel quando espirrar 
ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar 
tocar olhos, nariz e boca sem que 
as mãos estejam limpas.

Umuarama 
com 74

suspeitos 
de covid-19
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Corpo de pescador é
localizado no rio Ivaí

Bombeiros de Umuarama 
localizaram no final da manhã de 
ontem (terça-feira, 28) o corpo de 
um pescador que estava desapa-
recido desde o último domingo 
nas águas do rio Ivaí.

Marcos Roberto Andrade, 32 
anos, caiu no rio, quando estava 
ainda dentro dos limites do muni-
cípio de Douradina. Era madru-
gada do domingo (26), quando o 
acidente aconteceu. Testemunhas 
relataram que o barco em que 
Andrade estava acompanhado de 
dois amigos, virou. Os colegas con-
seguiram nadar até a margem, mas 
Andrade não foi mais visto.

A Polícia Militar foi acionada e 
posteriormente equipes do Corpo 
de Bombeiros de Umuarama, por 
volta das 5h30. De acordo com 
os levantamentos feitos pelos 
bombeiros, o barco pode ter coli-
dido em galhadas, o que causou 
o afundamento. 

O  co r po  f o i  l o ca l i z ado 
somente depois de dois dias de 
buscas e estava próximo a uma 
bomba d’água de uma proprie-
dade rural. Foi avistado por volta 

das 11h40 de ontem.
Uma equipe do Inst i tuto 

Médico Legal (IML) de Umua-
rama foi acionada para recolher o 
corpo e até que os profissionais 
cheguem os bombeiros fizeram 
apenas o isolamento do local 

juntamente com policiais milita-
res. O trecho onde o corpo foi 
localizado é de difícil acesso. O 
corpo foi encaminhado para ser 
necropsiado no IML de Umua-
rama e posteriormente será libe-
rado para os atos fúnebres.

BOMBEIROS fizeram buscas durante dois dias e na manhã de ontem encontraram o corpo preso a uma 
bomba d’água

DIVULGAÇÃO
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