
,1º/05/2020
Edição 2535 - Ano VIII

UMUARAMA

Educação adota 
medidas a fim de não 
prejudicar o ano letivo 
no Paraná 
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Renovação com a Sanepar será
colocada em votação na Câmara

Com a Câmara fechada para participação popular devido às medidas de combate ao 
avanço da covid-19, o presidente Noel do Pão incluiu na pauta da sessão ordinária da pró-
xima segunda-feira (4) o projeto que autoriza o Executivo a firmar contrato com a Sanepar 
por 30 anos. Vereadores da oposição pediram a liberação da entrada do público, desde 

que sejam seguidas as normas de segurança em saúde da OMS. 

Ministério Público 
investiga contas 
irregulares de prefeitos 
e ex-prefeitos 

AGU tenta impedir 
pagamento de 
R$ 77 bilhões a 
proprietário de terra 

Paraná tem 1407 casos confirmados de coronavírus e 86 óbitos Pá
g. 

8
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Lixo nos bueiros
 Um dos serviços públicos que exige muitos esforços da 

prefeitura é a desobstrução do sistema de drenagem pluvial. 
Infelizmente, parte da população joga lixo nas ruas em vez 
de procurar lixeiras ou separar para coleta seletiva e tudo 

acaba indo para bocas de lobo e galerias pluviais. Em alguns 
bairros, o trabalho de desentupimento é constante e custa 

caro aos cofres do Município.
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Amizade presidencial
O presidente Jair Bolsonaro elevou o tom das críticas ao 
ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de 
Moraes, dizendo que ele chegou ao topo da estrutura do 
Judiciário por ‘amizade’ com o ex-presidente Michel Temer 
(MDB). A ofensiva ocorre depois que o membro da Corte 
barrou a nomeação de Alexandre Ramagem, delegado e amigo 
de Bolsonaro, para o comando da Polícia Federal.

A curva do Covid-19
Bolsonaro acusou governadores e prefeitos de não ‘achatarem 
a curva’ de contágio do covid-19. O presidente também 
questionou a veracidade dos números sobre as mortes. “O 
STF decidiu que as medidas para evitar, ou melhor, para fazer 
com que a curva fosse achatada, caberia aos governadores 
e prefeitos. Não achataram a curva”, disse. “Governadores e 
prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas não achataram 
a curva, a curva tá aí. Partindo do princípio que o número de 
óbitos é verdadeiro”, afirmou. O presidente questionou, em 
especial, os óbitos em São Paulo, Estado mais afetado pela 
doença. “Cada vez mais chegam informações, que o próprio 
Diário Oficial lá do Estado de São Paulo, que na dúvida sobre 
a causa da morte ‘bota’ coronavírus para inflar o número para 
fazer uso político disso”, declarou.

Religião é essencial
O deputado estadual delegado Fernando Martins publicou em 
redes sociais, que na Assembleia Legislativa foi aprovado, ainda 
em primeira discussão, o Projeto de Lei de número 199/2020, 
que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto 
como atividade essencial em períodos de calamidade pública 
no Paraná. Com a proposição, fica vedada a determinação de 
fechamento total desses locais. De acordo com o parlamentar, 
o texto garante aos fiéis o livre exercício de cultos religiosos, 
ação essencial em períodos de crise. Os cuidados com higiene e 
outros critérios de segurança são essenciais para que as pessoas 
possam participar das reuniões religiosas. Vale ressaltar que 
o líder religioso não é obrigado a abrir o templo em tempo 
de calamidade pública, mas dá a liberdade para que avalie o 
melhor para sua comunidade.

CPMI da Fake News
O ministro do STF (Supremo 
Tribunal Federal) Gilmar 
Mendes negou seguimento a 
uma ação do deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) 
contra a prorrogação da CPMI 
(Comissão Parlamentar Mista 
de Inquérito) que investiga 
a divulgação de notícias 
falsas. A informação de que 
o ministro decidiu contra 
o mandado de segurança 
do filho do presidente da 
República apareceu no sistema 
eletrônico do Supremo.

Suspensão
O deputado queria suspender 
a prorrogação da CPMI das 
Fake News. No começo do 
mês, a comissão foi prorrogada 
por mais 180 dias (prazo só 
conta a partir da retomada dos 
trabalhos do Congresso em 
razão da pandemia). A comissão 
apura “ataques cibernéticos, 
utilização de perfis falsos para 
influenciar os resultados das 
eleições 2018, o cyberbullying 
e o aliciamento de crianças 
para a prática de crimes de 
ódio e suicídio”.

Resultados não divulgados até o fechamento da edição
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O secretário da Educação e do 
Esporte do Paraná, Renato Feder, 
esclareceu aos deputados esta-
duais na Assembleia Legislativa do 
Paraná, as medidas adotadas pelo 
governo estadual para dar continui-
dade ao ano letivo durante a crise 
causada pelo novo coronavírus. O 
secretário também respondeu a 
questionamentos dos parlamenta-
res sobre as soluções encontradas 
pela pasta para garantir a educação 
de mais de um milhão de estudan-
tes matriculados na rede pública. De 
acordo com Feder, mais de 90% dos 
alunos têm acesso a uma das ferra-
mentas implantadas pelo Governo 
para a continuidade das aulas.

Com o calendário presencial 
suspenso desde março, Feder 
explicou que o Governo adotou a 
modalidade de Ensino a Distância 
como forma de não interromper o 
ano letivo. Com a nova metodo-
logia, os alunos têm acesso ao 
conteúdo por meio da tecnologia. 
“Buscamos uma solução com alto 
alcance, mantendo a qualidade aca-
dêmica. Por isso, estamos usando 
a televisão e o telefone celular para 
atingir aos alunos”, explicou.   

Além de aulas transmitidas pela 
internet e por um canal aberto de 
televisão, foi desenvolvido o apli-
cativo Aula Paraná, ferramenta em 
que alunos podem acompanhar a 
produção de conteúdo dos profes-
sores. O aplicativo é uma alterna-
tiva às aulas presenciais durante 
a pandemia causada pelo novo 
coronavírus. Na ferramenta, além 
de assistir ao conteúdo, os alunos 
podem interagir com colegas e pro-
fessores em tempo real, como em 
uma “sala de aula virtual”.

Nas primeiras semanas de 
uso, no entanto, o aplicativo gerou 

Merenda
Durante os questionamentos, o secretário disse ainda que o Governo do 

Estado estuda a distribuição de kits da merenda escolar para todas as famílias de 
alunos carentes durante a pandemia pelo coronavírus, independente delas esta-

rem cadastradas no Programa Bolsa-Família.

Educação adota medidas para não 
prejudicar o ano letivo no Paraná

críticas de pais, alunos e professo-
res, o que rendeu questionamento 
dos deputados estaduais. Um dos 
pontos indagados é de que o apli-
cativo permitiria a captura de dados 
dos alunos. O secretário esclare-
ceu que o Aula Paraná não tem 
acesso a este tipo de conteúdo. Ele 
afirmou ainda que outras medidas 
já foram tomadas para contornar 
os contratempos. “No início, as fer-
ramentas deram problemas, agora 
já estão mais robustas. A adesão 
dos alunos está crescendo”, disse.

Feder apresentou dados sobre a 
abrangência das medidas. Segundo 
ele, o aplicativo Aula Paraná já 
teve mais de 760 mil downloads, 
com 547 mil alunos acessando 
o conteúdo no YouTube apenas 
na semana passada. Foram 9,2 

milhões de visualizações das 
aulas, com mais de 250 mil ins-
critos no canal do Aula Paraná 
no site. “Os alunos que não têm 
acesso à televisão e ao celular 
podem retirar o material impresso 
nas escolas. O material é entregue 
junto com a merenda escolar”, 
explicou o secretário.

ACESSO
De acordo com a Secretaria 

de Educação, as soluções visam 
garantir que os mais de um milhão 
de alunos da rede estadual tenham 
o processo de ensino e aprendi-
zagem mantido durante a crise 
do coronavírus no País. Ainda 
segundo a pasta, as escolas 
serão reabertas somente quando 
a situação for considerada segura 
pelas autoridades sanitárias.

DURANTE sessão ordinária na Assembleia Legislativa, Feder explicou quais as medidas para dar sequência 
aos estudos no Estado

DÁLIE FELBERG/ALEP
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Analisando as
contas públicas

Dados disponíveis
Para a efetivação do projeto, o Caop colocou os dados 

compilados à disposição de todos os promotores de Justiça do 
MPPR que atuam na área de Proteção ao Patrimônio Público. 
Com isso, eles poderão pleitear junto às câmaras a análise das 
prestações de contas considerando os apontamentos do TCE. 

As unidades do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio 
Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) 

de Francisco Beltrão, Guarapuava, Litoral Londrina, Maringá, 
Umuarama e União da Vitória já aderiram à iniciativa para 

executar as ações, de modo conjunto e coordenado, em suas 
regiões. Para as demais regiões do estado, o Centro de Apoio 
encaminhou a 45 Promotorias de Justiça informações sobre 
irregularidades verificadas nos municípios de suas comarcas.

Irregularidades nas 
prestações de contas de 
prefeitos e ex-prefeitos de 
192, dos 399 municípios 
do Paraná, foram iden-
tificadas pelo Ministério 
Público, a partir da com-
pilação de dados abertos 
disponibilizados pelo Tribu-
nal de Contas do Paraná. 
O trabalho, conduzido pelo 
Centro de Apoio Operacio-
nal das Promotorias de 
Justiça de Proteção ao 
Patrimônio Público, inse-
re-se no Projeto Prefeito 
Ficha Limpa, cujo objetivo 
é garantir que os julgamen-
tos das prestações de con-
tas anuais dos prefeitos 
e ex-prefeitos de todos 
os municípios do estado 
sejam feitos pelas Câma-
ras Municipais já conside-
rando os apontamentos 
realizados pelo TCE.

O levantamento do Caop 
levou em conta dados do 
período entre 2007 e 4 de 
março deste ano. O projeto 
também tem a finalidade de 
garantir que os julgamentos 

das câmaras que rejeitarem 
as irregularidades das con-
tas sejam comunicados 
ao TCE e à Justiça Eleito-
ral, diante de sua possível 
repercussão nas eleições 
municipais deste ano.

Segundo a pesquisa 
do MPPR, parte dos 192 
municípios apresenta mais 
de um gestor ou ex-gestor 
com contas irregulares e 
por isso chega a 392 o total 
de prestações de contas 
com problemas no período, 
segundo pareceres prévios 
do Tribunal de Contas. Con-
forme os promotores de 
Justiça Hugo Evo Magro 
Corrêa Urbano e Leonardo 
Dumke Busatto, coordena-
dores do projeto, “as contas 
consideradas irregulares 
pelo TCE, e assim confirma-
das por decisão posterior 
das câmaras municipais, 
podem ensejar a inelegi-
bilidade de prefeitos (ou 
ex-prefeitos) por oito anos, 
conforme prevê o artigo 1º, 
inciso I, alínea “g”, da Lei 
da Ficha Limpa”.

Enfrentamento
A deputada Luísa Canziani 
(PTB) participou de reunião 
virtual com o governador 
Ratinho Junior, o chefe da 
Casa Civil, Guto Silva, o 
secretário Beto Preto (Saúde) 
sobre modelagem de dados 
para melhor gestão de 
enfrentamento à covid-19. 
“O Paraná está preparado 
para enfrentar a crise 
provocada pelo coronavírus, 
mas o trabalho conjunto a 
partir da análise científica 
e de dados vai contribuir 
para que possamos elaborar 
estratégias que suavizem a 
crise gerada pela pandemia 
e sejamos mais assertivos na 
tomada de decisões”, disse.

Com desconto
Santa Terezinha de Itaipu 
é a única cidade do Paraná 
100% Led. Com a troca das 
lâmpadas convencionais veio 
a economia. Os moradores 
da cidade poderão perceber 
o desconto de 40% na taxa 
de iluminação pública já na 
fatura de junho deste ano.

Entrada proibida
O governo federal ampliou 
a restrição de entrada de 
estrangeiros de estrangeiros 
por via terrestre. Uma portaria 
restringiu por mais 30 dias 
a entrada, por rodovias ou 
outros meios terrestres, de 
estrangeiros de qualquer 
nacionalidade. A medida está 
dentro do conjunto de ações 
para conter a disseminação do 
coronavírus e atende a uma 
recomendação da Anvisa.

Nova prorrogação
O Tribunal Regional Eleitoral 
prorrogou, por tempo 
indeterminado, a suspensão 
do atendimento presencial 
a eleitores em razão da 
pandemia do coronavírus. 
O TRE também determinou 
o restabelecimento, a partir 
de 4 de maio, da contagem 

dos prazos processuais dos 
feitos que tramitam em meio 
eletrônico.

Mais testes
A Anvisa autorizou a aplicação 
de testes rápidos em 
farmácias e drogarias para 
detectar infecção pelo novo 
coronavírus. O problema é que 
as farmácias ainda não estão 
capacitadas para realizar os 
exames. Os testes podem ter 
alta porcentagem de falso 
negativo.

Dois do Paraná
O presidente Jair Bolsonaro 
intensificou o diálogo 
com os deputados fiéis no 
Congresso Nacional, aliados 
ideológicos de primeira hora 
e que compõe hoje uma 
espécie de tropa de choque 
bolsonarista no Legislativo. 
Dos deputados reunidos 
por Bolsonaro, dois são 
paranaenses: Aline Sleutjes e 
Filipe Barros, ambos do PSL.

Volta pra casa
Após 28 dias de espera em 
Foz do Iguaçu, uma viúva e 
seus cinco filhos receberam 
autorização do Paraguai 
para cruzarem a fronteira e 
voltaram ao país de origem 
com o corpo do marido de 
61 anos, morto no último dia 
31 de março, quando tratava 
uma leucemia em São Paulo.

Alerta
A Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência publicou 
uma carta ao ministro da 
Saúde, Nelson Teich, cobrando 
um plano de ação para o 
combate à covid-19. “Se 
nada for feito nos próximos 
dias, os pronunciamentos 
do Ministério da Saúde se 
resumirão a informar o número 
de mortos”, diz a carta, que 
afirma que o plano deve 
conter ações emergenciais a 
serem implementadas o mais 
rapidamente possível.
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Centro Cultural recebe melhorias 
nas condições de acessibilidade

O Centro Cultural Vera Schubert 
está passando por uma reforma que 
vai melhorar as condições de acessibi-
lidade. A finalidade é tornar a principal 
casa cultural de Umuarama acessível 
a todos os públicos, independente 
das condições físicas dos visitantes. 
A obra prevê a instalação de elevador, 
rampas do apoio para cadeirantes e a 
troca do revestimento, além de calça-
mento e piso podo táctil para orienta-
ção de pessoas com deficiência visual, 
entre outras melhorias.

O diretor de Obras da Prefeitura, 
Nélio Guazzelli, informou que o prazo 
para a conclusão do serviço termina 
em agosto. Ele disse também que a 
última medição não levou em conta 
o elevador, que já foi adquirido pela 
empreiteira. “O equipamento é um dos 
itens de maior valor na obra, porém só 
entra na conta quando estiver insta-
lado. No momento a empresa realiza 
as adequações estruturais necessá-
rias para a sua implantação”, explicou.

As reformas incluem acessibilidade 
nos banheiros em todos os pisos e 
plataformas para cadeirantes. Futura-
mente, cadeiras especiais vão acolher 
com mais conforto as pessoas obesas. 
“É uma melhoria necessária, pois o 
Centro Cultural recebe os públicos 
mais variados, diante das inúme-
ras atrações oferecidas ao longo do 
ano. Mais do que oferecer confor to 
para a população, trata-se de uma 
necessidade para as pessoas com 
deficiência e uma obrigação do muni-
cípio que não foi pensada durante a 
construção e que está sendo resol-
vida neste momento”, lembrou o 
prefeito Celso Pozzobom.

No ano passado, a Fundação Cul-
tural de Umuarama envolveu quase 
70 mil pessoas nos eventos reali-
zados no local e em promoções 
externas. Através de locação do 
teatro, promoções próprias ou par-
cerias, foram 22 espetáculos musi-
cais, teatrais, de dança, stand-up, 
música clássica, canto, corais e 
exibições de cinema, que atraíram 
um público de 13.522 pessoas.

A casa oferece ainda oficinas de 
vários estilos de dança e música, vio-
lão e viola caipira, coral e teatro ao 
público em geral, que em tempos 
normais contam com 480 alunos ao 
mês, em média, envolvendo cerca de 
5 mil par ticipantes ao longo do ano. 
O Centro Cultural também abriga a 
Biblioteca Municipal Rocha Pombo, 
que realizou 1.459 empréstimos de 
livros em 2019 e recebeu 3.724 para 
leitura no próprio ambiente.

“Nosso público total do ano foi 
de 69.198 pessoas, envolvidas em 

atividades propostas pela Fundação 
Cultural de Umuarama, parcerias e 
locações do teatro”, detalhou a dire-
tora Vera Lúcia Borges. Neste ano, por 
conta das limitações impostas pela 
pandemia de coronavírus os números 
devem ser menores, “porém vai ser 
importante reabrir a casa de cultura 
com acessibilidade para pessoas 
com deficiência e acolher melhor este 
público, afinal arte e cultura são um 
direito de todos e a administração 
municipal está fazendo a sua parte”, 
completou Vera Borges.

A obra prevê a instalação de elevador, rampas do apoio para cadeirantes, calçamento e piso com orientação 
às pessoas com deficiência visual

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Presos da cadeia de Umua-
rama receberam vacina contra 
a gripe, da mesma maneira 
que aconteceu no restante do 
país. Além da segunda etapa 
de imunização, que teve início 
em 16 de abril, o sistema 
prisional passou por uma 
desinfecção com hipoclorito. 
A limpeza aconteceu antes 
da chegada dos profissionais 
da Secretaria Municipal de 

Saúde para distribuição das vacinas, que foram aplicadas nos detentos dentro do ambiente 
da carceragem. A imunização dos servidores foi feita em um local separado, para evitar 
aglomerações. Foram vacinados 189 presos e 98 detentos recusaram a vacinação.
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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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AGU atua na sentença que veta 
R$ 77 bi a proprietário de terra

A Advocacia-Geral da União 
(AGU) defende na Justiça a 
manutenção de uma sentença 
de primeira instância que 
vetou o pagamento por parte 
da União de R$ 77,3 bilhões 
a um suposto proprietário 
de terras situadas na região 
noroeste do Paraná.

A atuação da AGU acon-
tece por meio da Procura-
doria da União no Paraná 
(PU/PR), que apresentou 
as contrarrazões à apela-
ção do autor junto à 6ª Vara 
Federal de Curitiba. O juízo 
de primeiro grau reconheceu 
a prescrição do pedido feito 
pelo suposto proprietário.

Na ação, o autor alega que 
o estado do Paraná usurpou 

Comparação
“Para se ter uma ideia da relevância da referida atuação, o valor 

pretendido pelo autor do processo, uma única pessoa, representa 
mais de um terço dos créditos extraordinários aprovados para que a 

União proceda o combate ao coronavírus. A atuação da AGU está per-
mitindo que essa quantia fabulosa seja mantida no orçamento para 
garantir a execução de políticas públicas para milhões de brasileiros”, 

explica o Advogado da União Vitor Campos, que atua no caso.

uma grande área de terras 
de sua propriedade denomi-
nada ‘Gleba Apertados’, que 
compreende uma área onde 
ficam os municípios situados 
no entorno de Paranavaí.

A ação afirma que o 
estado promoveu a partir da 
segunda metade do século 
passado, um intenso movi-
mento de colonização nas 
terras que seriam de sua pro-
priedade, onde atualmente 
estão localizados vários 
municípios. Para o suposto 
proprietário, as áreas esta-
riam localizadas em região 
de fronteira internacional 
e, por isso, a União deveria 
ter inibido que elas fossem 
apossadas pelo Estado do 

Paraná. Pela suposta omis-
são, pede a responsabiliza-
ção da União pelos prejuízos 
sofridos.

A ajuizada envolve um 
processo que remonta aos 
primeiros anos da República. 
Em 1899, o Supremo Tribunal 
Federal (STF) reconheceu o 
domínio do Paraná sobre as 
terras denominadas “Aperta-
dos”. O trânsito em julgado do 
processo ocorreu em junho de 
1999. A ação do suposto pro-
prietário pedindo indenização 
da União foi ajuizada no dia 7 
de junho de 2019.

ARGUMENTOS
A Justiça julgou impro-

cedente o pedido e reco-
nheceu que a pretensão do 
autor estava prescrita. O 
suposto proprietário recor-
reu, alegando que o prazo 
prescricional para cobrar o 
prejuízo seria de 20 anos.

Mas a AGU sustenta 
que a União não pode ser 
responsabilizada pelos atos 
praticados pelo Estado do 
Paraná.  Destaca que o 
fundamento da responsa-
bilidade imputada à União 
seria uma alegada omissão 
de agir, tratando-se, por-
tanto, de uma mera ação de 
responsabilidade civil, cuja 
prescrição é de cinco anos.

Afirma que o autor nunca 
provou ter pedido nada em 
relação à União e enfatiza 
que a ação em questão 
possui uma série de fun-
damentos e argumentos 
que podem ser contesta-
dos, como a falta da prova 
da propriedade efetiva e o 
fato de decisão anterior do 
STF não ter reconhecido a 
posse das terras por parte 
dos autores que já entraram 
com esse tipo de pedido.

A denominada ‘Gleba Apertados’, compreende uma área onde ficam os municípios 
situados no entorno de Paranavaí
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Maconha e sofás

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) apreendeu 996,2 
quilos de maconha ao final 
da tarde da quarta-feira (29) 
em São José dos Pinhais, 
na Região Metropolitana de 
Curitiba (RMC). Na ocasião, 
dois homens que saíram de 
Umuarama foram presos.

Foram encontrados 
1.126 tabletes da droga 
que estavam escondi-
dos sob uma carga de 37 
sofás, no assoalho de um 
caminhão Mercedes Benz L 
1113 fabricado em 1973.

A ação dos patrulheiros 

aconteceu quando a equipe 
real izava rondas pela 
BR-116, no trecho do Con-
torno Leste e desconfiou do 
motorista, que foi abordado.

Uma averiguação foi ini-
ciada no veículo, até que o 
condutor, que tem 30 anos 
de idade, acompanhado de 
um passageiro de 21 anos, 
confessou que transportava 
drogas, além dos sofás. A 
dupla foi presa em flagrante.

Os detidos relataram que 
saíram de Umuarama com a 
carga de sofás e maconha e 
levariam até Curitiba.

QUASE uma tonelada de maconha estava escondida em carroceria de caminhão 
que transportava sofás

DIVULGAÇÃO

Policiais civis e militares de Pérola e Altônia desencadearam ontem 
(30) de manhã a ‘Operação Iscariotes’, que resultou na apreen-
são de celulares de suspeitos de crimes de furto praticados em 
Pérola. Com mandados de busca, os policiais visitaram oito alvos 
em Pérola, Xambrê e Umuarama. A meta era apreender produtos 
furtados, mas apenas foram localizados telefones celulares dos 
suspeitos. Os aparelhos serão analisados e usados como provas 
em inquérito que investiga uma série de furto ocorridos em Pérola.

DIVULGAÇÃO

Comício virtual
O ímpeto verbal do presidente 
Jair Bolsonaro conseguiu 
algo histórico neste 1º de 
Maio: reuniu contra ele os 
ex-presidentes Lula da Silva, 
Dilma Rousseff e Fernando 
Henrique Cardoso, o 
presidenciável Ciro Gomes, 
além do presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia, 
no pacote. Todos confirmaram 
participação na “live” da festa 
dos trabalhadores das Centrais 
Sindicais (CUT, Força, UGT, CGT 
etc), a partir das 10h de hoje nas 
redes sociais. É a primeira vez, 
em décadas da tradicional festa, 
que as centrais saem das ruas e 
realiza seu evento virtualmente. 

Urnas x coronavírus
O Brasil está a dois meses do 
prazo final para convenções 
e registro de candidaturas. O 
TSE está em alerta mas ainda 
não indicou se vai mudar o 
calendário eleitoral.

Desafio
Fato é que os partidos não 
estão preparados para realizar 
convenções on-line e votação 
virtual de delegados para 
escolher seus candidatos a 
vereadores e prefeitos.

Dossiê
O ódio dos bolsonaristas 
contra o presidente do PSL, 
deputado federal Luciano 
Bivar (PE), parece não ter fim. 
Circula na praça dossiê sobre 
a vida privada de Bivar e de 
seus amigos nos últimos 30 
anos. O documento foi parar 
nas mesas de altos gabinetes 
em Brasília. Citam até um 
envolvimento dele com uma 
massagista nos anos 80. 

Risco total
Os garis da Prefeitura do 
Recife não estão cumprindo 
as determinações quanto ao 
uso de máscaras para proteção 
contra o coronavírus. A Coluna 
flagrou vários caminhões de 
lixo com funcionários pelas 
ruas da capital. Pernambuco 
é o quarto Estado com 
contaminados pela covid-19. 

Só perde para São Paulo, Rio 
de Janeiro e o Ceará.

STJ no Nobel
O ministro Moura Ribeiro, do 
STJ, é um dos concorrentes 
ao Nobel da Paz neste ano 
pela contribuição para o 
fortalecimento da teoria do 
Capitalismo Humanista. Seu 
nome foi levado à comissão 
norueguesa pelo advogado 
Ricardo Sayeg, um dos criadores 
da teoria. A Associação dos 
Magistrados Brasileiros, com 
14 mil associados, enviou para 
a Noruega uma moção de 
apoio ao ministro.

Comércio futuro 
Especialistas em comércio 
e grandes empresários já 
citam em palestras virtuais 
as perspectivas do setor 
pós-pandemia: As lojas serão 
mostruário, com e-commerce 
e entregas mais fortes. 
Haverá migração da mão de 
obra da Ásia para países de 
origem das marcas. O termo 
“insalubridade” entra de vez 
nos contratos de trabalho.

Compra on-line
Desde o início da pandemia, o 
site Mercado Livre conquistou 
1,7 milhão de novos 
compradores. Os produtos 
campeões de buscas na 
América do Sul foram: máscaras 
(10 milhões de buscas); 
álcool em gel (8,5 milhões); 
antibacterianos (3,5 milhões); e 
termômetros (1 milhão).

Ficou
Quem adora o Brasil e não 
deve vir ao País de férias 
em julho (o verão dos 
americanos) para conhecer 
os novos colegas é o âncora 
da CNN Anderson Cooper. 
Tradicionalmente, ele passa o 
mês na sua casa no Quadrado, 
em Trancoso (BA).
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Dicas preciosas
A Master Class (aula) ‘Como estruturar 
seu negócio para vencer a crise’, 
com o professor Rodrigo Resende, 
foi concebida para empreendedores 
em busca de orientações sobre como 
engajar mais os colaboradores, atrair 
consumidores, lidar adequadamente 
com fluxo de caixa, aumentar as 
vendas e fidelizar ainda mais a 
clientela. O conteúdo é online e 
gratuito Não perca a oportunidade. 
Acesse https://bit.ly/2WgJrmN.

MP adverte
O cumprimento rigoroso das medidas 
restritivas é uma preocupação constante 
do Ministério Público e motivou uma 
reunião com as participações do prefeito 
Celso Pozzobom e do presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos. Segundo o MP, é 
notória uma certa dose de relaxamento 
nos estabelecimentos comerciais. 
Executivo e entidade representativa não 
têm medido esforços para conscientizar 
e evitar que o comportamento 
inadequado resulte novamente em 
fechamento. Não é plausível baixar a 
guarda nesse momento.

Escalada da dengue
A dengue continua avançando em 
Umuarama, apesar dos esforços do 
município e parceiros para eliminar 
criadouros e conscientizar a população. 
A cidade está prestes a bater na 
casa dos dois mil casos confirmados, 
índice lamentavelmente recorde. 
Aproximadamente quatro mil suspeitas são 
investigadas e 2,6 mil exames realizados 
deram resultado negativo. O total de 
notificações (entre suspeitos, descartados e 
confirmados) chega a 8.478 registros, no 
período entre agosto de 2019 e abril.

Dia das Mães
Respeitando todas as recomendações 
de enfrentamento ao novo coronavírus, 
a Aciu trabalha na divulgação do Dia das 
Mães. Mais uma bela campanha está 
chegando à mídia e invadindo as redes 
sociais. O ano é atípico pelos efeitos da 
Covid-19, mas pandemia alguma é capaz 
de abalar o significado do amor e dedicação 
das mamães do mundo inteiro, o que faz 
com que o ato de presentear, mais 
do que nunca, seja expressivo. E 
nosso comércio é farto em opções 
e promoções. A recomendação é ir 
sozinho às compras. E não esqueça 
sua máscara.

Sucesso
A Aciu concluiu com êxito a primeira 
versão online da Semana de Gestão.  
Nossos sinceros agradecimentos a 
Débora Furlan, Lauriê Silva e Ana Paula 
de Lima da Silva, pelo profissionalismo 
e excelente conteúdo. A experiência 
foi agradabilíssima e as palestras 
continuam reverberando. Se você 
perdeu alguma, dê uma conferida 
no Facebook da entidade e sorva 
conhecimento edificante. Se curtir, 
não deixe de recomendar. Isso é muito 
importante para a disseminação do 
conhecimento nos tempos atuais.

Made in Paraná
Uma equipe técnica do Estado trabalha na 
elaboração de propostas para a retomada 
econômica e de estímulo à geração de 
emprego e renda.  Segundo o governador 
Ratinho Junior, a criação do selo “made 
in Paraná” é uma das alternativas para 
estimular o consumo regional e recuperar 
as perdas sociais e financeiras provocadas 
pela interrupção de atividades ao longo da 
pandemia do novo coronavírus.

Help
O governo do Estado acredita ser 
muito válido o reconhecimento de 
determinado produto como “nosso” 
e que isso  efetivamente ajudará na 
geração de emprego, amenizando o 
problema econômico. A primeira ideia 
é viabilizar um caminho jurídico/legal 
para contratar produtos e serviços de 
empresas paranaenses para atender 
as necessidades básicas do poder 
público estadual. 

Regras para promoções
Em novo decreto, a Prefeitura 
de Umuarama alterou pontos 
relacionados a promoções de produtos 
e serviços estabelecidos pelo decreto 
082/2020.  O teor  determina que 
os estabelecimentos não podem 
executar promoção que possa gerar 
aumento exagerado de procura pelos 
consumidores, num curto período de 
tempo, tal como promoção relâmpago 
ou com prazo determinado. 

Horários especiais em maio
Sempre zelando pela prudência e a 
todo custo evitando aglomerações, o 
comércio de Umuarama contará com 
horários especiais na primeira quinzena 
de maio, mês que homenageia as mães 
e é, de fato, de suma importância para 
as empresas. Então anote aí: após o 
feriado, no dia 2, e no sábado seguinte, 
9, atendimento até cinco da tarde. Na 
antevéspera do Dia das Mães, sexta (8), 
as lojas abrirão das 9h às 22h.

Alento
Amplamente disseminadas com o 
objetivo de alentar principalmente 
entes e amigos de pacientes 
acometidos pelo novo coronavírus, 
algumas frases realmente cumprem 
bem a missão. Compilamos algumas:

“Tempos difíceis exigem amor ao 
extremo”

“Finais doem, mas recomeços curam”

“Em tempos de crise, empatia é 
fundamental”

Excelente Semana!

A Aciu é a Casa do Empresário
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Lixo nas ruas entope bueiros e 
exige manutenção constante
Um dos serviços públicos que exige 

mais esforços da Prefeitura é desobs-
trução do sistema de drenagem pluvial, 
realizada pela Secretaria Municipal de 
Obras, Planejamento Urbano, Proje-
tos Técnicos e Habitação. O trabalho 
garante o bom funcionamento de gale-
rias, bueiros, caixas de ligação e poços 
de visita que captam a água das chuvas 
nas ruas e avenidas e a conduz até pon-
tos adequados para o escoamento.

A manutenção é constante, pois 
caso haja entupimento fatalmente 
ocorrerão alagamentos em dias de 
chuva forte, um problema recorrente 
em Umuarama. Infelizmente, parte da 
população joga lixo nas ruas – em vez 
de procurar uma lixeira ou colocar para 
a coleta – e tudo acaba indo parar nas 
bocas de lobo e galerias pluviais.

Materiais resistentes, como garrafas 
pet, brinquedos, utensílios domésticos, 
roupas, calçados e pedaços de madeira 
retêm detritos menores e o acúmulo de 
resíduos bloqueia a passagem da água. 
Para a limpeza, além de equipe própria 
a Prefeitura contratou 1.500 horas-má-
quina de um prestador de serviços com 
equipamento mecânico para limpar 
bueiros e redes pluviais, por meio de 
licitação. Essas horas são utilizadas con-
forme as necessidades definidas pela 
Secretaria de Obras do município. “É 
um trabalho que nunca acaba”, afirma 
o prefeito Celso Pozzobom.

Segundo o prefeito, esse serviço 
consome recursos que poderiam ser 
empregados em outras áreas se a 

população fosse mais cuidadosa com 
o seu lixo. “A coleta diária de resíduos 
domésticos (lixo orgânico) e de mate-
riais recicláveis cobre toda a cidade. A 
região central conta com dezenas de 
lixeiras instaladas nas principais vias 
públicas e os estabelecimentos comer-
ciais também oferecem recipientes para 
o lixo produzido pelos clientes. Não tem 
porquê jogar garrafas, sacolas e outras 
embalagens na rua”, lamentou.

O problema é ainda maior nos bair-
ros. Nesta semana, a empresa respon-
sável pela limpeza de bueiros esteve 
no Conjunto Habitacional Sonho Meu 
e encontrou de tudo – desde roupas, 
latas e calçados a calotas de carro, 
brinquedos e rodas de bicicleta. “As 
garrafas pet são talvez o maior pro-
blema, pela grande quantidade que 
aparece na tubulação e nos bueiros. O 

povo pensa que bueiro é lixeira”, disse 
o chefe da divisão de pavimentação 
e reparos em vias públicas, Valdivino 
Manoel de Oliveira (Gerevine).

Também há muito isopor, marmitas 
e pedaços de madeiras, que formam 
uma espécie de ‘rolha’ na tubulação e 
seguram a areia, entupindo tudo. Com 
isso a água corre por cima do asfalto 
e provoca erosão, danos nas ruas e 
alagamentos, afetando os próprios 
moradores. A limpeza é feita com jatos 
d’água de alta pressão e sucção dos 
resíduos menores, já o lixo maior é reco-
lhido manualmente. “O problema é que 
a situação não muda. Falta consciência 
da população e ainda tem o perigo da 
dengue, pois fica muita água parada 
em bueiros entupidos. Já temos quase 
2 mil casos confirmados”, finalizou o 
prefeito Celso Pozzobom.

ROUPAS, latas e calçados a calotas de carro, brinquedos e rodas de bicicleta são encontrados em bueiros nos bairros

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Renovação com a Sanepar é  
colocada em pauta na Câmara

Com a Câmara Municipal 
fechada para a par ticipação do 
público, devido às medidas de 
combate ao avanço do covid-19, 
o presidente do Poder Legislativo, 
vereador Noel do Pão, colocou em 
pauta para a votação em sessão 
ordinária na próxima segunda-feira 
(4), o projeto de Lei 108/2019, 
que autoriza o Poder Executivo 
a estabelecer com o Governo do 
Paraná a gestão associada para 
a prestação, planejamento, regu-
lação e fiscalização dos serviços 
de abastecimento de água e esgo-
tamento sanitário em regime de 
compartilhamento de titularidade 
no município. Em ressumo, libera 
a prefeitura a firmar contrato com 
a Sanepar para a gerência dos ser-
viços de tratamento e distribuição 
de água na cidade.

Na mesma pauta, também 
será discutido pelos vereadores 
o Plano Municipal de Saneamento 

Oficio ao presidente
Analisando a possibilidade da libe-
ração para a entrada de pessoal na 
Câmara Municipal durante a sessão 
ordinária na próxima segunda-
-feira, o vereador Mateus Barreto 
ressaltou que a Mesa Diretora pre-
parou um ofício que foi enviado à 
presidência do Legislativo, pedindo 
a avaliação de critérios de segu-
rança em saúde para que o público 
possa acompanhar o andamento 
dos trabalhos. “Pedimos para que 
ele avaliasse a possibilidade da 
entrada de algumas pessoas no 
plenário, respeitando a distância 
estabelecida pelas autoridades de 
saúde para não trazer riscos aos 
que estariam no recinto, desde as 
pessoas usem máscaras e sigas as 
normas da OMS”, encerra, refor-
çando que não houve resposta 
ao ofício até o final da tarde de 
ontem (quinta-feira, 30).

Sem anuência da 
Mesa Diretora

De acordo com o primeiro secretário da Câmara, 
vereador Mateus Barreto, a mesa diretoria, com-

posta por ele e pelos vereadores Ana Novais, (vice 
presidente) e Jones Vivi (segundo secretário), não 
deu anuência ao presidente do Legislativo, para 

que o projeto fosse colocado em pauta. “Mesmos 
assim a proposta foi lançada para ser discutida 
em primeiro turno na próxima segunda-feira”, 
comenta Barreto. Em justificativa, o vereador 
ressalta que o texto apresenta irregularidades 

formais e materiais, como a ausência de parece-
res dos Conselhos Municipal de Saúde e do Meio 

Ambiente. “Acima de tudo isso, o contrato não 
comtempla as questões de limpeza urbana, resíduos sólidos e manejo de águas 

pluviais”, completa o primeiro secretário.

PRIMERO secretário da Câmara, 
vereador Mateus Barreto afirma que 
texto apresenta irregularidades

ALEX MIRANDA

Básico que, foi apresentado atra-
vés do projeto de Lei 107/2019. 
Este último foi tema de audiência 
pública ao final do ano passado.

Se o projeto 108 for aprovado 
pela maioria dos votos, em dois 
turnos de votação, ou seja, em 
duas sessões ordinárias seguidas, 
dará poderes ao Poder Executivo 

para que firme contrato com vigên-
cia de 30 anos a contar da sua 
assinatura.

Uma emenda proposta em reu-
niões das comissões, elimina a 
prorrogável por mais 30 anos, mas 
também deverá ser votada em ple-
nário e somente com maioria dos 
votos é que poderá vigorar.

PRESIDENTE da Câmara colocou o projeto em pauta para discussão em primeiro turno em sessão ordinária 
na segunda-feira (4)

ASSESSORIA
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Vênus expansivo facilita o surgimento de discussões 
íntimas. Este é o momento para desenvolver seu 
relacionamento com cuidado. “Depois de fazer um 
esforço, vem a recompensa”. Seria bom se lembrar 
disso. Tenha uma noite de relaxamento total.

Você vai mudar de direção para ter um melhor equi-
líbrio em seus negócios financeiros. Sua visão é 
mais clara. Você sente que tem os recursos para 
a realização de seus planos, que precisam ser 
racionalizados.

Você saberá compreender os problemas das 
pessoas ao seu redor. Tente não ser muito duro 
no conselho que oferece. Você é mais capaz 
de controlar a sua sensibilidade e receberá um 
impulso de energia. 

Você está em risco de parecer egocêntrico demais 
e precisa relaxar. Você está exagerando as coisas, 
mas desacelerar vai parecer mais difícil do que 
continuar nesse caminho. Você precisa encontrar 
um equilíbrio.

Você vai avaliar a situação de forma mais objetiva e seu 
raciocínio lógico está lhe trazendo sorte. É o momento 
ideal para assumir o esporte. Você vai precisar de exer-
cício físico e de um pouco de ar fresco em um contexto 
que leva você para fora da sua rotina.

Alianças estão se tornando uma possibilidade, então 
olhe além das aparências. Você ficará surpreso. Sua 
saúde, embora excelente, pode ser perturbada por 
problemas no fígado e pequenas mudanças em sua 
dieta iria ajudar.

Você está entusiasmado e de bom humor. Você está 
desfrutando de uma atmosfera agradável e amigá-
vel. Você está dinâmico, com grande energia mental 
neste momento, que é ajudada pela sua moral e 
permite refinar seus projetos.

Você não vai ser muito inibido pela timidez hoje. 
É hora de se concentrar em uma tarefa difícil. As 
atividades em grupo não são recomendadas hoje. 
Você ficaria muito sobrecarregado pelos outros.

Você será capaz de aliviar o ambiente sem se deixar 
desanimar por outras pessoas. Você está come-
çando a sentir os resultados dos esforços que tem 
feito ultimamente. Descanse e dê uma folga para 
seu corpo.

Você vai ser mais tático do que o habitual e as 
pessoas confiam em você, então não abuse dessa 
confiança. Momentos de relaxamento permitirão 
que você descanse, você precisa disso. Encontre 
distração nas artes, nos shows, etc.

Não se deixe absorver em preocupações que são, 
por definição, de natureza secundária. Você não tem 
confiança em seus recursos próprios porque está se 
sentindo cansado e tem uma lacuna a preencher.

Marte está trabalhando com você e lhe promete 
momentos inesquecíveis com as pessoas próxi-
mas. A felicidade está ao seu alcance. Você estará 
esgotado até o final do dia e seria uma boa ideia 
descansar e tomar um pouco de ar fresco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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DSAS
CAMUFLAGEM

RUMAMUSA
DOGROSM
OAOESTE

REBUDIND
MARIONETE
ATNRTAS

FREVOPESO
TLIVREEV
EMALIGA
LETRAUUR

MOTOODIN
ARTROPODE

ATLANTAESO

Objetos 
arremes-
sados no
atletismo

Esporte
nacional
do Japão

Um
minuto

Museu
carioca
(sigla)

Disfarce de
soldados

em guerra

Dirige
(o barco)

numa
direção

Rio que
banha

São Paulo

Lado onde
o Sol se

põe

Abandonar
cadáver
(gíria)

Introduzir
novidades 

Indústria
(abrev.)

Figura do
Teatro de
bonecos

Dança car-
navalesca 
pernam-
bucana

Despre-
zível;

ordinário

Preposi-
ção que 
indica
lugar

Erico 
Verissimo,

escritor

Está no
meio da
palavra
"rua"

O veículo
usado no
enduro
(red.)

A árvore
da Flor 

Nacional
brasileira

Pai de
Thor
(Mit.)

Hiato de
"teor"

Isso, em
espanhol

Em volta

A que
inspira
o poeta

Cidade
dos EUA

Formato
do rodo

Animal como
as aranhas

Telefona
(bras.) 
A maior
artéria

Coberto
de pelos
Moeda

argentina

Marcelo
(?), apre-
sentador

Bicho-
papão

Prática do 
matadouro

Litro
(símbolo)

Patrões;
senhores

Carinho;
cafuné

Vogais de
"soar"

Confusão
(pop.)

Desim-
pedido

Tronco de
madeira

Material
como o
ferro

3/eso. 4/rebu — sumô. 7/atlanta. 9/artrópode.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“O senso de 
humor faz 

parte da arte 
de liderar, de se 
relacionar bem 
com as pessoas 
e fazer as coisas 
acontecerem.”  
(Dwight. Eise-

nhower)

Circuito
O Sebrae ( Circuito Delas) já agenda programação 
para a semana que vem -, de 4 à 8 de maio, das 
7h40 às 8h tem live com vários temas. Em pauta 
nossas empresárias e boas ideias. Da querida Jane 

do Sebrae, agradeço o convite.

Happy Day
A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 

que comemoram ani-
versário. Nesta sexta 

(1º) os parabéns vão para Rubens Tissei , 
Maria Cristina Nassif, Claudete Maria da Silva 
Zimiani, Menahem David Dansiger de Souza, 
Gisele Aparecida Spancerski, Silvano Decarli 
e Vilma Barros de Souza. No sábado (2) vi-

vas para Ana Claudia Martins, Maria da Graça 
Ribeiro Ferreira, Carlos Roberto Martinelli e 

Mauro Fernandes Jardim No domingo  (3) vi-
vas para  João Barreto Witwytzkyj,Vanderlea 
De Borba Rodrigues , Ana Vitória de Toledo 

Barros, Fabiana Yamaoka Frare, Hellen 
Harumi Suzumura e Ivani Marques Vieira. Na 
segunda (4) parabéns para Tereza Florenti-
no Da Silva , Vanessa Albino De Oliveira , 

Angelina Dias dos Santos Carvalho e Izaura 
Uliana. Da coluna: felicidades!

PORTRAIT 
BÁRBARA LEMES MIRANDA encanta o portrait deste feriado ( 1º)  só 

para lembrar que hoje é dia de parabéns e de muitas felicidades. O clique 
é da mammy Luci Lemes

LUCI LEMES 
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Atitudes para quando a vida fica difícil!
 Pare de fazer comparações. Todas as pessoas têm seus próprios desafios. 
Não faz sentido comparar uma pessoa a outra. A única pessoa que você 

deve tentar superar é a pessoa que você era ontem.  Seja gentil com você 
mesmo. Sua autoestima não tem nada a ver com o sua profissão 
ou o seu sucesso, e tudo a ver com a forma como você se trata. 
Seja sempre amável com você e com todos ao seu redor. Palavras 

gentis podem ser curtas mas seus ecos são infinitos.  Dê tempo ao 
tempo. Grandes coisas levam tempo. O sucesso da noite para o dia 
geralmente demora 10 anos para acontecer. O seu estado atual de 
realização é a soma de todos os seus esforços anteriores, e o que 
você faz hoje resultará em suas realizações futuras.  A gratidão 
melhora qualquer situação. Mesmo nos melhores ambientes, um 

coração ingrato encontra dificuldades. Mesmo nos ambientes mais 
problemáticos, um coração agradecido encontra paz. Sempre há 

algo para agradecer. A vida melhora quando você sorri.  Peça ajuda 
para superar o que não você não consegue superar sozinho (pois 

se conseguisse já teria superado). Até quando você quer viver com 
dificuldades? Terapias não podem caminhar por você, mas podem 

te dar a força e a luz para mostrar um novo caminho a seguir. .( ** 
Marcos Alexandre, constelador sistêmico)

Sobre a Manu!
Manu Gavassi entrou para um “retiro 

espiritual” - como ela costumava definir 
sua participação no BBB 20  e saiu com 
14 milhões de seguidores do Instagram. 
Agora, de volta à vida real, a cantora, 
atriz e roteirista, de 27 anos, analisa 

sua experiência no reality show e o que 
aprendeu ao longo dos anos com seu 

trabalho. Ela também contou sobre seu 
recém-iniciado namoro e seu arrependi-

mento de ter colocado silicone. 

* * * 

A terceira colocada na 20ª edição do 
programa da TV Globo temia a expo-
sição excessiva em sua carreira, mas 

encarou o desafio de participar de um 
reality show para ampliar a visibilida-
de de seu trabalho. Em tempo: Boni-
nho acena com outro BB no segundo 

semestre. Rendeu dividendos. E como é 
confinamento, pode. 

RELEMBRANDO

O casal Marlene e Orlando Santos -, ele presidente da ACIU Associação 
Comercial e Industrial ilustram a coluna de hoje e recordam com alegria 

os bons eventos que Umuarama nos proporcionou no ano passado

Portal Cidade
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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

Professores do mestrado em Direito Processual 
e Cidadania estão comemorando a aprovação do 

acadêmico Wellington Rocha de Lima no programa de 
doutorado da Universidade de Marília/SP.

No processo seletivo da Unimar, ficou em primeiro 
lugar. Sua proposta de estudo se encaixa na área de 
concentração em Empreendimentos econômicos, 
desenvolvimentos e mudança social, tendo como 

base sua dissertação que abordou ‘A autocomposição 
na relação negocial entre estado e empresa: função 

econômica e social’.
Na Unipar, Wellington ingressou no mestrado em 
2017, como aluno regular; em suas pesquisas foi 

orientado pela professora Jussara Borges Ferreira, 
conseguindo nota máxima em sua dissertação 

defendida no início do ano passado. 
Logo depois, veio a oportunidade de publicar um livro, 
em parceria com sua orientadora. A obra ‘Mediação, 

Conciliação e Acordos nos Atos de Improbidade 
Administrativa’ saiu com selo da editora Lumen Juris. 
Atualmente ele é professor do Centro Universitário 

da Grande Doutorados (Unigran) e também da 
Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Primeiro lugar: Mestre em 
Direito pela Unipar é aprovado 

em doutorado 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
COSTA & FORMIGONI LTDA 
– ME, inscrita sob nº CNPJ 
10.314.621/0001-01, estabe-
lecido na Rua Arapongas, 4427, 
Zona II, CEP 87502-180, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 27.684. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

86 óbitos por 
covid-19 no PR
A Secretaria de Saúde do Paraná 
divulgou ontem (30), 60 novos casos 
confirmados de covid-19 e mais 
quatro óbitos. Com essa atualização, 
o total do Paraná passa para 1407 
casos e 86 falecimentos. Do total de 
pessoas com diagnóstico confirmado, 
915 já foram liberadas do isola-
mento e são, portanto, consideradas 
recuperadas. Das quatro pessoas que 
morreram nas últimas 24 horas, três 
residiam em Curitiba e um homem 
morava em Foz do Iguaçu.

Municípios
Ao todo, 131 municípios paranaen-
ses registram casos confirmados. As 
novas 77 confirmações são de Ama-
porã (1), Apucarana (1), Araucária (1), 
Cambé (1), Campina Grande do Sul 
(1), Campo Mourão (1), Cascavel (3), 
Cianorte (1), Colombo (1), Cruzeiro 
do Sul (1), Curitiba (11), Fazenda 
Rio Grande (4), Foz do Iguaçu (3), 
Guarapuava (2), Guaratuba (1), Ivaí 
(1), Mandaguaçu (1), Mandirituba (1), 
Maringá (1), Mirador (2), Morretes 
(1), Nova Londrina (1), Paranavaí 
(3), Piraquara (1), Ponta Grossa (1), 
Santa Isabel do Ivaí (2), Santa Isabel 
do Ivaí (1), São João do Caiuá (6), 
Telêmaco Borba (6), Três Barras do 
Paraná (1) e Umuarama (2).

Umuarama
O boletim do Estado aponta mais 2 
casos em Umuarama, fazendo com 
que a cidade chegue a um total de 
6 casos. Conforme informações da 
Prefeitura, o município contabiliza 6 
casos desde o dia 27 de abril. Con-
forme a Secretaria de Comunicação 
da Prefeitura não foram registrados 
casos novos na quinta-feira (30) e 
todos tratam-se dos pacientes confir-
mados até o dia 27.
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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

Construção de valores para uma sociedade justa e próspera. Diante de um cenário de crise e 
muitas mudanças sociais, o papel da Educação é relevante e honroso, digno de celebrar 

Em meio às turbulências que 
o mundo tem vivenciado, 

encontramos motivos para nos 
orgulhar e seguir em frente. Na 
última terça-feira, 28 de abril, 
comemoramos o Dia Internacional 
da Educação. Foi uma semana de 
reflexões sobre o significado do 
papel da Educação e quais suas 
contribuições para o progresso da 
sociedade. 

Para saudar a data, a Universidade 
Paranaense – Unipar criou uma 
campanha, veiculada nas mídias 
sociais, com mensagem otimista. 
Imagens, como uma linha do tempo, 
mostram o processo de evolução 
com a chegada da tecnologia, 
principalmente no ensino e no 
mundo do trabalho, fazendo parte 
do dia a dia de várias profissões, 
inclusive gerações.

O texto passa a ideia de que a 
Educação vai muito além de um 
processo de instrução e ensino, 
como define o dicionário: o 
significado consiste em um processo 
de transformação, uma poderosa 
ferramenta capaz de transformar o 
mundo. “Nessa constante evolução, 
sabemos que nada é como antes, 
basta uma volta no ponteiro do 
relógio e tudo se transforma”, 
provoca a mensagem.

Outra bandeira levantada é 
a de que “se falamos tanto em 
mudanças, por que não utilizamos a 
Educação para mudar e moldar um 
novo mundo, com mais respeito, 
comprometimento ao conhecimento 
e oportunidades para evoluir, um 

Dia Internacional da Educação: Unipar 
celebra data com mensagem otimista

mundo onde todos encontram 
espaço para explorar seus talentos e, 
assim, encontrar novas portas para o 
sucesso, um lugar onde a Educação 
seja utilizada como o principal 
instrumento para transformar 
as pessoas? afinal, se as pessoas 
mudam, o mundo muda junto”.

A Unipar está há quase cinco 
décadas investindo no ensino 
superior [tempo em que formou 
mais de 60 mil profissionais] e não 
tem dúvidas de que a Educação 
transforma vidas. Também nota que, 
com o passar do tempo, a Educação 
também se transformou e mais ainda 
agora. “Sabemos, não está sendo 
fácil, mas neste momento difícil, 
o ensino superior não deixa você 
sozinho”, enfatiza a campanha.

Em todo o país, são mais de seis 
milhões de alunos assistindo às 
aulas remotamente. Em menos de 

uma semana, as universidades e 
faculdades privadas movimentaram 
uma operação sem antecedentes 
para o calendário acadêmico 
seguir sem prejuízos, com aulas 
nos mesmos horários e com os 
mesmos professores, que receberam 
treinamento e capacitação 
tecnológica para ensinar de um novo 
jeito: de suas casas para as casas de 
seus alunos. 

Com toda essa adaptação, inovação 
e luta contra a Covid-19, fica uma 
grande lição - a força dos professores 
e alunos da Unipar, que estão dando 
uma aula de superação. Em breve 
a comunidade acadêmica estará 
reunida, presencialmente, trazendo 
calor humano para as salas de 
aula e laboratórios, aguardando 
ansiosos para muita prática. Acredite, 
esse momento vai passar, mas o 
conhecimento é para sempre.

Professora Neiva 
e Cândido Garcia 
[em memoria], 
fundadores da 
Unipar: vocação para 
o ensino e para o 
empreendedorismo
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