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Coronavírus já chegou 
a um terço de todos 
os municípios 
do Paraná
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Doença respiratória 
pode ser o fator de 
mudança na data de 
eleições

Programa de combate 
à covid-19 prevê 
R$ 14,1 milhões 
a Umuarama

Câmara inicia processo de 
renovação com a Sanepar
Sob forte esquema de segurança, vereadores discutiram e votaram o projeto de lei que 
autoriza o Município a renovar o contrato de prestação de serviço de tratamento e distri-

buição de água e esgotamento sanitário com a Sanepar. O projeto volta a ser discutido em 
segundo turno na próxima segunda-feira para decisão definitiva. l Pág. 8 e 9

Comércio aberto
Decisão da Defensoria Pública sobre suspensão do decreto 
municipal que manteve o comércio local aberto durante a 

quarentena não interferiu, pelo menos até hoje, no fechamento 
das lojas em Umuarama. Comerciantes ganharam um fôlego às 

vésperas do Dia das Mães, segunda data mais aguardada no ano. 
Sindicato dos Lojistas prometeu recorrer da decisão que poderá 
ser definida ainda esta semana, mas por enquanto, o destino do 

comércio na cidade ainda é incerto. 
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Da Abin à PF
O presidente Jair Bolsonaro 
nomeou o delegado Rolando 
Alexandre de Souza para 
o cargo de diretor-geral da 
Polícia Federal (PF). O decreto 
foi publicado ontem (4) pela 
manhã no Diário Oficial da 
União. Souza ocupava a 
Secretaria de Planejamento e 
Gestão da Agência Brasileira de 
Inteligência (Abin). A nomeação 
do delegado ocorre após o STF 
suspender a nomeação e a 
posse de Alexandre Ramagem 
para a diretoria-geral da PF. 
Após a decisão de Moraes, o 
próprio presidente tornou sem 
efeito a nomeação do delegado 
e manteve Ramagem como 
diretor-geral da Abin, cargo que 
ocupa desde o início 
do governo.

Advocacia essencial
O governo do Paraná atendeu ao pleito da seccional paranaense da 
OAB e incluiu a advocacia no rol dos serviços essenciais no estado. 
A medida foi motivada pelo fato de que a atuação dos advogados é 
indispensável à administração da Justiça, conforme está previsto no 
artigo 133 da Constituição Federal. Diante da retomada dos prazos 
prevista para ontem (4), a OAB-PR solicitou na última semana, por 
intermédio do chefe da Casa Civil, Guto Silva, e da procuradora-
geral do Estado, Leticia Ferreira da Silva, a inclusão da advocacia 
nesse rol para que haja a possibilidade prestação dos serviços.

Troca troca
O governo trocou o secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde. O Diário 
Oficial da segunda-feira (4) registrou a exoneração de Denizar 
Vianna, o antigo secretário, e a nomeação do substituto, Antonio 
Campos de Carvalho. Tanto a exoneração, quanto a nomeação, 
foram assinadas apenas pelo ministro da Casa Civil, Braga Netto, 
e não pelo ministro da Saúde, Nelson Teich. Ao menos outras 
duas secretarias tiveram trocas em cargos de chefia desde que 
Teich assumiu a pasta, no dia 17 de abril: a Secretaria de Atenção 
Primária à Saúde e a Secretaria Executiva do ministério.

Estado de calamidade
Os deputados estaduais aprovaram na última semana, o projeto de 
decreto legislativo de autoria da Comissão Executiva, que decreta 
o estado de calamidade pública em 47 municípios paranaenses. 
A proposta foi aprovada em primeiro e segundo turnos e teve 
dispensada a votação em redação final, seguindo para sanção ou 
veto do Poder Executivo. Com esse novo decreto, 219 cidades no 
estado têm decretada a calamidade pública, conforme determina a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. No noroeste forma ‘contemplados’ 
os municípios de Quarto Centenário, Sarandi, Brasilândia do Sul, 
Lobato, Farol, Cidade Gaúcha e Nova Olímpia.

Vai e volta
Em sessão virtual, a Câmara 
dos Deputados votou 
ontem (4), a proposta de 
auxílio financeiro a estados 
e municípios para combate 
aos efeitos da pandemia 
da covid-19. Ao todo, serão 
destinados R$ 125 bilhões, 
incluindo repasses diretos 
e suspensão de dívidas. O 
Programa Federativo de 
Enfrentamento ao Coronavírus 
foi aprovado no sábado (2) pelo 
Senado e, por ser um texto 
diferente do aprovado pelos 
deputados, a matéria retorna 
para nova análise. Se aprovada 
sem alterações, a primeira 
parcela do pagamento do 
auxílio aos estados, municípios 
e ao Distrito Federal está 
prevista para 15 de maio.
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Podemos sugere lista tríplice 
para diretor da Polícia Federal

O Podemos quer que a escolha 
de diretor-geral da Polícia Federal 
e de procurador-geral da Repú-
blica sejam, obrigatoriamente, 
definidos a par tir de uma lista 
tríplice elaborada pelas próprias 
instituições. Dessa maneira, 
o presidente da República não 
poderia indicar nomes fora da 
lista. Atualmente, o Executivo 
tem liberdade política para fazer 
essas indicações.

De acordo com o líder do par-
tido na Câmara, deputado Léo 
Moraes (RO), o modelo político 

Líderanças religiosas e prefeitura 
padronizam entregam de cestas

de indicação, de livre escolha do 
presidente, “remete aos tempos 
do Império”.

“É preciso garantir mais auto-
nomia e democracia para a Polícia 
Federal e MPF, e blindá-los, ao 
máximo, de intervenções políti-
cas”, defende o parlamentar.

BIÊNIO
Outra novidade trazida pela 

proposta de emenda à Constitui-
ção (PEC) do Podemos é o man-
dato de dois anos para diretor-
-geral da PF, permitida uma vez 
sua recondução. Nesse caso, 

só poderão ser indicados para 
compor a lista tríplice delegados 
integrantes da última classe fun-
cional, com mais de 35 anos de 
idade e conduta profissional e 
reputação ilibadas.

“O que se pretende é evoluir de 
um sistema de escolha em que o 
Chefe do Executivo age solitaria-
mente, para um outro, mais demo-
crático. Ou seja, busca-se garantir 
às próprias instituições a possibili-
dade de indicar, pela via democrá-
tica e a partir de critérios técnicos”, 
diz justificativa da proposta.

Na manhã de ontem (segunda-
-feira, 04), às 09 horas, a prefeita 
Helena Bertoco, juntamente com 
sua equipe da Assistência Social, 
se reuniu com vários líderes reli-
giosos para padronizar o sistema 
de entrega de cestas básicas.

Foram expostos os números de 
atendimentos assistenciais reali-
zados pelo CRAS e algumas situa-
ções de pessoas que receberam 
duas, até três cestas básicas, bur-
lado o sistema e aproveitando-se 
da boa vontade das igrejas, tirando 
a oportunidade de outras pessoas 
que também precisam de ajuda.

Diante disso, ficou estabelecida 
uma parceria entre a assistência 
social e as igrejas para que, antes 
de distribuir a cesta básica, entre em 
contato com o CRAS para consultar 
se o cidadão já recebeu auxílios 
municipais ou estaduais para evitar 
que se receba em duplicidade.

A prefeita Helena Bertoco, acompanhada da equipe de Assistência Social, em reunião com líderes religiosos 
de Cruzeiro do Oeste

ASSESSORIA
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No domingo (03) a 
Secretaria de Saúde do 
Paraná registrou dois 
novos patamares para 
a Covid-19: 1,5 mil pes-
soas diagnosticadas com 
a doença e 133 cidades 
atingidas, o que repre-
senta exatamente um 
terço dos 399 municípios. 
Os dados foram divulgados 
em boletim epidemiológico 
divulgado pela Secretaria 
de Estado da Saúde. As 
cidades mais atingidas até 
o momento são Curitiba 
(470 casos confirmados), 
Londrina (106), Cascavel 
(85), Maringá (61) e Foz do 
Iguaçu (48).

Em apenas um mês, de 
03 de abril a 03 de maio, 
a interiorização do corona-
vírus saltou 137,5%, de 56 
municípios para 133. Na 
comparação com o boletim 
que registrou os primeiros 
casos no Paraná, em 12 
de março, o crescimento foi 
de 6.550%, de 2 para 133 
municípios em 53 dias.

O monitoramento da 
Secretaria de Saúde mos-
tra que a doença evoluiu 
rapidamente no começo 
de abril e manteve trajetó-
ria um pouco mais regular 
depois dos 500 primei-
ros casos, mesmo com a 
inserção dos resultados 
iniciais dos testes rápidos.

O Estado ultrapassou a 
marca de 500 casos em 
7 de abril, 26 dias depois 
dos seis primeiros diag-
nósticos positivos apare-
cerem no boletim, em 12 
de março. A doença era 
registrada em 68 municí-
pios na ocasião.

Doença chegou a 
33% do Estado

Nos 13 dias subsequen-
tes, metade do lapso tem-
poral anterior, foram confir-
mados 500 novos casos e 
o Paraná registrou a marca 
de 1.000 no dia 20 de abril 
com 105 municípios atin-
gidos. Depois de mais 13 
dias a Covid-19 alcançou 
1,5 mil pessoas, no dia 03 
de maio, já presente em 
133 municípios.

O boletim epidemioló-
gico aponta ainda morado-
res de outras 19 cidades 
fora do Estado que tiveram 
casos detectados em muni-
cípios paranaenses. Eles 
residem em São Paulo, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, 
Pará e Santa Catarina e no 
Distrito Federal.

O Paraná também tem 
23 casos confirmados em 
crianças de até 9 anos e 
168 de pessoas acima de 
70 anos, considerada a 
faixa etária de maior risco.

As mulheres continuam 
sendo as mais atingidas: 780 
x 734 casos, respectivamente. 
Dos 1.514 casos confirmados 
no Paraná, 138 pessoas ainda 
estão internadas (71 em UTI) 
e 987 se recuperaram, mais 
da metade dos casos (65,2%).

ÓBITOS
O boletim epidemio-

lógico aponta 30 dias 
seguidos com registros 
de óbitos no Paraná. São 
93 desde 27 de março. A 
faixa etária mais atingida 
é de pessoas com mais 
de 60 anos (representam 
65,5%) e a média de idade 
é de 67,7 anos. O Estado 
já perdeu 65 homens e 28 
mulheres para a doença.

“Eu fiscalizo”
O senador Alvaro Dias 
(Pode) aderiu à campanha 
“Eu Fiscalizo”, da FioCruz. 
Um aplicativo possibilita 
que usuários avaliem 
conteúdos veiculados nos 
meios de comunicação 
e entretenimento. A 
ideia é que a sociedade 
possa notificar conteúdos 
impróprios, fake news, 
exercendo, assim, sua 
cidadania e o direito à 
comunicação correta.

Remodelando
A pandemia do coronavírus 
alterou o trabalho da 
Justiça Eleitoral para a 
realização do pleito de 2020. 
Entre as medidas estão o 
adiamento e a remodelação 
de testes previstos para os 
sistemas eleitorais, além do 
treinamento remoto dos 
coordenadores dos mesários. 
O TSE também descarta 
utilizar nas eleições deste ano 
as novas urnas eletrônicas 
que estão em processo de 
compra e que podem custar 
R$ 800 milhões.

Pacote de socorro
O Senado aprovou o pacote 
de socorro da União que 
destina 120 bilhões para 
Estados e municípios. O 
ministro Paulo Guedes 
(Economia) propôs um 
novo projeto, que prevê o 
repasse de R$ 60 bilhões 
em transferência direta ás 
contas das prefeituras e dos 
Estados e a suspensão de R$ 
60 bilhões de pagamentos 
de dívidas desses entes. A 
proposta, agora, volta para 
a Câmara dos Deputados, 
onde a votação está prevista 
para esta semana.

O que cabe
Do pacote aprovado, R$ 3,3 
bilhões virão para o Paraná 
para serem distribuídos entre 
o Estado e os 399 municípios, 

enquanto outros R$ 960 
milhões dizem respeito à 
suspensão do pagamento 
de dívidas paranaenses com 
União e bancos.

Fim das cédulas
Antes do início do surto 
de coronavírus, 70% das 
transações diárias eram 
realizadas com dinheiro 
vivo. A tendência é de que o 
dinheiro em espécie se torne 
coisa do passado. Pesquisas 
indicam que o coronavírus 
pode sobreviver até 24 horas 
no papel-moeda, o que faz 
o consumidor preferir o uso 
do cartão ou celular para 
realizar pagamentos. 

Reforço
O secretário Beto Preto 
(Saúde) reforçou o pedido 
por isolamento social como 
medida de enfrentamento ao 
coronavírus: “Estamos lutando 
contra algo não visível. Esse 
vírus não escolhe lugar de 
residência, não escolhe idade 
nem sexo. E não podemos 
dizer que só os idosos são 
afetados. Vejam os dados em 
nosso estado, temos mais de 
um terço de óbitos de pessoas 
jovens, são 32 mortes com 
idade entre 34 e 59 anos”.

Amunpar
O deputado Rubens Bueno 
(CDN) destinou emenda no 
valor de R$ 400 mil para as 
cidades da Amunpar. Foram 
atendidas as cidades de 
Guairaçá (R$ 200 mil), Itaúna 
do Sul (R$ 100 mil) e Paraíso do 
Norte (R$ 100 mil). O recurso 
destinado poderá ser utilizado 
no custeio do setor da saúde. 
“É um dinheiro que vai ajudar 
a implementar ações na área 
e reforçar o atendimento 
da população. Os recursos 
já haviam sido incluídos no 
Orçamento da União e agora 
já estão disponíveis para a 
prefeitura aplicar na saúde do 
município”, explica.
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Covid-19 pode ser o fator de 
mudança na data de eleições

Devido às mudanças causadas 
no país por causa do novo corona-
vírus, muita gente tem dúvidas se 
as eleições municipais em outubro 
estão garantidas. Segundo represen-
tantes da Associação dos Magistra-
dos Brasileiros (AMB), o próximo 
presidente do Tribunal Superior Elei-
toral, ministro Luís Roberto Barroso, 
admitiu que a data das eleições, cujo 
primeiro turno está marcado para 4 
de outubro, pode mudar.

Segundo Barroso, a decisão 
deve ser pautada por parâmetros 
sanitários e não políticos. “Por 
minha vontade, nada seria modifi-
cado porque as eleições são um 
rito vital para a democracia. Por-
tanto, o ideal seria nós podermos 
realizar as eleições. Porém, há um 
risco real, e, a esta altura, indisfar-
çável, de que se possa vir a ter que 
adiá-las”, adiantou Barroso que 
assumirá a presidência da Cor te 
eleitoral, atualmente comandado 
por Rosa Weber, no final de maio.

EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Como a data do pleito – primeiro 

final de semana de outubro – está 
prevista na Constituição Federal, 
qualquer alteração nesse sentido 
terá que ser feita pelo Congresso 
Nacional. Barroso pretende ter uma 
definição sobre o assunto em junho. 
É que nesse mês precisam ser fei-
tos os testes nas urnas eletrônicas. 
Caso isso não seja possível, ele pre-
tende se reunir com os presidentes 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e 
do Senado Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
para que uma emenda constitucional 
estabeleça um novo calendário.

CONVENÇÕES
Além da parte logística da Jus-

tiça Eleitoral para a organização das 
eleições , há ainda uma grande preo-
cupação com o calendário político. 
Os partidos devem realizar conven-
ções – instrumentos que oficializam 

Grupo de trabalho
A despeito das perspectivas do adiamento das eleições, segundo o grupo de 

trabalho (GT) criado no TSE para projetar os impactos da Covid-19 nas atividades 
ligadas às Eleições Municipais de 2020, até o momento, a realização do pleito é 

possível. O GT, criado no início de abril, elabora relatórios semanais sobre a situa-
ção. No último, entregue na semana passada, o grupo fez um levantamento de 

ações realizadas, no âmbito do TSE, para gestão de riscos e equipamentos, para a 
realização de testes dos sistemas eleitorais e para o acompanhamento da evolu-
ção de sistemas de apoio. Também foram avaliados serviços prestados pelo TSE e 
pelos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) aos cidadãos, a exemplo do alistamento 
e da regularização da situação eleitoral, e do cadastramento de empresas interes-

sadas em prestar serviços.

as candidaturas – entre o final de 
julho e o dia 5 de agosto. É esse 
ato que dá o sinal verde para o início 
da campanha, em 15 de agosto. Se 
a proibição de aglomerações ainda 
estiver em vigor no país até lá, a via-
bilidade do pleito fica comprometida.

Na conversa com os magistra-
dos, Barroso defendeu que, se for o 
caso, o adiamento seja o mais curto 
possível. A ideia é reprogramar o 
primeiro turno para 15 de novembro 
ou no máximo dezembro. O futuro 
presidente eleito do TSE também 

rechaçou a hipótese de se fazer a 
eleição municipal junto com a eleição 
nacional, em 2022, o que exigiria a 
prorrogação por dois anos dos man-
datos dos atuais prefeitos e verea-
dores. “Sou totalmente contra essa 
possibilidade. A democracia é feita 
de eleições periódicas e alternância 
no poder”, afirmou. “Os prefeitos e 
vereadores que estão em exercício 
neste momento foram eleitos para 
quatro anos”, lembrou acrescen-
tando que o mandato atual termina 
no dia 31 de dezembro.

MINISTRO Luís Roberto Barroso assumirá a presidência da Corte eleitoral no final de maio

DIVULGAÇÃO
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Comércio de Umuarama funciona 
contrariando decisão da Defensoria

O presidente do Sindilojistas 
(Sindicato dos Empresários do 
Comércio de Umuarama) José Car-
los Strassi, informou ontem (4) que 
respeita a decisão tomada pelo 
defensor público do Paraná, Cauê 
Bouzon Machado Freire Ribeiro em 
uma ação civil pública movida con-
tra o município de Umuarama e o 
sindicato, suspendendo o decreto 
municipal que libera a aber tura 
do comércio na cidade. “O que 
temos é a garantia de que o 
comércio permaneça aber to 
durante todo o expediente nor-
mal de terça-feira”, explica.

Da mesma forma o jurista San-
dro Gregório, que acompanha o 
caso ressalta sobre a existência 
de prazos judiciais e do trâmite 
para que uma decisão final seja 
aplicada. “A luta na justiça segue 
ainda durante esta semana. Até 
o final da tarde de hoje (segunda-
-feira, 4), o embargo de declara-
ção continuava valendo a pedido 
do Sindilojistas, pois necessitava 
ainda de uma decisão do desem-
bargador Leonel Cunha, na 5ª 
Câmara Civil do Tribunal de Justiça 
(TJ) do Paraná. Além disso a pre-
feitura ainda deverá ser notificada 
oficialmente, contando com prazo 
para abrir a intimação”, comenta.

Já, José Carlos Strassi, lembrou 
que os advogados do Sindilojistas 
estão trabalhando com confor-
midade com a Procuradoria Jurí-
dica do Município. “A intenção 
é fazer com que o comércio, de 
uma forma geral, continue funcio-
nando em Umuarama, desde que 
os empresários e comerciantes 
sigam as normas de higiene e 
segurança em saúde”.

Ainda de acordo com Strassi, 
as lojas do centro de Umuarama 

estão seguindo as normas e o fato 
de que a cidade não vive uma epi-
demia de covid-19, diminui o risco. 
“Além disso, estamos vendo que a 
população está consciente, usando 
máscaras, tomando os cuidados 
necessários, além de que o fluxo 

de clientes nas lojas de segmen-
tos é pequeno. A média tem sido 
de 20 a 30 pessoas durante o dia 
todo, ao contrário do que acontece 
nos supermercados, onde essa 
quantidade de pessoas entra num 
momento apenas”, finaliza.

DECISÃO sobre o fechamento sairá na semana que antecede o Dia das Mães, segunda data mais esperada 
pelos comerciantes no ano

ALEX MIRANDA

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,07 - 0,53 3,30
IGP-M (FGV) 1,24 0,80 2,50 6,68
IGP-DI (FGV) 1,64 - 1,75 7,01

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
4/4 a 4/5 0,5000 0,2162 0,0000
5/4 a 5/5 0,5000 0,2162 0,0000
6/4 a 6/5 0,5000 0,2162 0,0000
7/4 a 7/5 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -3,71% 17,38 
Vale ON -2,07% 43,93 
ItauUnibanco PN -3,78% 21,89 
Viavarejo ON +3,49% 9,50 
Azul PN -12,87% 15,16 
Embraer ON -10,75% 7,72

IBOVESPA: -2,02% 78.876 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0682 1,0681 1,0668
IGP-DI (FGV) 1,0640 1,0701 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 106,83
Libra est. 0,80
Euro 0,92
Peso arg. 66,93

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,5% 5,5210 5,5220 +1,5%
PTAX  (BC) +2,8% 5,5811 5,5816 +2,8%
PARALELO +1,0% 4,4000 5,7800 +1,0%
TURISMO +1,1% 4,4000 5,7600 +1,1%
EURO +2,7% 6,0884 6,0912 +2,7%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ABR) 1.610,20 0,13 1,04 5,14
Oeste (MAR) 1.618,12 0,22 0,71 5,71

DÓLAR 04/05

Iene R$ 0,0523
Libra est. R$ 6,94
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1168,36 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 04/05

REAJUSTE DE ALUGUÉIS

ÍNDICES DE INFLAÇÃO

1º contrato de entrega. Pontos: 1 ponto =1 cen-
tavo de dó lar/bushel na soja (27,2kg), milho e
trigo (25,4kg) e US$ tonelada curta no farelo
(907kg). DIA: variação em pontos

INDICADORES  ECONÔMICOS

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

Em 04/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 96,50 -3,0% 1,6%
SOJA Paranaguá 103,00 -3,3% 1,5%
MILHO Cascavel 41,00 0,0% -15,5%

SOJA 834,00 -13,25 -2,4%
FARELO 283,30 -4,10 -6,6%
MILHO 310,75 -0,75 -6,0%
TRIGO 524,25 2,75 -4,6%

SOJA 89,09 1,1% 3,3%
MILHO 37,27 -0,5% -12,3%
TRIGO 59,38 0,2% 3,3%
BOI GORDO 182,31 0,5% -1,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 04/05 PR DIA 30d.

Em 04/05 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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R$ 14 milhões para 
combater o covid

O Programa Federativo 
de Enfrentamento ao Coro-
navírus (PLP 39/2020), 
aprovado no último sábado 
no Senado Federal, prevê o 
repasse de R$ 14 milhões 
181 mil para o município 
de Umuarama. Esta é a 
estimativa de repasse 
da Sec re ta r i a -Ge ra l 
da Mesa Consultoria 
Legislativa do Senado, 
diante da população ofi-
cial da cidade segundo 
o último censo do IBGE 
(111.557 habitantes).

O auxílio financeiro 
destina-se a Estados e 
Municípios para o com-
bate à pandemia da 
covid-19 e inclui repas-
ses diretos e suspensão 
de dívidas, totalizando 
R$ 125 bilhões. Porém, 
ainda é necessário a 
aprovação da Câmara 
dos Deputados.

Conforme a Agência 
Senado, o programa vai 
direcionar R$ 60 bilhões 
em quatro parcelas 

mensais, sendo R$ 10 
bilhões exclusivamente 
para ações de saúde e 
assistência social (R$ 7 
bilhões para Estados e 
R$ 3 bi para Municípios) 
e R$ 50 bilhões para 
uso livre (R$ 30 bi para 
os estados e R$ 20 bi 
para os municípios).

Além dos repasses, 
Estados e municípios 
serão beneficiados com 
a liberação de R$ 49 
bilhões através da sus-
pensão e renegociação 
de dívidas com a União e 
com bancos públicos e de 
outros R$ 10,6 bilhões 
pela renegociação de 
empréstimos com orga-
nismos internacionais, 
que têm aval da União. Os 
municípios serão bene-
ficiados, ainda, com a 
suspensão do pagamento 
de dívidas previdenciárias 
que venceriam até o final 
do ano – um alívio de R$ 
5,6 bilhões nas contas 
das prefeituras.

RECURSOS deverão ser investidos para conter os avanços da doença e no 
tratamento dos pacientes

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS

A reunião 
A reunião do presidente Jair 
Bolsonaro com a cúpula das 
Forças Armadas e ministros 
militares do Planalto, no sábado 
- conforme a Coluna publicou em 
primeira mão no site -, foi papo de 
compadres, mas Bolsonaro incluiu 
improvisadamente três temas à 
mesa: saída de Sergio Moro da 
Justiça; STF e a investigação de 
manifestações; e combate ao 
coronavírus. O maior pedido aos 
chefes do Exército, da Marinha 
e da Aeronáutica, diante de 
um clima beligerante entre 
os Três Poderes, foi a garantia 
da lei e da ordem para evitar 
novamente um eventual cenário 
de convulsão popular de 2013, 
durante o Governo Dilma Rousseff, 
que parou o País. Seguindo 
a Constituição, claro. Mas o 
presidente deixou o povo tenso - e 
precisa explicar - o que quis dizer 
com “Chegamos ao nosso limite, 
não tem mais conversa”.

Sem especulações
É balela pura qualquer 
informe além dessas pautas, 
principalmente invenção 
de que trama-se um golpe 
- o que a oposição sempre 
alardeia para incendiar o País.
 
Inimaginável
Um golpe é ilógico para os 
militares, conscientes de seu 
dever e da consolidação da 
democracia; sabem que não 
têm estrutura, nem dinheiro, 
nem tropa, nem bala no coldre.

Essa crise...
O vice-presidente, General 
Mourão, não participou da 
reunião. Está muito brabo com 
bolsonaristas que o chamam 
de índio golpista e índio traíra. 
Como se quisesse o cargo.

Aliás...
... o comportamento 
institucional e republicano do 
vice Mourão é exemplar. Não 
faz sombra ao chefe; sabe que 
ali é o único lugar do mundo 
onde um capitão manda mais.

Sobrou até...  
“Na crise atual, precisamos 
de um jornalismo livre a 

serviço de todas as pessoas, 
especialmente daquelas que 
não têm voz; um jornalismo 
engajado na busca da verdade 
e que abra caminhos de 
comunhão e de paz”, postou 
no Twitter da Santa Sé o Papa 
Francisco, em alusão à agressão 
de dois fotógrafos em frente ao 
Palácio do Planalto.

...para o Papa
Mas defensores de Bolsonaro 
não perdoaram Sua Santidade. 
Um internauta respondeu “blá 
blá blá blá”; outro escreveu: 
“O senhor não representa os 
católicos”. “Então, agora você 
fala pelos católicos?”, retrucou 
uma mulher. Para citar apenas 
três exemplos.

Como foi
Orlando Brito e Dida 
Sampaio foram os mais 
agredidos. Conta Brito - 55 
anos de fotojornalismo em 
Brasília - que foi acudir Dida 
(levou socos na barriga e 
empurrões): quebraram meus 
óculos, me bateram, tentaram 
quebrar minha máquina.

Adeus a Aldir
Bela homenagem do 
coleguinha Rudolfo Lago, 
editor do Jornal de Brasília, 
com citações do poeta Aldir 
Blanc, falecido ontem: “O cara 
que sabia que ‘o amor é um 
falso brilhante’, que ‘alegria 
de quem está apaixonado é 
como a falsa euforia de um 
gol anulado’. Mas que ao 
mesmo tempo acreditava 
‘na existência dourada do sol 
mesmo que em plena boca’ 
batesse ‘o açoite contínuo 
da noite’. Às vezes, quando a 
noite cai ‘feito um viaduto’, 
a ‘esperança equilibrista’ 
precisa nos lembrar que 
o show tem de continuar. 
Aldir, meu poeta, aos 55, por 
sua causa, sigo insistindo na 
juventude...”
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Entrou na pauta de votação da 
Câmara de Vereadores de Umuarama 
em sessão realizada na noite de ontem 
(4) o projeto de Lei Ordinária 108/2019 
do Poder Executivo que autoriza o muni-
cípio a estabelecer, com o Governo do 
Paraná a gestão associada para a pres-
tação, planejamento, regulação e fisca-
lização dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário em 
regime de compartilhamento de titula-
ridade na cidade.

O tema tem gerado polêmica na 
cidade, principalmente pelo fato de 
que o contrato tem vigência de 30 
anos e podendo ainda ser prorrogado 
por mais 30 anos, além da manuten-
ção da cobrança de tarifa de esgoto em 
80% sobre o valor do consumo.

Havia também a possibilidade de 
que manifestantes se aglomerassem 
em frente à Câmara Municipal durante 
o andamento da sessão na noite de 
ontem (4), foi solicitada a presença 
da Polícia Militar e da Guarda Munici-
pal para dar segurança aos vereado-
res e ao patrimônio público.

Também por conta das polêmicas, 
a Prefeitura divulgou, através de sua 
assessoria, informações sobre o anda-
mento da tramitação e dos interesses 
do Poder Executivo em desenrolar o 
processo de renovação contratual.

Segundo a assessoria, os mitos 
sobre proposta legislativa de contrato 
com a Sanepar estão gerando falatório, 
principalmente a respeito do projeto de 
lei que autoriza o firmamento de novo 
contrato. A tramitação do projeto inclu-
sive já foi questionada no Judiciário, 
por meio de Mandado de Segurança 
em que o pedido liminar foi indeferido.

Com o novo contrato, a Sanepar 
poderá lacrar e embargar poços ar te-
sianos, freáticos e cisternas par ti-
culares explorados comercialmente, 
nos locais providos de rede pública 
de distribuição de água.

O município obriga a empresa a 
realizar a ligação de água e esgota-
mento sanitário em todos os imóveis 
com edificações da cidade, em que o 
serviço estiver disponível.

ELIMINADORES DE AR
Outra polêmica relacionada ao 

contrato de gestão é a respeito da 
instalação de aparelhos eliminado-
res de ar nas tubulações. Segundo a 
assessoria da Prefeitura, o forneci-
mento de água sujeita-se a critérios 
mínimos de qualidade, por isso, não 
pode o Poder Público adotar como 
praxe a instalação de mecanismo 
não cer tificado. De acordo com o 
Código de Defesa do Consumidor 
a prática é abusiva, desde que o 
produto não esteja de acordo com 
as normas expedidas pelos órgãos 
oficiais. Segundo o Inmetro, não 
existe dispositivo eliminador de 
ar aprovado pelo Instituto. Desse 
modo, a Sanepar não pode incorpo-
rá-los aos sistemas padronizados 
de abastecimento de água.

PARTICIPAÇÃO POPULAR
A assessoria da prefeitura tam-

bém intervém ressaltando que medi-
das de prevenção à transmissibi-
lidade da Covid-19 recomendam o 

distanciamento social. “A par ticipa-
ção popular não está proibida, como 
é mais do que necessária. É claro que 
tempos excepcionais, exigem medi-
das excepcionais. Por isso, a par ti-
cipação neste momento deve ocorrer 
pelos meios digitais”, esclarece em 
nota, lembrando que o Projeto de Lei 
no 108/2019 está disponível no site 
da Câmara Municipal de Umuarama 
e pode ser acessado a qualquer 
momento pelo endereço cmu.pr.gov.br.

A assessoria também relata que, de 
acordo com as normas do atual con-
trato a Sanepar faz ampliações em rede 
de esgoto apenas ‘em cima’ de aditivos 
firmados pela Prefeitura, que se sujeita 
a uma séria de investimentos.

Atualmente, 93% da cidade está 
atendida com a coleta e tratamento de 
esgoto, mas, para melhorar a rede já 
existente e atingir a marca de 100% de 
atendimento, é necessária a aplicação 
de novos recursos, que, pelo contrato 
atual, a Sanepar não está obrigada a 
realizar, pois não existe meta.

Manifestação
Moradores de Umuarama se orga-

nizaram através de redes sociais e 
começaram a se manifestar pela 
internet o interesse em par ticipar 
da sessão ordinária desta segunda-
-feira (4). O presidente da Câmara 
Municipal, vereador Noel do Pão 
havia decretado a proibição da 
par ticipação de público durante as 
reuniões, além de liberar para o tra-
balho remoto, de casa, funcionários 
que fazem parte do grupo de risco, 

ou que tenham parentes nesta faixa 
com quem vivem.

Ainda assim, no decorrer da 
semana passada, o vereador Mateus 
Barreto, que é primeiro secretário 
e integrantes da Mesa diretora da 
Câmara, solicitou, através de ofício, 
a liberação para a entrada de público 
somente para as sessões onde esta-
rão sendo debatidos os projetos de 
renovação do contrato com a Sanepar 
e a alteração na Lei que trata do plano 

de cargos, carreira e remuneração 
do Magistério Público Municipal.

Tal liberação seria somente de 
metade da lotação do plenário, desde 
que todos utilizassem máscaras de 
proteção individual, além de que a 
casa deveria disponibilizar álcool em 
gel aos participantes.

Por sua vez, o presidente não auto-
rizou a entrada de público, alegando 
que está seguindo as normas da Orga-
nização Mundial de Saúde (OMS).

GRANDE efetivo de policiais militares e guardas municipais, deu segurança para que a votação acontecesse
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Advogados 
cerceados
Advogados sentiram cerceados 
seus direitos de acompanhar em 
plenário, a sessão na noite de 
ontem (4). Foi solicitada a presença 
do presidente da OAB (Ordem dos 
Advogados do Brasil) Subseção de 
Umuarama, Ricardo Janeiro, que 
orientou os profissionais sobre as 
prerrogativas e quais as decisões 
que poderiam tomar em respeito 
à determinação da presidência da 
Câmara quanto ao impedimento da 
entrada de pessoas em plenário.

PRESIDENTE da OAB, Ricardo 
Janeiro, foi solicitado por advogados

Renovação com a Sanepar é iniciada com segurança policial
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Nova oportunidade 
no campo

A preocupação do SENAR-PR com as novas gerações 
não é de hoje. Está presente em programas como o Agrinho, 
que prepara as crianças para entender as relações entre o 
campo a cidade e o meio ambiente, como o Jovem Agricultor 
Aprendiz (JAA), que apresenta aos jovens as oportunidades 
do campo, e o Aprendizagem de Adolescentes e Jovens 
(AAJ), que estabelece uma ponte entre a escola e a vida 
profissional.

Recentemente, uma iniciativa pioneira no país 
abriu uma nova porta de oportunidades para os jovens 
do campo. Em fevereiro deste ano, o SENAR-PR, em 
parceria com o Genesis Group, deu início a um curso 
de classificação de grãos voltado à formação de jovens 
aprendizes. A iniciativa faz parte do programa AAJ e teve 
sua turma-piloto realizada em Londrina, no Norte do 
Paraná.

O SENAR-PR formatou o curso, com 960 horas-
aula, e disponibilizou material didático e instrutores. A 
formação é dividida em duas partes: o núcleo básico (em 
que os alunos irão cursar disciplinas como matemática 
aplicada, gestão corporativa, comunicação e gestão 
rural) e o núcleo específico (em que serão abordados 
fundamentos como fisiologia vegetal, beneficiamento, 
secagem, armazenagem e manejo de grãos).

A boa notícia é que existe perspectiva de que todos os 
alunos sejam contratados pela empresa após a conclusão 
do curso, que deve ocorrer em novembro. Desta forma o 
SENAR-PR cumpre seu papel de abrir as portas do mundo 
profissional para os jovens do campo que se dedicarem.

sistemafaep.org.br
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* Os resumos dos capítulos são disponibilizados pelas emissoras e estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.
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Tito pede Flora em namoro
Em “Malhação”, Rafael e Gabriela não conseguem se

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

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

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

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

 • SBT

Espelho da vida
Isabel se assusta ao provocar o espíri-

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

Verão 90
Janaína pede a Herculano que não a

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

O sétimo guardião
Eurico inaugura a antena de telefo-

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

Teresa
Genoveva tenta convencer Mayra que

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

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

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

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

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

Jesus
Deborah e Tiago Justo se casam. Ju-

dite é apedrejada. Lázaro casa com Su-
sana. Alguns dias se passam. Fariseus a
caminho de Jerusalém para a páscoa,
veem jesus e os apóstolos. O Messias
ensina sobre o reino de Deus e a vinda do
filho do homem. Jesus recebe as crian-
ças trazidas por Deborah e Tiago Justo.
Ele diz que delas serão o reino dos céus.
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que encontraram. Tito descobre que sua mãe não morreu no

acidente de carro que tirou a vida de seu pai. Todos
celebram o retorno de Flora à escola. Marcelo ajuda Gabriela
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nome. Tito pede Flora em namoro. Alex promete se

reaproximar de Paulo. Tito se apresenta para Nina, que
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Malhação
Keyla tenta acalmar Tonico. 
Juca leva um fora de Benê. 
Benê convence Guto a conti-
nuar com as aulas de piano. 
Josefina tenta ensinar Roney 
a dançar forró. Jota se inco-
moda ao ver Ellen dançar 
com Fio. Keyla e Tato se 
amam. Juca aconselha Jota 
a não mentir sobre seus sen-
timentos por Ellen. Lica con-
vida MB para jantar, e se sur-
preende ao encontrar Felipe 
em sua casa. Anderson pede 
para a irmã entregar um pen-
drive para Tina. Clara provoca 
Lica. Tato pergunta por que 
Keyla quer manter segredo 
sobre seu namoro.

Novo Mundo 
Sob os cuidados de Peter, 
Thomas acorda e diz que 
apanhou ao tentar manter a 
ordem. Thomas pede para 
lutar ao lado do príncipe, 
e Pedro aceita. Anna cuida 
de Thomas e conta que Joa-
quim a salvou do ataque. 
Avilez anuncia que um navio 
português acabou de che-
gar para levar Pedro e Leo-
poldina de volta à Europa. 
Domitila incentiva Francisco 
a montar uma comitiva para 
apoiar Dom Pedro e diz que 
vai com o irmão na viagem. 
Avilez e Joaquim duelam.

Totalmente demais 
Carolina não gosta de saber 
que Eliza mora na casa de 
Arthur. Jacaré diz a Braço 
que Rafael é a pessoa que 
pode lhe dizer onde Nina 
está. Jacaré manda Riscado 
vigiar Rafael. Leila consegue 
um estágio na revista Total-
mente Demais. Jonatas cri-
tica Rosângela por aceitar as 
investidas de Florisval e lem-
bra à mãe que o ex-padrasto 

está com outra mulher. Leila 
consegue encontrar o ende-
reço do Bar Boca da Mata. 
Lili descobre informações 
sobre o passado de Sofia.

Fina Estampa 
Pereirinha é resgatado pelos 
bombeiros, e Celeste tenta 
acalmar Griselda. Vilma 
liga para Quinzé e Antenor 
e avisa que o pai está de 
volta. Tereza Cristina diz que 
promoverá uma festa no dia 
em que Griselda for morar 
no condomínio. Griselda fala 
para Pereirinha que Guaracy 
é seu noivo. Juan Guilherme 
diz a Fábio que deixará de 
sair com diversas mulheres. 
Griselda mostra para Pereiri-
nha a certidão provando que 
ela é viúva. Quinzé, Antenor 
e Amália decidem se o pai 
fica ou vai embora de casa.

As aventuras de Poliana 
A professora Sophie é substi-
tuída por um avatar virtual para 
as aulas de música. Roger 
implementa o uso do O11O 
VR nas aulas da Ruth Goulart. 
Ruth começa a se incomodar 
com a o uso da tecnologia na 
escola. Mirela tenta fazer as 
pazes com Vini. Ester peita 
Filipa e Iure flagra a cena. 
Mosquito tenta resgatar Zóio 
do mundo do crime. Yasmin 
começa as sessões de tera-
pia com Helô. Mário e Benício 
armam um plano para Gael e 
Lorena fazerem as pazes. Jeff 
descobre que Brenda está 
ficando com outro garoto.

Cúmplices de um 
resgate

Otávio desabafa com Raul e 
diz que são muitas coincidên-
cias. Taísa diz para Frederico 
que foi promovida. O estilista 
diz para Otávio que Tomas 
está promovendo Taísa para 

ser sua cúmplice. Otávio diz 
que Tomas está em período 
de experiência. Frederico pede 
para Otávio abrir os olhos, pois 
os dois serão piores do que 

a aliança Safira e Tomas. Téo 
percebe que o outro cachorro 
não é Manteiguinha. Enquanto 
isso, Omar segue escondendo 
o cachorro.
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Você vai encontrar a tranquilidade que está espe-
rando em sua vida privada. Não há continuidade 
em suas discussões. Cuidado em particular com os 
excessos alimentares ou sexuais. Seus níveis de 
energia estão aumentando positivamente. Reserve 
um pouco dessa energia.

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. 

Boas notícias estão no ar e uma atmosfera do 
presente constrói a sua confiança. Aproveite ao 
máximo a paz e a tranquilidade do dia para dar 
atenção ao que pode estar faltando em sua dieta.

Vale a pena fazer um esforço extra para os outros. 
Não é? Pergunte a si mesmo. Você está exagerando 
as coisas e pensando muito. Você precisa se afastar 
mais vezes, o que lhe permitiria encontrar soluções 
mais fáceis.

Pessoas muito agitadas fazem você perder a paciên-
cia. Encontre um lugar isolado para trabalhar. Seu 
corpo precisa relaxar e você se sentirá melhor. 
Relaxe, antes que você se sinta muito tenso.

Você não terá problemas se estiver otimista e em 
harmonia com seu entorno. Você precisa descansar 
mentalmente, por isso não hesite em mergulhar nos 
prazeres e atividades de lazer que você gosta.

Você está pronto para perdoar e esquecer o pas-
sado, faça isso sem arrependimentos! Sua disposi-
ção meditativa está pedindo que você, com razão, 
tire um tempo para relaxar enquanto persegue os 
seus pensamentos mais profundos.

Você estará ainda mais sociável e isso irá abri-lo para 
novas situações enriquecedoras. Sua mente ausente 
o está deixando infeliz, por isso tenha cuidado para não 
fazer movimentos bruscos. Mantenha-se focado no que 
está fazendo para evitar essa tendência.

Sua visão realista lhe permitirá evitar um erro que 
teria tido consequências graves. Você está come-
çando a se sentir cansado e é o seu estado de 
espírito que está fazendo isso. Divirta-se.

Um velho debate está ressurgindo. Agora é o 
momento de simplesmente expor seus termos às 
pessoas mais próximas a você. Seus nervos vão 
precisar de uma pausa, não hesite em mergulhar 
em seus hobbies e atividades favoritos.

Você está de bom humor e mais relaxado, seu oti-
mismo é muito oportuno, ideal para suavizar os con-
flitos. Você está em forma e vai saber como usar isso 
a seu favor. No entanto, você precisa parar antes 
que fique completamente exausto.

Algo novo está vindo em sua direção. Você receberá 
uma boa notícia que se encaixa perfeitamente com 
seus planos. Você precisa trabalhar na tonificação 
de seus músculos, isso vai ajudar a harmonizar as 
suas energias.
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doria 

Que
pode ter
alguma

serventia

(?) Mau,
perso-
nagem
infantil

Significa 
"novo", em
"neologia"

Nascido
na capital
do Paraná

Recurso
do verso

Demente;
louca

Pedra
que pode

curar
aftas

Povo
nômade

que prevê 
o futuro

Termina-
ção da 2a

conju-
gação

Modifica;
muda

Perse-
guem

(animal)

Interjei-
ção que
exprime

nojo

Parte
espiritual
humana

"Voz" dos
pintos

A pessoa
que pra-

ticou
delito

Transporte usado 
no campo

Letra que recebe a
cedilha

Dividir
(terreno) 
Sílaba de
"harém"

(?) Freitas,
humorista
Espécie de
amuleto

Murmurar 

Escreve
(o recado) 

Fruto
cítrico

Artigo de
contrato

Qualquer
tecido
Achar
graça

"Descobriu"
o Brasil

Camarão,
em tupi

Medida
agrária

Tapiocas
(bras.)

Agência Nacional de
(?): Anatel

Coloca;
deposita

Consoantes
de "pino"

Hiato de
"real"

Espécie
de cais
Gaivota,
em tupi

3/ati — eca. 4/figa — poti. 5/gomas. 6/insana.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Quase lá
Em breve a Unipar terá mais uma doutora em seu quadro de professores. 
Tatiane Machado já está com a tese quase pronta, entregue à orientado-
ra, só esperando a qualificação, que deve ser marcada logo que termine o 
isolamento social. Sua pesquisa, no Programa de Pós-Graduação em Letras 
da Universidade Estadual de Maringá, aborda os desafios nas práticas de 

letramento acadêmico-universitário. Toda feliz, Tatiane destaca que, mais 
do que uma pesquisa de doutoramento, esse estudo vai ao encontro de seu 

ideal de contribuir para uma formação acadêmica mais profícua.

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os leito-
res da coluna -, Elcio de Souza,  ,Bernardo 
Fonseca, Neide Junges, Antonielly Martins 

Felix de Santana, Valter Pansieri, Katia 
Cristina Silva Rezende, Rose Hellu, Diego 
Bellini, Dalva Fritz  e Cristiane de Souza. 

Da coluna: felicidades.

“Teu desejo é a 
tua oração; se o 

desejo é contínuo, 
também a oração 
é contínua. Não 
foi em vão que o 

Apóstolo disse: Orai 
sem cessar. Ainda 
que faças qualquer 
coisa, se desejas 

aquele repouso do 
sábado eterno, não 
cessas de orar. Se 
não queres cessar 
de orar, não cesses 

de desejar.”   
(Santo Agostinho)

+ circuito
O Sebrae (Circuito Delas) tem programação 

inédita para hoje -, , das 7h40 às 8h  com  live. 
com a empresária Leila Gonzaga que falará sobre 

Fluxo de Caixa. 
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 FRANQUIAS
 Como ficam, após a crise? 
É o tema do Connect desta 
terça-feira ( Sebrae). E os 
convidados são Irmãos Le-
andro e Leonardo Castelo – 
Empreendedores Endeavour, 
especialistas em Indústria 
e Franquias. Thiago Rama-
lho – Diretor da Indústria 
e Comércio de sobremesas 
Carmel, especialista em 
Indústria e Franquias. O 

tema? será  Como fica sua 
FRANQUIA após a pande-
mia do coronavírus? Link 
Youtube: https://youtu.
be/w_aFrXrNHL0 . Nesta 

terça-feira às 15h.
GRATIDÃO 

“Um cliente se queixa de seus pais ou de experiên-
cias infelizes em sua infância. No princípio, sentí-
amos pena da pessoa, queríamos ajudá-la. Hoje sei 

que nada existe de mau, pois atrás de tudo atua 
uma força criadora. Portanto, olho filosoficamente 
para essa situação e também exijo do cliente que 

ele mude sua forma de olhar e diga: “Seja o que for 
que tenha acontecido, eu agradeço e assumo isso 
como uma força”. Nisso não me comporto como um 
terapeuta, mas como um filósofo. Sem lástima, mas 
com plena concordância com tudo, tal como é ou 
como foi. Com isso as forças ficam liberadas. Esta 

atitude vai muito além da psicoterapia.”  

***(Bert Hellinger, do livro Um lugar para os excluídos)

CEREJA NO BOLO!

Dia de bolo e parabéns para a artista plástica Rose Sandri Hellú que 
comemora em família e recebe das amigas e alunas beijos,  votos de 

muita alegria. Da coluna: nossos parabéns.

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

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

vaga na graduação semipresencial da Universidade 
Paranaense, que está com as inscrições abertas 

para o processo seletivo. São 30 opções de cursos. 
O interessado pode concorrer com a nota do Enem 

ou com o histórico escolar. Esta modalidade vem 
conquistando cada vez mais pelas vantagens que 
oferece: flexibilização do tempo para os estudos 

é uma delas, pois permite que o aluno estude nas 
horas que forem mais adequadas ou produtivas 

para ele. Uma outra se refere a custos: todos 
os cursos, em relação aos do ensino presencial, 
têm preços menores. Mas a carga horária e os 

conteúdos de ensino são iguais. E a qualidade dos 
serviços oferecidos pela Unipar, também. É que a 

Instituição conta com uma estrutura supermoderna 
para atender seus alunos. Com o convênio com a 

plataforma Google for Education, oferece a todos, 
desde que tenham à mão um notebook ou mesmo 

um smartphone com conexão à internet, as mesmas 
condições para um aprendizado eficaz e completo. 
Assim, as salas de aula virtuais cumprem um papel 
importante neste momento em que jovens estão, 

cada vez mais, familiarizados com os recursos 
tecnológicos. A Unipar também coloca à disposição, 

além de seus professores, tutores e monitores 
para que o processo ensino-aprendizagem alcance 

a excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

Nesta modalidade, Unipar oferece trinta opções, 
entre elas nove são da área de engenharia

Inscrições abertas para o 
semipresencial

VESTIBULAR CONTINUADO

Saiba mais em vestibular.unipar.br

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

Maconha no 
Industrial

Na tarde de ontem (4) um 
homem de 37 anos foi preso 
acusado de tráfico de drogas, 
em Umuarama. Denúncias anô-
nimas levaram os PMs até a 
avenida Umuarama, no Parque 
Industrial. No local indicado o 
suspeito, que já tem ficha cri-
minal por fur to e homicídio, foi 
flagrado. Nos fundos da residên-
cia em, que ele estava os poli-
ciais militares encontraram uma 
sacola contendo 51 buchas de 
maconha prontas para venda. A 
droga foi junto com o detido à 
delegacia de Polícia.

Traficante 
embriagado
Um homem foi detido pela PM 

no sábado, na avenida Genercy 
Delno Coelho, depois de flagrado 
conduzindo um VW Parati, embria-
gado em Icaraíma. Após o fla-
grante, os policiais descobriram 
que ele guardava uma grande 
quantidade de droga em uma pro-
priedade, o que acarretou sua pri-
são também por tráfico. Foi rea-
lizada uma perseguição até que 
houve a detenção. O teste com o 
etilômetro apontou o 0,83 mg/l 
de ar expelido, o que configurou 
crime. Em seguida foi descoberto 
em sua chácara, estavam escon-
didos 483 quilos de maconha. 
A droga foi encaminhada para a 
Delegacia de Icaraíma.

DIVULGAÇÃO
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Centro de Eventos ganha 
calçadas em pedra luminária

O Centro de Eventos de Umuarama 
está ganhando revestimento de todo 
o calçamento externo em pedra lumi-
nária. A obra faz parte do contrato 
da última etapa de construção, que 
está em andamento, com recursos 
da ordem de R$ 995 mil, sendo R$ 
10 mil em contrapartida da Prefeitura 
e o volume maior do governo federal, 
através de emenda do então deputado 
Osmar Serraglio ao Orçamento da 
União, junto ao Ministério do Turismo.

O diretor de Obras da Prefeitura, 
Nélio Guazzelli, informou que resta a 
executar, ainda, o equivalente a R$ 
600 mil desse contrato. “Esta etapa 
compreende a finalização do foyer (hall 
de entrada), com piso em granito, forro 
em ACM, climatização, iluminação e 
um balcão para recepção, além da 
construção de um depósito de mate-
riais e equipamentos, já finalizada, a 
cargo da empresa Arenito Engenharia e 
Construções, de Paranavaí”, detalhou.

Por conta dos prazos esgotados 
em algumas fases, a obra precisou ser 
reprogramada junto à Caixa Econômica 
Federal – responsável pela liberação dos 
recursos – e as negociações estão em 
estágio avançado, incluindo a definição 
de itens e materiais de acabamento, 
forro interno e beirais. “Depois vamos 
licitar a reforma dos equipamentos de 
prevenção e combate a incêndios, que 
precisam ser adequados às novas nor-
mas de segurança. A construção do 
Centro de Eventos já dura 12 anos e 
neste tempo a legislação foi atualizada”, 
acrescentou o diretor.

Entre a atualização destes dispo-
sitivos e a reforma da parte antiga 
da obra – salão, cozinha e refeitório, 
banheiros e auditório, entre outras ins-
talações, já desgastados pelo tempo 
–, Nélio Guazzelli estima que serão 
necessários mais R$ 1,5 milhão em 
investimentos para finalizar a constru-
ção. Não é possível estimar um prazo 
de entrega porque esta par te final 
dependerá de licitação e por conta das 
eleições de outubro próximo o calendá-
rio deste ano é bem apertado.

O Centro de Eventos já recebeu 
mais de R$ 11 milhões em investi-
mentos (R$ 9,5 milhões do Ministério 
do Turismo e o restante do município). 
Iniciada em 2008, a obra se arrastou 
devido aos atrasos na liberação de 
recursos, “mas agora estamos reali-
zando a última etapa e acreditamos 
que esta obra importantíssima final-
mente será concluída”, apontou o pre-
feito Celso Pozzobom.

O salão tem 4,5 mil m² e um 

espaço na parte externa será estrutu-
rado com água, energia e esgoto para 
abrigar exposições de grandes equipa-
mentos. “Esse Centro de Eventos e o 
aeroporto ampliado, com voos regu-
lares, são obras que devem melhorar 
o aspecto econômico de Umuarama, 
atraindo novos investimentos e desen-
volvendo o turismo de eventos em 
nossa cidade, que tem um enorme 
potencial ainda pouco explorado”, 
completou o prefeito.

O Centro de Eventos já recebeu mais de R$ 11 milhões em investimentos na obra que foi iniciada em 2008

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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