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Comércio de 
Umuarama deve 
permanecer aberto até 
o Dia das Mães 
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Renovação do contrato com a 
Sanepar é aprovada em 1º turno
Projeto de lei que autoriza a Prefeitura de Umuarama a renovar o contrato com a Sane-
par, proposição que cria o Plano de Saneamento e proposta que altera plano de cargos 
e salários do magistério municipal foram aprovados em primeiro turno na Câmara Muni-
cipal. A sessão ordinária, que começou na noite da segunda-feira, estendeu-se durante 

a madrugada de terça. Nas três votações, os textos propostos pelo Poder Executivo 
passaram com cinco votos favoráveis. l Pág. 4 e 5

Dengue atinge 
metade do Estado; 
Umuarama registra 
2.024 casos

Plusval confirma o
 início das operações 
para a 2ª quinzena 
de junho 

Repúdio
Ricardo Janeiro, presidente da OAB de Umuarama, repudiou 
publicamente a atitude tomada pelo presidente da Câmara e 
pelos vereadores ao impedirem a participação de advogados 

na sessão ordinária em que foram votados projetos do 
Executivo. O presidente da Ordem foi o único advogado que 

conseguiu entrar no prédio antes da sessão. l Pág. 16
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Interesses escusos
O coordenador nacional do Movimento Brasil Livre 
(MBL) Rubens Alberto Gatti Nunes entrou com ação 
popular junto à 8ª Vara Federal Cível do Distrito Federal 
pedindo a suspensão da nomeação do delegado Rolando 
Alexandre de Souza para a diretoria-geral da Polícia 
Federal. A alegação é de que o presidente Jair Bolsonaro 
escolheu “terceiro alinhado a seus interesses escusos, 
como ficou evidenciado em seu primeiro ato após 
empossado” – a troca no comando da Polícia Federal do 
Rio, área de interesse de Bolsonaro e seus filhos.

Silêncio
Ministros citados por Sérgio Moro, como testemunhas das 
acusações sobre tentativa de interferência do presidente 
Jair Bolsonaro na Polícia Federal foram orientados pela 
área jurídica do governo a não dar declarações públicas 
sobre as reuniões que participaram. Segundo Moro 
disse em depoimento no sábado passado, Luiz Eduardo 
Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno Ribeiro 
(Gabinete de Segurança Institucional) e Walter Souza 
Braga Netto (Casa Civil) estavam presentes quando o 
presidente ameaçou demiti-lo por resistir a uma troca no 
comando da PF. Na segunda-feira, 4, o procurador-geral 
da República, Augusto Aras, solicitou ao ministro Celso 
de Mello, do Supremo Tribunal Federal, a oitiva dos três 
auxiliares do presidente.

Padronização
Numa reunião na sede da Amerios (Associação dos Municípios 
de Entre Rio) prefeitos discutiram ações sobre o isolamento 
social no noroeste. A ideia é um consenso sobre ações de 
combate a covid-19. Participaram da reunião, promotores 
de Justiça que orientaram para que seja feito um tipo 
de padronização de horários para o funcionamento de 
estabelecimentos durante a pandemia.

Celebrações online
Também foi discutida 
durante a reunião a abertura 
dos templos religiosos ao 
público para os cultos e 
celebrações nos municípios 
que integram a Amerios. 
E, algumas das cidades as 
portas estão abertas, ao 
contrário do que acontece 
em Umuarama, onde as 
celebrações estão sendo 
transmitidas online através 
de redes sociais organizadas 
por cada igreja. A orientação 
da Diocese de Umuarama é 
para que sejam realizadas as 
celebrações sem a presença 
dos fiéis, todavia, os párocos 
podem seguir os decretos de 
cada cidade.

Indefinição
De acordo com o prefeito 
Celso Pozzobom, que também 
participou da reunião na 
Amerios, na capital da 
Amizade ainda não há 
previsão para reabertura 
dos templos religiosos. O 
prefeito lembra que está 
seguindo as orientações do 
COE (Centro de Operações de 
Emergência). A discussão se 
estendeu ao funcionamento 
de bares e lanchonetes, onde 
é grande a aglomeração de 
pessoas. Detalhes poderão ser 
apresentados em nova reunião 
hoje (07), por videoconferência 
com o Governo do Estado, 
onde serão aguardadas 
deliberações.

Resultados não divulgados até o fechamento da edição
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Os estabelecimentos comerciais 
de Umuarama que não oferecem 
produtos ou serviços considerados 
essenciais, continuarão abertos no 
decorrer da semana que antecede 
o Dia das Mães. Esta é a expecta-
tiva da Aciu (Associação Comercial, 
Industrial e Agrícola de Umuarama) e 
dos advogados do Sindilojistas.

Eles se baseiam na decisão da 
Juíza Maira Junqueira Moretto Gar-
cia, tomada na última segunda-feira 
(4), sobre a Ação Civil ajuizada pela 
Defensoria Pública, suspendendo o 
decreto municipal 082, que autori-
zava a abertura do comércio, desde 
que os estabelecimentos seguissem 
as normas de higiene e saúde e as 
orientações da Organização Mundial 
de Saúde (OMS).

Ciente da decisão liminar profe-
rida em agravo de instrumento ajui-
zado pela Defensoria junto à 2ª Vara 
da Fazenda Pública da Comarca de 
Umuarama, a magistrada lembra que 
a decisão recursal não indicou qual-
quer prazo, ressaltando que foi expe-
dida intimação ao município, embora 
tenha prazo de 30 dias.

Na mesma decisão, expedida 
ainda na segunda-feira (4), a Juíza 
aguarda a deliberação do recurso.

O fato de que, até o final da tarde 
de ontem (5) a prefeitura ainda havia 
sido notificada oficialmente, segundo 
a Secom (Secretaria Municipal de 
Comunicação), tanto sobre o ajuiza-
mento da ação por parte da Defen-
soria, quanto a da decisão da Juíza, 
mantem o funcionamento do comér-
cio local. De acordo com Hasan Azera, 
advogado do Sindicado dos Empresá-
rios do Comércio de Umuarama (Sindi-
lojistas) “é como se nenhuma decisão 
tivesse sido tomada ainda”.

“Como o andamento dos procedi-
mentos pode levar cerca de 6 dias, a 
expectativa é de que o comércio conti-
nue funcionando, seguindo as normas 

Comércio deve permanecer 
aberto até o Dia das Mães

de segurança em saúde e as orienta-
ções da OMS, até o início da próxima 
semana, garantindo assim a tranquili-
dade para que a população possa fazer 
as compras para o dia das mães com 
segurança”, comenta Azera.

ACIU
A presidência da Aciu também se 

posicionou a respeito dos tramites que 
giram em torno de um suposto fecha-
mento do comércio. “Acompanhamos 

de perto a questão envolvendo a deci-
são a respeito da anulação do decreto 
municipal que permite a manutenção 
do comércio aberto. A prefeitura ainda 
não foi oficialmente notificada a res-
peito e a expectativa é que o ciclo 
que antecede o Dia das Mães, uma 
das datas mais importantes do ano, 
seja cumprido antes de um desfecho”, 
espera Orlando Luiz Santos, presi-
dente da Associação.

LOJAS devem continuar abertas durante a semana, enquanto decisão final não é expedida pela Justiça

ALEX MIRANDA

No decorrer da última 
semana, a prefeita de 
Cruzeiro do Oeste Helena 
Bertoco, acompanhada de 
seus secretários e do verea-
dor Euclides dos Santosm o 
‘Cheirinho’, visitou o bairro 
São Silvestre com intuito 
de atender à população 
local. Na oportunidade, 
a prefeita conversou com 
alguns moradores e visitou 
também o Posto de Saúde 

do bairro. Em seguida foi até alguns estabelecimentos comerciais, passou pelas e pelo 
campo desportivo do bairro. Em seguida a comitiva seguiu para os bairros Santa Olga 
e Três Marcos. A intenção de Helena é descobrir, diretamente através da população, 
quais são os anseios e as dificuldades no dia a dia. “Temos que conhecer os problemas 
da cidade e vê-los de perto. É desta maneira que conseguiremos chegar a uma solução 
rápida e prática”, comenta a prefeita.
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Alta médica
O deputado Ricardo Barros 
(PP) informa que recebeu 
alta médica e está liberado 
para retomar as atividades 
após testar positivo para 
covid-19. Barros foi contatado 
pela Secretaria de Saúde de 
Maringá, que encerrou o 
acompanhamento após 14 
dias do início dos sintomas. 
O deputado também se 
consultou com sua médica 
pneumologista, que o liberou 
para retomar suas atividades.

Dez dias
O Procon passou a notificar 
fornecedores de produtos 
e serviços para que 
apresentem uma solução às 
reclamações formalizadas 
pelos consumidores num prazo 
máximo de dez dias úteis. “A 
medida evita aglomerações e 
preserva o consumidor, e, na 
prática, exige a solução para 
o problema sem que haja a 
necessidade de reunir as partes 
em audiências, o que é perigoso 
nesse momento”, explica 
o secretário Ney Leprevost 
(Justiça, Família e Trabalho).

Canal aberto
A Assembleia Legislativa tem 
agora um canal próprio na 
televisão aberta. Para assistir 
à programação da TV do 
Legislativo e às sessões on-line, 
basta acessar o canal 20.2. “É 
uma ferramenta importante 
para que os paranaenses 
possam acompanhar e fiscalizar 
o trabalho do Legislativo”, 
disse o deputado Luiz Claudio 
Romanelli (PSB), 1º secretário da 
Casa. A TV Assembleia também 
está disponível no canal 16 da 
NET, Canal 21 e YouTube, além 
das transmissões no Facebook e 
no Twitter.

Chamada
A Assembleia Legislativa 
autorizou o governador 
Ratinho Junior a chamar 
os policiais militares e os 
bombeiros inativos para atuar 
“em outras atividades de apoio 
de que necessitam os órgãos 

públicos e entidades estaduais, 
não propriamente finalísticas 
ou operacionais”.

Viagens de ônibus
As viagens interestaduais foram 
liberadas pelo governo federal 
e a Secretaria Estadual de 
Segurança passou a fiscalizar 
os ônibus. Em Curitiba, cerca 
de 100 ônibus circulam pela 
rodoferroviária diariamente. 
Antes da pandemia do 
coronavírus, eram 600 ônibus. 
Em Londrina, entre 300 e 500 
ônibus passavam pela rodoviária 
por dia. Agora, são 30.

Feiras livres
Algumas cidades liberaram as 
feiras livres, as de produtor, 
de artesanato, feirinhas 
populares etc. São os casos de 
Guarapuava, Foz do Iguaçu, 
Londrina, Maringá e Cascavel. 
Em Curitiba, as feiras não 
fecharam, mas a procura não 
é tão grande e os feirantes 
adotaram a entrega em casa. 

Dias das mães
As Prefeituras de Londrina e 
Maringá autorizaram o comércio 
a estender o funcionamento na 
semana dos Dia das Mães (10 de 
maio). Os shoppings das grandes 
cidades estão atendendo no 
sistema drive thru.

Devolve
A concessionária Caminhos 
do Paraná foi condenada pela 
1ª Vara Federal de Curitiba a 
devolver R$ 150 milhões aos 
cofres públicos. A decisão 
do juiz federal Friedmann 
Anderson Wendpap segue as 
investigações da Operação 
Integração, 48ª etapa da força-
tarefa Lava Jato. Cabe recurso.

Concurso
A Polícia Civil do Paraná abriu 
concurso para contratar 50 
delegados, 300 investigadores 
e 50 papiloscopistas. O 
salário de delegado é de R$ 
18.280,05, de investigador é de 
R$ 5.588,05 e, papiloscopista, 
de R$ 5.867,45. As inscrições 
seguem até 2 de junho.

Plano do
magistério
O projeto de Lei Com-

plementar responsável 
pela alteração da Lei que 
trata a respeito do plano de 
cargos, carreira e remune-
ração do magistério munici-
pal foi discutido, votado e 
aprovado em primeiro turno 
na Câmara Municipal de 
Umuarama. A reunião onde 
houve a aprovação aconte-
ceu entre os vereadores, 
durante sessão ordinária 
na noite da segunda-feira 
(4) e foram cinco votos 
favoráveis contra 4 contrá-
rios. A sessão foi realizada 
com as portas da Câmara 
fechadas e sem a presença 
de público, sendo apenas 
transmitida pela página da 
Câmara Municipal de Umua-
rama no Facebook.   

No decorrer da tarde 
daquela mesma segun-
da-feira, um mandado de 
segurança havia sido impe-
trado na 3ª vara da Fazenda 
Pública da Comarca de 
Umuarama por Juliano 
Rech em face de Prefeito de 
Umuarama, do Presidente 
da Câmara e do vereador 
Presidente da Comissão 
de Justiça e Redação da 
Câmara pedindo a suspen-
são do processo de votação 
de tal proposição, que é de 
autoria do Poder Executivo.

O impetrante ressalta 
que no ar tigo 125 da Lei 
346, de 2013, está esta-
belecido que as regula-
mentações previstas na 
lei poderão sofrer altera-
ções com a aprovação da 
maioria dos membros da 
Comissão Permanente de 
Acompanhamento e Ges-
tão do Plano de Carreira.

O impetrante trata o ato 

como “ilegal e abusivo”, 
pois o projeto não teve 
aprovação da maioria dos 
membros da Comissão Per-
manente, já que não houve 
sequer votação e a última 
reunião ocorreu em 4 de 
março de 2020. “Houve dis-
cussão de vários pontos do 
projeto de lei e de contrapro-
postas da Comissão, mas 
não houve votação, e sim 
um acordo que seria enca-
minhada uma resposta ao 
Sindicato ou marcada pró-
xima reunião com a Comis-
são”, ressalta o documento.

TRÂMITE
O projeto foi colocado em 

análise na Câmara, pelas 
comissões permanentes 
e, depois foi encaminhado 
para a pauta da ordem do 
dia na sessão ordinária da 
segunda-feira (4).

Depois de discutido 
em plenário, foi aprovado. 
O segundo turno de vota-
ções acontece na próxima 
segunda-feira (11).

Por fim, o impetrante 
requer a concessão de limi-
nar, para o fim de suspen-
der o trâmite e qualquer 
deliberação sobre o projeto 
de Lei Complementar Muni-
cipal 01/2020.

No despacho, a juíza 
Maira Junqueira Moretto 
Garcia decidiu que a vota-
ção marcada para a data 
de da segunda-feira (4) se 
refere à discussão em pri-
meiro turno, havendo ainda 
a necessidade de delibera-
ção em segundo turno para 
a aprovação do projeto. 
Desta forma, a apreciação 
da liminar pode ser pos-
tergada. Assim, cumpra-se 
conforme já determinado.
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Renovação do contrato com a 
Sanepar é aprovada em 1º turno

Na sessão ordinária que durou 
mais de 5 horas e só terminou na 
madrugada de ontem (5) a maioria dos 
vereadores de Umuarama aprovou em 
primeiro turno de votação, a renova-
ção de contrato com a Sanepar para 
a prestação de serviços de coleta de 
esgoto sanitário, tratamento e distri-
buição de água na cidade. A reunião 
aconteceu sem a presença de público, 
com as portas da Câmara fechadas e 
foi transmitido pela internet.

O contrato tem vigência de 30 
anos e seguirá algumas metas que 
foram discordadas pela minoria dos 
vereadores. Foram 4 votos contrá-
rios e 5 a favor.

Os vereadores que votaram con-
tra integram a bancada de oposição 
ao atual governo municipal. Deyb-
son Bitencour t, Mateus Barreto, 
Ana Novais e Jones Vivi chegaram a 
impetrar na Justiça um mandado de 
segurança em face de Presidente 
da Câmara Municipal de Umuarama, 
vereador Noel do Pão, com a fina-
lidade de impedir a votação, dos 
projetos referentes à prestação 
de ser viços de coleta de esgoto e 
tratamento e distribuição de água 
em Umuarama e sobre a criação de 
Plano de Saneamento Municipal.

Segundo os parlamentares, o 
Plano de Saneamento já deveria 
existir e estar sancionado, somente 
depois é que deveria haver a dis-
cussão sobre a renovação de con-
trato com a Sanepar. “Isso não 
aconteceu, os dois projetos estão 
sendo discutidos e votados simul-
taneamente”, explica Bitencour t, 
lembrando que para a criação deum 

Interstício regimental
De acordo com o Regimento Interno da Câmara, para que proposições 

sejam aprovadas e encaminhadas ao Poder Executivo para a sanção em 
sessões ordinárias, devem passar por dois turnos de votação. Cada sessão 

é realizada ordinariamente às segundas-feiras, sempre às 19h30. O período 
de interstício regimental é o espaço entre a primeira e a segunda sessão, 
ou seja, geralmente é de uma semana. Este é o tempo que a justiça tem 
para analisar o mandado de segurança. Em seu despacho, a Juíza Maira 

Junqueira Moretto Garcia explica que “a votação marcada para a data de 
hoje (segunda-feira,4) se refere a discussão em primeiro turno, havendo 
ainda a necessidade de deliberação em segundo turno, de modo que a 
apreciação da liminar pode ser postergada”, além de intimar também a 

parte impetrada para manifestação em 72 horas.

Covid-19 avança com 10 novos casos suspeitos em Umuarama
Num período de 24 horas, a Secre-

taria Municipal de Saúde de Umuarama 
registrou um avanço de 10novos casos 
suspeitos de coronavírus. Na segunda-
-feira (4), eram 99 casos de pessoas 
que apresentavam sintomas gripais e 
vinham sendo acompanhadas pelas 
equipes de monitoramento. Ontem (5) 

o número subiu para 109. Destas, 106 
são monitoradas em isolamento domici-
liar, duas estão internadas em enferma-
ria e uma internada em UTI. O número 
de casos descartados (resultados nega-
tivos para coronavírus) subiu de 218 
para 219 ontem. Os casos confirmados 
para covid-19 seguem estáveis. São 7 

confirmações, sendo que 3 pessoas são 
consideradas recuperadas, duas estão 
sob acompanhamento em isolamento 
domiciliar, uma está na UTI e 1 óbito foi 
registrado. Ao todo, Umuarama tem 335 
notificações relacionadas com à covid-
19, que envolvem os casos confirma-
dos, descartados e suspeitos.

Plano de Saneamento Básico no 
município, deveria ter sido ouvido o 
Conselho Municipal do Meio Ambiente, 
como determina o artigo 2, inciso IV 
da Lei Municipal n. 1.815/1993 e 
artigo 199, § 1º da Lei Orgânica do 
Município. “Isso não aconteceu e, 
mesmo assim o plano foi elaborado e 

encaminhado para discussão e vota-
ção na Câmara”, comenta o vereador.

O parlamentar ressalta que “ao 
pautar os dois projetos ao mesmo 
tempo é impossível que o contrato 
com a Sanepar seja validado, pois 
necessária a aprovação prévia, san-
ção e publicação”.

CÂMARA vazia, somente vereadores e assessores trabalharam durante a sessão

ASSESSORIA
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Epidemia de dengue atinge 
metade das cidades do PR
O boletim da dengue divul-

gado ontem (terça-feira, 5) pela 
Secretaria de Estado da Saúde 
contabiliza 157.418 casos con-
firmados no Paraná e 122 óbitos 
provocados pela doença. A epide-
mia atinge 223 cidades – 55,8% 
dos municípios paranaenses. 
São cidades que apresentam, 
proporcionalmente, incidência 
maior que 300 casos autócto-
nes por 100 mil habitantes.

Da semana anterior para 
esta, o número de casos con-
firmados aumentou 10,78%, 
com 15.320 novos registros. 
A atualização semanal também 
confirma 11 mor tes por dengue 
que estavam em investigação.

O secretário de Estado da 
Saúde Beto Preto enfatiza à popu-
lação a necessidade de manter 
um efetivo combate à dengue, 
mesmo neste período de enfren-
tamento da Covid-19.

“Os dados são preocupantes 
e o Governo do Estado mantém 
o alerta e a vigilância, apoiando 
as ações de combate e controle 

Óbitos
Das 11 mortes confirmadas nesta semana, três são de pessoas que residiam 

em Londrina: uma mulher de 93 anos, portadora de diabetes; uma mulher de 
55 anos, sem comorbidade associada, e uma jovem de 24 anos, também sem 
comordidade. Dois óbitos são de moradores de Medianeira (uma mulher de 
91 anos, sem comorbidade, e um homem de 89 anos, portador de diabetes 
e hipertensão arterial); um óbito em Foz do Iguaçu (mulher de 57 anos, com 
sequelas de acidente vascular cerebral); um óbito em Cianorte (homem de 
74 anos, com várias doenças associadas); um óbito em Maringá (homem de 
29 anos, sem quadro de doenças associadas); um óbito em Alvorada do Sul 

(homem de 72 anos, com hipertensão); um óbito em Florestópolis (homem de 
76 anos, portador de hipertensão), e um óbito em Quatro Pontes (mulher de 

85 anos, com diabetes).

da dengue em todas as regiões e 
municípios. Mas temos que con-
tar com o apoio da população, 
não esquecer do cuidado, mesmo 
neste período em que enfrentamos 
o coronavírus”, afirma.

O mon i to ramento  deste 
período epidemiológico da den-
gue começou em julho de 2019 
e segue até julho deste ano.

AÇÕES
Em Paranaguá, por exemplo, 

a secretaria promoveu um trei-
namento para profissionais da 
saúde sobre classificação de 
risco e manejo da dengue. “A 
identificação precoce dos casos 
é fundamental para a tomada de 
decisões e implantação de medi-
das opor tunas, visando princi-
palmente evitar a ocorrência de 
óbitos”, disse o médico Enéas 
Cordeiro Filho, da Vigilância 
Ambiental da secretaria estadual, 
responsável pela capacitação.

O município de Paranaguá 
entrou para situação de epide-
mia a par tir desta semana, com 
521 casos autóctones, uma 
incidência de 339,05 casos por 
100 mil habitantes.

A coordenadora de Vigilância 
Ambiental, Ivana Belmonte, disse 

que as ações junto à 1ª Regio-
nal de Saúde (Paranaguá) foram 
reforçadas assim que o aumento 
de casos foi identificado, e que a 
capacitação está entre as princi-
pais medidas neste momento.

Ela lembra que o município 
teve histórico de mais de 15 
mil casos autóctones durante a 
epidemia de 2015 e 2016. “Por 
isso, nosso aler ta é constante e 
estamos à disposição dos muni-
cípios para este apoio e for tale-
cimento das ações de controle”.

Além de Paranaguá, mais seis 
municípios atingiram o patamar 
de epidemia nesta semana: Santa 
Lúcia, Santa Tereza do Oeste, Cam-
pina da Lagoa, Kaloré, Sertanópo-
lis e Leópolis.

Em situação de aler ta são 
24 municípios: Foz do Jordão, 
Ibaiti, Ibema e Entre Rios do 
Oeste passaram para o estágio 
nesta semana epidemiológica. A 
situação de aler ta indica que as 
cidades apresentam, proporcio-
nalmente, a incidência de mais de 
100 casos autóctones confirma-
dos por 100 mil habitantes.

Segundo o boletim, 70 muni-
cípios registram casos de den-
gue grave.

Dengue em Umuarama
Os números na cidade não param 
de aumentar. Na segunda-feira (4) 
eram registrados 2024 casos da 
doença. Ontem (5) o número de 
casos positivos subiu para 2053. A 
quantidade de casos relacionados 
com a dengue cheda a 9105. Este 
número inclui os confirmados, 
descartados e suspeitos. Ainda há 
4238 pessoas aguardando pelos 
resultados dos exames. E o número 
de casos descartados subiu para 
2814. Os dados foram atualizados 
no boletim divulgado pela Secretaria 
de Saúde ontem pela manhã. 
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Mercado
de trabalho

Os setores de constru-
ção civil, supermercados e 
hospitais contribuíram para 
de forma significativa para 
a contratação de 85 traba-
lhadores em abril, informa a 
Agência do Trabalhador da 
Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo da 
Prefeitura. Esse foi o saldo 
das dezenas de entrevistas 
e encaminhamentos inter-
mediados pela agência, 
apesar da economia local 
atravessar um momento 
difícil em razão da pande-
mia do coronavírus, que 
exigiu medidas restritivas 
à circulação de pessoas, 
conforme a estratégia ado-
tada pelo município para 
prevenção ao contágio.

Com todos os cuidados 
necessários, a agência está 
funcionando em horário normal 
– das 8h às 12h e das 13h30 
às 17h. Para atendimento 
de Seguro-Desemprego é 
necessário agendamento, 
que pode ser feito através 
do site justiça.pr.gov.br.

Ontem (5), o sistema 
disponibilizava 57 vagas 
em áreas diversas, predo-
minando a construção civil, 
hospitais e mecânicas.

“As vagas disponíveis 
podem ser consultadas dia-
riamente nas redes sociais 
da Prefeitura. O candidato 
deve buscar vagas de acordo 
com o seu perfil. Caso encon-
tre, deve dirigir-se até a 
Agência do Trabalhador com 
seus documentos pessoais 
e a Carteira de Trabalho”, 
orienta a chefe da agência, 
Camila Orlandini.

Se tiver smartphone e 
acesso à internet, o trabalha-
dor pode instalar o aplicativo 
‘Sine Fácil’, que pode ser bai-
xado gratuitamente na loja de 
aplicativos. “Será necessário 

o QR Code, que será forne-
cido ao candidato na Agên-
cia do Trabalhador pelas 
atendentes dos guichês. Ele 
também pode ir direto à agên-
cia para consultar as vagas”, 
reforçou a gerente.

Camila explica que com 
a pandemia do coronaví-
rus, muitos hábitos estão 
mudando na economia e, 
consequentemente, no 
mercado de trabalho. “Mas 
há oportunidades e novas 
maneiras de se adequar ao 
momento. O ideal é ficar de 
olho nesse novo cenário e 
perceber novas possibilida-
des que podem ser aprovei-
tadas. Agora é o momento 
de se capacitar e há vários 
cursos online ofertados gra-
tuitamente. Muitas universi-
dades estão oferecendo cur-
sos que podem auxiliar no 
crescimento profissional em 
diversas áreas”, explicou.

Na contramão da queda 
de atividade que muitos 
setores estão enfrentando, 
a crise do Covid-19 também 
trouxe efeitos positivos na 
geração de empregos em 
áreas consideradas essen-
ciais. “Há ainda outros 
segmentos com pouco 
impacto negativo, ou até 
positivo em alguns casos, 
como o e-commerce, tec-
nologia e entretenimento” 
acrescentou.

Os processos seletivos 
também tiveram altera-
ções. “Muitas empresas 
estão fazendo entrevistas 
de forma online, portanto 
nesse momento é funda-
mental dominar as várias 
opções que a tecnologia nos 
dá para nos comunicarmos. 
Os candidatos devem estar 
atentos ao e-mail, Skype, 
Linkedin, WhatsApp, etc”, 
completou a gerente.

Remédio$
Surgiu o primeiro bilhão no 
mercado de saúde nessa 
pandemia do coronavírus no 
Brasil. O setor de farmácias 
faturou perto de R$ 1 bilhão 
a mais no mês de março, 
em relação a fevereiro 
deste ano, conforme dados 
passados à Coluna pela 
Associação Brasileira de 
Farmácias e Drogarias, que 
reúne 44 redes, 8 mil pontos 
e domina 70% do mercado 
nacional. O faturamento das 
associadas da Abrafarma 
foi de R$ 5,32 bilhões mês 
passado, frente a R$ 4,42 
bilhões em fevereiro - e R$ 4,57 
bilhões em Janeiro deste ano. 
O faturamento de março foi de 
22,05% a mais em relação ao 
mesmo mês de 2019.

Subindo
As associadas da rede 
faturaram R$ 53,4 bilhões 
em 2019 - alta de 11,14% 
em relação a 2018 (R$ 48,1 
bilhões). Este ano, ao que 
tudo indica, o montante 
passará de R$ 60 bi.

Quebradeira
O turismo quebrou, 
enquanto a Embratur sofre 
metamorfose política-
estrutural que a fortalecerá. 
Mas não apresentou um 
plano de salvação para 
hotéis, pousadas e agências. 

Supremo Checkout
O STF proibiu a Booking de 
manter reservas on-line - 
mesmo agendas para os 
próximos meses - para uma 
pousada em Paraty (RJ). A 
decisão teve efeito dominó 
no setor.

Carta Bomba
Em carta com 23 parágrafos, 
à qual a reportagem teve 
acesso, o conselheiro Erick 
Biill Vidigal, da Comissão de 
Ética Pública da Presidência, 
denuncia irregularidades em 
desabafo aos colegas. Inicia o 
texto assim: “É com extremo 

pesar no coração, um misto 
de frustração e decepção 
com os trabalhos dessa 
Comissão (...)”.

Granada lançada
Biill cita orçamento reduzido, 
servidores exonerados, 
tentativa de nomeação de 
irmão de um ministro alvo 
de vários processos, e outras 
situações que considera 
ilegais. E anuncia que vai 
provocar esta semana o 
Ministério Público e a Justiça.

Falta grave
O Patriota está com 
repasse do fundo partidário 
bloqueado pelo TSE, 
que reprovou as contas 
eleitorais de 2014. A Corte 
descobriu que a legenda 
concentrou os recursos no 
diretório nacional, o que é 
considerado “falta grave”.

Saldão
O Governo está revendo a 
lista do imóveis para a venda, 
o quanto antes, para fazer 
caixa. Tem até cemitério em 
terreno do INSS.

Seu título
Termina amanhã o prazo 
do cadastro eleitoral para 
o cidadão regularizar sua 
situação, caso queira votar 
para prefeito e vereador 
este ano. Há um app, o 
Titulo Net, que ajuda. 

Nas redes
Participe de nossas 
enquetes no Twitter 
@colunaesplanada 
e acompanhe nossas 
postagens no blog da www.
colunaesplanada.com.
br. Também estamos no 
Facebook como Coluna.
Esplanada.
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Tubulação amplia vazão
de córrego na Estrada Dias

A Prefeitura de Umuarama está 
ampliando a tubulação no trecho 
final da Estrada Dias, após a ponte 
do ribeirão Tucuruvi. No local, 
costumam ocorrer alagamentos 
em dias de chuvas fortes dado o 
grande volume de águas que o cór-
rego recebe de bairros densamente 
ocupados – como a Zona VI, par-
ques Dom Pedro I e II, San Martin, 
Irani, Jardim Tropical e os conjun-
tos habitacionais Ouro Branco e 26 
de Junho, além de uma parte do 
Conjunto Sonho Meu.

No início do ano, a Secretaria 
Municipal de Obras, Planejamento 
Urbano, Projetos Técnicos e Habi-
tação implantou uma tubulação de 
passagem com 1,20m de diâmetro 
para evitar que o córrego transbor-
dasse sobre a estrada. Porém a 
tubulação não possibilitou a vazão 
necessária. “Como o alagamento 
persistiu, a Prefeitura está implan-
tando mais uma passagem com 
tubos de grande capacidade em 
outro ponto do aterro, para dividir 
o fluxo e permitir a transposição 
sem comprometer a circulação de 
veículos”, informou o diretor de 
Obras, Nélio Guazzelli.

“Estamos realizando inúmeras 
obras de ampliação da drenagem 
pluvial para eliminar pontos de 
alagamento em diversas par tes 
da cidade. O trabalho estende-
-se também à zona rural, espe-
cialmente em locais impactados 
pelas galerias urbanas”, explicou 
o prefeito Celso Pozzobom.

O problema no final da Estrada 
Dias é antigo e ocorre desde a 
época em que os bairros foram 
ocupados. “Esperamos eliminar o 

ponto de alagamento com a nova 
tubulação, ainda mais agora que 
a estrada foi pavimentada desde 
a ponte do Tucuruvi até o final da 
Avenida Presidente Castelo Branco, 
através de parceria entre a Prefei-
tura, os moradores e o governo 
federal – com emenda do depu-
tado federal Toninho Wands-
cheer”, completou Pozzobom. O 
investimento na pavimentação e 
demais obras complementares foi 
de quase R$ 1,5 milhão.

AMPLIAÇÃO acabara alagamentos quando há chuvas mais fortes

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Plusval confirma operação 
para a 2ª quinzena de junho

Em visita ao prefeito Celso Poz-
zobom na manhã de ontem (ter-
ça-feira, 5), na Prefeitura, o novo 
gerente da Plusval em Umuarama, 
Rodrigo Francisco, confirmou o 
início do abate de frangos na uni-
dade de Umuarama para a segunda 
quinzena de junho, com a previsão 
inicial de 60 mil aves por dia. Infor-
mou ainda que a contratação de 
trabalhadores deve ser ampliada 
a par tir do próximo dia 15, com 
a ocupação de mais 390 postos 
de trabalho – totalizando cerca de 
600 operários na planta industrial 
e em setores administrativos, 
para o início das operações.

Francisco estava acompanhado 
do gerente que vinha coordenando 
o processo de implantação da 
indústria na cidade, Décio Panaz-
zolo. Eles informaram ao prefeito 
que, apesar da crise no setor de 
saúde provocado pela pandemia 
do coronavírus, as obras de ade-
quação e ampliação da unidade 
seguem dentro do cronograma. 
“A construção está na parte final, 
na fase de acabamento, e segue 
ritmo acelerado, porém com todos 
os cuidados que o momento 
exige”, disse o gerente.

Panazzolo afirmou que a uni-
dade está integrada com os 
criadores de frangos. “Esta-
mos concluindo a montagem e 
os preparativos para começar 
o abate. Temos meta de 200 
mil aves por dia até meados de 
2021, quando projetamos ter 
pelo menos 100 avicultores inte-
grados no município e cidades 
próximas”, explicou. A produção 
levará a marca Levo Alimentos.

Para o prefeito Celso Pozzobom, 
a atividade industrial movimentará 

Investimentos
Para atingir o volume necessário de barracões de frangos, o setor deve investir 

mais R$ 30 milhões em novos aviários, com recursos já assegurados por institui-
ções financeiras como a Fomento Paraná, em condições especiais. A operação da 
unidade movimentará ainda o setor de transporte de insumos, aves e trabalha-

dores, prestadores de serviço nas áreas de manutenção, mecânica e engenharia e 
gerar ainda muitos empregos indiretos com atividades relacionadas. “Até a produ-
ção agrícola das propriedades que contam com aviários deve ser melhorada com a 

incorporação do esterco ao solo, um fertilizante muito eficiente que será produ-
zido em abundância”, emendou Panazzolo. O investimento nesta primeira fase 

de implantação do abatedouro gira em torno de R$ 70 milhões, de acordo com o 
gerente, “porém deve chegar aos R$ 150 milhões com a consolidação do projeto 
nos próximos anos”, pontuou Rodrigo Francisco. “Além disso, na implantação de 
aviários devem ser investidos até R$ 100 milhões nos próximos três ou quatro 

anos, até atingirmos a capacidade plena de abate, e todos dotados do que há de 
mais moderno no mundo em termos de equipamentos e tecnologia”, completou.

RODRIGO Francisco e Décio Panazzolo preveem o abate de 60 mil aves/dia com a ocupação de 390 postos 
de trabalho com cerca de 600 operários

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

todo o setor agropecuário e trará 
grandes benefícios a Umuarama. 
“Temos muito potencial a ser 
explorado e os produtores serão 
estimulados por este projeto, espe-
cialmente na produção de grãos 
– como soja e milho –, que são 
muito utilizados na avicultura, por 
exemplo na produção de ração”, 
disse. “O projeto tem nosso apoio 
e a parceria da Prefeitura, dentro 
do que cabe ao setor público, pela 
importância econômica e social 

que representa”, afirmou.
E acrescentou: “Além do estí-

mulo ao setor produtivo, o projeto 
trará inúmeros benefícios à nossa 
economia, pois representa geração 
de emprego e renda, ampliação das 
receitas tributárias, desenvolvimento 
de setores agregados, aquisição e 
ocupação de imóveis, maior pro-
cura por serviços e aquecimento do 
comércio, entre tantas outras vanta-
gens que a cidade deve experimen-
tar”, ponderou o prefeito.
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3/ten. 4/undo. 6/a tempo — cancro. 7/túrbido. 8/anarquia. 10/precatório.

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você está mais na defensiva do que o habitual. Não brigue 
com ninguém e mantenha a calma. Esforço mental, inquieta-
ção, necessidade de ação e necessidade de ser construtivo: 
tudo isso pode causar cansaço intenso.

Touro 21/04 a 20/05
Você vai decididamente banir as suas preocupações para 
tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que 
outras pessoas entrem na sua vida! Você involuntariamente 
pressiona demais.  

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai decididamente banir as suas preocupações para 
tirar o máximo da vida, tanto quanto possível. Deixe que 
outras pessoas entrem na sua vida! Você involuntariamente 
pressiona demais.  

Câncer 21/06 a 21/07
As exigências que circulam em torno de você o estão deixando 
hesitante. Tente manter em mente o seu objetivo. O balanço entre 
ação e apatia mostram que você está cavando profundamente 
em suas reservas, então vá com calma.

Leão 22/07 a 22/08
Você estará preocupado com os problemas de outras pessoas e 
lhes dará apoio. Você deve consumir mais vitaminas para poder 
aguentar este mês, que vai ser muito agitado.

Virgem 23/08 a 22/09
Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles que o rodeiam. 
O céu está claro e atividades de lazer estão próximas. Você terá a 
sensação de que tudo está indo rápido demais ao seu redor e você 
vai precisar recorrer a seus recursos ocultos.

Libra 23/09 a 22/10
Você vai sentir mais autoconfiança, mais à vontade em público 
e mais livre para falar o que pensa. A melhor maneira de 
recarregar hoje será encontrando o relaxamento mental. 
Dedique-se a um passatempo artístico.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você vai perceber que tem sido teimoso. O sucesso está 
agora ao seu alcance. Você precisa ficar longe de sua rotina 
para encontrar um nível de relaxamento mental, o que lhe 
está faltando no momento.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você vai enfrentar as tarefas que esperam por você hoje. 
Não se deixe ser indevidamente influenciado por coisas que 
você ouve, tenha a sua própria opinião. Fazer o contrário 
pode gastar sua energia.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai estar muito sensível para fazer qualquer julgamento 
real sobre os eventos que aparecerem. Não insista em ser 
forte sempre. Você será mais racional com mais facilidade 
do que o normal.  

Aquário 21/01 a 19/02
Sua honestidade será explosiva, mas vai fazer você se aproximar 
das pessoas mais sinceras que conhece. Não tente desespera-
damente descobrir detalhes sem importância. Você está nervoso 
porque está cansado, descanse!

Peixes 20/02 a 20/03
Não crie preocupações que não existem. Sua facilidade em seus 
relacionamentos irá ajudá-lo a superar esse tipo de humor. Você 
sente uma necessidade de respirar e desacelerar. Seria bom dedicar 
algum tempo para relaxar e voltar à fase inicial.
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Zélia Casoni
Cada homem 
deve ser ina-
balável e deve 
ser seu próprio 
universo. Somos 

espíritos em 
evolução, o que 
explica a frase 
“errar é huma-
no”. Somos es-
píritos imortais, 
o que desmente 
a frase “a vida é 

curta”.
(Provérbio 
Chinês)

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos 
para os leitores da coluna 
-, Clélia Zafanelli, Jéssica 

Espelho, Sandra Silva Horto, 
Acir Borges Monteiro, Eliane 
Bonetti,  Elaine Silvana de 
Souza e Mariana Vieira Ba-

rion. Da coluna: felicidades.

BOM DIA! 
Um bom dia vem depois de uma noite bem dormi-
da, consciência leve e boas reflexões. No instaram 
sigo a Wandy Luz -, ah como ela escreve bem. O 

que talvez eu gostaria de ter escrito. Tem um tex-
to dela maravilhoso que começa assim: “Aprendi a 
observar e a ouvir mais do que falar. Aprendi que 
luxo é ter amor. Sucesso é ter paz. Aprendi que 

ostentar riqueza material é o jeito mais triste de 
tentar ser feliz. E que o status de maior prestígio, 

é aquele em que para ser, não precisamos ter. 
Entendi que só posso experimentar a liberdade, 
quando me permito viver a vida que eu escolhi 
viver, e não a que os outros esperam que eu 

viva. Aprendi que a gratidão é a pílula para a 
alma doente, e que a felicidade vem, quando 

tudo aquilo que pesa, sufoca, e bloqueia, vai!”. 
Lindo, né? Em tempo de pouca gente por perto 

é bom ter muito a refletir.  

DESCE
O Dia das Mães será comemorado no 

próximo domingo e a Fecomércio revela 
que 68,3% dos paranaenses pretendem 
presentear nesta data. O percentual é 
bem menor do que o registrado no ano 
passado, quando 80% dos filhos plane-
javam comprar uma lembrança para as 
mães. Esta é a menor expectativa de  
compras para o Dia das Mães desde o 

início da sondagem, iniciada em 2015.

MÃE & FILHA 
Amanda Costa da 

Silva e Zuleika kar-
dek, em pose mãe 
& filha emprestam 
seu charme para o 
portrait de hoje em 
homenagem ao Dia 
das Mães que está 
chegando. A lente 
é de  Luci Lemes. 

LUCI LEMES
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n O Onix Plus não é líder por 
acaso, é líder também em ino-
vação -, e dirigir o novo Onix 
Plus  vai ser uma experiência 
tecnológica e inesquecível. O  
Onix Plus foi projetado para 

você ter muito mais eficiência 
e tecnologia. E mais: WI FI 4G,  
design moderno, nota máxima 
em segurança, seis airbags de 
serie, motor turbo, controle de 

tração e estabilidade.

n Aproveite sua visita na Con-
cesseoária Uvel e conheça tam-
bém o Novo Tracker que che-

gou com potencial para liderar 
uma verdadeira transformação 

no segmento de SUVs. Isto 
porque o modelo da Chevrolet 
foi completamente atualizado 
e seu novo conjunto antecipa 
tendências nos quesitos mais 
valorizados pelo consumidor: 
design, segurança, conforto, 
conectividade e desempenho.

Uvel: o melhor lugar para
comprar  o seu carro!

Líder de vendas no Brasil, a Chevrolet 
conquistou este lugar de destaque para o  

Onix Plus, que ostenta o recorde de vendas.
 

“O segmento ONIX redefiniu o conceito de carro, 
com itens de segurança, performance e tecnolo-
gias de veículos de segmentos superiores. O con-
sumidor está muito receptivo e satisfeito -, prin-
cipalmente aos conteúdos inéditos, como o Wi-Fi, 
que inaugura a era da conectividade nível 4. Assi, 
o líder em inovação têm potencial no pódio dos 
mais vendidos. E ainda, para completar o Onix 
Plus é o carro mais econômico do país, o que 

menos gasta combustível.  A Chevrolet conseguiu 
colocar o Chevrolet Onix Plus no topo da lista dos 

carros mais econômicos.”
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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
EQUINOX PREMIER TURBO ...........................17/18 ............... PRETO ..........................COMPLETO, AUT, COURO, TS ............. R$ 124.900,00
HB20X 1.6 FLEX ..................................................13/14 ............... PRATA ...........................COMPLETO ...................................................R$ 35.900,00 
MALIBU LTZ .........................................................13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT, COURO .......................R$ 59.900,00
MONTANA 1.4 LS ..............................................18/19 ............... BRANCO ......................COMPLETO ...................................................R$ 42.900,00
ONIX 1.4 ACT  .....................................................16/17 ............... PRETO ..........................COMPLETO ...................................................R$ 53.900,00
ONIX 1.4 LTZ........................................................16/16 ............... BRANCO ......................COMPLETO ...................................................R$ 41.900,00
PRISMA 1.4 LTZ AT ............................................16/17 ............... BRANCO ......................COMPLETO, AUT ........................................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
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

EXTRAVIO DE ALVARÁ
L. A. BOREGGIO, inscrita sob 
nº CNPJ 07.512.844/0003.22, 
estabelecido na Rua Nossa Senhora 
Pastora, 2944, Jardim San Martin, 
CEP 87508.118, cidade de Umua-
rama Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extravio 
de seu Alvará de Licença Muni-
cipal nº 31.355. Com esta publi-
cação o mesmo torna-se sem valor 
legal e comercial.      

Recuperado
Policiais ambientais de Umuarama 
apreenderam na segunda-feira (4) 
em Perobal, um veículo VW Passat 
com sinais de adulteração. De 
acordo com os policiais, o automó-
vel, que é emplacado em São José 
do Rio Preto/SP e conta com mais 
de R$ 19.450 mil em débitos admi-
nistrativos, estava abandonado em 
uma região rural. Havia sinais de 
adulteração no motor e a falta de 
forros e bancos dos passageiros, 
geralmente caracterizando que o 
veículo é usado no contrabando.

Tráfico
Um homem de 18 anos foi preso 
no início da noite da segunda-feira 
(4), acusado de tráfico de drogas 
no parque Dom Pedro I. Com ele 
os policiais encontraram crack e 
cocaína, além de dinheiro. Alguns 
homens foram vistos conversando 
em atitude suspeita até que houve 
a abordagem. Um deles conseguiu 
fugir em um carro, mas outros 
foram detidos. Com um deles esta-
vam 11 porções de cocaína e 17 de 
crack, além de R$ 160 em espécie.

Baleado
Um homem foi baleado na noite da 
segunda-feira (4), em Tapejara. A 
vítima, que não teve o nome e nem 
a idade revelada, foi encaminhada 
em estado grave para um hospital 
em Cianorte. De acordo com o 7º 
BPM o crime aconteceu no centro 
da cidade. Testemunhas revelaram 
que um suspeito atirou contra o 
tórax da vítima e fugiu em seguida. 
Dois homens foram identificados 
como sendo os autores do crime 
e a polícia chegou a seguir até o 
endereço dos suspeitos que não 
foram localizados.
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OAB repudia atitude da
presidência da Câmara
Depois do episódio onde advoga-

dos integrantes da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), Subseção de 
Umuarama foram impedidos de acom-
panhar em plenário a sessão ordinária 
na noite da segunda-feira (4), ontem 
(5), o presidente da Ordem no Municí-
pio expediu nota pública manifestando 
repúdio ao cerceamento dos direitos 
civis e prerrogativas funcionais sofri-
dos pelos profissionais.

Segundo o presidente Ricardo 
Janeiro, os advogados tencionavam 
acompanhar presencialmente a ses-
são plenária da Câmara de Vereadores 
e foram impedidos por um ato da Pre-
sidência do Poder Legislativo.

“Apesar de um dos advogados ter 
apresentado um manifesto formal postu-
lando que lhe fosse franqueado acesso 
à sala das sessões para acompanhar 
o público trabalho da vereança, teve 
seu requerimento reprovado pelo voto 
da maioria dos vereadores reunidos em 
sessão plenária”, explica Janeiro.

A atitude vedou o ingresso de qual-
quer dos advogados ali presentes à 
sala das sessões.

“Registre-se, inclusive, que de 
par te do Poder Legislativo houve 
o chamado da Polícia Militar e da 
Guarda Municipal no intento de refor-
çar a segurança do recinto, em claro 
gesto dispensável e desarrazoado, 
mesmo à vista do urbano comporta-
mento daqueles advogados e demais 
munícipes que lá estavam”.

Ricardo Janeiro reforçou ainda que, 
“a despeito da arbitrariedade con-
sumada pelos exercentes do poder 

Sem público
A presidência da Câmara, através 
da Assessoria de Imprensa, relatou 
ter seguido as diretrizes do Ato da 
Mesa de número 05/2020, que 
entre outras deliberações, deter-
mina que as sessões legislativas, 
assim como reuniões de comissões 
sejam realizadas sem a presença de 
público por conta do Coronavírus”.

municipal, o Estatuto da Advocacia 
(Lei nº. 8.906/94) é claro em seu art. 
7°, inciso VI, alíneas “a”, “b” e “c”, e 
inciso XII, que são direitos do advo-
gado ingressar livremente nas salas 
de sessões dos tribunais, nas salas 
e dependências de audiências, ou em 
qualquer edifício ou recinto em que 
funcione serviço público onde o advo-
gado deva praticar ato, e, mormente, 
falar em órgão de deliberação coletiva 
do Poder Legislativo”.

O presidente da OAB destaca que 
foi desrespeitosa a prática da Presi-
dência da Câmara de Vereadores e do 
pleno da Casa Legislativa, tendo em 
vista que lá estão os representantes 
da comunidade, também foi proibida 
de ingressar no recinto.

“O lamentável episódio envolvendo 
pessoas que exercem mandato parla-
mentar, que devem agir, sobretudo, 
guiados pelos impreteríveis desíg-
nios republicanos, revela que ainda 

grassam arroubos autoritários entre 
os contemporâneos mandatários”.

SOLIDARIEDADE
Para encerrar, o presidente da 

Ordem no município lembra que a 
agressão perpetrada pela Presidên-
cia da Câmara e da edilidade reunida 
contra os direitos civis e prerrogativas 
funcionais daqueles advogados, atenta 
contra o livre exercício da função e do 
moral de toda a classe da advocacia 
local. “A Ordem dos Advogados do Bra-
sil, subseção de Umuarama se solida-
riza com os advogados vilipendiados 
e espera que a atitude ilegal como 
a ocorrida na noite de 4 de maio de 
2020 no seio da Câmara de Vereado-
res não volte a se repetir contra qual-
quer cidadão, especialmente advoga-
dos e, de logo, comunica que adotará 
providências de sua competência, bem 
como, prestou orientação àqueles 
advogados para que eventualmente 
tomem as providências cabíveis”.
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