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Polícia apreende 
quase meia tonelada 
de maconha em 
Umuarama 

Alerta Geada é lançado e poderá 
ajudar cafeicultores do noroeste
Entrou em operação o Aler ta Geada, serviço que o Instituto de Desenvolvimento Rural 

do Paraná Iapar-Emater e o Simepar oferecem entre os meses de maio e setembro 
para auxiliar os produtores a adotar técnicas para proteger os cafezais, especialmente 

no noroeste e no norte do Estado. Os pesquisadores acompanham as condições 
meteorológicas na região cafeeira e publicam diariamente um boletim informativo para 

ser acompanhado pelos agricultores. l Pág. 5

Combate à dengue
A Vigilância em Saúde mantém ações constantes de prevenção e combate ao mosquito transmissor da dengue 

em todo o perímetro urbano de Umuarama. Diariamente, os agentes coordenam trabalhos com a colaboração de 
voluntários em regiões residenciais, comerciais e industriais, recolhendo materiais que possam acumular água e 

favorecer a reprodução do mosquito Aedes aegypti. l Pág. 16
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Preocupação de Guedes
A aproximação do presidente Jair Bolsonaro com o bloco de 
parlamentares conhecido como ‘Centrão’, levantou preocupações 
no governo sobre qual será o real custo desse movimento 
a pautas importantes da agenda econômica. A decisão do 
presidente de não formar uma base aliada no Congresso deu 
liberdade à equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes, 
para blindar áreas importantes da pasta. O mesmo ocorreu para 
outros ministérios. Por outro lado, não ter uma base de apoio 
no Congresso trouxe dificuldade na aprovação de projetos e 
permitiu a proliferação das chamadas ‘pautas-bomba’, que criam 
grandes impactos nas contas públicas, na Câmara e Senado.

Quem ganha oque?
O Planalto optou pela abertura da negociação de cargos, como 
evidencia a nomeação ontem (6) de um aliado do Centrão para 
o Dnocs, órgão federal responsável por obras contra secas. A 
preocupação da equipe econômica é que sejam negociados cargos de 
comando e vice-presidências de bancos públicos, diretorias de estatais 
e postos considerados essenciais para tocar a pauta liberal da pasta.

Delatado
Eleito na terça-feira (5), por aclamação, presidente do Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Humberto Martins foi delatado 
pelo ex-governador do Rio de Janeiro Sérgio Cabral em suposta 
compra de decisão judicial em favor da Fecomércio carioca. Atual 
corregedor do CNJ, Martins assumirá o comando do STJ em 
agosto, para um mandato de dois anos. Segundo a revista Crusoé, 
em fevereiro último, Cabral afirmou em sua deleção premiada, 
devidamente  homologada pelo ministro Edson Fachin (STF), que 
Martins atuou em um caso de interesse da Fecomércio no STJ 
após o escritório de advocacia de seu filho, Eduardo Martins, ser 
contratado pela entidade por cerca de R$ 20 milhões.

Farpas I
O presidente Jair Bolsonaro 
disse à imprensa que o ex-
ministro Sergio Moro cometeu 
crime federal ao divulgar 
conversas entre os dois ao 
Jornal Nacional. “Em nenhum 
momento pedi relatório de 
inquéritos. Isso é mentira. 
O Sergio Moro foi correndo 
entregar o telefone para a 
Globo. Inclusive, ele tinha 
peças de relatórios pessoais de 
coisas que eu passava para ele. 
É um crime federal”, acusou 
e mostrou ao vivo a mesma 
conversa que Moro entregou à 
reportagem, em que envia ao 
ex-ministro uma reportagem 
dizendo que a PF estaria 
investigando deputados aliados 
e afirma que este é “mais um 
motivo para a troca” da direção 
da instituição.

Farpas II
No último dia 24, ao anunciar 
sua demissão do Ministério da 
Justiça, Sergio Moro acusou 
Bolsonaro (durante o discurso 
em que afirmou sua saída do 
governo federal) de trocar o 
diretor-geral da Polícia Federal 
Maurício Valeixo para substituí-
lo por alguém mais próximo, 
assim poderia ter acesso aos 
relatórios das investigações 
em curso — algumas das 
quais supostamente estariam 
envolvendo pessoas de família 
do presidente ou seriam até 
pessoas aliadas a ele. O 
presidente Jair Bolsonaro 
voltou a falar em confiança e 
se disse “chateado” com Moro: 
“Eu confiava nele, passava 
extrato de informações. Como 
um presidente, me sinto 
chateado”.
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Auxílio aos estados e
municípios é aprovado
O Plenário do Senado Federal 

aprovou ao no início da noite de 
ontem (quarta-feira, 6) o texto para 
o PLP 39/2020, acatando parte das 
mudanças propostas pela Câmara 
dos Deputados. O projeto que cria 
o Programa Federativo de Enfrenta-
mento ao Coronavírus segue para 
sanção presidencial.

Foram 80 votos favoráveis, ou 
seja, unanimidade, já que o presi-
dente da sessão não vota.

O auxílio financeiro aos estados, 
Distrito Federal e municípios poderá 
chegar a R$ 125 bilhões, com o obje-
tivo de ajudar no enfrentamento da 
pandemia da covid-19 e suas con-
sequências sociais e econômicas.
CONGELAMENTO DE SALÁRIOS

O Senado acatou a inclusão de 
novos setores que ficarão fora do 
congelamento de salários de servi-
dores públicos. Além dos profissio-
nais de saúde, de segurança pública 
e das Forças Armadas, foram 
excluídos do congelamento os tra-
balhadores da educação pública, 
servidores de carreiras periciais, 
Polícia Federal, Polícia Rodoviária 

Federal, guardas municipais, agen-
tes socioeducativos, profissionais 
de limpeza urbana, de ser viços 
funerários e de assistência social.

Outra novidade aprovada é a sus-
pensão dos prazos de validade dos 
concursos públicos já homologados 
até 20 de março de 2020, em todo o 

território nacional. A suspensão será 
válida até que a União estabeleça o 
fim do estado de calamidade pública 
motivado pela pandemia.

O montante de recursos e os cri-
térios de distribuição são os mes-
mos que já haviam sido aprovados 
pelo Senado no sábado (2).

O relatório de Davi Alcolumbre foi aprovado por unanimidade — 80 votos — e segue para a sanção 
presidencial

AGÊNCIA SENADO

A Secretaria Municipal da Saúde alterou o horário de funcionamento 
do ambulatório de agravos, implantado para atendimento exclusivo 
aos casos de suspeita de dengue. A partir de hoje (7), o ambula-
tório – que atende de segunda a sábado – passa a funcionar das 7h 
às 19h. A alteração objetiva atender melhor à demanda que tem se 
apresentado com grande volume a partir das 7h. A secretária municipal 
de Saúde, Cecília Cividini, lembra que a unidade tem grande fluxo 
de pacientes porque atende suspeitas de dengue de toda a cidade. 
“A situação de epidemia permanece e esses pacientes elevariam o fluxo 
nas unidades de saúde e no Pronto Atendimento 24h Dr. Cândido 
Garcia”, disse. “Por isso as pessoas que tiverem sintomas de dengue 
devem procurar diretamente o ambulatório, que fica na Avenida Rio 
Branco, ao lado do Centro Cultural Vera Schubert”, reforçou. Os 
principais sintomas de dengue são febre alta, náuseas, vômitos e 
enjoo, dor de cabeça, no fundo dos olhos e pelo corpo, pequenas 
manchas vermelhas na pele, mal-estar, cansaço extremo e dor abdo-
minal, nos ossos e nas articulações.

ALEX MIRANDA
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Defesa
Um grupo de empresários 
do Paraná vai fazer uma 
campanha em defesa de 
Sergio Moro. Eles vão 
espalhar a imagem do 
ex-ministro em outdoors 
de 30 cidades nos 
próximos dias. A iniciativa, 
do Sindiabrabar e da 
Feturismo, pretende 
proteger a imagem do 
ex-juiz atacado nas redes 
sociais desde que deixou 
o governo.

Guerra virtual
“Assusta essa guerra virtual 
e esse submundo que tenta 
macular a imagem de Sergio 
Moro”, diz Fábio Aguayo, 
justifica o presidente do 
Sindiabrabar. A campanha 
começará pelo Paraná e 
deve seguir para Santa 
Catarina e Minas Gerais. O 
mote é “Fechado com Sergio 
Moro”. Mais adiante, o 
grupo não descarta lançar 
a candidatura presidencial 
do ex-ministro.

Sessão virtual
O TCE inicia nova fase com 
a primeira sessão virtual da 
história. Devido à pandemia 
causada pelo coronavírus, 
o tribunal passa a realizar 
semanalmente, sempre às 
14h, as sessões por meio 
de videoconferência, com 
a participação de todos os 
conselheiros e os auditores, 
além do procurador-geral do 
Ministério Público de Contas.

Presos em liberdade
O Podemos ingressou com 
mandado de segurança no 
STF para tentar suspender 
a recomendação do CNJ 
que trata da liberação 
de presos por conta da 

pandemia da covid-19. O 
partido alega que a crise 
sanitária não pode ser 
pretexto para impunidade. 
Segundo o senador Alvaro 
Dias, há detentos, inclusive 
de alta periculosidade, 
sendo beneficiados com 
alvarás de soltura e 
mudança de regime para 
o domiciliar. A iniciativa 
foi rejeitada pelo ministro 
Marco Aurélio Mello.

Socorro aos estados
O Sul e o Sudeste devem 
receber quase R$ 1 bilhão 
a mais dos R$ 10 bilhões 
destinados exclusivamente 
para a saúde propostos 
pelo projeto de socorro a 
estados e municípios. O 
Sudeste deve receber R$ 
920 milhões a mais do que 
o previsto na proposta do 
Senado. O Sul receberá 
R$ 26 milhões a mais. São 
Paulo é o estado que mais se 
beneficia com a mudança, 
com um aumento de
R$ 784 milhões na 
previsão de recursos.

Notícias falsas
O Whatsapp e a Rede 
Internacional de 
Checadores de Fatos 
criaram um serviço 
de esclarecimento 
para tirar dúvidas e 
combater notícias falsas 
envolvendo a pandemia 
do coronavírus. A iniciativa 
envolve redes de agências 
de checagem em 74 países, 
que já produziram mais de 
4,8 mil desmentidos em 43 
idiomas. O serviço consiste 
em um robô virtual. Para 
tirar dúvidas, basta o 
usuário enviar a mensagem 
“hi” para o número +1 
(727) 291-2606.

Orçamento
de Guerra

O plenário da Câmara 
dos Deputados aprovou 
ontem (6), em segundo 
turno, o texto base da Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) 10/2020, a 
chamada PEC do Orçamento 
de Guerra. O texto, que 
retornou do Senado com 
alterações, foi aprovado em 
primeiro turno pelos deputa-
dos na segunda-feira (4). A 
proposta obteve 477 votos 
favoráveis e um contrário. 
Era necessário o mínimo 
de 308 votos para que o 
texto fosse aprovado. Os 
deputados agora votam os 
destaques do texto.

A PEC dá ao governo 
mais flexibilidade para 
gastar recursos no com-
bate à pandemia do novo 
coronavírus ao permitir 
a separação destes gas-
tos do Orçamento Geral 
da União (OGU).

O texto autoriza a União 
a descumprir a chamada 
“regra de ouro”, meca-
nismo constitucional que 
impede o governo de se 
endividar para pagar des-
pesas correntes, como 
salários e custeio. A 
medida vale enquanto 
durar o estado de cala-
midade pública nacional 
reconhecido pelo Con-
gresso Nacional, previsto 
para terminar no dia 31 de 
dezembro de 2020.

Durante este período, 
o governo federal poderá 
adotar processos simpli-
ficados de contratação 
de pessoal, em caráter 
temporário e emergen-
cial, e de obras, serviços 

e compras, limitando a 
dispensa de licitação aos 
gastos envolvendo o com-
bate ao novo coronavírus, 
desde que não impliquem 
despesa permanente.

Com isso, os atos do 
governo e as proposições 
legislativas “ficam dispen-
sados da observância das 
limitações legais quanto à 
criação, à expansão ou ao 
aperfeiçoamento de ação 
governamental que acarrete 
aumento de despesa e à 
concessão ou à ampliação 
de incentivo ou benefício 
de natureza tributária da 
qual decorra renúncia de 
receita”, diz o texto.

Para efeitos de acom-
panhamento dos gastos, 
o Ministério da Economia 
publicará, a cada 30 dias 
um relatório com os valores 
e o custo das operações de 
crédito realizadas no período 
de vigência do estado de 
calamidade pública.

ALTERAÇÕES
Entre as mudanças 

aprovadas no Senado, 
está a exclusão da criação 
de um Comitê de Gestão 
de Crise, encabeçado pelo 
presidente da República e 
composto por ministros de 
Estado e secretários esta-
duais e municipais.

A PEC que autoriza o 
Banco Central (BC) a com-
prar e vender direitos cre-
ditórios e títulos privados 
de crédito em mercados 
secundários também foi 
alterada. O Congresso 
Nacional será obrigatoria-
mente informado sobre os 
títulos que o BC comprou.
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Alerta Geada pode ajudar 
cafeicultores do noroeste

Entrou em operação nesta 
semana, o Alerta Geada, serviço 
que o Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná Iapar-Emater (IDR-
-Paraná) e o Simepar (Sistema 
de Tecnologia e Monitoramento 
Ambiental do Paraná) oferecem de 
maio a setembro para auxiliar os 
produtores a adotar técnicas para 
proteger os cafezais. 

Durante o período de funciona-
mento do serviço – dirigido priori-
tariamente à proteção de lavouras 
com até dois anos de implantação 
–, os pesquisadores acompanham 
as condições meteorológicas na 
região cafeeira do Estado e publi-
cam diariamente um boletim infor-
mativo, que pode ser acompanhado 
nas páginas iapar.br e simepar.
br, pelo telefone (43) 3391-4500 
(custo de uma ligação para apa-
relho fixo) ou pelo aplicativo Iapar 
Clima, disponível nas plataformas 
Google Play e App Store.

Além do boletim diário, se hou-
ver aproximação de massas de 
ar frio com potencial para causar 
danos às lavouras de café, é emi-
tido, e amplamente divulgado, um 
pré-alerta com 48 horas de ante-
cedência. Caso as condições para 
formação de geadas persistam, um 
novo aviso, de ratificação, é expe-
dido em até 24 horas antes da 
previsão de ocorrência do evento.

PREVISÃO
De acordo com a meteorologista 

Ângela Costa, espera-se para este 
ano um inverno com ingressos de 
massas de ar polar dentro da nor-
malidade para o período na zona 
cafeeira paranaense.

Segundo ela, o que mais vem 
preocupando é a falta de chuvas. 

Cultura no noroeste
No noroeste do Estado, onde a cultura está plantada em uma área de 108.885 hecta-

res, em 24 municípios. As cidades onde há maior produção de café são Altônia (84 quilô-
metros de Umuarama) onde existe 159 hectares plantados e São Jorge do Patrocínio (78 

quilômetros de Umuarama), com 436 hectares a colher. Umuarama fica em terceiro lugar, 
com uma área de 86 hectares da cultura. Segundo o economista do Deral (Departamento 

de Economia Rural), Ático Ferreira, a possibilidade de que uma geada afete as cidades 
onde há maior plantação de café é pequena. “Estes dois municípios, onde há maior área 

plantada de café na região, ficam à beira do Rio Paraná e por isso pode ser qu3e não sejam 
atingidos, ao contrário do que pode acontecer em municípios mais aio sul, como Francisco 

Alves, Mariluz, Brasilândia do Sul e Alto Piquiri”, explica.

Recomendação
Para lavouras com idade entre seis e 24 meses, a recomendação é amontoar terra 

no tronco das árvores, até o primeiro par de folhas, já neste mês de maio, para prote-
ger as gemas e evitar a morte da planta. Para plantios com até seis meses, recomenda-
-se simplesmente enterrar as mudas quando houver emissão do Alerta Geada. Viveiros 

devem ser protegidos com várias camadas de cobertura plástica. Nos dois últimos 
casos, lavouras novas e viveiros, a proteção deve ser retirada. Conforme o Deral, a área 

ocupada com lavouras de café no Paraná é de 38,1 mil hectares e, desse total, 1.990 
já podem se beneficiar do Alerta Geada, pois são ocupados com lavouras de até 24 
meses – aí incluídos 590 ha de implantação ainda mais recente, de até seis meses.

A falta de umidade no solo é uma 
condição que potencializa os danos 
de uma eventual geada. “Já se 

aproxima de dois anos o período 
que verificamos déficit hídrico na 
região cafeeira”, constata.

SERVIÇO é acionado de maio a setembro para auxiliar os produtores a adotar técnicas para proteger 
os cafezais

AEN
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Prefeitura realizará audiência 
pública online sobre a LDO

A Prefeitura de Umua-
rama realizará a audiên-
cia pública da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO 2021) na próxima 
segunda-feira (11), a 
par tir das 15h, respei-
tando o decreto municipal 
063/2020, que estabe-
leceu situação de emer-
gência em virtude da pan-
demia de coronavírus, a 
participação do público 
será exclusivamente 
online (pela internet).

O cidadão já pode aces-
sar o site oficial do muni-
cípio umuarama.pr.gov.br 
para conhecer o projeto e, 
caso queira contribuir para 
a elaboração do plano, 
deve encaminhar suas 
sugestões para o e-mail 
audiencialdo@umuarama.

pr.gov.br até o próximo 
dia 13. A transmissão da 
audiência será realizada 
por meio dos canais ofi-
ciais do município (site e 
redes sociais).

A Lei de Responsabi-
lidade Fiscal e o Estatuto 
das Cidades estimulam 
a participação popular e 
democrática nas decisões 
do poder público por meio 
de audiências e consultas 
públicas durante o processo 
de elaboração de matérias 
importantes como o Plano 
Plurianual (PPP), a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) e a Lei Orçamentá-
ria Anual (LOA).

“Porém, em razão do 
difícil período que o mundo 
enfrenta neste momento, 
por conta da pandemia 

do coronavírus, também 
temos de pensar na saúde 
da população e evitar aglo-
merações de populares, 
servidores municipais e 
dos representantes da 
sociedade”, apontou o 
prefeito Celso Pozzobom.

Por isso, continua, 
“como consideramos 
a par ticipação popular 
imprescindível para uma 
gestão orçamentária 
transparente e demo-
crática, abriremos um 
espaço online para o 

debate e as sugestões à 
proposta que será votada 
pela Câmara de Vereado-
res, estabelecendo as 
diretrizes orçamentárias 
para 2021”, disse. Poz-
zobom reafirmou que o 
município está atento 
às recomendações da 
Organização Mundial 
da Saúde (OMS) e do 
Ministério da Saúde para o 
enfrentamento da Covid-19. 
“Participe das prioridades 
do seu município. Dê a sua 
contribuição”, convidou.

A audiência pública da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2021) acontecerá na 
próxima segunda-feira (11), a partir das 15h

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 -3,68% 17,28 
Vale ON +1,44% 44,33 
ItauUnibanco PN -2,03% 22,24 
Viavarejo ON +3,20% 10,01 
B2W Digital ON +19,13% 89,18 
Magazine Luiza ON +9,86% 55,15

IBOVESPA: -0,51% 79.063 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 106,09
Libra est. 0,81
Euro 0,93
Peso arg. 67,10

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+2,0% 5,7030 5,7040 +4,9%
PTAX  (BC) +2,4% 5,6670 5,6676 +4,4%
PARALELO +1,4% 4,5000 5,9500 +4,0%
TURISMO +1,4% 4,5000 5,9300 +4,0%
EURO +2,0% 6,1226 6,1255 +3,2%

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 06/05

Iene R$ 0,0534
Libra est. R$ 7,00
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1153,14 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 06/05

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 06/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 101,00 7,4% 7,4%
SOJA Paranaguá 107,00 6,5% 6,5%
MILHO Cascavel 44,00 7,3% -9,3%

SOJA 830,50 -7,75 -2,9%
FARELO 283,10 -1,70 -4,7%
MILHO 311,75 -1,25 -4,9%
TRIGO 524,75 -0,75 -5,6%

SOJA 90,40 0,5% 4,6%
MILHO 37,62 -0,1% -11,4%
TRIGO 59,49 0,0% 3,6%
BOI GORDO 181,76 -0,3% -1,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 06/05 PR DIA 30d.

Em 06/05 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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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
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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 106,09
Libra est. 0,81
Euro 0,93
Peso arg. 67,10

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+2,0% 5,7030 5,7040 +4,9%
PTAX  (BC) +2,4% 5,6670 5,6676 +4,4%
PARALELO +1,4% 4,5000 5,9500 +4,0%
TURISMO +1,4% 4,5000 5,9300 +4,0%
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O Instituto 
F e d e r a l  d o 
Paraná (IFPR) 
Campus Umua-
rama realizou 
a entrega de 
ap rox imada -
mente 80 pro-
tetores faciais 
do tipo face 
sh ie ld  pa ra 
as secretarias 
de saúde dos 
m u n i c í p i o s 
d e  C a f e z a l 
do Sul, Maria 
Helena, Mari-
luz e Xambrê.

O s  e q u i -
pamentos de 
proteção individual são 
usados principalmente 
por profissionais da 
saúde que estão na linha 
de frente do combate à 
covid-19. Os EPIs podem 
ser reutilizáveis, desde 
que devidamente higie-
nizados, de acordo com 
os padrões de esterili-
zação adotados nas 
unidades hospitalares.

O primeiro lote foi 
produzido na impressora 
3D com suprimentos 
que o campus possuía 
em estoque, porém, 
no desejo de ampliar a 
produção devido à alta 
demanda dos municípios 
e hospitais, o Instituto 
continuará com a produ-
ção nas próximas sema-
nas, pois o projeto rece-
beu doação da 1ª Vara 
Federal de Umuarama 
uma impressora 3D e 
suprimentos. O campus 
também fez a aquisição 

Face shield

de uma nova impressora 
para agilizar a produção, 
contando agora conta 
com 3 equipamentos.

1000 FACE SHIELD
De acordo com os pro-

fessores Eduardo Goiano 
da Silva e Meire Pereira 
de Souza Ferrari, coorde-
nadores do projeto e res-
ponsáveis pela produção 
dos protetores, a expec-
tativa é produzir mais de 
1000 face shield para 
continuar atendendo aos 
municípios e hospitais 
que ainda não receberam.

A produção contará 
com ajuda de docentes e 
técnicos administrativos 
da instituição. A logística 
e coordenação da distri-
buição dos protetores 
serão realizados pelo 
Diretor-geral do campus, 
professor Carlos Dalla 
Nora e pelo Diretor de 
Ensino, professor Lucas 
Campanholi.

EQUIPAMENTOS de Proteção entregues pelo IFPR 
também em Mariluz

ASSESSORIA IFPR

Te cuida, BB
Há pelo menos nove 
“potenciais riscos”, assim 
classifica relatório do Tribunal 
de Contas da União, no 
processo de vendas de ativos 
altos do Banco do Brasil. 
O report está na mesa do 
ministro Bruno Dantas. Entre 
os tópicos mal explicados 
estão “seleção do ativo 
para desinvestimento”, “rito 
do processo competitivo”, 
“ausência de critérios de 
seleção dos interessados”, 
“transparência do processo 
competitivo de alienação”. 
É negócio que pode render 
mais de bilhão de reais.

UTIs
De tão faladas, vale registro: 
o Brasil tem hoje 55.101 
leitos de terapia intensiva, a 
UTI. Dessas, 27.445 são do 
SUS. Ou seja, é um leito para 
7.740 habitantes, em média.

Alô, é do frete?
A demissão “a pedido” 
de Sergio Moro (Justiça) e 
Maurício Valeixo (DG PF) 
implica na perda de direito à 
ajuda de custo na mudança 
para suas cidades. É boa grana, 
que varia de um a três vezes o 
valor do salário que recebiam.

Tudo em ordem
A Fenapef, entidade dos policiais 
federais, tem apoiado todas 
as ações do presidente Jair 
Bolsonaro sobre o comando da 
PF desde o início do Governo. 
Em nota, informa ver com 
normalidade a nomeação do 
novo diretor-geral, Rolando 
de Souza, e a substituição 
do superintendente no Rio 
de Janeiro, Carlos Henrique 
Oliveira, que tornou-se o 
“zero dois” do comando da 
corporação em Brasília.

De casa
O deputado Eduardo 
Bolsonaro (SP), filho do 
presidente, é policial federal 
licenciado. Tem boa relação 
com a Fenapef, abre portas 
e atende demandas da 
categoria.

Explica aí
A Justiça Federal no Ceará 
deu prazo até sábado para 
o presidente Bolsonaro 
se manifestar sobre o que 
chamou de fraudes nas 
eleições de 2018. A ação foi 
protocolada pelo deputado 
federal Célio Studart (PV-CE).

Quem diria...
Políticos estão atenciosos em 
tempos de confinamento. 
Internauta desafiou o senador 
Fernando Collor a publicar 
selfie no Twitter para provar 
que era ele quem debatia. Foi 
imediatamente atendido pelo 
sisudo ex-presidente - que na 
foto apareceu rindo, claro. 

Terras da União
Caiu para relatoria do ministro 
Luiz Fux, futuro presidente 
do Supremo Tribunal Federal, 
uma ADPF (679) que promete 
dar muito debate entre 
Governo, indígenas e ONGs, 
com o mundo de olho. O Rede 
Sustentabilidade questionou a 
validade da Instrução Normativa 
9/2020, da Funai. Ela pode 
abrir brecha legal para ampliar 
a grilagem de terras em aldeias 
indígenas que estão em fase de 
homologação na entidade. 

MERCADO
Assessoria$
A ANP prorrogou por mais 
um ano, para maio de 2021, 
o vultoso contrato com a FSB 
Comunicação, na bagatela de 
R$ 2.125.655,77 para assessoria 
de imprensa - e houve reajuste 
de 3,38%, em tempos de crise e 
aperto financeiro no Governo. 

 Aliás...
 ...A FSB vem crescendo no 
mercado; adquiriu a Loures 
Comunicação em 2018, que 
atende a Cosan, dona dos postos 
Shell... fiscalizados pela ANP. 
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Polícia Civil apreende quase meia 
tonelada de maconha em depósito

Investigadores da Polícia Civil 
de Umuarama apreenderam na 
manhã de ontem (quarta-feira, 6) 
quase meia tonelada de maconha 
e prenderam um homem de 36 
anos deidade, que foi acusado de 
tráfico de drogas.

Segundo os policiais civis, 
a apreensão aconteceu depois 
que receberam denúncias anô-
nimas, dando conta de que uma 
grande quantidade de drogas 
estaria sendo mantida escon-
dida em um barracão.

O esconderijo ficava situado 
em uma das ruas do Jardim Araxá, 
em Umuarama e, depois de um 
monitoramento, os policiais des-
cobriram que o local era usado 
como um tipo de central para a 
distribuição do entorpecente.

No interior do barracão, os poli-
ciais detiveram o suspeito e encon-
traram 492 quilos de da droga, 
embalada em fardos.

Além do entorpecente a Polícia 
Civil também realizou a apreen-
são de um veículo Fiat Strada, 
licenciado em Belo Horizonte/MG 
(que estava sendo utilizado para 
o transpor te do entorpecente), 
uma balança e um caderno com 
anotações sobre o tráfico de dro-
gas. Na Delegacia de Polícia o 
suspeito foi autuado em flagrante 
por tráfico de drogas. Em interro-
gatório ele fez uso do direito de 
permanecer em silêncio e não 
revelou à polícia maiores detalhes 
da atuação criminosa.

De acordo com o delegado 
chefe da 7ª Subdivisão Policial 
(SDP), Osnildo Carneiro Lemes, 
as investigações não foram encer-
radas com a apreensão da droga 
e a prisão do acusado. “Vamos 
continuam trabalhando para apu-
rar o envolvimento de outras pes-
soas na ação criminosa. Segundo 

levantado feito pelos investigado-
res, o carregamento de maconha 
apreendido tinha como destinado 
Brasília/DF”, revela o delegado.

Ainda de acordo com o chefe 
das investigações, há meses o 
Grupo de Diligências Especiais 
(GDE) está intensificando o com-
bate ao tráfico de drogas em 
Umuarama e nos municípios que 

integram a Jurisdição da 7ª 
SDP. “Nesse sentido, diversas 
medidas de inteligência policial 
vêm sendo adotadas, o que tem 
resultado na apreensão de quan-
tidades significativas de drogas 
pela Polícia Civil, a exemplo da 
apreensão de mais de um quilo 
de cocaína no mês de março 
deste ano”, ressaltou Lemes.

DROGA que sairia de Umuarama, estava sendo levada para Brasília

DIVULGAÇÃO

Durante fiscalização de rotina na rodovia PR-323 nos limites do município de Iporã, patrulheiros 
rodoviários estaduais abordaram a caminhonete Renaut, modelo Oroch, placas FQY-5677. Ao 
realizarem a verificação na documentação, foi constatado que o utilitário havia sido roubado em 
São Paulo/SP. O condutor foi detido e o veículo retido para ser devolvido ao proprietário.
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Município recebe cartões 
do Programa Comida Boa

O prefeito Celso Pozzobom e a 
secretária municipal de Assistência 
Social, Izamara Amado de Moura, 
receberam na manhã de ontem 
(quarta-feira, 6), o primeiro lote 
de 7.922 vouchers do Programa 
Comida Boa, lançado pelo gover-
nador Ratinho Jr. Com o cartão, 
famílias em situação de vulnerabi-
lidade poderão comprar produtos 
alimentícios durante a pandemia 
do novo coronavírus. Os benefi-
ciários poderão usá-lo em vários 
supermercados credenciados.

A entrega ocorreu no escritório 
regional da Secretaria de Estado 
da Agricultura e do Abastecimento 
(Seab), com as presenças do chefe 
regional José Antônio de Andrade 
Duarte, do chefe regional da Secre-
taria de Estado da Justiça, Traba-
lho e Família (Sejuf), Francisco 
José Bochi, e do representante 
da Defesa Civil, cabo Fabiano, do 
Corpo de Bombeiros de Umuarama.

Os car tões se destinam às 
pessoas e famílias do CadÚnico 
e Programa Bolsa Família (PBF) e 
também àquelas nos critérios do 
auxílio emergencial do governo 
federal, acima de 18 anos e mães 
chefes de família. “A renda per 
capta não pode ser superior a 
meio salário-mínimo (R$ 522,50) 
ou três salários de renda fami-
liar (R$ 3.135,00). O programa 
também contempla trabalhadores 
informais”, explicou a secretária 
Izamara de Moura.

Voucher com QR 
Code
O programa será operacionalizado por 
meio de um voucher com QR Code, 
para evitar falhas. O valor de cada vale 
é de R$ 50,00 e a distribuição será feita 
por unidades de serviços públicos, enti-
dades assistenciais e igrejas a partir de 
sexta-feira, 8. Os locais serão divulgados 
nesta quinta. “Quanto mais entidades 
envolvidas, menor será a aglomeração 
quando os cartões forem distribuídos”, 
acrescentou Uilian Drohson, coorde-
nador do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil (Peti) na Secretaria 
de Assistência Social. A estimativa do 
governo do Estado é distribuir 1 milhão 
de cestas de alimentos. O chefe da 
Seab, José Antônio Duarte, disse que na 
região de Umuarama (21 municípios) 
serão 27.146 cartões mensais durante 
três meses, totalizando mais de R$ 4 
milhões em alimentos distribuídos a 
famílias necessitadas.

De acordo com o prefeito Celso 
Pozzobom, o auxílio chega em boa 
hora. “Esse dinheiro vai comple-
mentar a renda e garantir a alimen-
tação às famílias em vulnerabilidade 
num momento em que a economia 
é castigada pela crise provocada 
pelo coronavírus. Muitas famílias 
estão sem trabalho e sem renda, 
colocando o sustento em risco. A 
Prefeitura tem feito o possível para 
auxiliar, com esse apoio importante 
do Estado, conseguiremos beneficiar 
mais pessoas”, agradeceu.

OS cartões serão destinados às famílias do CadÚnico, Bolsa Família e àquelas que se enquadram nos critérios 
do auxílio emergencial

ASSESSORIA
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Operação policial prendeu 24 
traficantes de uma sé vez

A Polícia Civil do Paraná prendeu 
24 pessoas suspeitas de associa-
ção para o tráfico de drogas na 
região Oeste do Estado, entre os 
munícipios de Assis Chateaubriand, 
Nova Aurora, Tupãssi e Nova Santa 
Rosa. A operação, deflagrada na 
manhã de ontem (quarta-feira, 6), 
foi batizada de “Laços de Família”, 
pois cada célula era composta por 
pai, mãe e filhos.

Além das prisões, 60 policiais 
civis cumpriram 17 mandados 
de busca e apreensão em ende-
reços relacionados aos alvos da 
operação. Operadores a bordo de 
helicóptero da PCPR deram apoio 
aos que realizavam as buscas em 
solo. A ação também contou com 
o apoio da Polícia Militar.

As investigações duraram cerca 
de seis meses e foi descoberto que 
a organização criminosa era bem 
estruturada, com chefia específica e 
“funcionários”. Uma família liderava 

POLICIAIS cumpriram mandados judiciais de prisão e de busca e apreensão

DIVULGAÇÃO

o bando e as demais “trabalhavam” 
para esta na distribuição e comercia-
lização de drogas em Assis Chateau-
briand e cidades vizinhas.

A maioria dos suspeitos já 

possuí um vasto histórico criminal 
com antecedentes por tráfico de 
drogas e diversos outros crimes 
relacionados, como roubo, furto, 
porte de armas, entre outros.

DIVULGAÇÃO

A Polícia Rodoviária Federal 
apreendeu 1.010 quilos de 
maconha na noite da terça-feira 
(5) em Guaíra. A droga era 
transportada em um comparti-
mento oculto na cabine e nos dois 
tanques de combustível de uma 
carreta, abordada na BR-163. O 
motorista foi preso em flagrante. 
Os agentes abordaram o veí-
culo, que transportava uma carga 
de milho, nas proximidades da 
rotatória da BR-272. Diante do 
nervosismo excessivo do motorista 
durante a abordagem, os policiais 
rodoviários federais iniciaram uma 
fiscalização e localizaram o entor-
pecente no fundo falso na parte 
traseira da cabine. O carregamento 
seria entregue em Medianeira.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 68

PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sua sede de vida o leva para os prazeres extremos e agora é a hora 
de saborear a vida em todo seu esplendor. Sua atitude otimista vai 
fazer a diferença e facilmente compensará sua falta de sono. Cer-
tifique-se de dar tempo suficiente para comer refeições adequadas.

Touro 21/04 a 20/05
Você vai fazer alguns contatos interessantes e novas por-
tas se abrirão. Boas e novas amizades estão no horizonte. 
Você está perdendo tempo com assuntos sem importância 
e está cansado.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você será tentado a assumir riscos. A sorte está esperando por 
você, mas muito neste contexto. Cuide bem do seu sistema uri-
nário e beba mais líquidos. Você precisa rever suas prioridades 
no que diz respeito ao seu estilo de vida.

Câncer 21/06 a 21/07
Seu otimismo é claramente sentido por aqueles que o 
rodeiam. Não hesite em espalhá-lo ao seu redor. Você está 
saudável, terá reflexos melhores e se sentirá mais leve.

Leão 22/07 a 22/08
Você vai tomar uma boa decisão a respeito de suas finanças, por 
isso preste muita atenção. Você sente uma vontade irresistível 
de saborear os prazeres da vida, mas, na verdade, não vai 
conseguir porque você é incapaz de relaxar.

Virgem 23/08 a 22/09
Seu otimismo vai ganhar a admiração das pessoas ao seu redor 
e nada vai atravessar o seu caminho. Seja tolerante, nem todos 
serão capazes de acompanhar seu ritmo. Cuidado com o fígado 
e não exagere nos prazeres da mesa.

Libra 23/09 a 22/10
Você terá mais liberdade para agir, pensando nos seus planos 
para o futuro. Você receberá boas notícias relacionadas com 
dinheiro. Você está mantendo a sua forma e vai se sentir con-
fiante em melhorar ainda mais. Basta lembrar de que a ação é 
mais importante do que a intenção.

Escorpião 23/10 a 21/11
Seu otimismo é claramente sentido por aqueles que o rodeiam. 
Não hesite em espalhá-lo ao seu redor. Você está saudável, terá 
reflexos melhores e se sentirá mais leve.

Sagitário 22/11 a 22/12
Seria inútil lutar contra mudanças que você sabe que são 
indispensáveis. Tudo está bem, não negue a si mesmo um 
pouco de ar fresco, isso vai fazer você se sentir melhor por 
dentro e por fora.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você está mais impulsivo do que o habitual. Evite esportes radi-
cais e discussões tempestuosas. Você está mais à vontade 
consigo mesmo e vai ser melhor em ouvir as suas necessidades. 
Você precisa beber mais líquidos e ter uma dieta mais leve.

Aquário 21/01 a 19/02
Você não vai saber por onde começar e isso está fazendo você 
se sentir febril e vulnerável. A previsão é de tensão e isso pode 
fazer você correr no vazio emocional. Recarregue as suas 
baterias com atividades aquáticas para descarregar o estresse.

Peixes 20/02 a 20/03
O seu radar emocional estará extremamente aguçado e fará 
com que você seja seletivo. Não se afaste. Há tantas coisas 
acontecendo ao seu redor que você só tem um desejo: ficar 
sozinho, o que você realmente vai precisar.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

PORTRAIT
Denise Constante Freitas ( à dir.) e os filhos Juliana e Eduardo ga-

nham o close na coluna do Dia das Mães. Sempre atenta e carregada 
de carinho para os filhos queridos, ela comemora mais um dia espe-

cial (no próximo domingo) ao lados deles. 

À medida que 
os filhos cres-
cem, a mãe 

deve diminuir 
de tamanho. 

Mas a tendên-
cia da gente 
é continuar 
a ser enor-
me. (Clarice 
Lispector) 

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Keila Adriana da 
Silva Canalli, Stevão Alexandre Acca-
drolli, Simone Zaniolo Schulz, Leandro 
Rodrigues Ferreira,  Marinalva Ferreira 
Uliana e Kaudi Kenps Nage. Da coluna: 

felicidades.

ARQUIVO PESSOAL

ON Line
A Câmara da Mulher Empreendedora realizou ontem sua 
primeira reunião On Line com todas as presidentes do 

Estado. Claúdia Colpi ( coordenadora da CMEG do Paraná) 
coordenou os trabalhos e em breve conto novidades.
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BUSCA
Em tempo de quarentena, olhamos muito para dentro de nós. E nesta 

palavras que vi no instagram achei a essência de tudo na vida: Nós!.  Veja 
as palavras da Wandy Luz: “ Busque aí dentro, no seu cantinho seguro, a 

verdade que move sua essência. Encha-se, complete-se de tudo aquilo que 
te faz ser melhor. Mergulhe no oceano de intensidade e profundidade que 

existe em você, sem medo, e sem culpa. Seja coração, alma, essência, seja 
a sua própria luz.  Seja a sua cura, seja seu aconchego, seja, o seu lar. Fique 

do seu lado, fique com você, e quando se amar o suficiente ao ponto de 
transbordar, escolha compartilhar seu amor, com quem souber valorizar tudo 

isso, que você é.” *** @wandy.luz

O show não pode parar! 

 Ele só é sério assim quando toca. No dia a dia, por aí, Marco 
Aurélio se mostra um jovem simpático, cheio de amor pela arte 
e por seus pupilos. Graduado e pós-graduado em música, sua 

especialidade é canto coral. Tem no currículo a direção de vários 
espetáculos. Todo ano, pela prefeitura e pela Unipar, onde atua 
como professor, sempre contempla os umuaramenses com o 

brilhante conjunto de vozes e belas performances de palco. Para 
este, junto com o Pitoresco Grupo de Teatro Unipar, já ensaia o 
musical Carmen Miranda, prometendo um show super alegre e 
colorido. E para que tudo fique afinadíssimo até novembro, mês 
de estreia, os ensaios estão acontecendo on-line. Porque o show 

tem que continuar!

ARQUIVO PESSOAL

LIVES
Uma coisa boa da quarentena 
são os acessos as Lives fei-
tas por jornalistas, cantores 
e empreendedores. Dá para 

acompanhar assuntos variados 
e ouvir boas dicas e lives inte-
ressantíssimas. Isto, em várias 
plataformas. Ouvi empreende-
dores do Sebrae, Consteladores 
em cursos free, psicólogos, e a 
minha diva de vida a Costanza 
Pascolato que é o maior ícone 
de moda do Brasil que  revelou 

que é preciso se reinventar 
após a pandemia. Ouvi também 
as dicas de Guilherme Amaral ( 
Dale Carneghie) e várias outras 

informações. De celular em 
punho vamos nos conectando. 

Viva as lives!
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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

O engenheiro mecânico clínico 
do Instituto Nossa Senhora Apare-
cida de Umuarama, Marcelo Coelho 
desenvolveu o protótipo de um res-
pirador mecânico eletrônico similar 
aos utilizados em pacientes com 
sintomas graves do Coronavírus 
Covid-19. O projeto foi apresentado 
a médicos do corpo clínico, que 
atestaram a viabilidade técnica do 
equipamento, que agora vai para o 
credenciamento na ANVISA – Agên-
cia Nacional de Vigilância Sanitária.

“O projeto conta com uma 
ampla consultoria técnica de enge-
nheiros e médicos, além de profis-
sionais da área de computação e 
professores, mestres e doutores 
de várias universidades brasileiras 
e do exterior”, disse Marcelo.

O engenheiro decidiu consertar 
respiradores antigos que estavam 
guardados no almoxarifado do Ins-
tituto (alguns da década de 1970). 
Foram recuperados três respirado-
res pneumáticos, que funcionam 
sem o uso de energia elétrica.

Depois de estudar a evolução 
e a dinâmica dos equipamentos 
atuais, Marcelo e sua equipe resol-
veram protótipos até que um res-
pirador eletrônico foi desenvolvido, 
com configuração similar aos utili-
zados em hospitais para o trata-
mento de pacientes com Síndrome 
Respiratória Aguda Grave – uma 
das complicações do Covid-19.

Respirador
umuaramense

O protótipo segue as normas da ABNT NBR ISO 
80601-2-12:2014 e regulamentações técnicas da 
ANVISA

ASSESSORIA
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Saúde Municipal reforça ações de 
combate ao mosquito da dengue
A equipe da Vigilância em Saúde 

ambiental mantém ações constantes 
de prevenção e combate ao mosquito 
da dengue por todo o perímetro urbano 
de Umuarama. Diariamente os agentes 
de combate a endemias (ACEs) coor-
denam trabalhos com a colaboração 
de voluntários em regiões residenciais, 
comerciais e industriais da cidade, 
recolhendo materiais que possam acu-
mular água e favorecer a reprodução do 
Aedes aegytpi, transmissor da dengue, 
zica vírus e febre chikungunya.

As ações são importantes para elimi-
nar focos do mosquito, prevenir a repro-
dução e ao mesmo tempo conscientizar 
a população sobre a necessidade de 
manter os quintais limpos, livres de obje-
tos e materiais que armazenem água a 
céu aberto, “ainda mais neste momento 
em que a dengue vem se espalhando 
rapidamente entre a população”, disse 
o coordenador da Vigilância Ambiental, 
Carlos Roberto da Silva.

“Já superamos a casa dos 2 mil 
casos confirmados desde agosto do ano 
passado e ainda temos 4.373 casos 
suspeitos em investigação, conforme 
o último boletim da Secretaria Munici-
pal de Saúde, que podem resultar em 
mais gente contaminada”, acrescen-
tou. No total, Umuarama já tem 9.310 
notificações, das quais 2.856 foram 
descartadas (exames deram resultado 
negativo). O alto índice de infestação 
predial (IIP) e a circulação do vírus con-
tribuem para esses números.

Na última segunda-feira, 5, uma 
equipe de voluntários da Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer (Smel) 
recolheu vários sacos de lixo, reciclá-
veis e materiais inservíveis na margem 
do Bosque dos Xetá, na Avenida Presi-
dente Castelo Branco, principalmente 
nas proximidades dos vendedores 
ambulantes que atuam no local.

Na terça, 5, o mesmo trabalho foi 
realizado no Parque Danielle, nas ime-
diações do futuro Restaurante Popu-
lar de Umuarama e nesta quarta, 6, 
a equipe fez o mutirão de limpeza no 
Parque Ibirapuera, próximo ao Jabutica-
beiras. “Se a população não colaborar, 
é praticamente impossível reduzirmos 
a incidência da dengue apenas com 

VOLUNTÁRIOS da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer recolheram vários sacos de lixo, recicláveis e 
materiais inservíveis em vários pontos da cidade

ASSESSORIA

as ações do município”, disse a dire-
tora da Coordenadoria de Vigilância em 
Saúde, Maristela de Azevedo Ribeiro.

Segundo ela, é impressionante 
a quantidade de resíduos que são 
recolhidos em poucas horas diá-
rias deste trabalho. “Por mais que 

o poder público reforce ações de 
orientação e conscientização, muita 
gente ainda descar ta embalagens 
de produtos, latas e garrafas na 
rua, tudo com potencial para favore-
cer a reprodução do mosquito. Essa 
luta é de todos”, completou.
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