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UMUARAMA

Portas 
fechadas 
Decisão do Tribunal de Justiça 
derruba decreto municipal que 
permitiu a reabertura do comércio 
de Umuarama e os comerciantes 
tiveram de fechar as portas ontem 
à noite, apreensivos e esperando 
manobras para reativação nas vendas. 
Prefeito lamentou a determinação 
e disse que procuradoria tentará 
reverter a situação.  
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Perseguição policial pela 
rodovia PR-323 termina 
com apreensão de drogas 
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Saúde de Umuarama 
registra quase 2.100 casos 
confirmados de dengue

Construção civil se 
recupera, apesar dos efeitos 
negativos do coronavírus

O governo do Estado avança no processo para a execução de obras na malha rodoviária 
estadual por meio do Banco de Projetos. O DER já publicou as licitações de dez projetos de 
engenharia, em parceria com o BID (Banco Interamericano do Desenvolvimento). A região 

de Umuarama ficou de fora do processo, mas teve o Plano Diretor do Aeroporto Orlando de 
Carvalho inserido em estudos de infraestrutura aeroportuária do governo do Paraná.

l Pág. 3 

Aeroporto inserido nos estudos 
de infraestrutura aeroportuária
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Desmatamento Ilegal
O presidente Jair Bolsonaro autorizou a atuação das Forças 
Armadas, em operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), 
no combate ao desmatamento ilegal e a focos de incêndio na 
Amazônia Legal. O decreto foi publicado ontem (7) em Diário 
Oficial da União. Os militares atuarão no período de 11 de maio 
a 10 de junho em ações preventivas e repressivas na faixa de 
fronteira, terras indígenas, unidades federais de conservação 
ambiental e em outras áreas federais nos estados da região.

Moro na ‘cabeça’
Empresários paranaenses preparam uma campanha em defesa 
do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro, 
prometendo espalhar nos próximos dias, a imagem do ex-ministro 
em outdoors de 30 cidades do Estado. A iniciativa é do Sindicato 
das Empresas de Gastronomia, Entretenimento e Similares 
de Curitiba (Sindiabrabar) e da Federação das Empresas de 
Hospedagem (Feturismo). A ideia, segundo os organizadores, é 
proteger a imagem do ex-juiz da Lava-Jato, duramente atacado 
nas redes sociais desde que deixou o governo federal e acusou o 
presidente Bolsonaro de tentar interferir politicamente na Polícia 
Federal (PF).  “Nos assusta essa guerra virtual, esse submundo que 
tenta macular a imagem do Sergio Moro”, disse o presidente do 
Sindiabrabar, Fábio Aguayo, ressaltando: “A maioria da população 
está do lado dele. Se ele se filiar a um partido, acho que tem 
chance de ser presidente da República”.

Importação de medicamentos
O Senado aprovou o projeto de lei que estabelece um prazo de 72 
horas para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) liberar 
a importação de medicamentos já aprovados em outros países para 
tratamento do novo coronavírus. O projeto teve origem na Câmara, 
onde já havia sido aprovado. O texto segue para sanção presidencial.

Oitiva na Câmara
Ontem (quinta-feira, 7), 
foi realizada na Câmara 
Municipal de Umuarama, 
oitivas do processo 
que analisa condutas 
de vereadores, serão 
ouvidos os denunciantes, 
que são dois vereadores 
integrantes de comissão 
e um assessor do Poder 
Executivo Municipal que 
participaram de uma reunião 
na sala da presidência com 
um gerente da Companhia 
de Saneamento do Paraná 
(Sanepar). A saída da reunião 
foi gravada por chefe de 
gabinete do vereador Deybson 
Bitencourt. O vereador teria 
divulgado em redes sociais o 
vídeo e tal conduta está sendo 
analisada num processo de 
pedido de cassação.

Fake News
Outro caso parecido envolve 
a vereadora Ana Novais e 
será analisado em oitivas 
que acontecerão em breve 
na Câmara Municipal. A 
vereadora teria divulgado 
em redes sociais um 
áudio onde uma assessora 
parlamentar conversa com 
uma proprietária de site de 
notícias local. Neste caso 
a vereadora Ana teve seu 
nome citado pelas mulheres, 
quando diziam que usariam 
um chip ‘pirata’ para divulgar 
informações falsas, ou 
‘Fake News’ sobre outro 
parlamentar do município. 
O nome da vereadora Ana 
Novais foi citado na conversa 
e, tanto a assessora quanto a 
proprietária do site deverão 
ser ouvidas.
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Aeroporto inserido nos estudos 
de infraestrutura aeroportuária

O Governo do Estado avança 
no processo para a execução de 
obras na malha rodoviária esta-
dual por meio do Banco de Proje-
tos. O Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER/PR) já publicou 
as licitações de dez projetos de 
engenharia, em parceria com o 
Banco Interamericano do Desenvol-
vimento (BID). Lançado em 2019, 
o Banco de Projetos disponibiliza 
R$ 350 milhões exclusivamente 
para projetos executivos e envolve, 
além da reestruturação de rodo-
vias, obras em ferrovias e na área 
da segurança pública. A região de 
Umuarama ficou de fora do pro-
cesso, mas teve o Plano Diretor 
do Aeroporto Orlando de Carvalho 
inserido em estudos de infraestru-
tura aeroportuária.

Para as rodovias já foram desti-
nados R$ 29,9 milhões na elabora-
ção de projetos executivos, apesar 
de inda haver a probabilidade de 
uma economia por conta da disputa 
entre as empresas participantes, 
que ofertam valores menores que 
o estimado para vencer a licitação.

PROGRAMAS
Além dos dez projetos para 

as rodovias, o DER/PR também 
avançou em estudos de infraes-
trutura para os modais ferroviá-
rio, aquaviário e aeropor tuário. 
Todos fazem par te do Programa 
Estratégico de Infraestrutura 
e Logística de Transpor tes do 
Paraná, em parceria com o BID, 
e já tiveram o processo de lici-
tação iniciado. São eles:

- Estudos de Viabilidade Técnica-
-operacional, Econômico-financeira, 
Ambiental e Jurídica (EVTEA-J) 
para implantação e readequação 
da malha ferroviária da Ferroeste, 

Rodovias
A parceria com o BID já garantiu o início do processo licitatório de dez 

projetos para rodovias estaduais, sendo que três deles já tiveram seus res-
pectivos contratos assinados: a duplicação da PR-445 entre Irerê (Londrina) e 
Mauá da Serra, no Norte do Paraná, a restauração e ampliação da capacidade 
da PR-180, entre Goioerê e Quarto Centenário e a duplicação da PR-151, entre 
Ponta Grossa e Palmeira. Além desses três, os seguintes projetos já receberam 
propostas de empresas e consórcios interessados em elaborá-los e o DER tra-

balha nos trâmites internos para, em seguida, anunciar o vencedor da licitação 
e assinar o contrato nos próximos meses: - Duplicação da PR-412, entre Mati-
nhos e Pontal; - Duplicação da PR-506, em Campina Grande do Sul; - Pavimen-
tação da PR-574 e da PR-575, ligando o distrito de Palmitópolis (Nova Aurora) 

ao distrito de Jotaesse (Tupãssi), passando por Cafelândia; - Restauração e 
ampliação da capacidade da PRC-466, entre Pitanga e Turvo; - Pavimentação 
da PR-239, entre Mato Rico e Roncador. Completam a lista dos dez projetos a 
ampliação da PRC-466 entre Turvo e Guarapuava, e a restauração das PRs-239 

e 317, no trecho entre Assis Chateaubriand e Toledo.

ligando o Oeste do Estado ao Porto 
de Paranaguá. São mais de 1,3 mil 
quilômetros divididos em dois tre-
chos: Maracaju (MS) até Paranaguá 
e Foz do Iguaçu até Cascavel.;

- Estudos de Viabilidade Técnica, 
Econômica e Socioambiental das 
linhas de transporte aquaviárias 
intermunicipais de passageiros do 
litoral Norte do Paraná. As linhas 

envolvem os trechos entre Pontal 
do Sul e a Ilha do Mel; Paranaguá 
e Guaraqueçaba; Paranaguá e Ilha 
das Peças; Paranaguá e Superagui 
e Paranaguá e Ilha Rasa;

- Planos diretores aeropor-
tuários para os aeroportos Juve-
nal Loureiro Cardoso, de Pato 
Branco, e Orlando de Carvalho, 
de Umuarama.

AEROPORTO de Umuarama está dentro dos planos do Governo do Estado que inicia análise do Plano Diretor

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Cargos para
o Centrão

O presidente Jair Bol-
sonaro começou a distri-
buir cargos aos partidos 
do chamado Centrão, 
em troca de votos no 
Congresso Nacional. A 
primeira legenda a ser 
contemplada foi o Pro-
gressistas, do deputado 
federal Ar thur Lira (AL), 
que conseguiu empla-
car um indicado para 
o comando do Depar-
tamento Nacional de 
Obras Contra as Secas 
(Dncos). A autarquia tem 
um orçamento de R$ 1 
bilhão para 2020.

Todavia, o ministro 
da Educação, Abraham 
Weintraub, demonstrou 
insatisfação com a nego-
ciação do governo com 
o Centrão envolvendo o 
comando do Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). O 
presidente Jair Bolso-
naro teria acertado que 
o chefe de gabinete do 
senador Ciro Nogueira 
(PP), Marcelo Lopes 
da Ponte, assumiria o 
órgão. Weintraub vetou 
no estilo “ou ele ou eu”. 

Militares que fazem parte 
do governo tentaram con-
tornar a situação desde a 
noite da quarta-feira (6) 
e Bolsonaro estuda qual 
a próxima decisão a ser 
tomada, para não causar 
atritos com a ala radical 
do seu governo.

VELHA POLÍTICA
O Centrão, como se viu, 

ficou alinhado ao Palácio 
do Planalto, na última ter-
ça-feira (5), durante vota-
ção na Câmara dos Depu-
tados da proposta que 
prevê o socorro a Estados 
e municípios. Ao contrá-
rio de outras ocasiões, 
quando impunham reve-
ses a Bolsonaro, líderes 
do bloco foram ao micro-
fone para orientar votos 
conforme os interesses 
do Executivo.

Depois de carimbar 
o Centrão como “velha 
política”, o presidente já 
conta com o bloco para 
evitar a perda dos efeitos 
da Medida Provisória de 
regularização fundiária, 
a MP da Grilhagem, que 
perde a validade no dia 
19 deste mês.

O Centrão mostrou alinhamento com o Planalto ao votar a favor da proposta que 
prevê o socorro a Estados e municípios

DIVULGAÇÃO

Empenho
O deputado Ademar Traiano 
(PSDB) reforçou novamente 
o empenho da Assembleia 
Legislativa no enfrentamento 
do coronavírus e lembrou 
que, entre outras medidas, 
já foram repassados R$ 37,7 
milhões, de recursos do 
Legislativo, ao Fundo Estadual 
da Saúde. “Os recursos 
permitem a contratação de 
1.500 leitos - 600 deles de UTI 
e 900 leitos de enfermaria. 
Também é suficiente 
para compra de EPIs 
[equipamentos de proteção 
individual], como máscaras e 
luvas que serão distribuídos 
para os municípios”, disse.

União faz a força
O governador Ratinho 
Junior destacou que a união 
entre os três poderes e 
o Ministério Público tem 
sido fator fundamental no 
combate ao coronavírus no 
Paraná: “É tempo de trabalhar 
em conjunto pensando o 
futuro do Estado. Mudamos 
as rotinas, mas estamos 
atuando de forma planejada, 
e nos auxiliando para o 
enfrentamento da questão 
econômica e na emergência 
na área da saúde”.

Medo
Pesquisa da Confederação 
Nacional da Indústria mostra 
que 77% dos brasileiros 
estão com medo de perder 
o emprego como resultado 
da retração da economia 
provocada pelo coronavírus. 
A pesquisa FSB/CNI registra 
que 23% dos entrevistados 
já perderam totalmente 
sua renda, enquanto 17% 
amargaram queda no poder 
de compra desde o início da 
crise sanitária.

Taxas de ocupação
Ao menos quatro estados 
brasileiros já têm ocupados 
mais de 90% dos leitos de 

terapia intensiva destinados 
ao tratamento de pacientes 
com covid-19. Pernambuco, 
Rio de Janeiro, Ceará e 
Roraima são os que vivem 
a situação mais grave, 
com taxas de ocupação de 
vagas de UTI estaduais que 
variavam entre 100% e 93%. 

Notificação
A Assembleia Legislativa 
aprovou projeto de lei do 
deputado Michele Caputo 
(PSDB) que obriga as 
farmácias de informarem as 
autoridades de saúde sobre 
a ocorrência ou suspeita 
de doenças de notificação 
compulsória. A medida 
contempla os resultados de 
testes rápidos da covid-19 
e exames de dengue, febre 
amarela, HIV, tuberculose, 
varicela, cólera e hepatites 
virais. “Com isso, teremos 
um panorama mais amplo 
do avanço do coronavírus e 
poderemos monitorar qual 
cidade ou região necessita 
de uma maior atenção”, 
explica o deputado.

Reabertura
O prefeito Leonaldo 
Paranhos (PSC) determinou 
a reabertura do restaurante 
popular em Cascavel. O 
restaurante pode atender 
até 500 pessoas, a maioria 
carentes, e o prato de 
comida custa R$ 3,00.

Adiamento 
Ganha corpo na Câmara dos 
Deputados a criação de um 
grupo de trabalho para discutir 
o adiamento das eleições 
municipais em função da 
pandemia do coronavírus. 
Autor da PEC que transfere 
para dezembro as eleições, Léo 
Moraes (Podemos-RO) lembra 
que, inicialmente, o TSE era 
contra a mudança de data. 
Entretanto, diante da gravidade 
do coronavírus, o tribunal tem 
revisto seu posicionamento.
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Perseguição pela rodovia PR-323 
termina em apreensão de drogas

A Polícia Civil de Umuarama 
apreendeu no final da madrugada 
de ontem (quinta-feira, 7) aproxima-
damente 88 quilos de maconha e 
um veículo GM Onix. O carro foi 
abandonado com a droga em seu 
interior após uma perseguição 
policial. Toda ação contou com 
o apoio de equipes do Serviço 
Reservado do 25º Batalhão da 
Polícia Militar de Umuarama.

Segundo o delegado Gabriel 
Meneses, investigações realizadas 
pelo Grupo de Diligências Especiais 
(GDE), levou os policiais civis à 
localização de uma grande quanti-
dade de drogas que estavam car-
regadas no interior do Onix de cor 
branca. O veículo suspeito estava 
nas proximidades do cemitério de 
Umuarama, mais precisamente na 
avenida Ariovaldo Rodrigues.

Na ação conjunta, investigado-
res do GDE e policiais militares 
montaram um cerco formando 
três equipes, com a finalidade de 
abordar o veículo, mas quando o 
condutor visualizou os policiais 
que deram início à abordagem, 
empreendeu fuga em alta velo-
cidade, seguindo pelas ruas 
da cidade. Uma perseguição 
foi iniciada, até que o carro em 
fuga seguiu em direção à rodo-
via PR-323, tomando sentido ao 
município de Cruzeiro do Oeste. 
Durante a evasão, ele foi acompa-
nhado pelas equipes policiais até 
que, o motorista do Onix entrou 
em uma estrada vicinal nas proxi-
midades do distrito de Lovat. Os 
ocupantes abandonaram o auto-
móvel e fugiram à pé, não sendo 
mais localizados.

O carro abandonado foi apreen-
dido em junto com o entorpecente, 
levado à 7ª Subdivisão Policial 

(SDP) de Umuarama.
Os investigadores revelaram 

que ao menos duas pessoas 
ocupavam o carro que transpor-
tava a maconha.

A inda de acordo com o 

delegado, as investigações não 
foram encerradas, pois a inten-
ção pe identificar e responsabili-
zar criminalmente os autores do 
crime, que abandonaram o Ônix 
com o entorpecente.

DROGA apreendida em ação conjunta envolvendo policias civis e militares

DIVULGAÇÃO
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Umuarama à beira dos 2100 
casos de dengue confirmados

Enquanto muito se fala sobre coro-
navírus, a situação epidêmica de den-
gue em Umuarama se agrava. Na quin-
ta-feira (7) a Secretaria Municipal de 
Saúde divulgou o boletim atualizado, 
mostrando que a cidade já registra 
2097 casos confirmados da doença.

O panorama fica ainda pior 
quando são analisados os casos 
suspeitos. Atualmente Umuarama 
tem 4407 pessoas que apresen-
taram os sintomas e ainda aguar-
dam a confirmação (ou descar te) 
através de exames.

O número de casos descar ta-
dos subiu de 2856 na quar ta-feira 
(6) para 2979 no dia seguinte. 
Com isso, o município contabiliza 
9483 notificações – que envolvem 
os casos descar tados, confirma-
dos e suspeitos.

Na última quar ta a Prefeitura 
divulgou que, devido aos números 
alarmantes, além de manter as 
ações constantes de combate ao 
mosquito, tem intensificado o tra-
balho. Diariamente os agentes de 
combate a endemias (ACEs) coorde-
nam trabalhos com a colaboração de 
voluntários em regiões residenciais, 
comerciais e industriais da cidade, 
recolhendo materiais que possam 
acumular água e favorecer a repro-
dução do Aedes aegytpi, transmissor 
da dengue, zica vírus e febre chikun-
gunya. No entanto, o combate ao 
mosquito também depende muito 
da colaboração da população.

TROCA DE HORÁRIO
A Secretaria Municipal da Saúde 

alterou pela segunda vez, o horário 
de funcionamento do Ambulatório 
de Agravos, implantado para atendi-
mento exclusivo aos casos de sus-
peita de dengue.

Desde ontem (7), o ambulatório 
– que atende de segunda a sábado 
– passou 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 por-
que atende suspeitas de dengue de 
toda a cidade. “A situação de epide-
mia 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.
SINTOMAS

Os principais sintomas de dengue 
são febre alta, náuseas, vômitos e 
enjoo, dor de cabeça, no fundo dos 
olhos e pelo corpo, pequenas man-
chas vermelhas na pele, mal-estar, 
cansaço extremo e dor abdomi-
nal, nos ossos e nas articulações. 
Porém, nem todos os sintomas 
precisam ser sentidos para que o 
paciente procure atendimento.

EQUIPES da Covisa e atiradores de Umuarama realizam arrastão pela cidade em busca dos pontos onde 
há focos do mosquito

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

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
8/4 a 8/5 0,5000 0,2162 0,0000
9/4 a 9/5 0,5000 0,2162 0,0000
10/4 a 10/5 0,5000 0,2162 0,0000
11/4 a 11/5 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,93% 17,44 
Vale ON +3,88% 46,05 
ItauUnibanco PN -3,60% 21,44 
Bradesco PN -4,30% 17,15 
Klabin S/A +10,93% 20,61 
Marfrig ON +7,33% 13,62

IBOVESPA: -1,20% 78.118 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 106,38
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 67,19

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+2,4% 5,8390 5,8400 +7,4%
PTAX  (BC) +3,0% 5,8359 5,8365 +7,5%
PARALELO +2,2% 4,6000 6,0800 +6,3%
TURISMO +2,2% 4,6000 6,0600 +6,3%
EURO +3,1% 6,3098 6,3128 +6,4%

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 07/05

Iene R$ 0,0549
Libra est. R$ 7,21
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1123,22 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 07/05

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: 3,00%  | TJLP: 4,94%

Em 07/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 104,00 6,7% 11,2%
SOJA Paranaguá 110,00 5,8% 9,5%
MILHO Cascavel 44,00 7,3% -9,3%

SOJA 841,50 11,00 -1,6%
FARELO 283,60 0,50 -3,5%
MILHO 316,00 4,25 -4,7%
TRIGO 529,00 4,25 -3,7%

SOJA 92,02 1,8% 5,9%
MILHO 38,51 2,4% -9,5%
TRIGO 59,58 0,2% 3,3%
BOI GORDO 181,76 0,0% -1,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 07/05 PR DIA 30d.

Em 07/05 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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Programa
Comida Boa

A Secretaria Municipal 
de Assistência Social iniciou 
ontem (7), a distribuição 
dos car tões do Programa 
Comida Boa, do governo do 
Estado, que permitirão aos 
beneficiários R$ 50,00 em 
crédito para comprar gêne-
ros alimentícios nos super-
mercados credenciados. O 
lote de 7.922 vouchers foi 
recebido na quarta-feira, 6, 
pelo prefeito Celso Pozzo-
bom e pela secretária muni-
cipal de Assistência Social, 
Izamara Amado de Moura.

O car tão já tem crédi-
tos e terá mais duas recar-
gas nos próximos meses, 
devendo ser reutilizado 
pelos usuários. Portanto, 
não poderá ser retido pelos 
supermercados e mercea-
rias credenciados.

Através do programa, 
famílias em situação de vul-
nerabilidade poderão comprar 
alimentos por três meses, 
amenizando os efeitos da 
crise provocada pela pande-
mia do novo coronavírus. O 
benefício atenderá, prioritaria-
mente, pessoas e famílias do 
CadÚnico, do Bolsa Família 
(PBF) e que se enquadram 
no auxílio emergencial do 
governo federal, além de 
mães chefes de família e tra-
balhadores informais, desde 
que a renda esteja dentro 
dos limites do programa.

O Comida Boa funcio-
nará por meio de um vou-
cher com QR Code que será 
distribuído a par tir desta 
sexta às faixas da popula-
ção que se encaixarem nos 
critérios, através de unida-
des da Assistência Social 
(CRAS 1, 2 e 3, Centro da 
Juventude e Centro Pop) 

Cárcere privado
A PM de Francisco Alves 
prendeu um homem de 44 
anos, sob a acusação de 
manter a esposa em cárcere 
privado e agressão. O caso 
aconteceu no centro do 
município. A mulher, de 42 
anos, foi levada ao Pronto 
Socorro, onde revelou à 
atendente ter sido agredida 
pelo marido e que recebe 
ameaças e pressões psicológicas 
por parte do companheiro 
há cerca de 2 anos, além de 
ter ficado trancada (cárcere 
privado) sem poder se 
alimentar na terça-feira (6), 
quando conseguiu fugir e pediu 
socorro aos vizinhos. O marido, 
localizado pela PM esperando 
a vítima fora do posto, foi 
conduzido a DP de Iporã.

e entidades assistenciais 
(Associação de Recupera-
ção dos Alcoólatras (ARA), 
Centro de Apoio e Integra-
ção Social Bem Viver, Asso-
ciação Regional de Assis-
tência ao Menor – Guarda 
Mirim, Assistência Social 
Lar Betel/ Projeto Amor é 
Ação e Associação Vida e 
Solidariedade do Parque 
Industrial). Algumas igrejas 
também auxiliarão na distri-
buição dos cartões.

SEM AGLOMERAÇÃO
“Com o apoio de todos 

os parceiros conseguire-
mos evitar aglomeração e 
com isso preservar a saúde 
das pessoas. Sabemos que 
haverá muita procura pelos 
cartões, pois a necessidade 
da população é grande, por-
tanto é necessário todo cui-
dado para evitar o contágio 
pelo coronavírus”, disse a 
secretária Izamara Moura.

Sorteios nas TVs
Essa Medida Provisória 923, 
dos sorteios de prêmios 
pelos canais de televisão, 
assinada pelo presidente Jair 
Bolsonaro, vai atender em 
cheio os interesses da Rede 
TV! Os donos da emissora, 
Amilcare Dallevo e Marcelo de 
Carvalho, ficaram ricos anos 
atrás com serviço de telefone 
0900 pelos quais tinham 
serviços e sorteios. Lançaram 
prêmios pela TV como 
sorteio de carro, televisores 
e telefones, entre outros. Os 
sorteios poderão ser feitos 
pela TV, sites, aplicativos e 
telefones. Eles vão se tornar 
concorrentes de Silvio Santos, 
do SBT, que vende títulos de 
capitalização pela Telesena. 

Malandragem 
Coisas do Brasil. Um 
traficante conseguiu o auxílio 
emergencial de R$ 600 do 
Governo. Fez churrasco, em 
Caratinga (MG), e jogou vídeo 
seu no whatsapp. Viralizou.

Punição
A Polícia Civil da cidade 
“descobriu” que ele tinha 
mandado de prisão há meses, 
localizou-o rapidamente e o 
mandou para a cadeia - sem 
“quentinha” da festa.

Oi, fui!
O delegado de Polícia Federal 
Delano Bunn deixa uma 
diretoria da corporação, nessa 
transição, e será adido policial 
na embaixada do Brasil em 
Madri. Passou o cargo da 
Diretoria de Gestão de Pessoal 
da PF para a delegada
Cecília Franco.

Sonho 
Um cargo de adido num país 
de primeiro mundo é sonho 
para muitos delegados, 
com salários de US$ 14 mil, 
por baixo, mais ajuda de 
moradia em torno de US$ 3 
mil. O ex-DG da PF Fernando 
Segóvia foi para Roma depois 
da passagem relâmpago no 

comando da PF no 
Governo Michel Temer.

Tá feia a coisa
Um cidadão que viajou de 
Goiás para a Bahia de carro 
contou 11 ambulâncias - 10 
delas com giroflex ligados, 
por emergência - em 1.305 
km de trajeto, num percurso 
que conhece há anos, no 
qual nunca vira mais de duas 
ambulâncias. Em Brumado 
(BA), topou com um carro 
funerário lotado de 
corpos ensacados.

MERCADO
BBB do home
Há um novo filão no 
mercado diante do home 
office consolidado com essa 
pandemia: o monitoramento 
on-line de funcionários 
por softwares instalados 
nos computadores, sob 
consentimento. Segundo 
anúncio encontrado pela 
reportagem, dá para 
saber “que horas estão 
trabalhando”, “quantos estão 
em tempo real”, “no que estão 
gastando o tempo (histórico 
de páginas visitadas)” e 
outros recursos.

Que será de Vegas?
Publicado no Boletim de 
Notícias Lotéricas: os cassinos 
de Portugal e Las Vegas estão 
praticamente quebrados, 
fechados desde março, com 
milhares de empregos em risco.

Pela causa
A TetraPak, a mega de 
embalagens com filiais em 
Monte Mor (SP) e Ponta Grossa 
(PR), recebeu orientação da 
direção internacional para doar 
500 mil euros aos hospitais 
locais para compra de 
produtos e insumos.
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Decisão do TJ manda comércio 
fechar as portas a partir de hoje

Em uma transmissão ao vivo 
pelas redes sociais ao final da tarde 
de ontem (quinta-feira, 7), o prefeito 
de Umuarama Celso Pozzobom afir-
mou ter perdido a briga jurídica que 
mantinha o comércio aberto durante 
o período de quarentena. A prefeitura 
recebeu intimação do Tribunal de Jus-
tiça do Paraná determinando a sus-
pensão das atividades consideradas 
não-essenciais no comércio de Umua-
rama. Em decorrência da decisão judi-
cial, de cumprimento imediato, apenas 
as atividades listadas como essenciais 
pelo Decreto Estadual 4317/2020 
poderão permanecer funcionando.

A decisão foi tomada liminarmente 
pelo desembargador Leonel Cunha no 
Agravo de Instrumento nº 0020002-
72.2020.8.16.0000, da 5ª Vara Cível, 
interposto pela Defensoria Pública do 
Estado do Paraná contra o município 
de Umuarama, e suspendeu os efeitos 
do Decreto Municipal nº 082/2020, 
bem como determinou que o municí-
pio observe as restrições contidas no 
decreto estadual, no que tange à sus-
pensão das atividades não-essenciais.

O prefeito lamentou a decisão por-
que sabe que trará prejuízos econô-
micos ao município e entende que o 
fechamento é desnecessário neste 
momento, tendo em vista a situação 
favorável no controle do contágio 
do coronavírus em Umuarama, em 
comparação com outras cidades do 

Prazo de 48 horas
Apesar da decisão ter efeito imediato, 
desde ontem à tarde existia uma mobi-
lização nas redes sociais por parte de 
empresários e comerciantes que pre-
tendia manter os estabelecimentos 
abertos durante todo o expediente da 
sexta-feira (8), do sábado (9), período 
que antecede o Dia das Mães. Somente 
na segunda-feira (11) é que passariam 
a manter as portas fechadas. Segundo 
os comerciantes, existe um prazo de 24 
horas (em dias úteis) após a publicação 
em diário oficial. A publicação acontece 
hoje (sexta-feira, 8) segundo a assesso-
ria da Prefeitura Municipal.

Sindicato dos empresários
O Sindilojistas, protocolou na tarde da sexta-feira (1º de maio) embargos de declara-
ção contra a decisão do desembargador Leonel Cunha, apontando “omissão e obs-

curidade na decisão”. Segundo o sindicato, o comércio toma as medidas necessárias 
a fim de evitar a proliferação da covid-19, conforme imposto no Decreto Municipal 
82/2020. Na decisão da terça-feira (5), o desembargador informa que os “embargos 
de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interpo-
sição de recurso”. Apontou ainda que o “simples fato de o Sindicato ter apresentado 
os aclamatórios em nada afasta a força executiva da liminar proferida nos presentes 

autos, que deverá ser cumprida, de imediato”.

Estado. “Infelizmente a decisão veio 
do Judiciário e só nos cabe cumpri-
-la”, disse, pedindo a colaboração da 
população em observar a decisão, 
que tem efeito imediato.

Pozzobom anunciou que a Prefei-
tura pretende reverter a decisão o mais 
rápido possível, por meio de três medi-
das judiciais que estão sendo providen-
ciadas pela Procuradoria-Geral. “Esta-
mos entrando com três recursos para 
tentar reverter a decisão e retornar as 
atividades o quanto antes, para que os 
prejuízos sejam minimizados. Espero ter 
boas notícias em breve”, completou.

“Estou otimista que vamos superar 
essas dificuldades com as medidas 
que adotamos desde o início da pande-
mia, por meio de decretos municipais, 
conversas e orientações à população, 
com ações de isolamento social, uso 

de máscaras, distanciamento, aber-
tura gradual da atividade econômica 
após um período de fechamento, 
sempre seguindo as recomendações 
da Secretaria da Saúde, Ministério da 
Saúde e do Centro de Operações de 
Enfrentamento ao Coronavírus (COE) 
do município”, lembrou o prefeito.

Apesar do número de casos confir-
mados estar dentro da capacidade de 
atendimento da rede hospitalar local 
e da maioria do empresariado ter 
adotado as medidas e cuidados reco-
mendados, disse o prefeito, “temos 
de cumprir essa decisão da Justiça”, 
orientou. Por fim, disse lamentar muito 
que esta medida tenha que ser apli-
cada num momento tão importante 
para o comércio, às vésperas do Dia 
das Mães, e que acredita que ela será 
revertida em breve.

COMERCIANTES fecharam as portas na quinta-feira à noite, apreensivos com as decisões judiciais e 
esperando manobras para reativação nas vendas

ALEX MIRANDA

UMUARAMA, 8 DE MAIO DE 2020
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Construção civil apresenta 
recuperação apesar da pandemia

O setor da construção civil registrou 
um alto índice de aprovação de projetos 
em abril, em Umuarama, recuperando-se 
após dois meses de retração em pleno 
cenário da pandemia do coronavírus, 
que vem afetando de forma drástica a 
economia em todo o Estado e no país. 
O mês passado registrou o melhor 
desempenho para abril desde 2015, 
com 22.024 m² de projetos aprovados 
pela Diretoria de Planejamento Urbano.

A aprovação do projeto é o primeiro 
passo para o início de uma obra, seja de 
construção, ampliação e reformas estru-
turais. “Este ano começou muito bem, 
com 22,7 mil m² aprovados em janeiro 
– melhor saldo para o mês desde 2014 
–, mas fevereiro e março tiveram índi-
ces bem abaixo da média. Justamente 
em abril, com o auge da crise provo-
cada pelo coronavírus, o setor mostrou 
novamente a sua força e se recuperou”, 
disse o prefeito Celso Pozzobom.

De 2017 para cá, a média mensal 
de projetos tem variado entre 19,4 
mil m² e 20,8 mil m². “Tomando 
essa base para comparação, vemos 
que abril esteve bem acima desse 
patamar e caso a tendência perdure 
pelos próximos meses, a constru-
ção civil vai ser fundamental para 
a recuperação na nossa economia, 
no período pós Covid-19. É um sinal 
de confiança dos investidores no 
desenvolvimento de Umuarama e 
no retorno dos seus investimentos, 

respondendo a uma demanda for te 
por habitação e edificações comer-
ciais”, acrescentou Pozzobom.

O diretor de Planejamento Urbano, 
Antônio Carlos Lavagnini, acrescenta 
que outros setores importantes do 
mercado também são beneficiados 
na esteira da construção civil, como a 
mão de obra (geração direta de empre-
gos), comércio de ferragens, materiais 
de construção, madeiras, acabamen-
tos, hidráulico e elétrico. “Também 
podemos acrescentar as áreas de 
decoração, móveis e eletrodomésticos, 
pois casa nova geralmente pede uma 
renovação na mobília”, comentou.

De acordo com informações da 
Agência do Trabalhador, da Secretaria 

de Indústria, Comércio e Turismo da Pre-
feitura, o setor da construção civil – ao 
lado de supermercados e hospitais – foi 
de fato responsável pelo maior volume 
de contratações de trabalhadores em 
abril, que resultou no saldo de 85 vagas 
ocupadas no mercado de trabalho.

“Seja pelo saldo positivo na geração 
de empregos ou pela movimentação no 
comércio de materiais de construção e 
setores relacionados, nestes tempos 
difíceis a construção civil tem sido uma 
aliada importante na retomada da ativi-
dade econômica e reforça a tendência da 
nossa cidade ao desenvolvimento, ape-
sar de todas as adversidades. Vamos 
sair mais fortes após essa pandemia”, 
completou o prefeito Celso Pozzobom.

SEGUNDO a Agência do Trabalhador, ao lado de supermercados e hospitais, a construção civil foi responsável 
pelo maior volume de contratações em abril

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Situações evitáveis 
As aglomerações no exterior das 
agências da Caixa levaram à adoção 
de medidas como a ampliação do 
horário de atendimento e o aumento 
do número de colaboradores prestando 
informações e monitorando  o 
cumprimento das medidas restritivas. 
A Aciu está empenhada em disseminar 
informações relevantes: a maioria 
das pessoas procura as agências para 
pedir informações e não para sacar 
o auxílio emergencial. O cadastro e 
o acompanhamento não são feitos 
nas agências. Não é preciso madrugar 
nas filas. Evite espera excessiva e 
aglomerações. Fique atento ao calendário 
de pagamento e atualize o aplicativo para 
ter acesso a novas funcionalidades.

Aporte federal
Em abril, houve queda R$ 448,6 
milhões nas receitas de ICMS, principal 
tributo estadual. A previsão para 
maio é de redução de até R$ 740 
milhões. Com isso, o estado receberá 
aproximadamente R$ 2 bilhões do 
Programa Federativo de Enfrentamento 
ao Coronavírus.  Segundo a tabela 
de destinação de recursos federais, 
divulgada nesta quarta (6), caberá a 
Umuarama R$ 12,9 milhões.

LDO
A Prefeitura de Umuarama realizará a 
audiência pública da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO 2021) na 
próxima segunda (11), a partir das 
15h. Respeitando decreto municipal, 
a participação do público será 
exclusivamente online. Todo cidadão 
pode acessar o site oficial do município 
(www.umuarama.pr.gov.br) para 
conhecer o projeto e contribuir para a 
elaboração do plano, encaminhando 
sugestões para o email audiencialdo@
umuarama.pr.gov.br até o próximo dia 
13. A transmissão da audiência será 
realizada por meio dos canais oficiais do 
município (site e redes sociais).

Boa notícia
Em visita ao prefeito Pozzobom, o novo 
gerente da Plusval em Umuarama, Rodrigo 
Francisco, confirmou o início do abate de 
frangos na unidade de Umuarama para a 
segunda quinzena de junho, com a previsão 
inicial de 60 mil aves por dia. Informou 
ainda que a contratação de trabalhadores 
deve ser ampliada a partir 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.

Prêmio Mulher Empreendedora
Estão abertas as inscrições para a 
segunda edição do prêmio Faciap Mulher 
Empreendedora. O prêmio tem como 
objetivo valorizar cases de sucessos 
de empreendedorismo de mulheres 
empresárias que transformaram seus 
sonhos em realidade, além de fomentar 
o empoderamento feminino e a forte 
representatividade de mulheres em 
cargos de direção. Serão selecionadas 12 
finalistas, uma de cada região abrangida 
pelas coordenadorias do sistema Faciap. 
Elas receberão troféu e certificado alusivo 
ao título de ganhadora do prêmio.

Regulamento e Inscrições
As inscrições são gratuitas e devem ser 
feitas exclusivamente pela internet através 
do link https://materiais.faciap.org.br/
ii-premio-faciap-mulher-empreendedora. 
Antes de realizar a inscrição é importante 
que a candidata leia atentamente o 
regulamento do prêmio e o guia de 
redação, pois será necessário enviar o 
relato junto com o Formulário Eletrônico 
de Inscrição. O prêmio é destinado a 
mulheres empreendedoras com mais 
de 18 anos, associadas a uma entidade 
pertencente ao sistema Faciap. A 
cerimônia de premiação ocorrerá em local 
e data a serem definidos pela comissão.

Recorde
O Banco Regional de Desenvolvimento do 

Extremo Sul (BRDE) registrou, desde o 
dia 23 de março, mais de 1.500 pedidos 
de crédito e financiamento por parte 
de empresas paranaenses, que buscam 
recursos para manter o fluxo de caixa das 
empresas e amenizar os efeitos da crise 
provocada pela pandemia do coronavírus. 
As solicitações somam R$ 2,9 bilhões, 
recorde de pedidos chegando a três vezes 
o número total de pedidos durante 2019.

Sinais animadores
Na contramão da queda de atividade 
que muitos setores estão enfrentando, 
efeitos positivos na geração de 
empregos são notados em áreas 
consideradas essenciais. Construção 
civil, supermercados e hospitais 
contribuíram de forma significativa 
para a contratação de 85 trabalhadores 
em abril em Umuarama. Esse foi o 
saldo das dezenas de entrevistas e 
encaminhamentos intermediados pela 
Agência do Trabalhador, apesar da 
economia local atravessar um momento 
difícil em razão da pandemia do 
coronavírus.

Alto índice
Umuarama superou a casa dos 2 mil 
casos confirmados de dengue desde 
agosto do ano passado e existem 4.373 
casos suspeitos em investigação. No 
total, o município contabiliza 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 
contribuem para esses números.

Laboratório de Agravos
A equipe da Vigilância em Saúde 
ambiental mantém ações constantes de 
prevenção e combate ao mosquito da 
dengue por todo o perímetro urbano. 
A Secretaria de Saúde alterou o horário 
de funcionamento do ambulatório de 
agravos, implantado para atendimento 
exclusivo aos casos de suspeita de 
dengue. A partir desta quinta (7), o 
ambulatório – que atende de segunda 
a sábado – passa a funcionar das 7h às 
19h. A alteração objetiva atender melhor a 
demanda, com grande volume a partir das 7h.

“O sucesso nasce do querer, da 
determinação e persistência em se 
chegar a um objetivo. Mesmo não 
atingindo o alvo, quem busca e vence 
obstáculos, no mínimo fará coisas 
admiráveis” - José de Alencar

Uma semana de perseverança

A Aciu é a Casa do Empresário!
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Você sabe como aproveitar a vida ao máximo e as pessoas que-
rem ser como você. Use isso a seu favor para se dar melhor com 
as pessoas que o rodeiam. Você vai se sentir mais confortável, 
então por que não começar a cuidar mais da sua aparência? 

Touro 21/04 a 20/05
O esforço que você fizer hoje não será em vão. Procure apoio 
das pessoas que lhe rodeiam. Cuide de si mesmo e mantenha 
uma dieta equilibrada. Você precisa comer mais vegetais, já que 
está carente de alguns nutrientes.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Se você se prender aos seus valores, você terá o melhor dia 
de todos, não dê ouvidos a ninguém. Uma vida equilibrada está 
ao seu alcance. Pense antes de reagir às coisas, isso funciona. 
Seu ponto de vista é a fonte.

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
Cuidado com distrações ou negligências de qualquer tipo. 
Concentre-se em seus cálculos. Você vai mostrar mais cautela 
em questões de dinheiro hoje e não haverá um retorno ao seu 
equilíbrio anterior.

Virgem 23/08 a 22/09
Você vai receber uma boa notícia. Então, abra o seu e-mail 
sem se preocupar! Não aceite as coisas tão facilmente. Você 
vai se sentir melhor se fizer um esforço com você mesmo. Vá 
mais devagar.

Libra 23/09 a 22/10
Tudo está indo muito rápido hoje e você vai ser bombardeado 
com todos os tipos de pedidos - não diga sim a todos. Você 
será mais eficiente se fizer tudo mais devagar. Beba líquidos 
regularmente para manter seus níveis de energia altos.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você tem razão em resistir a certas influências. Seja ousado e 
siga seu caminho escolhido, você não vai se arrepender. Cui-
dado para não ser abrupto sem perceber. Meça seus esforços 
e mantenha a calma.

Sagitário 22/11 a 22/12
Sua capacidade de persuadir vai funcionar milagrosamente para 
sair de uma situação embaraçosa. Você poderá contar com seus 
recursos. Você está em excelente forma, mas seria ainda melhor 
se bebesse mais líquidos entre as refeições.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Atividades em grupo e trabalho em equipe farão bem para seu 
ego. Você é o único que corre o risco de desgastar as pessoas 
ao seu redor! Poupe os nervos dos outros, assim como os seus 
próprios!

Aquário 21/01 a 19/02
Você precisa saber mais coisas antes de tomar uma decisão 
que o envolva. Você se beneficia de influências planetárias que 
melhoram a sua moral e está indo na direção certa.

Peixes 20/02 a 20/03
O dia parece estar em movimento rápido. Você vai ter que 
se movimentar, mas isso vai ser satisfatório. Uma discussão 
com pessoas experientes provará que seus excessos são 
prejudiciais.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day 
A coluna destaca leitores do Jornal Tribu-
na Hoje News que comemoram aniversá-
rio. Nesta sexta (8) os parabéns vão para 
Benedita de Souza Alija Ramos. No sábado 

(9) vivas para Jaqueline Kellyn Dias de 
Almeida e Lucille Aparecida V. Pina. No 

domingo  (10) vivas para Ana Flávia 
Silva Valadão Zanin, Averaldo Francisco 

Pinheiro de Souza e Adalberto Carlos Gio-
vanini Filho.  Na segunda (11) parabéns 
para Gilberto Zamprogna , Celso Hiroshi 
Iocohama,João Paulo Souza Oliveira, 

João Romão Gonzales Aguilera e Uelinton 
Ricardo. Da coluna: felicidades!

“  “Nunca se 
protele o filo-
sofar quando 
se é jovem, 
nem canse o 

fazê-lo quando 
se é velho, 

pois que nin-
guém é jamais 
pouco maduro 

nem dema-
siado maduro 
para conquis-
tar a saúde da 

alma.”  
(Epicuro)

PORTRAIT
Bruna e Helena Bergamasco encantam e iluminam a coluna que antecede o Dia 

das Mães -, através delas nosso carinho para todas às mamães.

SOBE
Uma das maiores audiências na TV são os noticiários que des-
tacam em tempo quase que integral o combate a pandemia 
-, muitas cenas tristes e também de irresponsabilidade. O 

“fiquem em casa” às vezes não surte efeito. O domingo (10) 
em que comemoraremos o Dia das Mães terá o isolamento 

social quebrado por muitas famílias. è uma pena.

LUCI LEMES
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Consciente
A L’Oréal Paris anunciou Thelma 

Assis, vencedora da vigésima edição 
do Big Brother Brasil, como influen-
ciadora contratada da marca. Com 
a parceria, a médica vai estrelar 

diversas ações e iniciativas digitais 
ao lado de outras embaixadoras da 
companhia. A gestão de imagem e 

planejamento estratégico de Thelma 
é feita pela agência Mynd.   Thelma 

foi a campeã de uma edição que 
rendeu recordes de engajamento e 
patrocínios para a Rede Globo. Ao 

todo, 24 marcas fizeram ativações na 
edição. O programa também foi certi-
ficado pelo Guinness World Records 

pela maior quantidade de votos 
em um programa de TV e alcançou 
a média diária de 37 milhões de 
pessoas em seus canais lineares, 

segundo a emissora.

Mãe: um caminho 
que leva à cura !

No próximo domingo  comemoramos o dia da MÃE. Ela, uma 
mulher bem comum, ainda que extraordinária, somou-se a 
um homem, este também comum e igualmente extraordi-
nário para criar algo intimamente ligado com toda a força 
desse universo. Criou uma vida, algo somente alcançado 
através do amor. Talvez nesse pequeno pensamento, já é 

possível perceber a força e a grandeza dessas mulheres que 
se tornaram mães. A capacidade sublime de somar recursos 
e gerar vida. Nessa vida contém toda a força e capacidade 
de duas pessoas que se aventuram nesse caminho arriscado 

de gerar filhos. (*** Berth Hellinger)

MacGyver de Umuarama

Preocupado com a possibilidade de um surto de Covid-19 na região de Umu-
arama, o engenheiro mecânico clínico do Instituto Nossa Senhora Aparecida, 
Marcelo Coelho e um grupo de parceiros, entre médicos, engenheiros e pro-

fissionais da área da computação criaram o protótipo de respirador mecânico 
eletrônico similar aos utilizados no tratamento de pacientes com doenças 
respiratórias graves. O projeto segue para aprovação na ANVISA – Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária e seus criadores buscam apoio para produzir 
o equipamento em série aqui mesmo na cidade. 

ARQUIVO PESSOAL
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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
ROCHA & REGIOLI LTDA - 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
09.423.792/0001-81, estabe-
lecido na Rua Duque de Caxias, 
5169, CEP 87504-040, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 27.348. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

A APP-Sindicato de Umuarama 
doou 1 mil máscaras (EPIs) para as 
unidades básicas de saúde (UBS) 
dos bairros Ouro Branco e Sonho 
Meu. A ação integra uma mobiliza-
ção estadual ocorrida por conta do 
aniversário de 73 anos do sindicato. 
Entre os dias 27 de abril e 1º de 
maio, dirigentes e voluntários arre-
cadaram alimentos, produtos de 
limpeza, higiene, fraldas descartá-
veis, roupas e agasalhos para serem 
repassados às famílias carentes e 
a ação também investiu cerca de 
R$ 25 mil na aquisição de 35 mil 
máscaras (EPIs), que também estão 
sendo destinadas às entidades de 
auxílio. Foram entregues 500 uni-
dades no posto de saúde do Ouro 
Branco e outras 500 no Sonho Meu.

APP Sindicato doa
1000 máscaras (EPIs)

ASSESSORIA
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