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Umuarama faz balanço 
positivo nas compras 
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UMUARAMA

Após nota de repúdio 
da OAB, Câmara libera 
a entrada de três 
advogados 

Procon encontra 
variação de preços da 
cesta básica, do gás e 
combustíveis 

Fiscalização interdita bares no 
Centro e fecha festa particular
A força-tarefa criada para realizar fiscalizações no Município durante o período de quaren-

tena agiu na noite do sábado. Alguns estabelecimentos comerciais foram interditados 
e outros notificados. As equipes também seguiram a alguns distritos, onde foram feitas 

orientações. Segundo a diretoria da Guarda Municipal, dois estabelecimentos foram interdi-
tados e uma festa particular foi descoberta e encerrada. l Pág. 8e9

Portas fechadas
A sessão ordinária na noite de ontem na Câmara de Umuarama novamente ocorreu sob a segurança 
da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Foram discutidos e votados em segundo turno projetos que 
tratam do Plano de Cargos e Carreira do Magistério municipal, da criação do Plano de Saneamento 

Básico na cidade e da renovação do contrato entre Prefeitura e Sanepar. l Pág. 3
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Espaço aberto
Foi aberto o prazo para que os deputados estaduais protocolem, 
na Comissão de Orçamento, emendas ao projeto que dispõe sobre 
a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício financeiro 
de 2021. As emendas parlamentares podem ser protocoladas 
eletronicamente no Sistema Eletrônico de Informação (SEI) até 
o dia 25 de maio. A proposta do Poder Executivo tramita na 
Assembleia Legislativa do Paraná com o número 248/2020.

Queda de arrecadação
A crise que assola o país por conta da pandemia do novo 
coronavírus também está afetando os hospitais públicos 
e filantrópicos do Paraná. De acordo com o deputado 
estadual Michele Caputo (PSDB) é preciso que o Governo do 
Estado dê uma atenção especial a essa situação, tendo em 
vista que existe sim a ameaça do fechamento de serviços, 
principalmente nas cidades do interior. O motivo é a queda na 
arrecadação desses hospitais devido a suspensão ou redução 
do volume de procedimentos, consultas, exames e cirurgias 
eletivas realizadas. Somado a isso, há também o aumento 
significativo dos preços de insumos, como luvas, máscaras e 
outros equipamentos de proteção individual.
 

Credenciamento
Para Caputo, uma solução seria remunerar melhor os hospitais de 
pequeno e médio porte que ofertem leitos clínicos exclusivos para 
o tratamento da covid-19. A ideia é ampliar o atendimento em 
cidades que não tem estrutura de UTI. Atualmente, a maior parte 
dos leitos credenciados pela Secretaria está em hospitais de grande 
porte, com o suporte de leitos de UTI. Com o credenciamento, 
as entidades estão aptas a receber diárias diferenciadas para 
internamentos tanto em leitos clínicos como de UTIs.

R$ 47,7 bilhões
A LDO prevê para o exercício 
2021 receita bruta de R$ 64 
bilhões e uma receita líquida 
de R$ 47,7 bilhões. Em relação 
à meta tributária, a receita 
corrente prevista, em razão das 
consequências da pandemia do 
coronavírus, é de R$ 36,8 bilhões. 
Sem o coronavírus, a previsão 
era de R$ 38,9 bilhões. Depois de 
encerrado o prazo de protocolo, 
as emendas são analisadas 
pelo relator da Comissão, que 
tem 20 dias para decidir quais 
sugestões serão acatadas e 
quais serão rejeitadas de acordo 
com aspectos técnicos, formais 
e de mérito. Encerrada essa 
etapa, o projeto e as emendas 
aceitas serão submetidas à 
votação na Comissão na forma 
de um substitutivo-geral. Depois 
de aprovado pela Comissão, o 
substitutivo-geral segue para 
votação em plenário, o que deve 
acontecer até o mês de julho.

LDO
A LDO estabelece as diretrizes 
para a elaboração e execução 
da Lei Orçamentaria Anual 
(LOA), que é examinada e 
votada pela Alep no segundo 
semestre. Ela fixa as metas e as 
prioridades da administração, 
os eventuais ajustes do Plano 
Plurianual (PPA), as metas 
fiscais e as projeções de 
receitas e despesas. Uma de 
suas funções é harmonizar 
a implementação da LOA 
com os objetivos de médio e 
longo prazo da administração 
pública. A LDO também faz um 
diagnóstico dos potenciais riscos 
fiscais e orçamentários, detalha 
os passivos contingentes e as 
demandas judiciais, além de 
trazer esclarecimentos sobre 
o cumprimento das metas 
fiscais do exercício anterior. 
Os propósitos da LDO estão 
previstos no artigo 133 da 
Constituição do Estado.

Megasena
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O projeto de Lei Complementar 
01/2020, que altera a Lei Comple-
mentar 346/2013 e trata sobre o 
plano de carreira dos titulares a car-
gos de professores da rede munici-
pal de Educação, saiu da instância 
parlamentar e passou a ser discutido 
na justiça. Um  mandado de segu-
rança impetrado por quatro vereado-
res na 2ª Vara da Fazenda Pública 
de Umuarama, tenta impedir que a 
proposta seja aprovada em segundo 
turno de discussão e votação.  

Os projetos que tratam da reno-
vação de contrato com a Sanepar 
e da criação do Plano de Sanea-
mento Básico no Município tam-
bém sofreram pedidos judiciais.

No caso do plano de carreira 
dos professores, que já foi votado 
e aprovado em primeiro turno, o 
juiz concedeu liminar, “obrigando 
o agravante a obedecer o rito pre-
visto na Lei Municipal a respeito 
da elaboração de lei”.

“A proposta, de autoria do 
Poder executivo, deveria ter sido 
apresentada e discutida junto 
com a Comissão Permanente 
de Acompanhamento e Gestão 
de Plano de Carreira”, explica o 
vereador Deubson Bitencourt, um 
dos vereadores impetrantes.

O parlamentar lembra que 
devem ser seguidas as orientações 
da comissão e somente depois 
disso é que o texto deveria ter sido 
encaminhado à Câmara para deli-
beração dos vereadores.

Segundo a assessoria de 
imprensa do Poder Legislativo, o 
projeto havia sido colocado em 
pauta, na última semana, para 
segundo o turno de discussão e 
votação em plenário.

O texto chegou a ser aprovado por 
cinco votos contra quatro, durante a 

Anuência tácita
O Poder Executivo informou, também através de sua assessoria, que não julga 

plausível retirar o projeto de pauta porque entende que ele é legal em todos os seus 
sentidos, tendo inclusive contado com a anuência tácita (o silêncio no direito privado 

implica anuência, ou seja, um consentimento tácito, uma aceitação do negócio jurídico 
e que este silêncio requer vontade expressa) da Comissão Permanente, quando esta 

apresentou sua contraproposta de projeto de lei ao Executivo, que a aceitou. Até 
porque não existe nenhuma norma (a Comissão não possui regulamento) que imponha 

que a coleta dessa anuência siga uma outra forma específica.

Duas opções
Em nota a Assessoria de Comunicação da Prefeitura informa que “acerca do projeto 

sobre o plano de carreira dos professores, nenhuma decisão judicial o retira da pauta da 
sessão da Câmara”. Consta na nota ainda que “houveram duas decisões no mandado de 
segurança promovido pelos vereadores Deybson Bitencourt, Mateus Barreto, Jones Vivi e 
Ana Novais, condicionando sua discussão e votação à implementação de uma, entre duas 
opções. A primeira sugere o encaminha mento do projeto à efetiva deliberação da Comis-
são Permanente de Acompanhamento e Gestão do Plano de Carreira e a segunda seria o 
reconhecimento, em plenário, da inconstitucionalidade do art. 125 da Lei Complementar 

nº 346/2020, antes da apreciação do mérito do Projeto de Lei 001/2020”.

sessão ordinária na Câmara Muni-
cipal que aconteceu na segunda-
-feira, 4 e retorna automaticamente 
à ordem do dia, também em pauta, 
seguindo o período de interstício regi-
mental, sendo colocado para votação 
na sessão de ontem.

RECURSO
A Procuradoria Jurídica do Municí-

pio chegou a entrar com recurso, a fim 
de reverter a decisão judicial, mas o 
pedido não foi acatado pelo juiz.

Os vereadores que impetraram 

o mandado de segurança além de 
Deybson Bitencourt são Ana Novais, 
Jones Vivi e Mateus Barreto.

“Acredito que a solução razoá-
vel seja a retirada do projeto da 
pauta, por parte do autor (Poder 
Executivo), par que seja apresen-
tado à Comissão Permanente, 
acatando as sugestões em dis-
cussão com a classe e depois é 
que seja encaminhado par dis-
cussão e votação no Legislativo”, 
explica Bitencourt.

Projetos vão à votação mesmo  
com mandados de segurança

Renovação com Sanepar e 
Plano de Saneamento

Quanto ao mandado de segurança impetrado pelos quatro vereadores da base 
oposicionista a respeito da anulação do encaminhamento dos projetos que tratam 

da renovação do contrato com a Sanepar e da criação do Plano de Saneamento 
Básico no Município, à sessão de ontem, houve o indeferimento do pedido por 

parte da Juíza de Direito Sandra Lustosa Franco. A magistrada indeferiu o pedido 
de liminar, mas o processo tramita normalmente na Justiça. Segundo o vereador 
Deybson Bitencourt, o próximo passo será a tentativa de anular a Lei, depois de 
sancionada pelo prefeito. “Como o processo continuará em andamento, podere-
mos entrar na Justiça questionando sua legalidade, deixando para trás o processo 
legislativo”, comenta, lembrando que com a decisão da Juíza, o objeto da liminar, 

que era impedir a votação em segundo turno, foi derrubado.
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Balanço positivo
Embora atípico, 

o desempenho 
das vendas que 
antecederam o 
Dia das Mães foi, 
de maneira geral, 
satisfatório para 
o comércio de 
Umuarama. Mui-
tos empresários 
ainda não fecha-
ram o resultado 
do período, mas 
revelam leve incre-
mento e otimismo 
para a sequência 
das atividades.

“É preciso levar em 
conta diversos fatores 
decorrentes da pande-
mia, como a incerteza a 
respeito da manutenção 
do comércio aber to na 
antevéspera do Dia das 
Mães. Estudo da Feco-
mércio projetou 12,5% de 
queda nas vendas, algo 
razoável para o momento 
de crise, mas detectamos 
vários estabelecimentos 
com bom saldo e, o mais 
importante, entusiasmo. 
O Dia dos Namorados 
está a caminho e deve-
mos intensificar os cui-
dados para que tudo 
transcorra dentro do 
esperado”, avalia o pre-
sidente da Associação 
Comercial, Industrial e 
Agrícola (Aciu), Orlando 
Luiz Santos.

“O movimento foi 
bom, principalmente na 
sexta-feira (8)”, ressalta 
o empresário Clóvis 
Bruno Filho, proprietário 
da franquia d’O Boticário, 
que relata incremento de 

cerca de 5% nas vendas.
“Comparando com o 

Dia das Mães do ano pas-
sado, ficou muito abaixo. 
Mas com a situação atual 
do mercado, nos dias 8 
e 9 as vendas surpreen-
deram. Foi muito bom”, 
declara o empresário 
João Carlos Narvaes, da 
Rainha dos Calçados.

Colaboradores da 
Aciu visitam diariamente 
estabelecimentos comer-
ciais, averiguando o cum-
primento das principais 
medidas preventivas, tais 
como o uso de máscaras, 
distanciamento mínimo 
e utilização do álcool em 
gel. “Ficamos contentes 
ao constatar que a maio-
ria está empenhada em 
seguir as recomenda-
ções. O subsídio desse 
trabalho é repassado 
para o Ministério Público, 
auxiliando a comissão 
que coordena o enfren-
tamento ao novo coro-
navírus”, complementa 
Orlando Luiz Santos.

Voucher
O chefe da Casa Civil, Guto 
Silva, afirma que o governo 
precisou tomar algumas 
medidas rápidas para quem 
foi mais atingido pela crise 
do coronavírus. “Continuou 
comprando alimentos 
produzidos por pequenos 
produtores e destinando kits 
com alimentos da merenda 
escolar para mais de 200 
mil famílias. E, para reforçar, 
criou o cartão Comida Boa, 
auxílio alimentício para mais 
de 800 mil cadastrados. 
Valorizando o trabalho dos 
pequenos empresários e 
proporcionando alimento na 
mesa da população que mais 
necessita.”

Voucher II
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) aprova o programa 
que disponibiliza R$ 50 
durante três meses a famílias 
paranaenses. O benefício 
atende 840 mil inscritos 
no CadÚnico e 168 mil 
pessoas que atuam como 
microempreendedores, 
contribuintes individuais da 
Previdência e trabalhadores 
informais de qualquer 
natureza.

Aplicações financeiras
O deputado Evandro Araújo 
(PSC) solicitou ao governo 
do Estado autorização a 
Apaes e escolas especiais 
para que possam se 
utilizar dos recursos 
referentes às “aplicações 
financeiras” a fim de 
cumprir compromissos com 
funcionários, fornecedores, 
de infraestrutura e apoio 
às famílias. “Essa posição 
foi defendida pelo senador 
Flávio Arns (Rede-PR). As 
escolas fazem um trabalho 
importante voltado às 
pessoas com deficiência, 
agora se encontram sem 
renda por não ser mais 
possível a realização 

de bazares, almoços 
beneficentes, feiras”.

Saída da crise
Ao lado da agricultura, a 
construção civil promete 
trilhar os caminhos para 
a saída da grave crise 
econômica. Como forma 
de ajudar na retomada, 
o ministro Paulo Guedes 
(Economia) idealizou o 
Plano Pró-Infra. O objetivo 
é melhorar o ambiente de 
negócios do País e evitar um 
descalabro fiscal quando 
a crise sanitária passar. Os 
impactos negativos, porém, já 
são sentidos em setores como 
o de empresas de transporte 
e logística. Para evitar 
problemas maiores, governo 
federal, BNDES e Banco 
Central tomaram medidas de 
proteção a empresas.

Estrutura modelo
O Paraná tem 1.723 
leitos hospitalares já em 
funcionamento, entre 
UTIs e enfermarias, para 
atendimento exclusivo de 
pacientes com covid-19. São 
549 leitos de UTI adulto, 
37 UTIs pediátricas e 1.137 
de enfermaria, dos quais 
67 pediátricos. A estrutura 
atende todas as regiões do 
Estado e foi implantada ou 
aprimorada na rede hospitalar 
estadual já existente. 

Propaganda errada
O Governo Bolsonaro 
veiculou publicidade da 
reforma da Previdência em 
mídia programática que 
distribuiu as peças em sites 
de fake news, de jogo do 
bicho, infantis, em russo e 
em canal do YouTube que 
promove o presidente. As 
informações constam de 
planilhas enviadas pela 
Secom por determinação da 
CGU a partir de um pedido 
do Serviço de Informação ao 
Cidadão ao “Estadão”.

PRESIDENTE da Aciu afirma que movimento atendeu 
expectativas e houve o cumprimento das medidas preven-
tivas pela maioria dos consumidores e estabelecimentos

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Câmara libera a entrada de 
três advogados no plenário

Depois de um episódio em que 
houve a proibição da entrada de 
advogados que pretendiam acompa-
nhar a sessão ordinária na Câmara 
Municipal de Umuarama na noite da 
última segunda-feira (4), o presidente 
do Poder Legislativo, vereador Noel 
do Pão decidiu liberar a entrada de 
apenas três profissionais no segundo 
turno de votações dos projetos apre-
sentados naquela segunda-feira. 
Ontem, o plenário da Câmara foi 
aberto aos advogados.

Uma nota de repúdio foi divulgada 
pela presidência da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB) subseção de Umua-
rama, à atitude tomada pelo presidente 
e pelos vereadores que deliberaram pela 
proibição da entrada dos advogados ao 
plenário naquela ocasião.

Durante a sessão foram discutidos 
e votados três projetos polêmicos. Um 
deles trata sobre o Plano de Cargos e 
Carreira do Magistério Municipal, outro 
cria o Plano de Saneamento Básico no 
Município e o terceiro autoriza que a 
Prefeitura de Umuarama renove con-
trato com a Sanepar por um período de 
30 anos, renováveis por mais 30 anos.

A sessão que começou pouco 
antes das 20h, terminou per to das 
2 horas da terça-feira (5) com os três 
projetos aprovados com cinco votos 
contra quatro.

Antes que a reunião dos vereado-
res acontecesse, foi solicitada a pre-
sença da Polícia Militar e da Guarda 
Municipal para proteger os vereadores 
e o Patrimônio Público.

Posteriormente, através de sua 
assessoria de comunicação, o pre-
sidente da Câmara, vereador Noel 
do Pão, se pronunciou em um ofício 
à presidente da OAB de Umuarama, 
relatando que seguiu decisão do Cen-
tro de Operações de Enfrentamento 
ao Novo Coronavírus (COE).

“Em nenhum momento este Poder 
Legislativo teve a intenção de cercear 
ou impedir a participação de qualquer 
advogado, na sessão ordinária. É certo 
o momento caótico em que o mundo 

‘Sob pressão’
Noel também citou no ofício que: “Sendo de interesse dessa Subseção da OAB/

PR, acompanhar presencialmente os trabalhos da Sessão Ordinária do dia 11/05/2020, 
será permitida a presença “in loco” junto ao Plenário, de representantes devida-

mente indicados pela Subseção, para tal finalidade, de no máximo três advogados, 
isto seguindo o aconselhamento do Centro de Operações de Enfrentamento ao Novo 
Coronavírus – COE, e as medidas desta Câmara Municipal em evitar aglomerações e 

potencializar a possível contaminação ao indigitado coronavirus”.

de forma generalizada vem passando, 
em razão do enfrentamento ao Novo 
Coronavirus. Quisera em nossa cidade 
ser diferente, no entanto também se 
assola com tal infortúnio. Diante da 
situação, por precaução e em auxilio 
na tentativa de amenizar e evitar ris-
cos à saúde pública, a Mesa Diretora 
desta Câmara Municipal vem tomando 
iniciativas administrativas em confor-
midade com OMS e, diante dos proje-
tos em trâmite na referida sessão, 
até cogitou-se pelos parlamentares 
em liberar acesso do público ao ple-
nário Germano Norberto Rudner, no 
entanto ante a complexidade da deci-
são e em consulta ao COE, manteve-
-se o posicionamento de resguardar 
ao máximo possível os cuidados com 

a saúde pública, evitando principal-
mente aglomerações”.

O presidente lembrou que não 
houve solicitação oficial documen-
tal por advogado de atuação para a 
prática dos atos a que se refere ao 
Ar t. 7º, VI, alínea “c” do Estatuto da 
OAB/PR, apenas sim, requerimento 
para alguns advogados adentrar ao 
recinto do plenário. O pedido foi sub-
metido à votação.

“Este Poder Legislativo jamais 
cerceou ou cercearia os direitos de 
qualquer cidadão, principalmente de 
acompanhar as sessões plenárias, 
claro que, desde que haja urbanidade 
e respeito”, frisa e ressalta que a 
Câmara transmite a sessão ao vivo 
pela sua página no Facebook.

DEPOIS de manifestação em frente à Câmara e nota de repúdio da OAB, advogados foram liberados para 
acompanhar sessão

ALEX MIRANDA
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Variação de preços da cesta 
básica, gás e combustíveis
A Secretaria Municipal de 

Proteção e Defesa do Consu-
midor – Procon de Umuarama – 
divulgou ontem (segunda-feira, 
11), as pesquisas de preços 
de produtos da cesta básica, 
dos combustíveis e do gás de 
cozinha referentes a maio, em 
comparação com as cotações 
praticadas no mesmo período do 
mês passado. Na maioria dos 
comparativos houve redução de 
preços, com exceção da cesta 
básica composta por produtos 
de marcas líderes – que teve 
variação positiva de 2%, tendo 
elevado de R$ 694,35 em abril 
para R$ 705,32 neste mês.

A listagem é composta por 25 
itens de alimentação, cinco pro-
dutos de higiene pessoal e qua-
tro de limpeza, em quantidade 

Saúde registra oitavo caso de covid-19 em Umuarama

equivalente à utilizada por uma 
família de quatro pessoas. Os 
preços foram pesquisados ente 
os dias 1º a 7 de maio, em seis 
dos principais supermercados da 
cidade, de diferentes redes.

A cesta de produtos com as 
marcas mais baratas teve uma 
redução de 1,41%, com o valor 
reduzido de R$ 579,07 em abril 
para R$ 570,92 neste mês de 
maio. O preço do gás de cozinha 
(GLP) caiu 2,36%, com a média 
recuando de R$ 84,80 para R$ 
82,80 no comparativo – as cota-
ções variaram de R$ 80,00 a R$ 
85,00 (diferença de 6,25% entre 
o mais caro e o mais barato).

Nos combustíveis as quedas 
foram mais acentuadas. O preço 
médio da gasolina comum caiu 
11,9% enquanto a aditivada teve 

redução de 11,6%. O álcool teve 
a maior redução percentual no 
preço médio, caindo 14,1%, 
enquanto no óleo a queda foi de 
11,7% no comum e de 10,7% 
no  t i po  S10 .  A  d i f e r ença 
entre os preços mais caros e 
os mais em conta f icou em 
20,1% no diesel S10, 18% no 
diesel comum, 16,7% na gaso-
lina aditivada, 8,9% na comum 
e 7,9% no álcool.

No comparativo entre o abas-
tecimento com etanol e gasolina 
(para os carros flex), que leva em 
conta o preço do combustível e o 
rendimento, a recomendação do 
Procon é dar preferência ao eta-
nol – a diferença ficou em 68,7%. 
A pesquisa foi realizada no último 
dia 7, nos 42 postos de combus-
tíveis de Umuarama.

A Secretaria Municipal de Saúde 
divulgou no domingo (10), o oitavo 
caso confirmado da covid-19 em 
Umuarama. Trata-se de um homem 
de 46 anos, funcionário de uma 
empresa local na função de moto-
rista. A suspeita é que ele tenha 
sido contaminado pelo coronaví-
rus em viagem de trabalho a São 
Paulo, onde tem ocorrido o maior 
volume de casos da doença. Con-
forme o boletim, Umuarama tem 
hoje 8 casos confirmados, com 
este homem internado em enfer-
maria e outra em isolamento 
domiciliar; uma pessoa morreu e 
cinco pacientes já estão recupe-
rados. Há ainda 112 casos sus-
peitos em acompanhamento (um 
internado em enfermaria e 111 
em isolamento domiciliar). Outras, 

240 suspeitas já haviam sido des-
car tadas, dentro de um total de 

360 notificações desde o início 
da pandemia.

Índice em % MAR ABR ano 12m 
IPCA (IBGE) 0,07 -0,31 0,22 2,40
IGP-M (FGV) 1,24 0,80 2,50 6,68
IGP-DI (FGV) 1,64 0,05 1,80 6,10

Período/ Poup. antiga Poup. nova TR
depósitos até 3/5/12part. 4/5/12
12/4 a 12/5 0,5000 0,2162 0,0000
13/4 a 13/5 0,5000 0,2162 0,0000
14/4 a 14/5 0,5000 0,2162 0,0000
15/4 a 15/5 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN -1,79% 18,15 
Vale ON -2,29% 47,73 
ItauUnibanco PN +0,27% 22,38 
Bradesco PN -1,51% 17,65 
IRB Brasil ON -14,82% 7,70 
BRF ON +11,26% 20,85 

IBOVESPA: -1,49% 79.064 pontos

Índice MAR ABR MAI
IGP-M (FGV) 1,0682 1,0681 1,0668
IGP-DI (FGV) 1,0640 1,0701 1,0610
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,71
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 67,38

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,5% 5,8230 5,8240 +7,1%
PTAX  (BC) +0,5% 5,7948 5,7954 +6,8%
PARALELO +1,0% 4,6000 6,0800 +6,3%
TURISMO +1,0% 4,6000 6,0600 +6,3%
EURO +0,2% 6,2671 6,2700 +5,7%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (ABR) 1.610,20 0,13 1,04 5,14
Oeste (ABR) 1.619,68 0,10 0,81 5,63

DÓLAR 11/05

Iene R$ 0,0538
Libra est. R$ 7,15
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1129,43 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 11/05

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 11/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 107,50 11,4% 16,2%
SOJA Paranaguá 114,00 10,7% 14,6%
MILHO Cascavel 45,00 9,8% -7,2%

SOJA 852,25 3,50 -1,3%
FARELO 286,30 -0,40 -2,1%
MILHO 318,50 -0,50 -4,0%
TRIGO 524,75 -4,75 -5,7%

SOJA 94,97 0,9% 9,3%
MILHO 39,30 0,3% -7,6%
TRIGO 59,47 -0,2% 3,1%
BOI GORDO 181,85 0,0% -1,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 11/05 PR DIA 30d.

Em 11/05 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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Distribuição
das atividades

A Secretaria Munici-
pal de Educação iniciou a 
entrega dos cadernos de 
atividades aos pais ou res-
ponsável por alunos matri-
culados do 1º ao 5º ano do 
Ensino Fundamental nas 
escolas da rede municipal. 
As atividades desses cader-
nos são consideradas não 
presenciais e terão efeito 
de reposição de aulas no 
calendário 2020.

Além dos cadernos, os 
alunos têm à disposição 
videoaulas opcionais e 
gratuitas, elaboradas pelo 
Programa Aula Paraná – TV 
Escola Curitiba, em parceria 
com a Secretaria de Estado 
da Educação (Seed), que os 
estudantes podem acessar 
youtube ou pela TV aberta, 
no canal 13.2.

É importante ressaltar 
que os gestores estão 
tomando todas as medi-
das de segurança neces-
sárias para evitar o con-
tágio pela covid-19 tanto 
na produção quanto na 
distribuição deste mate-
rial. “Os pais devem ficar 
atentos a distribuição dos 
cadernos e buscar maiores 
informações nas escolas 
onde seus filhos estudam, 
para que todos recebam o 
material e possam reali-
zar as atividades”, orienta 

Programação
Pré-Escola – Das 12h30 às 13h30 e das 17h30 às 19h
1º Ano – Das 13h30 às 14h15, das 14h15 às 15h e das 15h 
às 15h30
2º e 3º Ano – Das 15h30 às 16h15, das 16h15 às 17h e das 
17h às 17h30
4º Ano – Das 10h às 10h45, das 10h45 às 11h30 e das 
11h30 às 12h
5º Ano – Das 8h às 8h45 e das 8h45 às 9h30.

a secretária de Educação, 
Mauriza Lima Menegasso. 
“Agradecemos a parceria 
entre a família e escola e 
esperamos estar juntos 
brevemente”, completou.

O material foi elaborado 
de acordo com a Instrução 
Normativa 003/2020, da 
Secretaria de Educação, 
que estabelece orienta-
ções para realização das 
atividades pedagógicas 
não presenciais para a 
Educação Infantil, Ensino 
Fundamental (séries ini-
ciais), Educação de Jovens 
e Adultos (EJA) e Educa-
ção Especial das unida-
des educacionais da Rede 
Municipal de Ensino, em 
decorrência da pandemia 
causada pela Covid-19.

“As atividades não pre-
senciais, enquanto durar o 
período de suspensão de 
aulas, deverão ser realiza-
das por meio de material 
impresso e vídeos instru-
cionais disponibilizados 
nas redes sociais da Pre-
feitura de Umuarama e 
em grupos fechados de 
WhatsApp das unidades 
educacionais, administra-
dos pelos gestores. Para 
as atividades, o estudante 
deverá contar com a ajuda 
de um dos seus familia-
res”, orienta a secretaria.

Reação
Bastou um indicativo de 
que o procurador-geral 
da República, Augusto 
Aras, pode ser nomeado 
para ministro do Supremo 
Tribunal Federal, na futura 
vaga de Celso de Mello, em 
setembro, para advogados 
criminalistas reagirem. Um 
dos mais conhecidos, Antônio 
Carlos de Almeida Castro, o 
Kakay, soltou mensagem por 
whatsapp para seus pares 
de todo o País conclamando 
ao debate. Sugere mandato 
sem recondução para PGR e 
proibição de nomeação por 
quatro anos após a saída do 
cargo para qualquer cargo. O 
PGR tem poder de arquivar 
ou enviar a denúncia contra 
o presidente Jair Bolsonaro 
para o Congresso Nacional 
após conclusão de inquérito 
que tramita no Supremo 
sobre a denúncia de Sergio 
Moro por suposta tentativa 
de controle da Polícia Federal. 

Olhos brilham
“O Aras é um homem sério, 
mas sujeito às condições 
humanas. O Supremo 
brilha na frente dele”, 
complementa Kakay na 
mensagem aos pares.

OAB incomoda 
Dois projetos de lei na 
Câmara dos Deputados 
cercam a Ordem dos 
Advogados do Brasil. O 
856/20, de Kim Kataguiri 
(DEM-SP), extingue a 
cobrança da anuidade; o 
1.263/20, de Junior Mano 
(PL-CE), reduz o valor da 
anuidade em 10%. A Ordem 
já se manifestou contrária 
em ambos. A anuidade 
rende centenas de milhões 
de reais por ano.

E responde
A OAB argumenta nos dois 
projetos que “entendemos 
que cada Conselho 
Profissional, tendo em vista 
sua dotação orçamentária, 
é capaz de decidir dentro 
de seu poder discricionário 

se suspende ou não o 
pagamento de 
suas anuidades”. 

MERCADO
Devedores
Começaram a aparecer os 
índices negativos resultado 
da crise financeira que 
assombra o Brasil, aliada à da 
saúde, com o confinamento. 
Cresceu 2,91% em abril 
em relação ao mesmo 
mês de 2019 o número de 
inadimplentes, levantou 
o Serviço de Proteção ao 
Crédito, segundo relatório 
recebido pela Coluna. 

Quase metade
O País tem, hoje, perto de 
63 milhões de consumidores 
negativados na praça - quase 
40% da população adulta. 
Aliás, a variação mensal de 
abril cresceu 1,68%, a maior 
da série histórica para o mês. 
O maior número de devedores 
tem entre 30 e 39 anos.

Conexão em alta
A Equinix, multinacional de 
interconexão e datacenter, 
anunciou aumento do pico 
de tráfego global, que 
cresceu 44% em um ano e 
20% no trimestre, muito 
por causa do home office. 
Serviços de streaming e 
videoconferência puxaram 
os índices. 

Enquete
Enquete do Twitter da @
colunaesplanada perguntou 
se o leitor era a favor do 
lockdown: 22% concordam 
que prazo é fim de maio; 
19% aceitam até fim de 
junho; 23% indicam julho 
como prazo final; e a 
maioria, 36%, querem 
voltar a trabalhar de 
imediato. 
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A força tarefa criada para reali-
zar fiscalizações no município du-
rante o período de quarentena agiu 
na noite do sábado. Alguns esta-
belecimentos comerciais foram 
interditados e outros notificados. 
As equipes também seguiram a 
alguns distritos, onde foram feitas 
orientações. Segundo a diretoria 
da Guarda Municipal dois esta-
belecimentos foram interditados 
durante a ação desencadeada no 
último sábado (9) e uma festa par-
ticular foi descoberta e encerrada.

Segundo o diretor da Guarda 
Municipal, Valdiney Rissato, a for-
ça tarefa estava composta por 
dois fiscais do Código de Postura, 
dois fiscais da vigilância em Saú-
de e três Guardas municiais, que 
tiveram também o apoio de duas 
equipes da Polícia Militar e de uma 

Depois que saíram dos dis-
tritos, os integrantes da for-
ça tarefa retornaram, por vol-
ta das 23h40, à Umuarama 
onde foram até uma chácara 
situada na Estrada Caneli-
nha, fundos do Jardim São 
Cristóvão. Denúncias anôni-
mas os levaram até lá, pois 
havia grande aglomeração de 
pessoas que par ticipavam 
de uma festa par ticular.

“Recebemos diversas denún-
cias da realização desta festa e, 
quando as equipes chegaram no 

equipe da Guarda Municipal.
Os trabalhos começaram, ao 

final da tarde do sábado, em vis-
torias nos estabelecimentos onde 
eventualmente havia a aglomeração 
de pessoas. “A intenção da força ta-
refa é fazer com que sejam cumpri-
das as normas do decreto municipal 
082/2020, que flexibilizam a aber-
tura de bares, lanchonetes e pubs 
na cidade”, explica Rissato.

BAR INTERDITADO
Por volta das 18h30, um bar 

situado na avenida Londrina foi vi-
sitado pela força tarefa. Segundo 
Rissato, no local foi flagrada uma 
grande aglomeração de pessoas 
(aproximadamente 50 frequenta-
dores), maioria não utilizava as 
máscaras de higiene exigidas pelo 
Governo Estadual. Além disso o 
proprietário não estaria seguindo 

algumas normas. Entre elas a de 
distanciamento exigido entre me-
sas e a quantidade de pessoas 
dentro de seu espaço.

O estabelecimento, que já havia 
sido notificado anteriormente por 
não ter obedecido as normas do de-
creto municipal, acabou por ter as 
portas fechadas, além de ter sido 
interditado temporariamente.

DISTRITOS
Ainda de acordo com Rissato, 

as equipes também foram até dos 
distritos de Serra dos Dourados e 
Santa Eliza. “Em Serra dos Doura-
dos fizemos apenas orientações e, 
em Santa Eliza, apenas 3 estabe-
lecimentos estavam abertos, mas 
em nenhum deles havia pessoas no 
interior e acabaram por serem orien-
tados quanto ao horário de funcio-
namento estabelecido pelo decreto.

ESTABELECIMENTOS foram fechados pelas equipes que integraram a força tarefa de fiscalização

ALEX MIRANDA

Festa na chácara

Pub interditado
Os integrantes da força tarefa seguiram trabalhando madrugada adentro, 

até que por volta da 1h passaram pela avenida Maringá, onde se depararam 
com um pequeno pub em funcionamento. O estabelecimento, que também 

havia sido notificado anteriormente por ter descumprido as normas do decreto 
municipal 082/2020, foi interditado. “O estabelecimento estava funcionado 

fora do horário estipulado, que é até às 22h apenas’, contou Rissato, explican-
do os motivos da interdição.

local realmente descobriram que lá 
estavam entre 30 a 40 pessoas. O 
ambiente é particular e havia sido 
locado para o evento”, explica.

Ainda de acordo com o diretor 
da Guarda Municipal, o responsá-

vel pela organização do evento 
foi identificado, que foi orienta-
do. “O proprietário da chácara 
também será notificado poste-
riormente, tão logo seja identi-
ficado”, comentou.

Intensificação
Ainda conforme o diretor da 

GM, os trabalhos serão intensi-
ficados no decorrer da semana, 
para que todos sigam as normas 
e diretrizes determinadas pelo 
Poder Público do Município e, al-
guns estabelecimentos poderão 
ser multados, interditados e até 
terem seus alvarás de funciona-
mento cassados, dependendo da 
situação em que forem flagrados 
desobedecendo a legislação”.

“Todo empresário, ou pessoa 
física, está tendo a oportunida-
de de poder trabalhar, manter 
seus estabelecimentos abertos, 
desde que obedeça às normas 
e regras estabelecidas pelo Po-
der Público Municipal. O mais 
importante é que todos pensem 
na saúde do próximo, para isso é 
que foram criadas tais normas”, 
encerra Rissato.

COMANDANTE da Guarda Municipal afirma 
que trabalhos não forma encerrados e novas 

fiscalizações serão feitas durante a quarentena

ASSESSORIA-PMU

Fiscalização ‘fecha’ festa particular e interdita estabelecimentos
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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

Semijoias

Ziguezagueando
Um motorista foi preso e 

autuado em flagrante ao final da 
tarde do domingo (10) em Cru-
zeiro do Oeste após ter sido fla-
grado por patrulheiros rodoviários 
dirigindo embriagado pela PR-323. 
Usuários que transitavam pela 
via informaram aos patrulheiros 
que o condutor de um Fiat Strada 
ziguezagueava pela pista e che-
gou a colidir contra um barranco. 
Os policiais foram até o local indi-
cado, realizaram o teste do bafô-
metro que resultou em 1,26 mg/l 
de álcool. A PRE lavrou os autos 
de infração e recolheu o veículo 
ao pátio. O condutor foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia Civil 
de Cruzeiro do Oeste.

Ao final da noite do domingo 
(10) patrulheiros rodoviários de 
Cianorte apreenderam semijoias 
com um passageiro de um ôni-
bus que seguia de Altônia para 
Maringá. A ocorrência foi encami-
nhada para a Receita Federal. O 
coletivo foi abordado em frente ao 
Posto de Fiscalização da PRE e, 
durante vistoria, foram encontra-
das três caixas de papelão reple-
tas da mercadoria sem as notas 
fiscais. Havia uma declaração 
que indicava “objetos diversos” 
no valor de R$ 300. No entanto 
os policiais encontraram notas 
de controle de mostruário indi-
cando valor de R$ 45 mil e notas 
de venda no valor de R$ 39 mil. 
Os produtos foram apreendidos 
e lacrados.

DIVULGAÇÃO
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BANCO 17

EPLT
QUIOSQUE

QUARTONC
IAOFEL
LITMAA

DITADURA
BSRAMPA
RUCOCOS

LIMPOEI
SELODUAS
MABUTRE

ZORRAIN

CIBACON
CAÇAROLA

Aposento
alugado

em hotéis

Literatura
(abrev.)

Amparar;
sustentar

A mais
alta carta
no pôquer

Forma de
governo
oposta à 

democracia

Pedra
usada no
combate

à afta

Facilita o
acesso do
deficiente

físico

Ayrton (?),
ídolo bra-
sileiro da
Fórmula 1

Estampa
vendida
pelos

Correios

(?) de mo-
ça, doce de 

origem 
portuguesa

Desordem;
bagunça
(gíria)

Sua falta
mata por
asfixia

São
Caetano,
no ABCD
paulista

101, em
algarismos
romanos

Recheio de
bife rolê

(Cul.)

Panela de
metal com

bordas
altas

Espaço
de vendas
em praias

Um dos
números 

apresenta-
dos em
circo 

Bater na mesma (?):
insistir em algo

União Nacional dos
Estudantes (sigla)

Jogo da
CEF

Desacom-
panhado

Vogais
de "calo"
Post-(?),
adesivo 

Nicolas
Cage, ator
Profissional
de drogarias

Líquido
amargo do

fígado

Construção
que separa

casas
Perversa

Fruto tro-
pical (pl.)
O clima

muito frio

Complexo
vitamínico
Lavado;
asseado

Ditongo
de "teia"
Feminino
de dois

Ave come-
dora de
carniça

Endinheirada
Sucede
ao "M"

Sufixo de
"espanhol"

Os CDs
ilegais

Hiato de
"suado"

2/it. 5/bacon — tecla — zorra. 8/quiosque.

horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Não negligencie sua papelada se quiser evitar complicações 
inúteis e dispendiosas. Se fizer exercício, você estará em sua 
melhor forma e suas pequenas dores vão desaparecer tão rapi-
damente como começaram.

Touro 21/04 a 20/05
Seu bom senso o está guiando na direção certa. Alguns chamam 
isso de sorte, seja racional. Descarte certos hábitos que não estão 
ajudando você. Seria uma boa ideia rever seus hábitos alimentares.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Sua sinceridade e integridade não lhe deixarão cair em uma armadi-
lha. Aconteça o que acontecer, seja você mesmo. Você estará mais 
receptivo às outras pessoas do que o habitual. Isso lhe causará 
esgotamento nervoso. Passe um curto período de tempo sozinho 
para que você possa redirecionar o foco para si mesmo.

Câncer 21/06 a 21/07
Sua filosofia e sede de vida farão você particularmente 
atraente; relacionamentos bem sucedidos estão à vista! 
Você vai transformar toda a sua energia para se divertir. 
Não exagere na comida.

Leão 22/07 a 22/08
Você está variável e mutável e o seu humor refletirá a sua hesi-
tação. Você está mais sensível sobre o gasto de energias de 
hoje e há sinais de recuperação de equilíbrio.

Virgem 23/08 a 22/09
Suas alterações em seus padrões de trabalho estão trazendo 
boa sorte. Não se segure! Você vai usar menos energia se 
preservar momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa 
acontecendo ao seu redor!

Libra 23/09 a 22/10
Você vai ter o dom para conversar hoje! Agora é hora de enfren-
tar uma tarefa difícil. Você está passando por muita tensão. 
Libere esta tensão, de preferência através do esporte ou do 
exercício e não sobre as pessoas ao seu redor.

Escorpião 23/10 a 21/11
Você estará mais à vontade na empresa e é hora de cuidar 
corretamente do seu relacionamento. Você precisa cuidar de si 
mesmo e compensar o período de negligência. Cuide da sua 
dieta para fazer alguns ajustes.

Sagitário 22/11 a 22/12
Os conselhos de outras pessoas lhe permitirão melhorar os 
seus planos para o futuro, então esteja pronto para ouvi-los. 
Seu estado de espírito está inclinando no sentido de ser casual 
e irreflexivo. Você deveria descansar em casa.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Suas alterações em seus padrões de trabalho estão trazendo 
boa sorte. Não se segure! Você vai usar menos energia se 
preservar momentos de solidão e intimidade. Há muita coisa 
acontecendo ao seu redor!

Aquário 21/01 a 19/02
Seus talentos como negociador vão ser muito úteis para classificar 
os conflitos em torno de você. O seu comportamento excessivo 
está fazendo você perder sua energia sem pensar. Contenha esses 
impulsos. Ou tire um tempo para se recuperar depois.

Peixes 20/02 a 20/03
Seus talentos como negociador vão ser muito úteis para classificar 
os conflitos em torno de você. O seu comportamento excessivo 
está fazendo você perder sua energia sem pensar. Contenha esses 
impulsos. Ou tire um tempo para se recuperar depois.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

“As pessoas 
respondem bem 
a aqueles que 

demonstram ter 
certeza do que 

querem.” 
(Anna Wintour)

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna -, Aguinaldo Ribei-
ro, Anderson Megda João Job, Eliza-
bete Bergamo de Godoy, Jairo Varella 

Bianeck, Luiz Gustavo do Amaral, 
Paulo Henrique Santini, Thais Regina 
Conchon e Valdivia Marques da Silva. 

Da coluna: felicidades.

Quarentena
Aos poucos tudo voltará ao normal, enquanto isso, várias 
entidades e empresas se reúnem On LINE. A Câmara da 

Mulher  fez sua primeira reunião anual e alinhou a agenda. 
Várias presidentes de diversas cidades estão fazendo lives 

e ajudando suas associadas a enfrentar a crise. 

MÃE EMPREENDEDORA!
Daniel Batata e sua mãe Sirley Batatinha ilustram a coluna de hoje, 
em homenagem ao Dia das Mães. Alinhados na guarra, no empreen-
dedorismo e no amor, eles seguem conectados -, e sempre um in-

centivando ao outro. Isso é AMOR: de filho e de mãe sempre pronta 
a incentivar e dar louros pelo Sucesso. Daniel faz parte do depar-
tamento de vendas do Grupo Uvel, em Santa Catarina, e abraçou a 

mammy virtualmente neste dia tão especial.

ARQUIVO PESSOAL
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Confraria do Vinho!

Em recesso desde o início da 
quarentena, os confrades matam a 
saudade atualmente através de um 
grupo de WhatsApp com dicas de 
vinhos e cliques das antigas reuni-
ões  -, como este (foto) em que a 
coluna destaca Glaúcia Rodrigues e 
Jorge Cardoso.  

Os 5 anos de Allana Westphal , filha de  
Amós Westphal e  Kelly Freitas foi comemo-
rado neste fim de semana, na maior alegria. 
Da coluna: os parabéns. 

THIAGO CASONI

ARQUIVO PESSOAL
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EXTRAVIO DE ALVARÁ
CAS CENTRO DE ATENÇÃO A 
SAÚDE LTDA, inscrita sob nº 
CNPJ 09.657.787/0001-33, 
estabelecido na Rua Arapongas, 
4133, Zona II, CEP 87502-180, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 27.555. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
G V LACERDA GESSOS - 
ME, inscrita sob nº CNPJ 
08.322.731/0001-65, estabele-
cido na Rua Dos Lírios, 1042 Parque 
Dos Laranjeiras, CEP 87507-130, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 26.994. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA

A PESCADOS VALE DOURADO LTDA inscrito no CNPJ. 33.572.964/0001-
63, torna público que requereu do IAT, a Licença Prévia, para Abate de 
Pequenos Animais - Peixes, instalada na Estrada Vila Rica do Ivaí, KM 03 – 
s/n. –  no imóvel Lote A – da subdivisão dos lotes n°s 35 e 35/A, da Gleba 
Jaborandi, do Núcleo Porto Camargo no Município de Icaraíma - Pr.

Terceira fase da campanha 
de vacinação contra a gripe

A Prefeitura de Umuarama, por 
meio da Secretaria Municipal de 
Saúde, iniciou ontem (segunda-feira, 
11), a terceira fase da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a 
Influenza (gripe comum) nas unida-
des básicas de saúde (UBS). Nesta 
etapa, até próximo dia 17 serão 
vacinadas crianças de 6 meses a 
menores de 6 anos, pessoas com 
deficiência, gestantes e puérperas 
(até 45 dias), e do dia 18 a 5 de 
junho, a imunização será disponibili-
zada para adultos de 50 a 59 anos 
e professores das escolas públicas 
e privadas do município.

Conforme o último levantamento 
parcial de cobertura, Umuarama 
atingiu 104,89% da meta fixada 
para idosos, 94,17% da meta 
estabelecida para trabalhadores 
da área de saúde, 159,40% entre 

pessoas privadas de liberdade e 
64,29% dos trabalhadores do sis-
tema prisional. O menor índice de 
cober tura vacinal é o das pes-
soas com comorbidade – apenas 
40,48% deste público receberam 
a vacina da gripe.

A coordenadora do Programa 
Nacional de Imunizações, Francieli 
Fontana Fantinato, explica que o 
Ministério da Saúde decidiu reali-
zar a 22ª Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Influenza com 
três semanas de antecedência 
pelo momento que o país enfrenta 
no combate à Covid-19, embora a 
vacina não proteja contra o coro-
navírus. “A intenção é proteger de 
forma antecipada a população con-
tra a influenza, além de minimizar 
o impacto sobre os serviços de 
saúde, auxiliando na exclusão de 

diagnósticos em vir tude da nova 
doença”, justificou.

Os sintomas da influenza são 
semelhantes aos da Covid-19 e essa 
antecipação visa reduzir a carga de 
circulação da influenza na popula-
ção, bem como suas complicações 
e óbitos, em especial de pessoas 
que apresentam fatores ou condi-
ções de risco. A vacina protege 
contra os vírus influenza A (H1N1) 
pdm09, A (H3N2) e Influenza B. A 
meta é vacinar pelo menos 90% 
de cada grupo prioritário.

Riscos da Pandemia
O chefe da Atenção Primária em Saúde de Umuarama, Elizeu Ampessam, 

lembra que o “dia D” da campanha foi cancelado pelo Ministério da Saúde para 
evitar aglomeração, devido aos riscos da pandemia. “Recebemos um novo lote 
de vacinas nesta segunda-feira e recomendamos que o público da terceira fase 
entre em contato com as unidades de saúde antes de buscar a vacinação, para 

se informar sobre os cuidados necessários, melhores horários e assim evitar filas 
e aglomeração”, orientou.
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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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Cartões do “Comida Boa” são 
entregues em igrejas e entidades

A Secretaria Municipal de Assistên-
cia Social informa aos beneficiários do 
Programa Comida Boa, do governo do 
Estado, que apesar das 25 opções 
de locais para entrega dos cartões a 
busca tem se concentrado em poucas 
entidades, o que tem causado aglo-
merações. Enquanto isso, em outras 
instituições parceiras na distribuição, 
praticamente não tem havido procura e 
a entrega tem sido rápida e sem filas.

Talvez por falta de conhecimento, 
a maioria das pessoas têm se dirigido 
unicamente aos Centros de Referên-
cia da Assistência Social (CRAS), que 
são três unidades, e gerado longas 
filas. “Mas a distribuição dos cartões 
também está sendo feita em igrejas 
– católicas e evangélicas – onde a pro-
cura está bem pequena, e ainda em 
entidades socioassistenciais. Temos 
pontos de distribuição em pratica-
mente todas as regiões da cidade, 
porém os beneficiários têm se concen-
trado nos CRAS”, disse a secretária 
de Assistência Social do município, 
Izamara Amado de Moura.

O governo do Estado instituiu o 
programa Cartão Comida Boa para 
famílias em situação de vulnerabili-
dade comprarem produtos alimentícios 
durante a pandemia de coronavírus. 
Mais de um milhão de cestas devem 
ser adquiridas em todo o Paraná. 
Os beneficiários poderão usar o 
cartão nos mercados credenciados 
pela Secretaria da Agricultura e do 

Abastecimento (Seab). O programa 
é operacionalizado por meio de um 
voucher com QR Code, para reforçar a 
segurança. O valor de cada vale será 
R$ 50 e haverá mais duas recargas 
de crédito programadas, para compras 
nos próximos meses.

Além dos três CRAS, do Centro da 
Juventude e também do Centro POP – 
que são unidades de serviço público 
– os beneficiários do Comida Boa em 
Umuarama podem buscar os cartões 
nas igrejas Bola de Neve (Av. Olinda, 
1117), Comunidade do Reino (Av. da 
Estação, 2650), Assembleia de Deus 
(Rua Antônio Ostrenski, 3690), Igreja 
de Nosso Senhor Jesus Cristo (Rua 
Guadiana, 3555), O Brasil para Cristo 
(Av. Rio Grande do Norte, 3280) e 1ª 
Igreja Quadrangular de Umuarama (Rua 

Ministro Oliveira Salazar, 4337).
Ainda na 2ª Igreja Quadrangular 

(Rua Macapá, 3098, Jd. Colibri), 4ª 
Igreja Quadrangular (Rua Leonildo 
Stecca, 2598), Comunidade Batista 
Shalon (Rua Dr. Camargo, 4476), Uni-
versal do Reino de Deus (Av. Paraná, 
4720), Primeira Igreja Batista de 
Umuarama (Rua Inajá, 3653), e tam-
bém nas paróquias católicas Catedral 
do Divino Espírito Santo, São Vicente 
Pallotti e São José Operário.

Já as entidades assistenciais par-
ceiras na distribuição dos car tões 
são a Associação de Recuperação de 
Alcoólatras (ARA); Centro de Apoio e 
Integração Social Bem Viver; Guarda 
Mirim; Assistência Social Lar Betel e 
Associação Vida e Solidariedade, no 
Parque Industrial.

O governo do Estado instituiu o programa Cartão Comida Boa para famílias em situação de vulnerabilidade

ASSESSORIA-PMU
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