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Governador do 
Paraná e empresários 
discutem sobre 
retomada da economia
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Manobra da oposição retira de 
pauta renovação com a Sanepar

Membros da bancada de oposição na Câmara Municipal de Umuarama retiraram da 
pauta de votações os projetos de lei que tratam da renovação do contrato do Município 

com a Sanepar e da criação do Plano Municipal de Saneamento Básico. Para tanto, 
eles elaboraram projetos substitutivos que voltam ao início do trâmite no Poder Legis-
lativo, tendo que passar pelas comissões permanentes para que depois possam ser 

encaminhados a discussão em plenário novamente. l Pág. 8e9

PC cria mecanismos 
para conduzir as 
investigações contra 
a corrupção 

Prefeitura inicia 
construção de ponte 
na zona rural 
de Umuarama 

Videoconferência
A 7ª Subdivisão Policial de Umuarama já iniciou o treinamento 

com servidores para a implantação da Central de Flagrantes por 
Videoconferência. O sistema será interligado com as Subdivisões 

Policiais de Campo Mourão, Paranavaí e Cianorte. De acordo 
com o delegado-chefe de Umuarama, Osnildo Carneiro Lemes, 
a implantação da central vai agilizar e trabalho dos delegados 

em toda a região e a 7ª SDP foi escolhida pelo Departamento de 
Polícia Civil para fazer o gerenciamento. 
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Serviços essenciais
O presidente Jair Bolsonaro divulgou nova lista de áreas 
com permissão para trabalhar na pandemia do coronavírus, 
acrescentando academias e salões de beleza, cabeleireiros e 
barbearias. O ministro da Saúde, Nelson Teich não foi avisado 
sobre a medida do presidente. “É higiene, é vida”, afirmou 
Bolsonaro na portaria do Palácio da Alvorada. O presidente voltou 
a afirmar que é preciso cuidar paralelamente a “questão da vida 
com a questão da economia”. E insistiu: “Sem economia não tem 
vida, não tem material para hospitais, não tem transporte…”

Autonomia
A medida presidencial não força os governadores e prefeitos 
a abrirem os serviços incluídos na lista, porque o Supremo 
Tribunal Federal (STF) decidiu que Estados e municípios têm 
autonomia para determinar medidas de distanciamento social. 
Dá, contudo, argumentos aos gestores que quiserem abrir essas 
atividades em suas regiões. A decisão do STF estipula que o 
governo federal não pode “afastar unilateralmente” as decisões 
locais sobre ações de combate ao coronavírus.

“Coronavoucher” militar
O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR), disse 
que vai enviar aos ministros da Economia, Paulo Guedes, da 
Cidadania, Onyx Lorenzoni, e da Defesa, Fernando Azevedo e 
Silva, requerimento de informações cobrando detalhes sobre 
o cadastramento e recebimento por quase 190 mil militares 
da ativa do auxílio emergencial de R$ 600. O “coronavoucher” 
teria sido pago para 189.695 militares da ativa, totalizando uma 
despesa irregular de R$ 113.816.990,00. Entre as questões a serem 
levantadas, o deputado quer saber de onde, como e quando foram 
feitos os cadastros. Se foram feitos de equipamentos particulares 
dos militares ou por meio da estrutura dos quartéis.

Laços de amizade
O diretor-geral da Abin, 
Alexandre Ramagem, negou 
à PF, ser íntimo da família 
do presidente Bolsonaro. 
“O depoente [Ramagem] 
tem ciência de que goza 
da consideração, respeito 
e apreço da família do 
presidente Bolsonaro pelos 
trabalhos realizados e pela 
confiança do presidente da 
República no trabalho do 
depoente, mas não possui 
intimidade pessoal”, disse 
Ramagem, e acusou o ex-
ministro Sergio Moro de 
desqualificá-lo para assumir 
a direção-geral da PF. O 
diretor da Abin prestou 
depoimento, em Brasília, no 
inquérito que investiga uma 
possível interferência de 
Bolsonaro na PF.

Ideologia de 
gênero
O Presidente da República 
Jair Bolsonaro afirmou 
ontem (terça-feira, 12) que 
deve enviar em breve um 
“projeto federal com urgência 
constitucional” sobre ideologia 
de gênero. Durante um evento 
de hasteamento da Bandeira 
Nacional, com a participação 
de ministros, Bolsonaro ouviu 
o pedido de uma criança: 
“nós crianças não queremos 
a ideologia do gênero”. O 
grupo de crianças era tutelado 
pelo padre polonês Pedro 
Stepien, ativista antiaborto 
que costuma comparecer ao 
Palácio da Alvorada para fazer 
pedidos ao presidente – entre 
eles o fim do aborto e da lei de 
alienação parental.



03POLÍTICAUMUARAMA, 13 DE MAIO DE 2020

Governador e empresários 
discutem retomada da economia

Em videoconferência com repre-
sentantes do o grupo YPO (Young Pre-
sidents Organization), o governador 
Ratinho Jr (PSD) reafirmou que prevê 
uma retomada mais for te da ativi-
dade econômica no Estado a par tir 
de agosto depois do pico da Covid-
19. Ele lembrou que o Paraná não 
instituiu quarentena e que manteve 
a indústria e o agronegócio entre as 
atividades essenciais, com reflexos 
positivos na economia.

O funcionamento de setores produti-
vos, explicou ele, está sob toda a orien-
tação sanitária da Secretaria de Estado 
da Saúde. O YOP está presente em 
130 países e conta com 27 mil mem-
bros, com faturamento anual de US$ 9 
bilhões. No Paraná são 62 empresários 
que empregam 19 mil pessoas.

“A pandemia gerou novas perspec-
tivas em todo o mundo. É um cenário 
preocupante, estamos trabalhando 
com cautela. Mas o Paraná tem con-
seguido fazer um bom planejamento e 
está passando por esse momento de 
forma organizada”, disse o governador. 
“Estamos prudentes porque o vírus se 
propaga de forma muito rápida, mas 
a nossa indústria não parou, o setor 
de alimentos também não e os portos 
trabalharam full time”, afirmou.

O governador falou ainda sobre o 
pacote de auxílio social e de apoio 
aos empreendedores paranaenses 
que estão sentido os reflexos eco-
nômicos da pandemia. “Para aqueles 
que precisaram parar ou que tiveram 
perdas lançamos um pacote de cré-
dito de mais de R$ 1 bilhão para 
manutenção dos empregos”, disse.

Ratinho Junior demonstrou que 
mesmo com reflexos da pandemia, 
o Estado manteve operações impor-
tantes em funcionamento. Ele ressal-
tou que a Ferroeste (Estrada de Ferro 
Paraná Oeste S.A.) e a Por tos do 
Paraná fecharam abril com as maiores 
movimentações da história das compa-
nhias em apenas um mês, chegando a 
160 mil toneladas transportadas por 
ferrovias e 5,5 milhões de toneladas 
de cargas no setor portuário.

Saúde
O governador também apresentou as estratégias da saúde e disse que o Paraná tem se 

destacado entre aqueles que mantêm certa regularidade na curva de casos pelo volume 
de testes já realizados e a estruturação da nova Unidade de Apoio ao Diagnóstico Covid-19, 

com capacidade para alcançar 5,6 mil exames RT-PCR (padrão gold) por dia, além de 230 
mil testes rápidos distribuídos aos 399 municípios. Ele citou a contratação de 549 leitos de 
UTI exclusivos para pacientes do sistema público, a construção de três hospitais regionais 
(Guarapuava, Ivaiporã e Telêmaco Borba) e investimentos em novas estruturas nos hospi-
tais universitários de Cascavel, Maringá, Londrina e Ponta Grossa, formando uma rede de 

atendimento com capacidade de cobertura regionalizada.

Esse resultado, segundo o governo, 
é explicado pela regularidade das 
operações no corredor de exportação 
com apoio no campo e nas indústrias, 
além de caminhoneiros, servidores 
portuários e maquinistas dos trens. 
No acumulado dos quatro meses do 
ano, 11,8 milhões de toneladas de 
granéis sólidos foram movimentados 
em Paranaguá e Antonina, 17% a mais 
que o registrado no ano passado. O 
destaque é para a soja: 5,8 milhões 
de toneladas no quadrimestre.

Ele também explicou que o Estado 
planeja retomar a operação de voos 
regionais, além de dar velocidade a 
projetos como a nova ferrovia entre 
Paranaguá a Maracaju (MS) e do ramal 
ferroviário Cascavel a Foz do Iguaçu. O 
Estudo de Viabilidade Técnica, Econô-
mica, Ambiental e Jurídica (EVTEA-J) des-
sas obras vai começar ainda neste mês.

AQUECIMENTO ECONÔMICO
A expectativa é que essa acelera-

ção gradual no fim de 2020 e 2021 

aconteça de maneira integrada com 
novos programas sociais e a consoli-
dação do Descomplica (rural, empre-
sarial e na construção civil). O aque-
cimento econômico também passa 
pelos investimentos em infraestru-
tura e pelas concessões de quatro 
aeroportos (Curitiba, Foz do Iguaçu, 
Londrina e São José dos Pinhais, 
inclusive com a garantia da terceira 
pista), a nova licitação do Anel de 
Integração com 4,1 mil quilômetros 
e a segunda ponte entre o Brasil e o 
Paraguai em Foz do Iguaçu.

O governador afirmou que o Estado 
dispõe de R$ 600 milhões para serem 
investidos em obras nos municípios, 
e autorização legislativa para captar 
um empréstimo de R$ 1,6 bilhão 
para grandes obras. Além disso, nos 
próximos meses devem ser iniciados 
projetos que somam R$ 750 milhões 
oriundos dos acordos de leniência 
entre o Ministério Público Federal e 
concessionárias de rodovias.

O governador dispõe de R$ 600 milhões para investimentos nos municípios e autorização para captar empréstimo 
de R$ 1,6 bilhão para grandes obras

RODRIGO FELIX LEGAL/AEN
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Sexo ao nascer
O deputado Filipe Barros (PSL) 
apresentou projeto de lei 
que define o sexo biológico 
da criança ao nascer e não 
a outros significados de viés 
ideológico que a palavra 
costuma receber nas alas mais 
radicais da esquerda. Filipe 
Barros afirma que nas últimas 
décadas o termo “gênero” 
tem recebido significados 
múltiplos, provocando grandes 
confusões no campo legislativo 
e favorecido grupos de pressão 
hostis à instituição da família. 
“Convém especificá-lo de modo 
a não permitir que o mesmo 
seja usado de forma ambígua, 
deturpando os autênticos 
propósitos dos legisladores 
quando o invocam”.

Projeto-piloto
O Hospital Oswaldo Cruz, em 
Curitiba, iniciou o projeto-
piloto de testagem para covid-
19. Os testes serão realizados 
por meio de drive-thru, 
inicialmente aos profissionais 
de saúde e de segurança 
pública que apresentem 
sintomas. O teste realizado 
será o RT-PCR, considerado 
padrão ouro pela Organização 
Mundial da Saúde. O 
secretário Beto Preto (Saúde) 
diz que a ação amplia a 
cobertura de realização de 
exames aos profissionais que 
estão na linha de frente no 
combate ao coronavírus.

Enem
O deputado Aliel Machado 
(PSB) defende a suspensão 
das provas do Enem. “A 
Comissão Externa de 
Acompanhamento do 
Ministério da Educação 
manifesta-se publicamente 
contrária à posição de 
manter as datas do 
Enem em novembro. 
Cumprir o cronograma 
previamente definido, 
desconsiderando o grave 
cenário de crise, contribui 
para o aprofundamento de 
desigualdades já tão latentes 

no Brasil”, diz Aliel em nota 
assinada por mais seis 
deputados.

Enem II
Sem previsão para o retorno 
das aulas, o presidente da 
Andifes, João Carlos Salles 
Pires da Silva, defende 
também que o Inep considere 
adiar as provas do Enem. 
“Não podemos dissimular a 
gravidade da situação e simular 
normalidade. Sem dúvida 
alguma, seria irresponsável 
da nossa parte. Não podemos 
realizar um exame se a sua 
realização significar agravar 
desigualdades, deixar pessoas, 
abandonar pessoas, nesse 
momento. A Andifes não 
defenderia jamais isso”.

ICMS reduzido
O deputado Luiz Fernando 
Guerra (PSL) destaca a redução 
de 60% sobre os insumos da 
agricultura. “Apresentei um 
requerimento ao Estado, por 
meio da Secretaria da Fazenda, 
solicitei que o Convênio do 
Confaz, que possibilita a 
redução em 60% do ICMS 
sobre insumos na agricultura, 
fosse prorrogado. A medida foi 
acatada e permitiu extensão 
desta isenção até dezembro. 
A prorrogação representa um 
fôlego e merecido incentivo à 
continuidade da atividade do 
produtor rural”.

Cidade amiga
Itapejara d’Oeste está apta 
para ser certificada como 
Cidade Amiga do Idoso 
pela OMS. O trabalho pela 
certificação iniciou após um 
contato com a deputada 
Leandre Dal Ponte (PV). Há 
poucos dias, a prefeitura 
finalizou o cadastro junto à 
OMS e aguarda a validação 
do processo de certificação. 
Quando o resultado sair, 
Itapejara d’Oeste poderá ser o 
segundo município do Paraná, 
e um dos poucos no Brasil, 
certificado como Cidade 
Amiga do Idoso.

Uso dos recursos
contra a Covid-19

A  Sec r e ta r i a  de 
Estado da Saúde reali-
zou uma videoconferên-
cia com o Tribunal de 
Justiça do Paraná (TJPR) 
sobre o uso de R$ 56 
milhões para enfrenta-
mento da covid-19. Esse 
recurso é proveniente do 
Judiciário e do Ministério 
Público e foi repassado 
para o Fundo Estadual 
de Saúde. A videoconfe-
rência foi nesta segun-
da-feira (11).

 “Os recursos já estão 
sendo empregados no 
enfrentamento à pande-
mia com a aquisição e 
repasse de insumos e 
equipamentos de pro-
teção individual aos 
municípios do Paraná, 
destinados ao manejo 
clínico dos pacientes”, 
disse o diretor-executivo 
da Secretaria da Saúde, 
Geraldo Gentil Biesek.

O montante de mais 
de R$ 22,8 milhões de 
distribuição de valores 
será Fundo a Fundo para 
os 399 municípios do 
Paraná; R$ 7,3 milhões 
são para insumos e o res-
tante será utilizado para 
abastecer os hospitais 
de gestão da Secretaria 
da Saúde, também em 
insumos e EPIs, além do 
pagamento de diárias e 
honorários aos serviços 
contratados para atendi-
mento exclusivo Covid-19.

PACTUADA
Esta decisão foi pac-

tuada entre a Secretaria 

da Saúde e gestores 
municipais, represen-
tados pelo Conselho 
de Secretarias Muni-
c ipais de Saúde do 
Paraná (Cosems/PR) 
em reunião realizada 
na última semana com 
o presidente Car los 
Alber to de Andrade.

“Nosso objetivo é 
uma distribuição ade-
quada e justa des -
tes recursos. Sendo 
assim, prestamos con-
tas às instâncias que 
destinaram o recurso 
e também damos um 
retorno à sociedade 
sobre as ações que 
vêm sendo desenvol-
vidas no Estado. Ao 
final, todos os recursos 
destinados ao Fundo 
Estadual da Saúde por 
estas instituições terão 
a prestação de contas 
formalmente realiza-
das”, afirmou Biesek.

E le  exp l i cou que 
algumas decisões do 
Judiciário e do MP indi-
cavam quais os muni-
cípios, comarcas ou 
instituições deveriam 
ser atendidas pelos 
recursos a locados. 
“Isto será devidamente 
respeitado pelo gestor 
estadual”, finalizou.

Pa r t i c i p a r a m  d o 
encon t r o  v i r t ua l  o 
vice-presidente do TJ, 
Hamilton Schwar tz, sua 
equipe, e o assessor 
de gabinete do secre-
tário, César Neves.
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Governo fortalece a Polícia 
Civil no combate à corrupção

A Polícia Civil criou novos mecanis-
mos para a condução de investigações 
relacionadas à corrupção e lavagem 
de dinheiro. Foi criado um centro 
interno capaz de melhorar a capaci-
dade de extração, pesquisa e análise 
de dados. Além disso, a mudança 
assegura a atuação de uma equipe 
multidisciplinar, com policiais civis das 
áreas de investigação e inteligência, 
além de peritos criminais da Polícia 
Científica, entre outros.  

O decreto 4.596, de 6 de maio 
de 2020, publicado pelo governa-
dor Carlos Massa Ratinho Junior, 
também altera o nome da unidade 
especializada neste tipo de inves-
tigação. A antes denominada Divi-
são de Combate à Corrupção passa 
a se chamar Divisão Estadual de 
Combate à Corrupção.

“É um reforço importante no com-
bate à corrupção em nosso Estado 
e reforça a política de integração de 
forças. A Polícia Civil tem atuado com 
muita seriedade nessa área. O Paraná 
melhorou a sua metodologia a partir 
da autonomia que as forças de segu-
rança têm para atuar em prol da nossa 
sociedade”, disse Ratinho Jr.

Dentro da nova estrutura foi 
criado o Centro Integrado de 
Pesquisa e Análise de Dados, 
com atribuição para ser viços 

tecnológicos voltados à 
extração, processamento 
e análise de dados e 
documentos de interesse 
das investigações rela-
cionadas à corrupção.

O decreto prevê a 
atuação de policiais civis 
especializados em inte-
ligência, servidores que 
trabalham no Laboratório 
de Tecnologia de Combate 
à Lavagem de Dinheiro da 
Agência de Inteligência 
da Polícia Civil – e peritos 
criminais especializados em com-
putação e contabilidade forenses, 
designados pela Polícia Científica.

“É um importante avanço para 
a segurança pública estadual. São 
servidores capacitados, tanto da 
Polícia Civil, quanto da Polícia Cien-
tífica, atuando de forma integrada 
nas investigações de combate à cor-
rupção. Além disso, essa integração 
facilita a investigação, traz mais cele-
ridade e garante uma maior confiabi-
lidade no resultado final, diminuindo 
o número de pessoas com acesso 
aos sistemas confidenciais”, disse 
o secretário estadual da Segurança 
Pública, Romulo Marinho Soares.

Para o delegado-geral Silvio Jacob 
Rockembach, o decreto reafirma o 

propósito de fazer do Paraná um 
Estado inovador na área de segu-
rança pública. “A implantação da 
ferramenta coloca a Polícia Civil em 
outro patamar”, ressalta.

Rockembach acredita que, com 
recursos tecnológicos de última 
geração e equipes multidisciplinares 
compostas por policiais civis, peri-
tos criminais, auditores da Receita 
Estadual e da Controladoria Geral da 
União, as investigações de combate 
à corrupção e lavagem de dinheiro 
têm tudo para atingir nível de exce-
lência. “Tenho plena cer teza que 
este modelo que está sendo implan-
tado no Paraná servirá em breve de 
inspiração para as polícias civis de 
outros estados”, acrescenta.

DECRETO prevê atuação de servidores do Laboratório de Tecnologia de 
Combate à Lavagem de Dinheiro da Agência de Inteligência da Polícia Civil

AEN
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IAT faz fiscalização para 
impedir pesca predatória

Com a estiagem prolongada 
no Paraná, o nível de água dos 
rios está bem abaixo do normal. 
Em muitos locais apenas alguns 
filetes de água passam entre as 
pedras, que antes cavam submer-
sas. E os peixes estão ficando 
represados, se tornando alvos 
fáceis para os pescadores.

Para evitar a pesca predatória, o 
Instituto Água e Terra (IAT), o antigo 
IAP, está realizando operações de 
fiscalização. O trabalho acontece 
com base em denúncias recebidas 
pelo órgão estadual. No último final 
de semana os fiscais estiveram 
nas cidades de Alto Piquiri, Brasi-
lândia do Sul e Iporã. Conforme o 
chefe do escritório regional do IAT, 
Felipe Furquim, o objetivo é coibir 
a pesca predatória – proibida em 
todo o território Paranaense – e 
também a retirada de matrizes 
dos rios, o que futuramente pode 
provocar a escassez de peixes. O 
trabalho terá sequência, sem data 
para terminar. Furquim explica que 
o volume baixa da água faz com 
que os peixes quem represados. 

Autuados no 
rio 215
Na última sexta-feira (8), a Polícia 
Ambiental flagrou duas pessoas 
praticando pesca irregular no Rio 215, 
em Ivaté (48 km de Umuarama). A 
ação aconteceu durante um patrulha-
mento ambiental pela rodovia PR-182 
quando a equipe prestou apoio à 
guarnição de Ivaté que atendia a um 
acidente envolvendo um caminhão, 
próximo a ponte e visualizou duas 
pessoas praticando pesca. Os pes-
cadores usavam tarrafa de emalhar. 
Durante a abordagem foi constatado 
que os homens não possuíam licença 
para a pesca amadora. Os dois pesca-
dores foram notificados e multados.

O fato facilita a captura dos ani-
mais. No final de semana foram 
apreendidas diversas redes usadas 
por esses pescadores, que foram 
notificados. As abordagens acon-
teceram nos rios, em acampamen-
tos montados pelos pescadores e 
também aos veículos nas estradas. 

A Polícia Ambiental também está 
par ticipando deste trabalho. As 
pessoas podem fazer denúncias 
ao escritório regional do IAT em 
Umuarama através do telefone 
(44) 3623-2300 ou para a Polícia 
Ambiental (44) 3624-7630. (Cola-
boração OBemdito)

O trabalho foi realizado nas cidades de Alto Piquiri, Brasilândia do Sul e Iporã com base em denúncias

DIVULGAÇÃO

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 -0,06% 18,14 
Vale ON -0,57% 47,46 
ItauUnibanco PN -3,44% 21,61 
Bradesco PN -3,12% 17,10 
Minerva ON +7,06% 14,40 
Braskem PNA -7,29% 20,47

IBOVESPA: -1,51% 77.871 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 107,35
Libra est. 0,81
Euro 0,92
Peso arg. 67,46

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 5,8650 5,8660 +7,9%
PTAX  (BC) -0,4% 5,7717 5,7723 +6,4%
PARALELO +0,8% 4,7000 6,1300 +7,2%
TURISMO +0,8% 4,7000 6,1100 +7,2%
EURO 0,0% 6,2704 6,2716 +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 12/05

Iene R$ 0,0538
Libra est. R$ 7,10
Peso arg. R$ 0,09
R$1: 1134,43 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 12/05

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 12/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 107,50 10,8% 16,2%
SOJA Paranaguá 114,00 10,1% 14,6%
MILHO Cascavel 45,00 9,8% -7,2%

SOJA 849,25 -3,00 -1,7%
FARELO 288,60 2,30 -1,3%
MILHO 323,75 5,25 -2,4%
TRIGO 521,75 -3,00 -6,2%

SOJA 96,77 1,9% 11,4%
MILHO 40,25 2,4% -5,4%
TRIGO 59,47 0,0% 3,1%
BOI GORDO 182,37 0,3% -0,9%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 12/05 PR DIA 30d.

Em 12/05 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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Mais uma ponte rural 
está sendo construída pela 
Prefeitura de Umuarama, 
criando condições para 
uma importante ligação ao 
vizinho município de Xam-
brê, que permitirá reduzir o 
tráfego de caminhões que 
transportam a cana-de-açú-
car colhida na região até 
a unidade local da Usina 
Santa Terezinha. A ponte 
já está com as fundações 
implantadas e nos próximos 
dias será iniciada a constru-
ção das alas.

Devido a falta da pas-
sagem sobre o Ribeirão 
das Garças, afluente do 

Nova ponte

Córrego Baitira, a estrada é 
pouco utilizada atualmente, 
o que prejudica o desenvol-
vimento da região. “Com 
a nova opção esperamos 
movimentar aquele setor 
do município e reduzir o 
tráfego de caminhões da 
usina pelas rodovias, pois 
ficará mais fácil e rápido o 
acesso pela estrada rural”, 
disse o secretário municipal 
de Serviços Rodoviários, 
Mauro Liutti.

O secretário informou 
ainda que a ponte terá 13 
metros de extensão e que 
o investimento do município 
na obra é de R$ 425 mil.

A Escola Municipal Benjamin Constant, no distrito de Roberto Silveira, 
é uma das unidades educacionais que recebem melhorias, reformas e 
adequações. “Apesar das dificuldades impostas ao município e ao 
restante do país, por conta da pandemia, estamos conseguindo avançar 
com a maioria das obras e a educação é prioridade”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom. Em Roberto Silveira, o investimento é de R$ 284 mil 
238,09 e a empresa responsável é a Construtora Inova.

ESTA é a segunda pontem, de um conjunto de seis, que a Prefeitura constrói na 
zona rural, todas em concreto e com vigas padrão rodoviário

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Teste
O presidente Jair Bolsonaro 
liberou o ministro da 
Secretaria de Governo, 
general Luiz Eduardo 
Ramos, para negociar 
apoio dos partidos do 
Centrão (PSD, Progressistas, 
PL, Republicanos, DEM, 
MDB etc) para consolidar 
a governabilidade que 
até hoje não alcançou. 
Mas as apostas todas do 
núcleo palaciano estão no 
arquivamento da denúncia 
contra o presidente (caso 
Sergio Moro) pelas mãos 
do procurador-geral 
da República, Augusto 
Aras. Ninguém confia no 
Centrão. É o mesmo que, 
aliado de Dilma Rousseff, 
rifou-a em dois dias 
e fechou com Michel 
Temer para a derrocada 
da petista.

Tá feia...  
A situação anda tão 
complicada nas contas dos 
brasileiros que as dívidas 
de boletos de água e luz, 
necessidades básicas 
residenciais, cresceram 
18% em abril, aponta o 
Serasa.

...a coisa
A maioria dos devedores 
do Brasil, hoje, é mulher 
(50,78%) e a dívida 
acumulada, em média por 
pessoa, é de R$ 3.206,72.

Quepe
O Planalto cogita nomear 
um alto oficial para a 
Secretaria de Comunicação 
do Ministério da Saúde. 
Algo que não se vê ali 
desde o regime militar. 

Freio
A apuração do Índice de 
Atividade Industrial, da 
Associação Brasileira de 
Automação-GS1 Brasil, 
mostra que abril manteve a 
queda na intenção em lançar 
produtos: houve retração de 

14,5% na comparação com 
março. O acumulado do 
ano ficou - 25,7%.

Lado de lá
O presidente da Tanzânia, 
John Magufuli, que não 
adotou medidas restritiras 
de circulação, mandou a 
população rezar para se 
livrar do coronavírus.

Leitura na tela
O Diário de Pernambuco, 
de 194 anos, o mais antigo 
do Brasil, deixou de circular 
impresso, seguindo a 
tendência de vários jornais. 
Aponta crise gerada pelo 
coronavírus.

Trancados
Pesquisa Demanda indica 
que 71% dos brasileiros 
“querem rigor nas medidas 
de isolamento social para 
combate ao coronavírus”. Foi 
realizada de 18 a 21 de abril.

Se vira, motorista
A indústria automobilística 
no mundo - em especial 
no Brasil - acredita que 
os pneus um dia vão se 
ligar por vontade própria 
aos eixos dos carros. 
Constata-se que, de 
algumas décadas até hoje, 
o número de parafusos de 
fixação das rodas caiu de 
5 para 4, e agora carros 
populares já circulam com 
3. E tem a balela de que a 
liga é confiável. 

Esperança
Vem aí a Quina de São 
João, já liberada para 
aposta nas lotéricas da 
Caixa. Sorteio será 27 de 
junho e o prêmio, por 
baixo, de R$ 140 milhões. 
Boa sorte!
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Manobra da oposição retira de pauta renovação com Sanepar

Uma manobra administrativa ela-
borada por membros da bancada de 
oposição ao atual governo municipal 
na Câmara Municipal de Umuarama, 
retirou da pauta de votações o Proje-
to de Lei 108/2019, que autoriza o 
Poder Executivo a estabelecer com 
o Governo do Estado do Paraná a 
gestão associada para a prestação, 
planejamento, regulação e fiscaliza-
ção dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
em regime de compartilhamento de 
titularidade. O texto trata sobre a re-
novação do contrato com a Sanepar. 
Além deste, o Projeto de Lei de nú-
mero 109/2020l que institui o Pla-
no Municipal de Saneamento Básico 

também foi retirado da pauta da or-
dem do dia pela mesma manobra.

A previsão da bancada de situ-
ação era aprovar por cinco votos 
contra quatro, os dois projetos, 
em segundo turno de votação, na 
noite da segunda-feira (11), quan-
do foram colocados em pauta pela 
presidência da Casa.

SUBSTITUTIVOS
A manobra elaborada pelos 

vereadores Deybson Bitencourt, 
Jones Vivi, Ana Novais e Mateus 
Barreto, trata-se da apresentação 
de dois projetos substitutivos aos 
projetos 109/2019 e 108/2019. 
Sendo assim, os textos deverão 
retornar ao início da tramitação no 

Poder legislativo, tendo que pas-
sar pelo crivo de Comissões Parla-
mentares que se reúnem semanal-
mente. Depois serão novamente 
colocados em pauta para delibera-
ção em plenário em dois turnos, o 
que poderá levar as proposições a 
serem votadas em sua finalidade 
dentro de um mês, aproximada-
mente. “Um período de até quatro 
semanas de tramitação. Sendo 
que por duas semanas aproxima-
damente os projetos serão subme-
tidos ás comissões e depois em 
outras duas semanas sofrem deli-
beração em plenário durante duas 
sessões ordinárias seguidas”, ex-
plica Mateus Barreto.

O texto do projeto que trata 
da criação do Plano de Sanea-
mento sofreu alterações apre-
sentadas pelos vereadores da 
bancada de oposição que, se-
gundo o vereador Mateus Bar-
reto, deixaram-no mais comple-
to. ‘Nós substituímos o projeto 

Mudanças no Plano de Saneamento

Marco do Saneamento

‘Ao final do 
segundo tempo’
Os quatro vereadores da bancada 
de oposição tentaram, de algumas 
maneiras, impedir a votação dos 
projetos referentes à renovação de 
contrato com a Sanepar e à criação 
do Plano Municipal de Saneamento 
Básico. Eles pretendem estender 
a discussão até a instalação do 
Marco Regulatório do Saneamento, 
proposta que está em tramite no 
Senado Federal. Ações judiciais foram 
propostas pela base oposicionista 
no decorrer da última semana, mas 
não conseguiram, em tempo, impedir 
que os projetos fossem levados às 
discussões em plenário na noite da 
segunda-feira (11). Mandados de 
segurança foram impetrados contra 
a Prefeitura, mas não foram acatados 
pela Justiça, que por sua vez, também 
não deu por encerrada as análises 
dos projetos. A solução da oposição 
foi elaborar os textos substitutivos e 
apresenta-los durante a sessão, obri-
gando que retornassem às comissões 
parlamentares e ganhando tempo.

Mudanças na renovação 
com a Sanepar

por um todo, deixando ele mais 
completo e detalhado”, relata.

O parlamentar salienta que 
foi inclusa a questão que deve 
contemplar o saneamento bá-
sico envolvendo requisitos re-
ferentes à drenagem e manejo 
de águas pluviais, e de resíduos 

sólidos, além da garantia de 
revisão do plano a casa qua-
tro anos, bem como inseriu 
a par ticipação e exercício de 
controle social, que deverá ser 
feito através de um comitê de 
acompanhamento e dos Con-
selhos Municipais.

BANCADA de oposição conseguiu retirar da pauta ‘na última hora’, projetos do plano de Saneamento e da renovação de contrato com a Sanepar

ARQUIVO JORNAL TRIBUNA HOJE NEWS

Os objetivos do PL 4.162/2019 
são centralizar a regulação dos 
serviços de saneamento na esfe-
ra federal, instituir a obrigatorie-
dade de licitações e regionalizar 
a prestação a partir da monta-
gem de blocos de municípios.

A principal novidade é o fim dos 
contratos de programa, instrumen-
tos pelos quais os municípios trans-
ferem a execução dos seus serviços 
de saneamento para empresas pú-
blicas dos governos estaduais. Os 
contratos contêm regras de presta-
ção e tarifação, mas permitem que 
as estatais assumam os serviços 
sem concorrência. Em lugar deles, 
entrarão as licitações, envolvendo 
empresas públicas e privadas.

Para viabilizar economicamente 
a prestação para cidades meno-
res, mais isoladas ou mais pobres, 
o texto determina que os estados 

componham grupos de municípios, 
ou blocos, que contratarão os ser-
viços de forma coletiva. Municípios 
de um mesmo bloco não precisam 
ser vizinhos. A adesão é voluntária 
e uma cidade pode optar por não 
ingressar no bloco estabelecido 
para ela e licitar sozinha.

Pela proposta, a regulação do 
saneamento básico do Brasil fica-
rá a cargo da Agência Nacional de 
Águas (ANA). O projeto exige dos 
municípios e dos blocos de muni-
cípios que implementem planos de 
saneamento básico, e poderá ofe-
recer apoio técnico e ajuda finan-
ceira para essa tarefa.

O novo Marco Regulató-
rio do Saneamento Básico (PL 
4.162/2019), já analisado pela 
Câmara, pode ir a Plenário virtual 
para votação remota pelos senado-
res. Com o agravamento da crise 

provocada pela pandemia de Co-
vid-19, a matéria foi listada pela 
equipe econômica do governo en-
tre as que devem ter a tramitação 
acelerada no Congresso Nacional.

Atualmente, a proposta tramita 
na Comissão de Meio Ambiente 
(CMA), onde é relatada por Ales-
sandro Vieira (Cidadania-SE), que 
já sinalizou ajustes de redação 
para garantir que as novas regras 
não prejudiquem as cidades me-
nos desenvolvidas e os cidadãos 
com mais dificuldades de acesso 
ao tratamento sanitário.

As alterações na CMA não de-
vem afetar a decisão final do Sena-
do sobre o projeto original, evitando 
que o texto volte para análise dos 
deputados. Se a proposta não for le-
vada diretamente para votação em 
Plenário, ainda deve passar pela Co-
missão de Infraestrutura (CI).

O vereador Mateus Barreto 
ressalta que no texto da propo-
sição que se refere à renovação 
do contrato de prestação, plane-
jamento, regulação e fiscalização 
dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
com a Sanepar, ouve a retirada 
do trecho onde é garantida a en-
trega dos bens e direitos do mu-
nicípio à empresa prestadora do 
serviço. Além disso foi sugerida a 
dobra do valor de repasse ao fun-
do do meio ambiente que atual-
mente é de 2%, subindo para 4% 
da arrecadação, além da retirada 
da taxa mínima. Um dos pontos 
mais importantes nas alterações 

trata da redução do percentual 
cobrado do serviço de esgoto que 
atualmente é de 80% sobre o va-
lor do consumo de água em casa 
ponto instalado. O valor cai para 
40%, se o projeto substitutivo for 
aprovado. Também foi tirada a 
possibilidade da Sanepar embar-
gar poços artesianos dentro dos 
limites do município de Umuarama.

“Houveram outras alterações, 
mas estes foram os pontos prin-
cipais e que chamam mais aten-
ção, além de terem sido sobre 
eles que recebemos a maior 
quantidade de cobranças por alte-
rações por parte da população”, 
cita o parlamentar.
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O vereador Mateus Barreto 
ressalta que no texto da propo-
sição que se refere à renovação 
do contrato de prestação, plane-
jamento, regulação e fiscalização 
dos serviços de abastecimento 
de água e esgotamento sanitário 
com a Sanepar, ouve a retirada 
do trecho onde é garantida a en-
trega dos bens e direitos do mu-
nicípio à empresa prestadora do 
serviço. Além disso foi sugerida a 
dobra do valor de repasse ao fun-
do do meio ambiente que atual-
mente é de 2%, subindo para 4% 
da arrecadação, além da retirada 
da taxa mínima. Um dos pontos 
mais importantes nas alterações 

trata da redução do percentual 
cobrado do serviço de esgoto que 
atualmente é de 80% sobre o va-
lor do consumo de água em casa 
ponto instalado. O valor cai para 
40%, se o projeto substitutivo for 
aprovado. Também foi tirada a 
possibilidade da Sanepar embar-
gar poços artesianos dentro dos 
limites do município de Umuarama.

“Houveram outras alterações, 
mas estes foram os pontos prin-
cipais e que chamam mais aten-
ção, além de terem sido sobre 
eles que recebemos a maior 
quantidade de cobranças por alte-
rações por parte da população”, 
cita o parlamentar.
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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

Falsidade
ideológica

Um homem de 37 anos, procu-
rado por roubo e tráfico de drogas, 
foi preso na madrugada da terça-
-feira (12), em Umuarama e condu-
zido á 7ª Subdivisão Policial (SDP). 
O suspeito transitava pela rua Pero-
bal quando foi abordado por uma 
equipe da Polícia Militar e, durante 
averiguação, apresentou documen-
tos falsos. Foram descobertas dife-
renças nos dados durante a con-
sulta do documento feita junto ao 
sistema de informações da polícia. 
O nome verdadeiro do suspeito foi 
descoberto e confirmado que ele 
era procurado pela Justiça.

Um homem de 35 anos foi 
vítima de um esfaqueamento na 
tarde de ontem (12), em Douradina 
(. Ele foi transferido de helicóptero 
para um hospital em Umuarama. 

De acordo com a Polícia Militar, 
a vítima teria recebido três perfura-
ções de faca, quando passava na 
Rua Deputado Antonio Lustosa.

O homem recebeu os primeiros 
socorros no Pronto Atendimento de 
Douradina. Devido a gravidade dos 
ferimentos o SAMU foi acionado e 
após ser estabilizado a vítima foi 
levada de helicóptero para um hos-
pital de Umuarama. 

A Polícia Militar faz buscas 
para tentar localizar o autor do 
fato. O caso também será inves-
tigado pela Polícia Civil.

Esfaqueado

EXTRAVIO DE ALVARÁ
JESSICA SUYANE DA SILVA 
CRESPILHO, inscrita sob nº CNPJ 
11.811.263/0001-05, estabe-
lecido na Av. Presidente Castelo 
Branco, 4135, Zona I, CEP 87501-
170, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 28.855. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Um grande plano está prestes a ser realizado, mas você vai ter que 
ter paciência para vencer. Você realmente precisa começar a cuidar 
mais do seu estilo de vida. Você não está dormindo o suficiente!

Touro 21/04 a 20/05
As conversas que você terá hoje serão muito agradáveis. Você 
vai desfrutar de cuidar dos outros e será recompensado por 
isso. Não se jogue de cabeça em todas as tarefas gigantescas, 
controle seus impulsos.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu bom humor hoje será primordial, você se sentirá como um 
peixe na água. Você faz muito pelos outros e não o suficiente para 
você mesmo! Uma visita a um hotel seria uma pausa bem-vinda.

Câncer 21/06 a 21/07
Você está bem no meio da ação, o que é revigorante. Você 
ainda vai ter que fazer uma pausa eventualmente. Você não tem 
motivação para cuidar de si mesmo, uma tendência ao excesso 
pode ameaçar a sua saúde.

Leão 22/07 a 22/08
Não force as pessoas próximas a você a dar o seu consen-
timento. Você pode encontrar outros argumentos, seja você 
mesmo. Você precisa prestar atenção em seus níveis de ener-
gia. Tenha cuidado se tiver tarefas árduas para fazer e preste 
atenção para não fazer movimentos em falso.

Virgem 23/08 a 22/09
Outras pessoas vão ver que você está sendo mais sério do que 
o habitual, elas admiram isso. Você precisa beber mais água e 
mover o corpo para obter a sua energia de volta, isso vai ajudar 
a limpar sua mente também.

Libra 23/09 a 22/10
É muito bom ter boas ideias, mas você tem que concretizá-las! 
Isso vai lhe trazer uma satisfação imensa. Você está nervoso e 
sua vulnerabilidade emocional vai torná-lo muito sensível. Você 
precisa de um descanso de verdade.

Escorpião 23/10 a 21/11
Falar com as pessoas próximas lhe trará paz. Você vai tratar o 
dia como uma oportunidade fabulosa e ele vai se transformar 
em uma. Não inicie tarefas grandes. Você deve recarregar suas 
baterias em primeiro lugar.

Sagitário 22/11 a 22/12
Você tem um senso de humor determinado e não será intimidado 
por ninguém. Você corre risco de parecer demasiado egocên-
trico. Você precisa relaxar e diminuir o ritmo de suas ideias.

Capricórnio 22/12 a 20/01
As mudanças que acontecem em torno de relacionamento serão 
positivas para o seu bem-estar interior - a amizade fortalece. 
Você precisa fazer algum exercício para trabalhar as articulações 
e os músculos! Reserve um tempo para você mesmo.

Aquário 21/01 a 19/02
Você precisa pensar muito bem antes de se lançar em 
qualquer coisa - e tente manter a calma para tomar a 
decisão certa. A sua vida está equilibrada em geral e você 
sabe separar os sonhos da realidade. O que está faltando 
é um pouco de exercício!

Peixes 20/02 a 20/03
A sorte está do seu lado para remover uma preocupação que 
você tem desde o mês passado. O ritmo atual está levando você 
fazer coisas demais. Você deve pensar em relaxar totalmente 
quando finalmente tiver chance.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 4

ASA
FUSELAGEM

PINACOTECA
TCANINOS

VARARETC
SAIRFACETA

DNCRFOR
MESTRECUCA

SOUTONO
ICZAEX
VIADAREI

VACILAARC
EALARVA

TRIPUDIAR
GLOBALOSA

Estrutura
de reves-
timento
do avião

Coletivo
de quadros

Passar de
um lado a

outro

Alugada
(a embar-

cação)

Superfície
de pedra
preciosa

Chefe de
cozinha
(pop.)

Recipien-
te para

servir chá
ou café

Cópia
válida de
um docu-

mento

Um dos
Três 

Porquinhos
(Lit. inf.)

(?)-book,
livro 

eletrônico
(Inform.)

Arruda e
alecrim

Hesita;
oscila 

Humilhar
os derro-

tados

Thiago La-
cerda: atuou
em "Orgulho 

e Paixão" 

Ingmar
Bergman,
cineasta

Fase do
inseto

Referente
a toda
a Terra

Sufixo
presente

em "sabo-
rosa"

Ainda, em
espanhol

Durex

Relativos
a cão 

Filtram o
sangue

Enxugar 

Puxar 
(a arma)

Concorda
em

Para, em
inglês

Joana d’(?),
heroína
Ladeira
(abrev.)

Esse
A estação
das folhas

secas

Profissional que 
oferece serviços para

enterros 
Sílaba de "longe"

Fenômeno
de reflexão 

sonora

Objeto 
requisitado
em bailes
à fantasia

Símbolo
cristão

Consoantes
de "caro"

A ti
(Gram.)
Resto de

um tronco

Deixar o
local 

A letra 
da mão

Ofertarei 
Bairro
boêmio
carioca

3/aún — for. 6/cícero — vacila. 9/tripudiar. 10/mestre-cuca.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni
“Muitos permanecem 

enredados numa 
relação conjugal por-
que querem poupar 
o outro da dor do 
abandono. Por trás 

disso está o medo da 
dor do próprio aban-
dono, assim como 
a ilusão infantil de 
poupar os pais de 
uma dor na alma. “  

Franz Ruppert

LIVE
Nesta quarta-feira (13) tem o primeiro painel com Líderes do 
Paraná, no projeto ARTICULAÇÃO, com a participação do Vice-
-Governador Darci Piana, o Presidente da FIEP Carlos Valter e o 
Superintendente do SEBRAE/PR Vítor Tioqueta. A transmissão 

será no you tube, às 9h e o convite é do SEBRAE. 

PORTRAIT
 Stefanie Zanon é destaque na coluna de hoje -,  ela que foi eleita a 
Miss Londrina Terra 2019;  Miss Paraná Terra 2019 ; Miss Brasil Global 

Tourism 2019  -, e 4ª colocada no Concurso Internacional, realizado ano 
passad na China.  A produção/direção de moda é de Donatto dos Anjos, 
e e foto do fotógrafo Londrinense Fer Stein, que além de muito talen-
toso mostra - se antenado e dentro de tudo que acontece no mundo da 

moda e mídias sociais.

FER  STEIN

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os leitores 

da coluna -, Deusi Costa, Juliana Buch, Edílson 
Magrinelli, Rosana Teixeira de Oliveira a E Ana 
Cristine Dias Correa. Da coluna: felicidades.

Cannabis
É do Paraná o primeiro laboratório a produzir ex-
trato de canabidiol no Brasil. O Prati-Donaduzzi, 
de Toledo, sai na frente, graças à parceria que fez 
com cientistas da Faculdade de Medicina da USP, 
que há décadas pesquisam possíveis aplicações 

farmacêuticas para compostos derivados da 
planta Cannabis sativa, a maconha. Liberado pela 
Anvisa, o produto já está  nas farmácias, mas só 

pode ser adquirido com receita médica.
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PODER
“Alguém já disse que a fé é a alavanca 
que move a mão de Deus. Não gosto 
disso. Sugere que Deus está imóvel, 

impassível e indiferente ao mundo e ao 
sofrimento humano. E também dá a im-
pressão de que a mão de Deus pode ser 
direcionada para fazer aquilo que o su-
plicante fiel deseja. A Bíblia nos oferece 
outra perspectiva da fé. “Se um irmão 
ou irmã estiver necessitando de roupas 

e do alimento de cada dia e um de 
vocês lhe disser: ‘Vá em paz, aqueça-se 
e alimente-se até satisfazer-se’, sem po-
rém lhe dar nada, de que adianta isso?”, 
pergunta o apóstolo Tiago, estabelecen-
do o critério que distingue a fé viva da 
fé morta. É nesse contexto que afirma 
que “a fé sem obras é morta”. Nesse 

caso, a fé não é a alavanca que move 
a mão de Deus, é o poder que move as 
mãos de quem crê. Quem tem fé, tem 

obras: ações concretas de solidariedade, 
generosidade e justiça.” 

(Ed Rene Kivitz)

Hora de avivar a sensibilidade!

Assisti nas redes sociais à mensagem do reitor 
da Unipar, Carlos Eduardo Garcia, dirigida aos 
alunos e suas famílias. Como um bom orador 

que é, transmite de forma séria e responsável o 
recado nesta hora de muita dor e preocupação 
com os novos rumos de nossas vidas. Resumi-

damente, o Reitor fala do esforço da Unipar em 
manter as aulas para não prejudicar o ano leti-
vo. Respeitando todas as normas do Ministério 
da Educação, isso está acontecendo a contento, 
porque, segundo o Reitor, a Unipar investiu e 
continua investindo alto em tecnologias digi-

tais super modernas e capacitação contínua dos 
professores. Para ele, a crise deve despertar em 
nós “o que temos de melhor, que é traduzido em 
empatia e compaixão nas necessidades mútuas”. 
Concordamos: sensibilidade é tudo nesta hora!

ARQUIVO UNIPAR
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7ª SDP implanta central de 
flagrantes por videoconferência

A 7ª Subdivisão Policial (SDP) de 
Umuarama já iniciou o treinamento 
com servidores para a implanta-
ção da Central de Flagrantes por 
Videoconferência. O sistema será 
interligado com as Subdivisões Poli-
ciais de Campo Mourão, Paranavaí 
e Cianorte.

De acordo com o delegado chefe 
de Umuarama, Osnildo Carneiro 
Lemes, a implantação da central 
vai agilizar e trabalho dos delega-
dos em toda a região e a 7ª SDP 
foi Umuarama foi escolhida pelo 
Departamento de Polícia civil para 
‘encabeçar’ o gerenciamento.

PROJETO JÁ EXISTE NO PR
Até o final de 2019 a Secreta-

ria de segurança Pública do Paraná 
havia implantado centrais nas sub-
divisões policiais de Cascavel, Fran-
cisco Beltrão, Guarapuava, Laranjei-
ras do Sul, Paranaguá, Pato Branco e 
de Ponta Grossa, cobrindo uma área 
compreendida por 98 municípios.

Os resultados impactam tanto 
na PCPR, com a liberação de poli-
ciais civis para se dedicarem às ati-
vidades de investigação, quanto às 
demais forças de segurança, pois o 
tempo de permanência dos agentes 
nas delegacias para conclusão dos 
procedimentos de flagrantes é redu-
zido consideravelmente.

“Há cerca de 2 meses estamos 
com o projeto em andamento, corri-
gindo falhas e treinando o pessoal 
da 7ª SDP, a intenção de agilizar o 
trabalho de polícia judiciária”, ressal-
tando que em Umuarama no próximo 
dia 18 o sistema já começa a operar 
nas 9 comarcas que fazem parte da 
área de compreensão da 7ª SDP.

PLANTONISTAS
Os procedimentos das prisões 

em flagrante das delegacias locais 
passam a ser feitos através de 
videoconferência, por uma equipe 
plantonista lotada na sede de cada 

subdivisão. Um delegado e um 
escrivão são escalados para fazer 
o plantão diário para cada uma 
das regiões. “Com o pleno funcio-
namento do sistema nestas quatro 
subdivisões do noroeste, pode acon-
tecer de um preso em flagrante em 
Umuarama ser autuado por um dele-
gado de Campo Mourão. Já inquérito 
continuará ‘correndo’ na comarca de 
origem do flagrante”, explica Osnildo.

O sistema de webconferência 
implantado pela Celepar conti-
nuará a ser utilizado junto com o 
aplicativo OBS Studio, baixado para 
gravar as oitivas, que deixarão de 
ser digitalizadas e terão somente 
o vídeo com os depoimentos dos 
envolvidos. “Um policial militar que 
realiza a apreensão de drogas, 
será ouvido e apresentará o pro-
duto apreendido no vídeo”, salienta 
o delegado chefe de Umuarama.

Acesso online
Os benefícios vão além do trabalho da Polícia Civil, já que o Poder Judiciário e 

o Ministério Público têm acesso online e imediato ao material. Isso contribui com 
a qualidade das peças e com a velocidade com que serão analisadas pela justiça. 

Além de poupar dinheiro e permitir que os policiais civis se dediquem às investiga-
ções, pois não há a necessidade de deslocar viaturas e agentes, que antes tinham 

de levar os procedimentos em papel até o fórum.

DELEGADOS Osnildo Lemes e Gabriel Meneses com PMs, GMs e Patrulheiros Rodoviários em reunião para 
explicação do novo sistema

DIVULGAÇÃO
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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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