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UMUARAMA

Maioria na Câmara 
aprova as contas de 
2018 do prefeito
Celso Pozzobom 
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MP encontra irregularidades 
no contrato com a Sanepar 

Uma ação de intervenção movida por um vereador de Umuarama no Ministério Público levou 
a Promotoria de Justiça a recomendar à presidência da Câmara que não coloque novamente 

em pauta o projeto de lei que autoriza o Município a renovar o contrato com a Sanepar. O 
mesmo aconteceu em referência ao projeto de lei que cria o Plano Municipal de Saneamento 

Básico. A ação abre prazo para que as irregularidades sejam sanadas.

Secretaria de Saúde de 
Umuarama confirma 
mais dois casos 
de coronavírus 

Smel auxilia setores da 
cidade em ações no 
combate à dengue e 
à covid-19 

l Pág. 10

Solidariedade
Um QG foi montado no 6º Subgrupamento de Bombeiros para 

receber doações da campanha encabeçada pela primeira-
dama do Paraná, Luciana Saito Massa. A estimativa é arrecadar 

alimentos suficientes para mais de 160 mil cestas básicas até 
23 de maio, que vão beneficiar mais de 480 mil pessoas em 

todo o Estado. A campanha está sendo operacionalizada pelas 
instituições participantes em parceria com a Superintendência 

Geral de Ação Solidária do governo do Estado. 
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Resultados não divulgados até o fechamento da edição
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Pronampe
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que cria o Programa 
Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe). A Lei nº 13.999/2020, que abre crédito 
especial no valor de R$ 15,9 bilhões objetiva a garantia de 
recursos para os pequenos negócios e manter empregos 
durante a pandemia do novo coronavírus no país. A lei foi 
sancionada com quatro vetos. Micro e pequenos empresários 
poderão pedir empréstimos de valor correspondente a até 30% 
de sua receita bruta obtida em 2019.

Toque de recolher e multa
A Prefeitura de Maringá anunciou que irá retomar o toque de 
recolher e irá estabelecer multa pelo não uso de máscaras. O 
toque de recolher vai valer das 23h às 5h e os infratores terão 
que pagar multa de R$ 200 e ainda podem ser processados 
criminalmente. Todavia, estão isentos das sanções e os 
profissionais e servidores das áreas de saúde, segurança e 
serviços essenciais. Também não será permitido que bares 
e restaurantes posicionem mesas e cadeiras nas calçadas, 
além de promoverem música ao vivo. O consumo de bebidas 
na frente de mercados, distribuidoras de bebidas, postos de 
combustíveis e lojas de conveniência também está proibido.

Sem recesso
Davi Alcolumbre, decidiu suspender o recesso parlamentar, 
que ocorreria de 17 a 31 de julho. A decisão foi anunciada 
após reunião de líderes e o motivo é a pandemia do novo 
coronavírus (covid-19). Alcolumbre decidiu também não pautar 
a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) antes desse 
período. De acordo com a Constituição, o Congresso Nacional, 
deputados e senadores, em sessão conjunta, precisam aprovar 
a LDO antes de entrarem em recesso. Dessa forma, o recesso 
está condicionado à aprovação da LDO.

Centrão com o FNDE
O assessor do PL na Câmara 
os Deputados, Garigham 
Amarante Pinto, foi nomeado 
para a Diretoria de Ações 
Educacionais do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). Neste 
mês, essa é a terceira indicação 
política do Centrão aceita por 
Bolsonaro em troca de apoio 
no parlamento. Desde o início 
do toma lá dá cá, o FNDE 
passou a ser um dos espaços 
da administração federal 
mais cobiçados pelo Centrão. 
Responsável pela execução 
de políticas educacionais do 
Ministério da Educação, o órgão 
tem um orçamento de R$ 54 
bilhões para este ano.

Presidência do FNDE
Está em discussão a entrega 
da presidência do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE) a alguma 
das siglas de centro. O partido 
favorito para tomar o controle 
do fundo é o PP, presidido pelo 
senador Ciro Nogueira (PI), 
que já conseguiu emplacar 
no governo federal o nome 
de Fernando Marcondes de 
Araújo Leão para comandar 
o Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (Dnocs). 
Como reflexo da negociação, 
recentemente, Bolsonaro 
escolheu o deputado Evair 
Vieira de Melo (PP-ES) para 
exercer a função de vice-líder 
do governo na Câmara.
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Umuarama na campanha 
da Alep por cestas básicas

A Assembleia Legislativa do 
Paraná se soma ao Governo do 
Estado numa ação solidária de apoio 
às famílias paranaenses afetadas 
pelas consequências da pandemia 
do coronavírus. A Campanha Cesta 
Solidária Paraná tem como objetivo 
mobilizar os servidores públicos de 
todo o estado na arrecadação de ali-
mentos da cesta básica que serão 
distribuídos para famílias em vulne-
rabilidade. A ideia foi apresentada ao 
presidente da Alep, deputado Ademar 
Traiano (PSDB), pela primeira dama 
do estado, Luciana Saito Massa, que 
coordena a campanha. A estimativa 
é conseguir arrecadar alimentos sufi-
cientes para mais de 160 mil cestas 
básicas, o que pode beneficiar mais 
de 480 mil pessoas. A campanha 
será operacionalizada pelas institui-
ções participantes em parceria com 
a Superintendência Geral de Ação 
Solidária do Governo do Estado, 
que entre os dias 18 e 23 de maio 
fará a recepção das doações atra-
vés de um sistema de drive-thru em 

Justiça mantém nomeação de diretor-geral da Polícia Federal
O juiz federal Francisco Alexandre 

Ribeiro, da 8ª Vara Federa Cível de 
Brasília, negou um pedido em ação 
popular para que fosse anulada a 
nomeação do delegado Rolando de 
Souza, como diretor-geral da Polí-
cia Federal (PF). A suspensão da 
nomeação havia sido pedida pelo 
advogado Rubens Alber to Gatti 
Nunes, que coordena o grupo Movi-
mento Brasil Livre (MBL).

Rolando de Souza foi nomeado 
e empossado em 4 de maio, após 
o ministro Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF) ter 
anulado a nomeação de Alexandre 
Ramagem, atual diretor-geral da 
Agência Brasileira de Inteligência 
(Abin), para o cargo.

Moraes impediu a posse de 

Ramagem após o então ministro 
da Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, ter pedido demis-
são alegando inter ferência polí-
tica na PF por par te do presidente 
Jair Bolsonaro, a quem compete 
nomear o diretor-geral.

Para o MBL, a nomeação de 
Rolando de Souza, que trabalhava 
com Ramagem na Abin, foi um meio 
encontrado pelo governo para bur-
lar a decisão do Supremo, o que 
foi negado pela Advocacia-Geral da 
União (AGU) na ação popular.  

Ao não anular a nomeação de 
Rolando de Souza, o juiz federal 
Francisco Alexandre Ribeiro reco-
nheceu a “gravidade da denúncia” 
feita por Moro, cujas alegações jus-
tificaram a anulação da nomeação 

de Ramagem e a abertura de inqué-
rito no Supremo.

O magistrado afirmou, porém, 
que não poderia estender a Rolando 
de Souza as suspeitas que recaem 
sobre Alexandre Ramagem, “como 
se fosse possível presumir que 
ambos seriam cúmplices de alguma 
empreitada ilícita ou criminosa, ainda 
em estágio inicial de apuração”.

Entendimento em contrário 
resultaria na “colocação sob sus-
peição de todo e qualquer dele-
gado que viesse a ser nomeado 
pelo Presidente da República”, 
acrescentou o juiz federal. Para 
ele, uma nova suspensão anula-
ria, indevidamente, a competência 
presidencial de nomear o diretor-
-geral da PF.

diversas cidades, incluindo Umua-
rama. O local exato da arrecadação 

na Capital da Amizade é no quartel 
do Corpo de Bombeiros.

6º Subgrupamento de Bombeiros é o QG da campanha em Umuarama

ALEX MIRANDA
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As contas do Poder 
Executivo de Umuarama, 
referentes ao ano de 2018 
foram apreciadas em ses-
são ordinária na segunda-
-feira (18) juntamente com 
outros quatro projetos. Dois 
deles são de autoria do 
chefe do Executivo e dois 
de parlamentares.

A primeira matéria em 
apreciação foi a que delibe-
rava quanto às contas do 
Executivo, através do Pro-
jeto de Decreto Legislativo 
Nº 03/2020, o qual foi apro-
vado com três votos contrá-
rios em primeira discussão.

Entre as competên-
cias das Câmaras Muni-
cipais, consiste a análise 
e deliberação acerca das 
contas efetivadas, após 
terem recebido pareceres 
do Tribunal de Contas do 
Estado, conforme o ar tigo 
31 da Constituição Fede-
ral, onde há a determina-
ção de que “A fiscalização 
do Município será exercida 

Pedido de vistas
Já o Projeto de Lei 046/2019, que previa a alteração da 

redação do inciso VI, do artigo 6º da Lei nº 2.198 de 12 de 
maio de 1999, referente ao prazo de vida útil dos veículos do 
transporte coletivo de passageiros no município teve pedido 

de vistas de 30 dias aprovado, o que impossibilitou sua votação 
em primeiro turno. Ainda em pauta, dois Projetos de Decretos 
Legislativos: 92/2019 e 93/2019, ambos do vereador Ronaldo 

Cruz Cardoso denominando vias públicas no município que, em 
votação, foram aprovados por unanimidade.

pelo Poder Legislativo 
Municipal, mediante con-
trole externo, e pelos siste-
mas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal, 
na forma da lei”.

COMPRA DE 279 
TERRENOS

O texto posteriormente 
em apreciação no plená-
rio, foi o Projeto de Lei 
015/2020, em segundo 
turno de discussão na 
Casa Legislativa. A propo-
sição autoriza o prefeito 
Celso Pozzobom a realizar 
aquisição onerosa (com-
pra) de 279 lotes locali-
zados nos loteamentos 
denominados Residencial 
Itália II e III.

Em sua mensagem ao 
Legislativo, o prefeito res-
salta que a destinação será 
para a construção de casas 
populares no Município. A 
proposta recebeu aprovação 
com três votos contrários e 
foi encaminhada para a san-
ção do prefeito.

VEREADORES aprovaram contas do prefeito Pozzobom e a compra de 
279 terrenos

ASSESSORIA

Teste em massa
O governador Ratinho 
Junior confirmou que o 
Paraná iniciou nesta semana 
a testagem em massa da 
população como estratégia 
de combate à covid-19. A 
ideia é chegar aos 5 mil testes 
até o fim desta semana e 
ampliar gradativamente o 
processamento dos exames. 
A estimativa da Secretaria 
Estadual da Saúde é de 
que, em um mês, o Paraná 
terá capacidade para fazer 
cerca de 40 mil diagnósticos 
semanais. A meta é chegar a 
200 mil pessoas testadas nos 
próximos meses. 

Tarifa social
O presidente Claudio Stabile 
adiantou que a Sanepar vai 
dobrar o número de famílias 
incluídas na tarifa social. 
Atualmente, a Sanepar já 
atende 184 mil famílias pela 
tarifa que isenta o pagamento 
da conta de água e esgoto.

WhatsApp
O STF deve julgar hoje duas 
ações que contestam a 
validade de decisões judiciais 
que determinaram o bloqueio 
do aplicativo WhatsApp em 
todo o País. A decisão deverá 
esclarecer se a Justiça pode 
impedir o funcionamento 
temporário do aplicativo 
devido à recusa de entrega 
de informações de usuários 
investigados por diversos 
crimes. Em todo o País, 
magistrados determinam a 
quebra de sigilo de usuários 
que são investigados e obrigam 
o Facebook, que é proprietário 
do aplicativo, a repassar os 
dados das conversas com 
outros usuários à Justiça.

Leitos do oeste
Foz do Iguaçu é a cidade do 
oeste com o maior número 
de leitos disponíveis para 
covid-19 pelo SUS. São 17 
leitos disponíveis, dos quais 

Contas aprovadas
cinco estão ocupados. A 9º 
Regional de Saúde atende, 
além de Foz, Itaipulândia, 
Matelândia, Medianeira, 
Missal, Ramilândia, Santa 
Terezinha de Itaipu, 
São Miguel do Iguaçu e 
Serranópolis do Iguaçu.

Casas
Uma parceria de R$ 1 milhão 
entre Itaipu e prefeitura 
tornou possível a entrega 
de 20 casas a agentes 
ecológicos de Cascavel. 
A binacional custeou 
100% da construção e o 
Município investiu outros 
R$ 388.067,76 em obras 
complementares, além de 
disponibilizar o terreno.

Há vagas
A C.Vale espera inaugurar ainda 
este ano um hipermercado 
em Assis Chateaubriand. Estão 
sendo investidos R$ 49 milhões 
no empreendimento. A obra 
de 22.600 metros quadrados já 
chegou a 70% e terá ainda um 
restaurante com 1.085 metros 
quadrados capaz de atender 
678 pessoas. A cooperativa vai 
abrir 220 vagas de empregos.

Repasse
A Cotriguaçu, através da 
Amop, repassou R$ 1 milhão 
ao Hospital Universitário 
do Oeste do Paraná para 
compra de equipamentos.

Investimentos
“Estamos investindo mais de 
R$ 50 milhões nas unidades 
da cooperativa e, para dar 
segurança ao cooperado e ao 
colaborador, preparando um 
protocolo de recebimento tendo 
em vista a prevenção da covid-
19. Estamos tomando todo o 
cuidado para preservar a saúde 
tanto de cooperados como de 
colaboradores que vão atuar 
na entrega e no recebimento 
desta safra de milho de 
inverno” - do presidente da 
Copacol, Valter Pitol.
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Mais duas pessoas testam 
positivo para coronavírus
A Secretaria de Saúde do muni-

cípio registrou ontem (terça-feira, 
19),mais dois casos confirmados 
de coronavírus em Umuarama. 
Uma delas é mulher e o segundo 
caso, é novamente de uma criança. 
Um bebê de um ano e sete meses. 
A mulher é a avó do bebê. A mulher 
é uma dona de casa de 42 anos, 
residente em Umuarama.

Com estes dois novos casos, o 
número de pacientes confirmados 
com a covid-19, subiu para 18.

A saúde municipal ainda 
investiga como se deu a conta-
minação, mas tudo indica que 

Compra de veículos pelo Estado será tema de videoconferência
A Secretaria de Estado da Admi-

nistração e da Previdência promove 
hoje (20), às 9h30, audiência 
pública voltada a interessados 
em participar do registro de pre-
ços para fornecimento de veículos 
ao Estado. O encontro será por 
videoconferência.

O esclarecimento de dúvidas 
sobre os critérios técnicos adota-
dos para participação em licitações 
de grande porte promovidas pelo 
Departamento de Logística para 
Contratações Públicas (Decon) 
busca ampliar a competitividade 
nos futuros certames.

Qualquer pessoa física ou jurí-
dica pode participar da audiência. 
Para se inscrever, envie até às 18h 
desta terça-feira (19) um e-mail 
para deconplaneja@seap.pr.gov.br.

A audiência terá a presença de 
técnicos das Secretarias estaduais 
da Segurança Pública, da Saúde, 
da Agricultura e do Abastecimento, 
do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas e Seap-Deto para 

seja por contato com um familiar 
que testou positivo para o vírus, 
já que todos residem na mesma 
casa. A Assessoria de comunica-
ção (Secom) da Prefeitura Muni-
cipal ressalta que os quadros de 
saúde da mulher e do bebê são 
estáveis e eles permanecem 
em isolamento domiciliar, sob 
monitoramento do Centro de 
Operações de Enfrentamento à 
Covid-10 (COE).

No boletim epidemiológico 
emitido na manhã de ontem 
(terça-feira, 19), o total de noti-
ficações de casos suspeitos de 

coronavírus aumentou para 461, 
com 187 casos suspeitos, dois 
internados em enfermaria e os 
demais em isolamento, além de 
256 casos suspeitos que já foram 
descartados. Entre os 18 casos 
confirmados desde quando foi 
decretado o início do período de 
pandemia e foi iniciada a quaren-
tena, seis pessoas se recupera-
ram da doença e 10 permanecem 
em isolamento domiciliar. Somente 
uma paciente segue internada em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Umuarama registrou apenas uma 
morte causada pelo vírus.

esclarecer eventuais dúvidas.
A audiência vai ocorrer no ende-

reço do Webconf (webconf.pr.gov.
br/b/gms-n77-egm). Ela também 
será transmitida ao vivo pelo Portal 
de Transparência e pelo canal do 
Decon no YouTube.

Essa é a terceira audiência 
pública por videoconferência para 

esclarecer dúvidas sobre os crité-
rios técnicos adotados para par-
ticipação de licitações de grande 
porte promovidas pelo Decon.

Inicialmente, elas aconteceriam 
de forma presencial. No entanto, 
em função da pandemia, optou-se 
pelo formato eletrônico, para evitar 
atrasos nos processos licitatórios.

A audiência contará com técnicos das Secretarias da Segurança, Saúde, Agricultura, Desenvolvimento Urbano 
e de Obras Públicas e Seap-Deto

AEN
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO 
DE ÁLCOOL DO ESTADO DO PARANÁ.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL  
ORDINÁRIA

O presidente do Sindicato acima citado no uso das  atribuições que lhe são conferidas, vem através deste 
convocar, nos termos do estatuto e da legislação em vigor os associados para participarem de uma 
assembléia geral ordinária  que se realizará  (se Deus permitir) no Dia 26/05/2020 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Augusto Giacomini  Nº10  
nesta  cidade  de Colorado  Estado do  Paraná, onde serão deliberados a seguinte pauta do dia:
- Leitura e aprovação da ata anterior

- Discussão e aprovação do Balanço Financeiro do  exercício de  2019.     
-Não tendo número suficiente de associados em primeira Convocação, será feita a segunda convocação 
01 hora após com os presentes, onde serão deliberados os assuntos em pauta com a aprovação da maioria.   

Colorado, 20 de Maio de 2020.

____________________________________
PAULO VICENTE DA SILVA

Presidente

Uma tonelada de maconha 
é apreendida na fronteira

A força-tarefa formada 
por equipes de policiais 
que atuam na região de 
fronteira, pela Operação 
Hórus, apreendeu uma 
tonelada de maconha na 
madrugada da terça-feira 
(19), em Guaíra. A droga 
estava em três veículos 
que foram localizados 
graças ao emprego de via-
turas do Batalhão de Polí-
cia de Fronteira (BPFron) 
e de um helicóptero da 
Coordenação de Aviação 
Operacional (CAOP) da 
Polícia Federal.

A apreensão ocorreu 
durante o patrulhamento 
dos policiais do BPFron na 
região rural da cidade. Foi 
observada movimentação 
de pessoas no matagal. 
A equipe se aproximou 
para verificar a situação, 
mas os suspeitos fugiram 
para direções diversas 
e não foram localizados. 

Segundo o BPFron, eles 
estavam carregando os 
carros com a droga no 
momento da abordagem.

Durante a vistoria aos 
veículos foram encontra-
das centenas de tabletes 
de maconha, totalizando 
uma tonelada. Toda a 
droga foi entregue, jun-
tamente com os carros, 
na Delegacia da Polícia 
Federal de Guaíra para as 
medidas cabíveis.

A apreensão faz parte 
de um esforço das cor-
porações de segurança 
pública envolvidas na Ope-
ração Hórus. As atividades 
ostensivas, que já eram 
constantes, foram inten-
sificadas após a morte de 
um soldado do Exército no 
Rio Paraná, durante ação 
para coibir o narcotráfico.

As operações incluem 
ações terrestres, aquá-
ticas e aéreas da Polícia 

Militar (Bope e BPFron), 
Polícia Civil (Tigre e Cope), 
Polícia Federal, Receita 
Federal, Força Nacional, 

Exército, com apoio da 
Secretaria de Operações 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública.

A apreensão ocorreu durante o patrulhamento dos policiais do BPFron na área 
rural de Guaíra

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
20/4 a 20/5 0,5000 0,2162 0,0000
21/4 a 21/5 0,5000 0,2162 0,0000
22/4 a 22/5 0,5000 0,2162 0,0000
23/4 a 23/5 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,76% 18,68 
Vale ON +2,30% 52,44 
ItauUnibanco PN -4,32% 21,69 
Viavarejo ON +4,74% 9,29 
B2W Digital ON +9,56% 92,16 
Gol PN -6,28% 11,65

IBOVESPA: -0,56% 80.742 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 107,89
Libra est. 0,82
Euro 0,91
Peso arg. 67,91

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+0,7% 5,7600 5,7610 +5,9%
PTAX  (BC) -0,3% 5,7210 5,7216 +5,4%
PARALELO +0,3% 4,7000 6,0700 +6,1%
TURISMO +0,3% 4,7000 6,0500 +6,1%
EURO 0,0% 6,2565 6,2577 +5,5%

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 19/05

Iene R$ 0,0530
Libra est. R$ 7,01
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1149,16 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 19/05

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 19/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 104,50 -2,8% 11,2%
SOJA Paranaguá 110,50 -3,1% 9,4%
MILHO Cascavel 45,00 0,0% 0,0%

SOJA 842,50 -2,50 0,0%
FARELO 284,60 -0,50 -2,9%
MILHO 321,25 0,50 -2,4%
TRIGO 498,75 1,75 -6,6%

SOJA 97,80 -0,7% 13,2%
MILHO 42,03 0,2% 7,9%
TRIGO 61,40 0,0% 6,7%
BOI GORDO 181,84 0,1% -0,7%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 19/05 PR DIA 30d.

Em 19/05 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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Gerente acusado 
de fraude no BB

A Polícia Civil do Paraná 
cumpriu cinco mandados 
de busca e apreensão em 
endereços relacionados a 
suspeitos de envolvimento 
em uma fraude de R$ 60 
milhões contra o Banco 
do Brasil. O gerente de 
uma agência bancária e 
um microempreendedor 
são os principais alvos 
da investigação.

Dez policiais civis par-
ticiparam da operação. Os 
mandados foram cumpri-
dos, de forma simultânea, 
nos municípios de Maringá, 
Loanda e Por to Rico, 
no Noroeste do Estado. 
Durante as buscas, foram 
apreendidos celulares, 
documentos e notebooks.

TRANSPARÊNCIA
As investigações come-

çaram em outubro de 2019, 
quando a instituição finan-
ceira entrou em contato 
com a PCPR para denunciar 
o fato. Conforme o relato, o 
gerente-geral de uma agên-
cia bancária, localizada no 
Noroeste, teria alterado a 
senha de seus gerentes 
subordinados para efetuar a 
transferência do numerário 

para a conta do microem-
preendedor - que por sua 
vez, transferiu de forma 
fracionada o dinheiro para 
outras três contas jurídicas.

De acordo com o que foi 
apurado, a troca de senha 
ocorreu sem conhecimento 
e autorização dos funcioná-
rios por tadores delas. O 
fato teria ocorrido, pois, 
para que a transferência 
do alto valor fosse autori-
zada, era necessário que 
houvesse concessão de 
três usuários.

Além disso, as diligên-
cias apontam que o gerente 
suspeito, teria utilizado a 
senha de uma gerente de 
agência bancária situada no 
Estado de São Paulo para 
não ser descoberto. Através 
desta senha, ele teria tido 
acesso ao sistema que efe-
tiva a transferência.

Outros gerentes de agên-
cia bancária e três empre-
sas do estado de São Paulo 
também estão sendo inves-
tigados pela PCPR. As inves-
tigações continuam com o 
objetivo de identificar outras 
pessoas envolvidas com o 
esquema fraudulento.

GERENTE suspeito utilizou senha de uma gerente de agência de São Paulo para 
não ser descoberto e fez as transferências

AEN

Adiamento da eleição
O adiamento das eleições 
municipais deste ano, de outubro 
para até dezembro, por causa 
da pandemia do coronavírus, 
está cada vez mais perto de ser 
concretizado. Os presidentes 
da Câmara dos Deputados e do 
Senado, Rodrigo Maia e Davi 
Alcolumbre, respectivamente, 
criaram grupo de trabalho para 
apresentar uma proposta ao 
futuro presidente do TSE, ministro 
Luiz Roberto Barroso, também 
simpático à ideia. Todas as 
bancadas na Câmara consultadas 
são a favor. Mês passado, a 
Coluna soltou sondagem nacional 
e inédita, da Paraná Pesquisas, 
sobre o assunto: a maioria dos 
entrevistados (55,6%) é a favor 
da mudança de data; 37,8% são 
contra e 6,6% não responderam.

Outro lado
O ex-senador Romero Jucá 
(MDB), que levou uma 
inesperada surra nas urnas de 
2018, tornou-se... consultor de 
política e economia. 

Direto do Palácio
O delegado Fábio Mota 
chega ao cargo de chefe da 
Comunicação no famoso 
“Máscara Negra”, sede da 
Polícia Federal em Brasília, 
apadrinhado diretamente 
pelo Planalto, de onde sai. 
Até antes da nomeação, Fábio 
era assessor de imprensa da 
Secretaria de Governo da 
Presidência da República. 

Na Europa
“Se a PF tivesse 
independência, eu não teria 
sido afastado ou demitido”. 
A frase é do ex-delegado 
federal e ex-deputado 
Protógenes Queiroz, 
notabilizado por prender o 
banqueiro Daniel Dantas. 
Hoje residindo na Suíça, 
segundo conta, sob proteção.

Linha direta
O editor faz live com 
Protógenes hoje, a partir das 
10h, na página do Facebook 
dele (Protógenes Pinheiro) 
e na página do Face Coluna.
Esplanada.

Laudo Natel
O ex-governador paulista 
Laudo Natel, que morreu 
anteontem, foi quem lançou 
Paulo Maluf na política. 
Primeiro, na Secretaria dos 
Transportes; em 1978, foi 
derrotado pelo próprio Maluf 
no colégio eleitoral para 
governador. Historiadores 
apontam que o gesto de Maluf 
ajudou a abertura política no 
Brasil. Natel também foi um 
dos padrinhos da ascensão do 
economista Delfim Neto. 

MERCADO
Investimentos...
O colégio de Líderes do 
Conselho Empresarial 
Brasileiro para o 
Desenvolvimento Sustentável, 
que reúne CEOs de 60 dos 
maiores grupos empresariais 
- 45% do PIB nacional e 
empregador de 1 milhão de 
pessoas - recebe hoje Carlos 
Takahashi, presidente da 
BlackRock Brasil, regional 
da maior gestora de 
investimentos do mundo. 

... sustentáveis
Na reunião no canal /CEBDSBR 
do Youtube, Takahashi vai 
levar recado do líder global da 
BlackRock, Larry Fink, de que a 
sustentabilidade e mudanças 
climáticas  remodelam finanças 
e os investimentos também no 
Brasil. E apresentará projeções 
de investimentos.
 
Especialista em covid
Nesses tempos de redes sociais 
em que há “especialistas” em 
tudo nos “achismos”, como diria 
o saudoso Enéas Carneiro, a 
LinkedIn acertou na iniciativa. 
Elencou 12 especialistas em 
saúde que entendem da 
pandemia de covid-19 para 
referências e informações 
confiáveis. É a lista “LinkedIn 
Top Voices da Saúde”.
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Obra da UBS de Santa Eliza 
entra em fase de acabamento

A futura Unidade Básica de Saúde 
(UBS) de Santa Eliza será implantada 
na antiga creche do distrito, onde 
também será cedido espaço para o 
posto de atendimento dos Correios, 
na Avenida Brasil, região central. 
Para isso, a Prefeitura de Umua-
rama realiza uma ampla reforma do 
prédio, com uma série de adequa-
ções a fim de abrigar os consul-
tórios médicos, salas de vacina, 
de enfermagem, de agentes de 
saúde, banheiros e demais insta-
lações, além da recepção e sala 
de espera para os pacientes.

Nesta semana, a empreiteira 
contratada para obra está finali-
zando a troca da cobertura, entre 
outros serviços. A obra já está na 
fase de acabamento, dentro do 
cronograma. A reforma do prédio 
para instalar a nova UBS de Santa 
Eliza faz par te de um pacote de 
obras realizadas pela Prefeitura, 
que prevê o investimento de R$ 
760 mil em recursos do Fundo 
Estadual da Saúde (FunSaúde) e 
contrapartida do município.

Investimentos
Na área de saúde, Pozzobom lembrou outros investimentos que trouxeram grandes 

avanços, como a conclusão das UBS do Conjunto Sonho Meu e do Parque San Remo, 
reforma e ampliação da UBS Guarani/ Anchieta e várias outras unidades, a mudança 
do Centro de Especialidades Médicas e do Ambulatório de Infectologia para um local 
mais adequado, a construção do novo PA 24h Dr. Cândido Garcia, a implantação do 
Centro de Referência em Atendimento Materno e Infantil (CRMI) e outras ações que 

resultaram na redução na fila de espera por consultas, exames e procedimentos espe-
cializados. No início do ano, a secretária municipal de Saúde, Cecília Cividini, também 
anunciou a implantação de uma equipe Estratégia Saúde da Família em Santa Eliza, 

com médico e enfermeira atendendo todos os dias (de segunda a sexta). Além desta 
unidade, encontram-se em obras de reforma e ampliação as UBS de Serra dos Dou-

rados, do Parque Jabuticabeiras, do Parque Vitória Régia e do Jardim Panorama. Para 
atendimento de agravos, a Secretaria de Saúde também implantou dois ambulatórios – 
uma para atender casos de dengue e outro para pacientes com suspeita de Covid-19.

O prefeito Celso Pozzobom lem-
bra que o pacote prevê a reforma, 
ampliação e adequação de cinco 
unidades básicas de saúde (UBS). 
“A antiga creche do distrito será 
transformada em uma moderna 
UBS, com o investimento de R$ 
176,8 mil. Estamos aproveitando 
um prédio público que estava 
fechado, sem utilidade, apesar 
de contar com estrutura em bom 
estado. O projeto garante completa 
adequação para uma unidade de 
saúde à altura das necessidades 

da população”, informou.
O prazo de execução é de 8 

meses, a partir da assinatura da 
ordem de serviço, realizada no final 
de e janeiro deste ano. A empresa 
responsável é a empreiteira Cabral 
& Cabral Engenharia Ltda. “Com a 
nova UBS, vamos garantir melhores 
condições de trabalho aos profissio-
nais e mais conforto e segurança 
aos moradores de Santa Eliza que 
precisarem de serviços de saúde”, 
acrescentou o diretor de Obras da 
Prefeitura, Nélio Guazzelli.

A empreiteira contratada para obra está finalizando a troca da cobertura e construção já está na fase de acabamento

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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MP pede a retirada do contrato com 
Sanepar e do Plano de Saneamento

Uma ação de intervenção de um 
vereador de Umuarama junto ao Minis-
tério Público, levou a promotoria de 
Justiça do município a recomendar ao 
presidente da Câmara, que não coloque 
novamente em pauta o projeto de lei que 
autoriza o município a renovar o contrato 
com a Sanepar. O mesmo aconteceu em 
referência ao projeto de lei que cria o 
Plano Municipal de Saneamento.

No documento expedido no início da 
noite da segunda-feira (18), está tam-
bém a recomendação para que o pre-
feito de Umuarama, Celso Pozzobom, 
retire os referidos projetos da pauta 
de votações da Câmara e sane todas 
as irregularidades constatadas, além 
de adequações ao Plano Municipal de 
Saneamento Básico de Umuarama, a 
partir de uma série de apontamentos. 
Somente depois de sanadas as irregula-
ridades, o projeto poderá retornar a sua 
tramitação normal no Poder Legislativo.

Conforme o promotor Paulo Robles 
Estebon, da 6ª Promotoria de Justiça de 
Umuarama, nos documentos remetidos 
para análise, foi constatado que acon-
teceu apenas uma audiência pública, 
em 29 de novembro de 2019, às 15h, 
quando foi apreciada a minuta do con-
trato de programa a ser firmado com a 
Companhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar). Conforme a Lei Federal 
11.445/2017, é prevista a necessi-
dade da realização prévia de audiência 
e de consulta pública sobre o edital de 
licitação, no caso de concessão e sobre 
a minuta de contrato, para a validade 
dos contratos que tenham como obje-
tivo a prestação de serviços públicos de 
saneamento básico.
COMPONENTES DO SANEAMENTO

As recomendações foram encami-
nhadas após análise das propostas de 
Lei pelo Centro de Apoio Operacional das 
Promotorias de Justiça de Proteção ao 
Meio Ambiente e de Habitação e Urba-
nismo, unidade do Ministério Público, e 
pela própria Promotoria de Justiça, em 
que foram verificadas várias irregularida-
des. Além disso, o plano não contempla 
os quatro componentes obrigatórios do 
saneamento básico (abastecimento de 
água, esgotamento sanitário, limpeza 

Nota da prefeitura
Em nota encaminhada à imprensa na manhã de ontem (terça-feira, 19), através de 

sua assessoria de comunicação, o prefeito Celso Pozzobom afirma que ele e sua equipe 
estão analisando a procedência ou não dos fundamentos que levaram o Ministério 
Público a recomendar a retirada dos projetos de criam o Plano Municipal de Sanea-

mento Básico (PMSB) e da renovação do contrato com a Sanepar, da pauta da Câmara 
de Vereadores. O prazo para decidir sobre a retirada é de 5 dias.

Prazo
A promotoria ressalta ainda que a criação do Plano de Saneamento foi prorrogada 

várias vezes. “O prazo para os gestores locais elaborarem os Planos Municipais de 
Saneamento Básico encerra-se em 31 de dezembro de 2022. Ele é condição indispensá-
vel para o acesso dos municípios aos recursos orçamentários da União ou aos recursos 
de financiamentos geridos ou administrados por órgão ou entidade da administração 
pública federal destinados a serviços de saneamento básico”, define em documento.

urbana e manejo de resíduos sólidos, 
drenagem e manejo de águas plu-
viais urbanas), conforme prevê a Lei 
Federal 11.445/2007.

O promotor ressalta também que o 
plano de saneamento deve ser dotado 
de fundamentação política (fruto do pro-
cesso de decisão político-social); trans-
parência (tornando público os estudos, 
a situação atual e as prioridades para o 
serviço de saneamento básico) e demo-
cratização (garantindo a participação da 
sociedade estabelecida) e, além de ter 
apresentado baixa participação popular 
na elaboração do plano, contrariando o 
previsto na mesma lei.

“O tópico ‘Metodologia’ aponta que 
o PMSB foi elaborado a partir de uma 

instância deliberada de caráter popu-
lar, no qual a opinião da população 
somou-se ao conhecimento do plane-
jamento da concessionária e há infor-
mações de que não foi observada a 
par ticipação popular nas etapas da 
formulação e não foram remetidas 
atas das audiência e consultas públi-
cas realizadas antes da feitura da 
minuta do plano”.

Por fim, o promotor, através de reco-
mendação administrativa, recomenda 
ao prefeito de Umuarama, que retire 
do tramite legislativo os dois projetos 
de lei dentro de um prazo de 5 dias e 
promova adequações às irregularidades 
constatadas pela promotoria, sob pena 
de ajuizamento de Ação Civil Pública.

PROMOTORIA recomenda ao prefeito que sane as irregularidades encontradas nos projetos antes de enca-
minhá-los ao Legislativo

ALEX MIRANDA
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Este dia vem sob o signo da família e dos grupos. Essa é a 
melhor maneira de recarregar as baterias. Seu estado emocional 
está dirigindo sua vitalidade mais do que o habitual. Olhe para 
os outros e tente se comunicar.

Touro 21/04 a 20/05
Você vai encontrar um apoio útil que entrará em sua vida no 
mês que vem. É um bom momento para fazer contatos! O seu 
bem-estar interior se beneficiará se você se concentrar mais 
no conforto de sua casa, assim a sua vida diária melhorará.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Você vai aprender mais sobre uma pessoa próxima. Seja dis-
creto! Você sente um desejo irresistível de saborear os prazeres 
da vida, mas luta contra isso porque é incapaz de relaxar.

Câncer 21/06 a 21/07
Você corre o risco de se decepcionar se ceder ao desejo de 
ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Você está mais 
calmo e mais ativo, ao mesmo tempo. Tudo está indo bem, mas 
você precisa refinar as suas ideias em um ambiente calmo.

Leão 22/07 a 22/08
Você corre o risco de se decepcionar se ceder ao desejo de 
ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Você está mais 
calmo e mais ativo, ao mesmo tempo. Tudo está indo bem, mas 
você precisa refinar as suas ideias em um ambiente calmo.

Virgem 23/08 a 22/09
Suas variações de humor vão lhe trazer sorte - agora é a hora 
de fazer alguns novos contatos. Você estará mais sensível ao 
frio, use roupas quentes e movimente-se mais.

Libra 23/09 a 22/10
É hora de suavizar um desentendimento. Você vai ser capaz de 
encontrar as palavras certas, sem torcer nada. Seu corpo não 
está recebendo bastante vitaminas ou minerais - não é nada 
grave, mas você deve resolver o problema.

Escorpião 23/10 a 21/11
Marte está trabalhando com você e lhe promete momentos ines-
quecíveis com as pessoas próximas. A felicidade está ao seu 
alcance. Você estará esgotado até o final do dia e seria uma boa 
ideia descansar e tomar um pouco de ar fresco.

Sagitário 22/11 a 22/12
Sua intuição está muito forte hoje! Seus instintos estão guiando 
você na direção certa. Aproveite ao máximo estas peculiaridades 
e descarte outras que são baseadas em circunstâncias que não 
são relevantes e que são prejudiciais, especialmente a respeito 
de seus hábitos alimentares.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai encontrar pessoas ao seu redor que serão mais tem-
peramentais do que o habitual, mas tenha cuidado e analise o 
que elas podem lhe oferecer. A apatia que você vai sentir será o 
resultado de muita pressão, especialmente em seus músculos. 
Relaxe um pouco!

Aquário 21/01 a 19/02
Você terá que mostrar perseverança e diminuir o seu ritmo para 
ser capaz de se libertar de restrições. Evite discussões calorosas 
que gastam sua energia. Você vai vencer, não duvide. Meditar 
seria uma boa maneira de recarregar suas baterias.

Peixes 20/02 a 20/03
Você é otimista e sociável e está no caminho certo para a rea-
lização pessoal. Certifique-se de manter uma dieta equilibrada. 
Seria uma boa ideia assumir uma atividade de lazer ligada à arte.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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SID
OCIDENTAL

ACOLAURNA
SIRDALÇV

EMEMORAR
DDIASDA
ANUSCOD
DIGESTIVO

MENUARTE
AACRIANO
NADOZTP

COROLAVERO
NDELITES

SIMETRICOT
ARCAERMO

Empresa
que lança
ações no
mercado

A da
esperança
é o verde

Critério
de divisão
por faixa

etária

Menor
flexão
verbal

(Gram.) 

Sem valor
ou sem

efeito (pl.)

Arte
dominada 

pelas
odaliscas

Cultivado;
arado

Conso-
ante de
"era"

Título
britânico

de
nobreza 

Em
pequena
quanti-
dade

Discagem
Direta In-
ternacio-
nal (sigla)

Carta
mais va-
liosa do
pôquer

Primeira
vogal do
alfabeto

Como
gostam de
andar os
naturistas

O proces-
so que

ocorre no
estômago

Contrário;
inverso

Parte
da flor

formada
de pétalas

Última
letra do
alfabeto

Condutor;
portador

Que tem
medidas
regulares

A nata da
sociedade

(pl.)

Equivale a
1.000 kg
(símbolo)

A embar-
cação de

Noé

Sufixo de
"hidroxila"

Sem
habitantes

Nascido
no Acre
Queimar
no fogo

Cardápio de
restaurantes
Prática da
natação 

Antônimo 
de "oriental"

Naquele
lugar

Recipiente
eleitoral

Amarrotar
(a roupa) 

Decalitro
(símbolo)
Lembrar;
recordar 

Código
(abrev.)

Por um (?):
por pouco

Travessura
(bras.)
Raiva;
fúria

Real; ver-
dadeiro
Gelo,

em inglês

Concede 

Faz refe-
rência a 

3/ice — sir. 6/corola. 7/lavrado — memorar.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos 
para os leitores da coluna 
-, Alethéia Sucupira, Ari 
Borges Monteiro, Dayane 
Libanio Lima, Elichielli 

Gabrielli Perilis  e Valcimar 
Barbosa Guedes. Da coluna: 

felicidades.

“ Não tenha pressa, mas 
tenha rumo, demorar é 
diferente de se perder” 

ARQUIVO PESSOAL

A selfie mostra o encontro!
Luiz Fernando Guarnieri anda 
com muita sorte! A chance 

que teve de mostrar seu talen-
to em São Paulo com a peça 
“Simplesmente Geni”, exibida 

por várias vezes naquela 
capital, e com produção e 

direção de Carlinhos Macha-
do, rendeu muito mais que 
aplausos e networks. O que 
mais se orgulha? Do contato 
que teve com um dos casais 
mais queridinhos do Brasil: 

Cláudia Raia e Jarbas Homem 
de Mello. Na oportunidade em 
que estiveram em Lisboa com 
a exibição da comédia musical 
‘Conserto para dois’, Guarnieri 
também estava por lá e foi 

convidado por Cláudia e Jarbas 
para assisti-los no belíssimo 

Teatro Tivoli. 
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Instituto GM 
O Instituto General Motors (IGM), 
braço social da GM no Brasil, está 
realizando a doação de cestas de 

alimentos, higiene e limpeza, óculos 
de segurança e luvas de látex; além 
de emprestar carros em comodato 

para as autoridades nos locais onde 
a empresa está presente. Mais de 

6.500 cestas de alimentos, higiene e 
limpeza estão sendo doadas a famí-
lias em situação de vulnerabilidade 
social na capital paulista. Também 

estão sendo doados 12.500 luvas de 
látex, 3.000 óculos de segurança a 
profissionais de saúde que atuam na 
linha de frente contra o Covid-19.
Além disso, 118 carros foram co-

locados à disposição em regime de 
comodato às prefeituras de Gravataí, 
Joinville, São Caetano do Sul, São 
José dos Campos; além do governo 
estadual de São Paulo. Os veículos 

estão sendo usados para o transpor-
te de profissionais, de equipamentos 

de saúde e de pacientes; além de 
outras necessidades.

Uvel -, o melhor lugar para 
comprar o seu carro! 

Chevrolet Equinox  com motor 1.5 vá conhecer 
na Concessionária Uvel

O Chevrolet Equinox  veio com tudo:  o SUV agora tem 
novo motor 1.5 Turbo e sugere  com 3  versões LT, Mid-

night e Premier com  motor Ecotec 1.5 Turbo de 172 
cavalos e 27,8 kgfm, sendo equipado com transmissão 

automática de seis marchas e opção AWD na versão Pre-
mier. Com esse propulsor, o SUV vai de 0 a 100 km/h em 
9,2 segundos e consumo de 9,5 km/l na cidade e 11,7 
km/l na estrada. A versão Midnight tem visual diferen-

ciado, trazendo elementos estéticos escurecidos para dar 
um ar mais esportivo e individual ao produto, ostentando 
assim logotipo escurecido, bem como máscara negra nos 
faróis, bancos em couro preto, rodas de liga leve aro 19 

em preto brilhante, banco do motorista elétrico, faróis de 
xênon, botão de partida, ar condicionado dual zone, entre 
outros. Na versão Premier, o Chevrolet Equinox  vem com 

estacionamento automático, teto solar panorâmico, carrega-
dor indutivo de smartphone, sistema de som Bose, alerta de 
colisão frontal, assistente de faixa, bancos em couro, assen-
to do condutor com ajustes elétricos e memória, alerta de 
tráfego cruzado, faróis full LED e alerta de ponto cego com 
sensor de aproximação. Vá conhecer na Concessionária Uvel 

-, o melhor lugar para comprar o seu carro!

ASSESSORIA UVEL
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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 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
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
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
S10 2.5 LT FLEX 4X2 .................................. 17/18 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT .............................. R$ 89.900,00
S10 2.8 LTZ DIESEL 4X4 ........................... 17/18 ............ BRANCO .................. COMPLETO, AUT, COURO ...........R$ 132.900,00
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
TRACKER 1.4 LTZ TURBO ........................ 17/17 ............ PRATA ....................... COMPLETO, AUT, COURO, TS ...... R$ 74.900,00
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NOTÍCIAS DA

UNIPAR
U N I V E R S I D A D E  P A R A N A E N S E

Quem não quer esperar o ano que vem para 
começar um curso superior, pode tentar já uma 

vaga na graduação semipresencial da Universidade 
Paranaense, que está com as inscrições abertas 

para o processo seletivo. São 30 opções de cursos. 
O interessado pode concorrer com a nota do Enem 

ou com o histórico escolar. Esta modalidade vem 
conquistando cada vez mais pelas vantagens que 
oferece: flexibilização do tempo para os estudos 

é uma delas, pois permite que o aluno estude nas 
horas que forem mais adequadas ou produtivas 

para ele. Uma outra se refere a custos: todos 
os cursos, em relação aos do ensino presencial, 
têm preços menores. Mas a carga horária e os 

conteúdos de ensino são iguais. E a qualidade dos 
serviços oferecidos pela Unipar, também. É que a 

Instituição conta com uma estrutura supermoderna 
para atender seus alunos. Com o convênio com a 

plataforma Google for Education, oferece a todos, 
desde que tenham à mão um notebook ou mesmo 

um smartphone com conexão à internet, as mesmas 
condições para um aprendizado eficaz e completo. 
Assim, as salas de aula virtuais cumprem um papel 
importante neste momento em que jovens estão, 

cada vez mais, familiarizados com os recursos 
tecnológicos. A Unipar também coloca à disposição, 

além de seus professores, tutores e monitores 
para que o processo ensino-aprendizagem alcance 

a excelência. Esta é a Universidade Paranaense, 
sempre à frente do seu tempo!

Nesta modalidade, Unipar oferece trinta opções, 
entre elas nove são da área de engenharia

Inscrições abertas para o 
semipresencial

VESTIBULAR CONTINUADO

Saiba mais em vestibular.unipar.br

Diploma da graduação 
semipresencial tem a mesma 

validade da graduação presencial

EXTRAVIO DE ALVARÁ
A KARINE DE SOUZA PRESTA-
DORA DE SERVIÇOS, inscrita sob 
nº CNPJ 13.697.499/0001-80, 
estabelecido na Avenida Celso Gar-
cia Cid, 3518, Zona I, CEP 87501-
090, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 29.917. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
W A G N E R  B R U S S O L O 
PACHECO, inscrita sob nº CPF 
010.391.139-15, estabelecido 
na Praça Da Bíblia, 4626, CEP 
87500-000, cidade de Umuarama 
Estado do Paraná, comunica 
para os devidos fins o extra-
vio de seu Alvará de Licença 
Municipal nº 4.379. Com esta 
publicação o mesmo torna-se sem 
valor legal e comercial.      

Roubo no shopping
O vigia da obra do shopping foi 

vítima de um bando assaltante no 
final da noite da segunda-feira (18). 
Ele foi mantido refém e amarrado, 
conseguindo se libertar somente 
por volta das 5h30 de ontem, (19), 
quando chagou a polícia.

Foram levados aparelhos de 
ar-condicionado, ferramentas e fila-
mentos de cobre. O vigia relatou que 
fazia as rondas no interior da cons-
trução quando foi abordado por cinco 
bandidos armados que o amarraram 
e o deixaram em uma sala.

Enquanto um criminoso o vigia-
vam os demais faziam a pilhagem 
para uma picape de cor branca que 
foi utilizada na fuga. A central de moni-
toramento foi destruída, mas ainda há 
a possibilidade da coleta de imagens 
do crime. A investigação ficará a cargo 
da Polícia Civil. Além disso, o vigia 
também afirmou que os criminosos 
têm “sotaque nordestino”. Além 
dos objetos da obra, os criminosos 
levaram a bateria do carro do vigia, 
um celular e a carteira.
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Smel auxilia outros setores em 
ações contra dengue e Covid-19

Com as atividades paralisadas 
por conta da estratégia adotada 
pelo município para enfrentamento 
à pandemia de coronavírus, a 
Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer (Smel) tem cedido sua equipe 
de servidores para outras áreas 
do município com trabalho volun-
tário. O pessoal tem auxiliado em 
atividades sociais, ações contra 
a propagação do vírus e também 
no combate à dengue, reforçando 
o trabalho da Secretaria Municipal 
de Saúde e das equipes de agen-
tes de combate a endemias (ACE).

Nesta terça-feira, 19, por exem-
plo, cinco servidores da Smel pas-
saram o dia orientando pessoas 
que aguardavam atendimento em 
filas na frente da Caixa Econômica 
Federal, no entorno da Praça San-
tos Dumont. “Havia muita gente na 
fila e nosso pessoal ajudou a con-
ter a aglomeração, para dar melhor 
vazão ao atendimento”, informou 
o secretário de Esporte e Lazer, 
Jeferson Ferreira.

“Conversamos com todos na 
fila, um por um, orientando sobre 
as regras de pagamento de bene-
fícios, por data de aniversário, evi-
tando a permanência de pessoas 
que não seriam atendidas neste 
dia. Muitos foram pra casa, pra 

voltar no momento certo de serem 
atendidos”, acrescentou Jefinho.

O trabalho foi importante para 
amenizar o transtorno dos clien-
tes, uma vez que reduziu o fluxo de 
pessoas apenas com informações 
e orientação. “Percebemos que 
muita gente entra na fila sem saber 
se vai receber, se está no dia certo, 
etc… Acabam perdendo tempo e 
se expondo ao contágio pelo coro-
navírus de forma desnecessária. A 
fila chegava a dobrar o quarteirão”, 

completou o secretário.
Há algumas semanas a equipe 

da Smel tem contribuído com os ACE 
nas ações de combate à dengue, 
recolhendo recicláveis, lixo jogado 
irregularmente e materiais com 
potencial de acumular água, descar-
tados nas ruas, canteiros, terrenos 
baldios e entorno de logradouros 
públicos. “Sem atividades na Smel, 
estamos auxiliando as demais secre-
tarias no que é preciso e estiver ao 
nosso alcance”, completou Jefinho.

SERVIDORES da Smel passaram o dia orientando pessoas que aguardavam atendimento em filas na frente 
da Caixa Econômica Federal

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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