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UMUARAMA

MP investiga licitação 
para compra de 
bombons em cidade 
do noroeste 
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Saúde registra novo 
caso de coronavírus; 
até agora 21 
são confirmados 

Secretaria de Educação 
produz material 
para atividades 
não presenciais

Tráfego organizado 
O semáforo instalado em frente à Delegacia de Polícia entrou 
em funcionamento ontem e organiza o cruzamento que teve 
a preferencial alternada da Avenida Rondônia para a Avenida 

Ângelo Moreira da Fonseca. Foram gastos R$ 55 mil na compra 
do equipamento, além de recursos investidos na estruturação 

das vias e dos canteiros. l Pág. 7
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Painel Covid-19 fiscalizará as
licitações durante a pandemia

Em razão do coronavírus, o governo federal liberou R$ 275.412.694,34 aos municípios paranaenses, 
recurso que deve ser destinado a ações de contingenciamento da doença, infraestrutura para unidades de 
saúde, transporte e contratação de médicos, compra de exames e cestas básicas para a população, entre 
outras medidas. O valor para Umuarama é de R$ 4.106.023,41. Para garantir transparência na gestão 

desses recursos, o Ministério Público lançou o Painel Covid-19, sistema que permite acompanhar licita-
ções e recursos dirigidos ao controle do coronavírus em cada município do Paraná. l Pág. 3
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‘Menos amargo’
Durante a vídeoconferência com os governadores, ontem 
(21) pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro pediu aos 
dirigentes estaduais apoio para o congelamento de salários 
de servidores públicos até o dia 31 de dezembro de 2021, o 
que foi aceito com unanimidade entre os líderes estaduais. 
Segundo o presidente, o congelamento é o remédio ‘menos 
amargo’ e reforçou o pedido para o veto do reajuste salarial 
dos servidores públicos.

Cloroquina e tubaína
Em entrevista a um radialista, na qual anunciou a instrução 
ao ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, 
para baixar protocolo liberando os médicos a receitarem 
cloroquina já no início dos sintomas, o presidente riu da 
própria tirada: “Quem é de direita toma cloroquina, quem é 
de esquerda, Tubaína”. Bolsonaro destacou que o protocolo 
não obrigará nenhum paciente a ser medicado com a 
substância, mas dará a liberdade para que ele faça uso do 
remédio caso julgue necessário. “O que é a democracia? 
Você não quer? Você não faz. Você não é obrigado a tomar 
cloroquina, agora, quem quiser tomar que tome”, disse.

Liderança
O líder do governo na Câmara dos Deputados, deputado federal 
Vitor Hugo (PSL-GO), pode perder o posto para um nome 
indicado pelo Centrão. O ministro da Secretaria de Governo, 
Luiz Eduardo Ramos, teria informado aos líderes partidários 
que a troca será realizada para atender a nova base de apoio do 
presidente Jair Bolsonaro no Congresso Nacional e a indicação 
seria feita pelo líder do Centrão na Câmara, o deputado Arthur 
Lira (PP-AL). Os nomes mais cotados para o posto são os dos 
deputados federais Ricardo Barros (PP-PR), João Roma Neto 
(PRB-BA) e Hugo Mota (PB).

Condenação
O juiz federal Luiz Antonio 
Bonat, responsável pela 
Lava Jato na primeira 
instância do PR, condenou 
ontem (21) o doleiro Olívio 
Rodrigues Junior por lavagem 
de dinheiro, contratado 
pelo setor de propinas da 
empreiteira Odebrecht para 
intermediar pagamentos 
de propina a políticos fora 
do país. Foi fixada pena 
de 7 anos e 7 meses de 
prisão, multa de R$ 256,5 
mil e indenização de US$ 
12,7 milhões à Petrobras, 
lesada pelos contratos 
superfaturados.

Regime penal
Como fechou acordo de 
colaboração com a PGR, 
o doleiro não ficará em 
regime fechado. Em 2016, 
ele chegou a ficar preso 
preventivamente por nove 
meses. Na mesma sentença, 
foi acusado de lavagem de 
dinheiro o ex-diretor da UTC 
Walmir Pinheiro Santana, 
por contratar o advogado 
Rodrigo Tacla Durán para 
lavar dinheiro da construtora 
fora do país por meio de 
offshores. Bonat suspendeu 
a ação em relação a Walmir 
por conta de acordo fechado 
com a PGR.
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‘Painel Covid-19’ fiscalizará 
licitações durante a pandemia

Em razão do coronavírus, 
o governo federal liberou R$ 
275.412.694,34 diretamente aos 
municípios paranaenses, recurso 
que deve ser destinado a ações de 
contingenciamento da doença nas 
cidades, como infraestrutura para 
unidades de saúde, transporte e 
contratação de médicos, compra 
de exames e cestas básicas para 
a população, entre outras medidas. 
Umuarama receberá recursos no 
valor de R$ 4.106.023,41.

Para garantir transparência na 
gestão desse e de outros orça-
mentos vinculados à pandemia, o 
Ministério Público do Paraná lan-
çou o “Painel Covid-19”, sistema 
que permite o acompanhamento 
de licitações e valores dirigidos ao 
controle do coronavírus em cada 
município do estado.

Gerenciado pelo Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de 
Justiça de Proteção ao Patrimônio 
Público do MPPR, o “Painel Covid-
19” é aberto à consulta pública e 
atualizado semanalmente. “Com 
essa ferramenta o Ministério Público 
do Paraná contribui para que seja 
conferida maior transparência e 
publicidade aos atos públicos, o que 
ganha especial importância nesse 
contexto de crise que enfrentamos, 
em que o uso correto dos recursos 
públicos tem relação direta com a 
preservação da vida de milhares de 
paranaenses”, afirma o procurador-
-geral de Justiça Gilberto Giacoia. 
Nesta semana, o Paraná chegou à 
marca de 2.480 casos confirmados 
de Covid-19 e 130 mortes, conforme 
a Secretaria de Estado da Saúde.

RESPONSABILIDADE
“Nossa intenção com o projeto 

foi viabilizar um canal simples 
para que os agentes do Ministé-
rio Público e a população tenham 
acesso direto a essas informações, 
para assim poderem acompanhar 

Atualização constante
O “Painel Covid-19” é abastecido com informações da Controladoria-Geral da 

União – que repassa os dados referentes aos recursos que vão para os municí-
pios – e do Tribunal de Contas do Paraná, que informa a respeito das licitações e 

dispensas de licitação. Os procedimentos licitatórios citados na plataforma não são 
obrigatoriamente relacionados aos subsídios federais (há processos executados 
com verba estadual e ainda outros com recursos municipais). Em comum, todos 
tem relação com as medidas de contenção à pandemia. Segundo os promotores 

responsáveis, o serviço também deve passar a contar com informações sobre 
recursos estaduais, a partir de números oferecidos pelo Estado. “Estamos em 

tratativas finais para conseguir mais esses dados”, conta Busatto. “Nossa intenção 
é atualizar a ferramenta pelo menos uma vez por semana e seguir aperfeiçoando o 

canal, inclusive a partir do retorno dos usuários do sistema”, afirma o promotor.

a gestão dos recursos para a pan-
demia em cada prefeitura”, afirma 
Leonardo Dumke Busatto, promotor 
de Justiça que, em conjunto com 
o promotor de Justiça Hugo Evo 
Magro Corrêa Urbano, administra 
o sistema. “No caso dos membros 
do Ministério Público, a ferramenta 
pode ainda oferecer subsídios para 
a fiscalização da correta aplicação 
do dinheiro e eventual responsa-
bilização de agentes públicos que 
façam mau uso dos recursos”, diz.

Urbano explica que, com a pan-
demia, o governo federal editou 
em fevereiro uma Lei que “dispõe 
sobre as medidas para enfrenta-
mento da emergência de saúde 

pública de impor tância interna-
cional decorrente do coronavírus 
responsável pelo surto de 2019”. 
Entre os ar tigos, o novo regra-
mento incluiu a dispensa de licita-
ção – temporária – para aquisição 
de bens e serviços relacionados ao 
contingenciamento da doença. “É 
um momento delicado para todas 
as pessoas, mas a questão da fis-
calização do uso correto dos recur-
sos públicos não pode ser deixada 
de lado. Daí a importância de total 
transparência nesses processos de 
dispensa de licitação e da devida 
comprovação de que o dinheiro está 
de fato sendo utilizado em benefício 
da comunidade”, avalia o promotor

A intenção é viabilizar um canal para que os agentes e a população acessem as informações para acompanharem 
a gestão dos recursos em cada prefeitura

DIVULGAÇÃO
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Bombons licitados
O Ministério Público do 

Paraná (MPPR), a partir da 
Promotoria de Justiça de 
Paraíso do Norte (cidade 
situada a 120 quilômetros de 
Umuarama), expediu ontem 
(21) recomendação adminis-
trativa para que o prefeito 
anule ou revogue os atos 
administrativos que autori-
zam o Município a adquirir 
caixas de bombom no valor 
de até R$ 21.560. Concluído 
no último dia 15 de maio, o 
procedimento licitatório rela-
cionado à compra tinha como 
objeto a aquisição dos choco-
lates para as comemorações 
da semana da Páscoa – ocor-
rida há mais de um mês (Pre-
gão 13/2020).

Para a Promotoria, exis-
tem fortes indícios de des-
vio de finalidade na compra, 
como possível destinação 
e distribuição gratuita em 
função das eleições muni-
cipais, previstas para este 

Receita de ICMS apresenta 
queda de 33,4% no Paraná
A arrecadação do Paraná 

segue em queda em razão 
da pandemia da Covid-19. 
Nos primeiros 15 dias de 
maio, a receita com o ICMS 
foi de R$ 1,26 bilhão. 
O montante é R$ 631,4 
milhões menor em rela-
ção ao mesmo período do 
ano passado, já corrigido 
pela inflação e sem con-
tabilizar entradas relativas 
a combustíveis, energia e 
parcelamentos.

As perdas aos cofres 
públicos alcançaram 33,4% 
nas duas primeiras sema-
nas do mês, período que 
corresponde, em média, a 
73% do total de receitas 
esperadas para maio. O 
deficit no conjunto das pri-
meiras quinzenas de janeiro 

a maio alcança 7,2%. Os 
dados compõem o novo 
boletim conjuntural, divul-
gado ontem 21. O estudo 
é realizado semanalmente 
pelas secretarias de Plane-
jamento e Projetos Estrutu-
rantes e da Fazenda.

Somando  a  pe r da 
de R$ 405 milhões no 
pr imeiro quadrimestre 
( -3,8% em relação ao 
mesmo período de 2019) 
com os R$ 631,4 milhões 
registrados em maio, a 
queda de arrecadação do 
Estado atingiu R$ 1,036 
bilhão em termos reais. 
O valor já equivale a 54% 
da compensação que o 
Paraná vai receber do 
governo federal a par tir 
de junho, R$ 1,9 bilhão.

ano. Além de ilícito eleitoral, 
a prática, se confirmada, 
pode configurar ato de 
improbidade administrativa, 
o que pode levar a sanções 
como a perda do cargo e a 
suspensão de direitos polí-
ticos, entre outras.

O MPPR destaca que 
a situação é ainda mais 
grave em vir tude da atual 
situação emergencial e de 
calamidade pública que se 
encontram os municípios 
paranaenses em decorrên-
cia da pandemia de corona-
vírus, somada às limitações 
de recursos públicos. Nesse 
contexto, sustenta a Promo-
toria de Justiça, a aquisição 
de caixas de bombom não 
atende ao interesse público, 
o que limita a discricionarie-
dade do administrador.

O Município tem 48 
horas para informar sobre 
o atendimento às medidas 
recomendadas.

Gestão fiscal
Os senadores aprovaram 
empréstimo de US$ 50 
milhões (R$ 275 milhões), 
com garantia do governo 
federal, entre o Paraná e o 
BID. O dinheiro será utilizado 
no projeto de modernização 
da gestão fiscal do Estado. 
“Conseguimos a aprovação 
do crédito porque temos a 
bancada do Paraná unida no 
Senado. Estamos trabalhando 
junto ao governador Ratinho 
Júnior para melhorar a vida 
dos paranaenses”, destacou 
o senador Oriovisto 
Guimarães (Pode-PR), 
relator da proposta.

Investimento
O senador Oriovisto 
Guimarães frisou também 
a importância deste 
empréstimo para o Estado: 
“Acredito que este dinheiro 
será muito bem investido, 
fundamental para atualizar 
a gestão fiscal do Estado. 
O Paraná poderá ter um 
controle mais efetivo da 
arrecadação, conseguindo 
mensurar melhor os custos 
da saúde e da educação, 
por exemplo. Além de que 
poderá monitorar de forma 
mais eficaz e transparente o 
destino da verba arrecadada”.

Previdência
A reforma previdência 
proposta pelo governo 
foi aprovada na CCJ na 
Assembleia Legislativa. 
O objetivo da medida é 
ajustar a legislação estadual 
à nova redação sobre 
a previdência, inserida 
na Constituição Federal, 
que estabelece regras de 
transição e disposições 
transitórias. “Aprovamos 
a constitucionalidade da 
reforma, que é similar à 
reforma já incorporada a 
Constituição Federal”, disse o 
presidente da CCJ, deputado 
Delegado Francischini (PSL).

Use máscara
Menos de um mês após a 
aprovação da lei que torna 
obrigatório o uso de máscaras 
em locais públicos em todo 
o Paraná, a Câmara dos 
Deputados aprovou projeto 
semelhante, obrigando o 
uso do acessório em todo o 
território nacional. A lei está 
em vigor no Paraná desde 28 
de abril. No mesmo período, 
a taxa de crescimento do 
número de óbitos causados 
pelo novo coronavírus no 
Paraná foi de 14,4%, também 
a menor do Brasil.

Esforços
O presidente da Assembleia 
Legislativa, Ademar Traiano 
(PSDB), ao comentar o 
agravamento dos números da 
pandemia no Brasil, afirmou 
que Paraná se tornou uma 
referência positiva em meio 
à tragédia do coronavírus: 
“Graças a uma combinação 
de ações eficazes do Estado, 
a boa estrutura do sistema 
de saúde, e a colaboração 
da população. Isso tudo 
vem garantindo ao Estado 
os mais baixos números de 
contaminação e de óbitos em 
relação à população no País”.

Cloroquina
O secretário Beto Preto 
(Saúde) comentou 
que o Paraná já vinha 
disponibilizando para 
todos os pacientes com 
covid-19 a opção de 
tratamento com cloroquina 
e hidroxicloroquina, mesmo 
antes da publicação de novo 
protocolo de orientação 
sobre o uso do medicamento 
pelo Ministério da Saúde. 
Para o secretário, o principal 
protocolo de enfrentamento 
da pandemia segue sendo 
as medidas de prevenção 
do contágio, com o 
distanciamento social, o uso 
de máscara e a atenção com 
a higiene.
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Mais um caso é confirmado 
de Covid-19 em Umuarama
Ao divulgar ontem (quin -

ta-feira, 21), a Secretaria de 
Comunicação (Secom) da Prefei-
tura de Umuarama atualizou os 
casos notificados relacionadas 
com a Covid-19 e apontou um 
novo caso no município.

Trata-se de uma criança de 
5 anos, do sexo feminino e, de 
acordo com o informe, o total 
de notificações relacionadas à 
pandemia do novo coronavírus 
na cidade aumentou de 487 na 
quar ta-feira (20) para 500 na 
quinta (21), com o acréscimo de 

Saúde de Maria Helena 
registra primeiro contaminado

Foi confirmado na tarde de 
ontem (21) o primeiro caso de 
coronavírus em Maria Helena 
(24 km de Umuarama). A divul-
gação foi feita pelo prefeito Elias 
Bezerra de Araújo, através de uma 
transmissão ao vivo na página do 
Facebook da Prefeitura. Dr. Elias 
pediu a compreensão da comu-
nidade para evitar a transmissão 
do vírus e aumentar a evolução da 
doença no município. A chefe da 
Vigilância Epidemiológica, Daysi 
Rodrigues, afirmou que a Adminis-
tração estava se preparando para 
esta possibilidade, principalmente 
pela proximidade do município 
com Umuarama (que está com 
21 casos confirmados). Um dos 
agravantes é o fato de que diaria-
mente muitos moradores de Maria 
Helena se deslocam para trabalhar 
em Umuarama e vão em ônibus, ou 
em grupos de carona.

O homem de 28 anos trabalha 
em Umuarama e teve contato com 

uma pessoa que estava positi-
vada para a Covid-19. Informação 
coletada através do rastreamento 
da doença feito pela Secretaria 
de Saúde. O paciente faz par te 
de um grupo de carona, porém, 
também usou transporte em ôni-
bus. “Ele chegou a ficar três dias 
internado no Hospital Uopeccan de 
Umuarama, mas teve alta e agora 
segue em isolamento domiciliar”, 
disse a chefe da VE, explicando 
que 6 pessoas sintomáticas (que 
tiveram contato com o caso posi-
tivo da cidade), estão isoladas e 
fizeram exames. Ela acredita que 
até segunda-feira (25) sejam divul-
gados os resultados.

A cidade possui ainda 12 
pacientes assintomáticos (sem 
sintomas evidentes) que são 
monitoradas em isolamento domi-
ciliar. “São pessoas próximas ao 
paciente positivado, familiares, 
amigos e colegas de trabalho, que 
também devem ser testadas”.

12 novos casos suspeitos.
O número de suspeitas des-

car tadas, que era de 256 pes-
soas, permaneceu estável. 
Com a atualização, conforme a 
Secretaria Municipal de Saúde, 
a cidade passa a contar com 21 
casos confirmados da doença, 
sendo que 6 pacientes se recu-
peraram, 13 permanecem em 
isolamento domiciliar e acompa-
nhados por equipes da Secreta-
ria e um está internado em Uni-
dade de Terapia Intensiva (UTI). 
Apenas uma mor te relacionada 

ao coronavírus foi registrada 
em Umuarama e, entre os 223 
pacientes com suspeitas de 
terrem contraído a doença, há 
um internado em enfermaria e 
os demais estão isolados, sob 
monitoramento do Centro de 
Operações de Enfrentamento 
à Covid-19 (COE) do município.

A Secretaria de Comunica-
ção reforçou que não irá divulgar 
nenhum outro detalhe sobre os 
pacientes que tiverem a confirma-
ção para o coronavírus, tais como 
se a pessoa tem proximidade, 
parentesco ou teve contato com 
outros pacientes positivados, e 
nem mesmo como foi contaminado.

Douradina com três 
confirmações
A Prefeitura de Douradina confirmou 
ontem (21), o terceiro caso da Covid-19 
na cidade. Este último está relacionado 
com o primeiro confirmado (uma mulher 
de São Paulo que foi visitar a filha 
durante a pandemia). Outras quatro 
pessoas também estão em isolamento 
na cidade, mas não são tiveram a 
confirmação da doença. As notificações 
sobre suspeitos da Covid-19 são 28, 
sendo que 21 foram descartados.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DA  LICENÇA DE INSTALAÇÃO

S.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público 
que recebeu do IAP, a Licença de Instalação do parcelamento de 
solo urbano para fins residenciais do loteamento denominado de 
Jardim Yolanda 1 - a ser implantado no Lote Nº 8-D-6-A, da subd. 
Do lote nº 8-D-6, subd...na cidade de Umuarama-Pr.
VALIDADE ATÉ 12/11/2017

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA  LICENÇA DE INSTALAÇÃO

S.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público 
que recebeu do IAP, a Licença de Instalação do parcelamento de 
solo urbano para fins residenciais do loteamento denominado 
de Jardim Yolanda 2 - a ser implantado no Lote Nº 8-D-6-B, 
da subd. Do lote nº 8-D-6, subd...na cidade de Umuarama-Pr.
VALIDADE ATÉ 12/11/2017

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO  DA
LICENÇA DE INSTALAÇÃO

S.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna público que 
requereu ao IAT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO do 
parcelamento de solo  urbano para fins residenciais do loteamento 
denominado de Jardim Yolanda 2 - a ser implantado no Lote Nº 8-D-
6-B, da subd. Do lote nº 8-D-6, subd...na cidade de Umuarama-Pr.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DA RENOVAÇÃO DA
 LICENÇA DE INSTALAÇÃO

S.S. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA torna 
público que requereu ao IAT, a Renovação da Licença de 
Instalação do parcelamento de solo urbano para fins resi-
denciais do loteamento denominado de  Jardim Yolanda 
1 - a ser implantado no Lote Nº 8-D-6-A, da subd. Do lote nº 
8-D-6, subd...na cidade de Umuarama-Pr.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE MARINGÁ E REGIÃO/PR.

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 28/05/2020 ás 17:00 Hs em 
primeira convocação, tendo como local a  sede do Sindicato  situada à Rua Marçal Cândido Siqueira 
Nº398  nesta  cidade de Maringá 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.   

Maringá, 22 de Maio de 2020.

____________________________________
MITCHEL DE OLIVEIRA CAMPOS

Presidente

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

AUTO POSTO TONIATTO LTDA, CNPJ: 37.000.010/0001-37, 
torna público que irá requerer ao IAT, a Renovação da Licença 
de Operação para COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS instalada 
Avenida 7 de Setembro, 884  Centro de Altônia - Paraná.

SÚMULA DE LICENÇA PRÉVIA
O SR EMERSON JUNIOR SHIMIZU, inscrito no CPF. 
942.695.059-15, Torna público que requereu do IAP, a 
Licença Prévia, para implantar Comercio de combustível, 
na Avenida Cel. Galdino de Almeida, s/n lote 01 (um) e 02 
(dois) da Quadra 09 (nove) Jardim Bella Vista no município 
de Mariluz Estado do Paraná.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

E. TORRES MARCATTO COMBUSTIVEIS EPP (CNPJ: 
18.036.532/0001-44), torna público que recebeu em 
08/12/2016 a Licença de Operação do IAP, para COMÉRCIO DE 
COMBUSTIVEIS nº 30776, com validade até 08/12/2020 insta-
lada Avenida 7 de Setembro, 884 - Centro de Altônia – Paraná.

Educação produz material 
para aulas não presenciais

A Secretaria Municipal de 
Educação produziu material 
impresso pautado no eixo ‘Inte-
rações e brincadeiras’ para os 
pais realizarem atividades com 
as crianças, de forma lúdica, 
recreativa, criativa e interativa. 
“O material será distribuído 
após revisão e impressão. 
Além dos cadernos da edu-
cação infantil (4 e 5 anos), 
teremos novos cadernos de 
atividades para os alunos do 
Ensino Fundamental e EJA/
Fase I”, informou a secre-
tária de Educação, Mauriza 
Lima Menegasso.

A data de entrega será 
informada pelas unidades 
educacionais. O Conselho 
Nacional de Educação (CNE) 

aprovou em abril o parecer 
que trata da reorganização do 
calendário escolar e da pos-
sibilidade de computo de ati-
vidades não presenciais para 
cumprimento de carga horária 
mínima anual em razão da 
pandemia da Covid-19.

Para minimizar perdas às 
crianças, as escolas podem 
desenvolver materiais de orien-
tações aos pais com atividades 
educativas de caráter eminen-
temente lúdico, recreativo, 
criativo e interativo, para 
realizarem com as crianças 
em casa, enquanto durar o 
período de emergência”.

As propostas devem 
considerar que as crianças 
menores se desenvolvem e 

aprendem brincando, priorita-
riamente. Já para as crianças 
da pré-escola (4 e 5 anos), a 
indicação é de brincadeiras, 

conversas, jogos, desenhos 
e atividades para os pais ou 
responsáveis desenvolverem 
junto com as crianças.

Deliberação
A Secretaria Municipal de Educação está respaldada pelo Conselho 

Estadual de Educação (Art. 2º da Deliberação 01/2020) para realizar ativi-
dades não presenciais na Educação Infantil e autoriza as instituições cre-
denciadas e com cursos e modalidades já autorizados e/ou reconhecidos 
de Educação Básica e Educação Superior, com exceção para a educação 

infantil, a oferta de atividades não presenciais”. Por isso é que a SME não 
enviou materiais impressos aos alunos da Educação Infantil e optou por 

produzir vídeos direcionados às famílias com orientações.
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Novo semáforo

O novo semáforo 
da Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca, 
na esquina com a Ave-
nida Rondônia (próximo 
à delegacia) – um dos 
cruzamentos mais movi-
mentados na cidade – foi 
acionado ontem (21) de 
manhã. Motoristas que 
costumam trafegar pelo 
trecho devem ficar aten-
tos. O local teve a sinali-
zação reforçada.

O investimento no 
conjunto semafórico foi 
de R$ 55.350,00 e o 
modelo é um dos mais 
modernos do mercado. 
No ano passado, a Umu-
trans real izou obras 
para adequar o cruza-
mento e inver teu a pre-
ferencial, que passou 
a ser a Ângelo Moreira 
por conta do maior 
movimento de veículos.

“A preocupação com 
o trânsito é constante, 
tanto para reduzir o 
número de acidentes 
quanto para dar mais 
fluidez e segurança à 

circulação de veículos, 
pois a mobilidade é 
importante para o desen-
volvimento econômico do 
município”, pontuou o 
prefeito Celso Pozzobom.

MOBILIDADE
Os estudos para ela-

boração do Plano de 
Mobilidade de Umua-
rama revelaram que 
a Avenida Dr. Ângelo 
Moreira da Fonseca 
é uma das vias mais 
impor tantes da cidade, 
conectando dois extre-
mos da área urbana – 
ela liga desde a rodovia 
PR-323 até a Avenida 
Por tugal, na saída para 
Maria Helena. “É impor-
tante que os motoristas 
atentem para a existên-
cia do semáforo e respei-
tem a sinalização. O dis-
positivo está devidamente 
identificado e sinalizado, 
mas toda a mudança 
exige um pouco mais de 
atenção e cuidado, até a 
adaptação”, completou 
Dianês Piffer, diretora de 
trânsito do município.

NOVO semáforo organiza o cruzamento que teve a preferencial alternada da 
Rondônia para a Ângelo Moreira

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Saldo devedor
Veja por que é difícil negociar 
dinheiro público com as 
companhias aéreas que 
voam no Brasil - e o Governo 
tem seus motivos para se 
preocupar nessa corrida para 
salvar as empresas. Entre 
os cinco maiores devedores 
previdenciários do País, 
inscritos na Dívida Ativa, três 
são aéreas falidas. São a Varig, 
que deve R$ 4,09 bilhões; a 
VASP, com saldo negativo em 
R$ 1,98 bilhão; e a Transbrasil, 
com R$ 1,36 bilhão. Seus 
donos e ou herdeiros vão 
bem, voando por aí. As 500 
maiores empresas devedoras 
da Previdência somam R$ 
97,8 bilhões em dívidas com 
a União, segundo lista da 
Procuradoria da Fazenda 
Nacional. Se pagassem... 
a história da reforma da 
Previdência seria outra.

Tela fria
A EBC vai ser privatizada. 
Em São Paulo, a empresa de 
TV estatal perdeu todos os 
equipamentos na enchente 
de fevereiro.

Da gôndola
Os supermercados estão 
faturando muito. Apenas 
uma loja de uma rede do DF 
bateu, na primeira semana 
de maio, a meta do mês. Para 
piorar, a inflação voltou nessa 
pandemia. 

Sofra, cidadão
Quando você acha um 
absurdo ver deputados de 
Pernambuco aumentarem 
suas verbas de gabinete, 
lembre que estamos no Brasil 
e pode piorar. Deputados 
distritais do DF aprovaram 
plano de saúde vitalício para 
ex-parlamentares da Casa. A 
você, leitor, está reservada 
uma maca para duas pessoas 
num corredor quente de 
hospital público.

Grande famiglia 
A lei vai beneficiar todos os 
ex-deputados da CLDF, não 

apenas os “futuros ex”. Entram 
nessa lista, por exemplo, a 
turma dos envolvidos na 
Operação Caixa de Pandora 
- como Leonardo Prudente, 
Eurides Brito, Junior Brunelli. 
Também ex-governadores que 
já foram deputados, como 
Rodrigo Rollemberg e Agnelo 
Queiroz. Achou muito? Os 
dependentes têm o direito ao 
plano, com exceção dos pais 
dos políticos. 

Serviço$
A Frente Parlamentar em 
Defesa do Setor de Serviços, 
que se reuniu virtualmente 
com o ministro Paulo 
Guedes, agora vai dialogar 
com o secretário especial de 
Produtividade, Emprego e 
Competitividade, Carlos da 
Costa, na terça-feira, sobre 
retomada econômica. 

Na tela 
Na pauta da 
videoconferência, o 
reordenamento e a 
recomposição dos tributos 
federais e ampliação 
de crédito para micros, 
pequenas e médias 
empresas.

Moro vai falar
O ex-ministro da Justiça 
Sergio Moro não esperou 
a quarentena. Vai palestrar 
num seminário virtual 
da Univali na próxima 
quarta (27), sobre 
Constitucionalismo, 
Transnacionalidade e 
Sustentabilidade. Não há 
notícias do valor do cachê.

Ponto Final
Foi a pior cena ao vivo da 
carreira de Regina Duarte, 
inclindo making of vazado. E 
saiu concordando em tudo 
com Sinhozinho Malta.
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Reestruturação da 323
Entre as estratégias anunciadas para 
a retomada da atividade econômica 
paranaense, fortemente afetada pela 
pandemia do coronavírus, o governo 
do Estado destaca investimentos de 
R$ 600 milhões em infraestrutura, 
desenvolvimento urbano e a aceleração 
dos projetos de concessões. No pacote 
está inclusa a  reestruturação da rodovia 
PR-323, entre Umuarama e Cianorte. Em 
nota, a Casa Civil considera a obra um 
“projeto estratégico de infraestrutura, capaz 
de ampliar a capacidade de escoamento da 
produção agrícola, a segurança do tráfego 
e propiciar a rápida geração de um número 
considerável de empregos”.

Solidariedade
O programa Mesa Brasil, do sistema 
Fecomércio, arrecada alimentos não 
perecíveis, produtos de higiene pessoal 
e de limpeza, álcool em gel, luvas e 
máscaras. Os donativos podem ser 
entregues no Sesc e na Aciu (térreo do 
edifício Centro Comercial). Também é 
possível contribuir sem sair de casa. Basta 
ligar para (44) 3621-6700/998422-1493 e 
uma equipe irá até o local. A arrecadação 
será distribuída para famílias socialmente 
vulneráveis do município.

Campanha do Agasalho
O Sesc também está empenhado na 
Campanha do Agasalho. Além da unidade 
local (rua Domingos de Paula), a Aciu e 
estabelecimentos comerciais espalhados 
pela cidade funcionam como postos de 
arrecadação. As doações podem ser feitas 
até 31 de agosto.

Transformações em curso
A pandemia do coronavírus está 
provocando transformações no mundo 
todo. Saúde, relações sociais e economia, 

nada será como antes. As empresas e o 
setor produtivo em geral foram atingidos 
em cheio pelos reflexos da Covid-19. Para 
refletir sobre esse momento desafiador, a 
Federação do Comércio de Bens, Serviços e 
Turismo do Paraná (Fecomércio PR) criou o 
programa Fecomércio Entrevista, em ouve 
empresários e representantes de entidades 
empresariais sobre os impactos e desafios 
do coronavírus em empresas de diferentes 
segmentos e no comércio.

Vivências
Neste momento de mudanças e 
incertezas, a instituição apresenta 
o parecer e a opinião sincera dos 
empreendedores e representantes de 
instituições ligadas ao setor empresarial 
sobre a Covid-19 e seus impactos 
para o varejo e serviços, as medidas 
adotadas pelas empresas para evitar a 
disseminação do vírus entre trabalhadores 
e clientes e, é claro, quais as expectativas 
para quando essa crise passar. Porque ela 
vai passar e a vida e os negócios voltarão 
a fluir, de um jeito diferente, com certeza.

Acervo
Já estão disponíveis as entrevistas de Paulo 
Salesbram, presidente do Sindicato dos 
Permissionários em Centrais de Abastecimento 
de Alimentos do Estado do Paraná (Sindaruc 
Paraná), e de Vitor Roberto Tioqueta, diretor 
superintendente do Sebrae/PR. Recomendamos. 
Acesse https://bit.ly/3e84gI8.

Queda no ICMS
A arrecadação do Governo do Paraná 
segue em queda em razão da pandemia 
da Covid-19. Nos primeiros 15 dias 
de maio, a receita com o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) foi de R$ 1,26 bilhão. 
O montante é R$ 631,4 milhões menor 
em relação ao mesmo período do ano 

passado, já corrigido pela inflação e 
sem contabilizar entradas relativas a 
combustíveis, energia e parcelamentos.

Não Estacione Suas Vendas
A Aciu retoma a campanha Não Estacione 
Suas Vendas, voltada à utilização consciente 
das vagas de estacionamento na região 
central. Até que o processo de licitação 
da prefeitura outorgue a concessão para 
uma empresa com o devido know-how, 
é um compromisso da entidade atuar 
efetivamente na disseminação de 
conteúdos que enfatizam a relevância do 
bom senso e a prioridade para os clientes. 
Mais do que nunca, o comprometimento 
do empresariado e colaboradores é 
imprescindível.

Injeção
O Cartão Comida Boa está contribuindo 
com a movimentação do comércio em 
todo o Paraná. Entre os dias 11 e 20 de 
maio, 522.979 cadastrados receberam 
seus cartões. Até agora, 421.110 já 
usaram o benefício e gastaram R$ 20,5 
milhões em compras de alimentos em 
algum dos 2,1 mil estabelecimentos 
comerciais parceiros do programa.  O 
benefício é voltado para quem está 
inserido no Cadastro Único (CadÚnico) 
nacional, além de autônomos e 
microempreendedores individuais que 
tiveram sua renda afetada pela pandemia. 
O cartão deve ser usado exclusivamente 
para compra de produtos da cesta básica.

Palestra online
Uma boa dica da Faculdade Anhanguera 
é a palestra online Conectando Propósito, 
Conhecimento e Protagonismo, com Alê 
Prates, educador executivo com mais de 
duas décadas de experiência, somando 
mais de 700 apresentações em todo o 
território nacional, impactando mais de 
um milhão de pessoas. Os participantes 
da palestra ao vivo, no próximo dia 27, 
às 19h30, concorrerão a cinco tablets e 
cinco mentorias online, além de receber o 
livro digital A Reinvenção do Profissional. 
Inscreva-se já e garanta sua vaga: https://
suacarreiraempauta.com.br/eventos.

“Ninguém pode achar que falhou a sua 
missão neste mundo, se aliviou o fardo 
de outra pessoa - Charles Dickens

Excelente Semana!

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

Hoje os astros estão num fervo só no céu e a boa notícia é que 
eles vão conspirar a seu favor. A Lua na sua Casa 3 e na fase 
Nova estimula seu poder de comunicação e versatilidade. Você 
saberá direitinho o que dizer para defender suas ideias. 

Touro 21/04 a 20/05
O céu anuncia uma ótima fase para você ganhar dinheiro e o 
recado mais claro vem da Lua, que começa a dar um rolê em sua 
Casa da Fortuna e ingressa na fase Nova. Toda amorzinho com 
vários astros, ela vai acentuar a sua habilidade para negociar e 
lidar com os interesses materiais. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Sextou e eu preciso dizer que você é privilegiado! As estrelas vão 
brilhar especialmente para você e a sorte vai soprar em sua direção. 
A Lua ingressa em seu signo, soma energias com o Sol e muda 
para a fase Nova, indicando caminhos mais prósperos e iluminados. 

Câncer 21/06 a 21/07
Alguns astros vão infernizar seu signo e convém ficar de antena ligada 
para não cair em armadilhas e trapaças. A Lua engrossa o time e 
reforça o alerta, mas ela faz bons aspectos no céu e também vai 
mudar para a fase Nova, fortalecendo a sua percepção e a sua fé.

Leão 22/07 a 22/08
O céu estimula as parcerias e você pode conseguir o apoio de muita gente 
importante para os seus projetos. O recado vem do Sol e de Saturno, que 
fecham na parceria e formam aspecto exato e positivo, anunciando um bom 
momento para o seu signo somar forças com quem convive ou trabalha. 

Virgem 23/08 a 22/09
Se depender do incentivo dos astros, você vai lutar ainda mais 
pelos seus objetivos e não economizará empenho para garantir 
o espaço e reconhecimento que merece. Hoje a Lua migra para 
o ponto mais alto do seu horóscopo e ingressa na fase Nova, 
dando o estímulo que precisa para batalhar por suas ambições. 

Libra 23/09 a 22/10
Hoje a Lua é sua parceira e traz boas surpresas para você! Além de 
ingressar em Gêmeos, signo que é seu irmão astral, ela vai somar for-
ças com o Sol no mesmo setor e mudará para a fase Nova no período 
da tarde, ampliando seus horizontes e incentivando seu aperfeiçoa-
mento, principalmente nos aspectos pessoal, espiritual e cultural. 

Escorpião 23/10 a 21/11
É mudança que você quer? Então toma! Prepare-se para um dia de 
transformações: o recado chega da Lua, que hoje migra para sua Casa 8, 
fecha na parceria com o Sol e ingressa na fase Nova no período da tarde. 

Sagitário 22/11 a 22/12
Sextou com ótimas vibrações das estrelas e grandes promessas para o 
seu signo. Hoje a Lua está toda faceira dando um rolê em sua Casa 7, se 
aproxima do Sol e ingressa na fase Nova, trazendo muitos estímulos para 
sua vida e suas relações, seja no lado pessoal ou profissional.  

Capricórnio 22/12 a 20/01
A Lua começa a dar um rolê em sua 6ª Casa, soma energias com 
o Sol e também ingressa na fase Nova, enviando muitos estímulos 
para você se cuidar e preservar seu bem-estar. Invista em hábitos 
saudáveis, principalmente na alimentação. 

Aquário 21/01 a 19/02
Sextou! E, se depender de sorte, criatividade e entusiasmo, você está com 
tudo e nada vai atrapalhar o seu sucesso hoje. A Lua está dando um rolê 
em sua Casa 5, soma forças com o Sol e vai abrir os seus caminhos. 
No trabalho, é o momento de tirar proveito dos seus talentos. 

Peixes 20/02 a 20/03
Os interesses domésticos ganham evidência. A Lua começa a agir 
no setor familiar do seu horóscopo, dobra energias com o Sol e 
entra na fase Nova, trazendo novidades para os assuntos do seu 
ninho. Sua casa e seus parentes terão prioridade. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 2

ABAV
EXTRAVIAR

ASSINAAUGE
TLIORÃG
RAULAMOR
AREMTEA

LENHAAAL
GENERICOS
UOOPACO

ALACLORO
ANSIAIME

CRUSTEOR
LANCETM

REPETITIVO
VIESASAS

Método
de leitura
para cegos

Excessi-
vamente
apegada 

ao dinheiro

Partes de
comboio

ferroviário 

"Toda (?)
tem uma
exceção"

(dito)
Risco da

carta com
endereço

errado

O ponto
máximo
de uma
situação

Escreve o
próprio no-
me à mão

O 7o plane-
ta do Sis-
tema So-
lar (Astr.)

Mastiga
feito o
rato 

(?) Seixas,
cantor de
"Maluco
Beleza"

Madeira
para

queimar

Vogais 
de "casa"

Problema
que atinge
os dentes

(?) Pra 
Contrariar,
grupo de
pagode

Purifica-
dor da

água de
piscinas

Vazios de
população

Instituto
militar
(sigla)

Aparta-
mento
(bras.)

Tarcísio
Meira,
ator

Constan-
te; monó-

tono

Tira de
pano cor-
tada na
diagonal

Bater (?):
fugir

(pop.)

Parte em que se
aplica o desodorante

Matar por sufocação 

Constru-
ção da
aranha

Conteúdo
Qualquer jogada rele-
vante dentro da partida
Raquel Villar: atuou 

em "Amor à Vida" (TV)

Sem brilho
"O Lago
dos (?)",

balé

Enjoo;
náusea

Não
cozido

Sílaba de
"harém"

Hélio
(símbolo)

Chá, em
inglês

O popular
"salsão"

Afeição
profunda

Onda
marinha

Cada
setor do
hospital

O remédio
vendido a

preços
populares

(pl.) Som
da vaia
Invalidei
 o voto 

3/tea. 5/lenha. 6/assina. 9/extraviar. 10/repetitivo.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
A coluna destaca 
leitores do Jornal 
Tribuna Hoje News 

que comemoram ani-
versário. Nesta sexta 

(22) os parabéns vão para Pedro do Nasci-
mento , Valdivino Teodoro do Nascimento, 
Helia Hidemi Yoshii e  Ana Maria Angeluc-

ci KatoClovis Soares da Silva, Edmilson 
Baldoino Ferreira Heriê Fernanda Pestana 

de Souza, José Milton Soares, Karine 
Juliane Giroto e Rosana Cristina Lopes 
Reche. No sábado (23) vivas para  Luiz 

Vanderlei Priori , Cássia Patricia Missorelli 
Perez Ungaro, Jacqueline Rosada Trazzi, 
Osmar José Serraglio. No domingo  (24) 
vivas para Christhian Rodrigo Pelacani e 

José Maria dos Santos Abreu.  Na segunda 
(25) parabéns para Dorita Hasse, Juninho 

Peres, Amanda Yokohama Abrunhoza, 
Marcos Antonio Beraldo, Celso Teixeira de 
Almeida da Silva e Salma Maria da Silva. 

Da coluna: felicidades!

“É preciso coragem para ser imperfeito. Acei-
tar e abraçar as nossas fraquezas e amá-las. E 
deixar de lado a imagem da pessoa que devia 
ser, para aceitar a pessoa que realmente sou.”   

(Brené Brown)  

ZOOM
Vilmar Custódio Pereira e Rosângela Vieira -, ele atual presidente do Rotary Club 

Umuarama, o mais tradicional clube de serviço da Capital da Amizade. Com as 
reuniões On Line eles participam do  Projeto Global de U$ 105,000.00 para com-
prar equipamentos hospitalares para atender diversos hospitais do Estado, entre 

eles a  Uopeccan Umuarama. 

ARQUIVO PESSOAL
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CONVERSA
O Bispo de Umuarama, Dom Frei João Ma-
mede Filho convida jornalistas, repórteres 

e profissionais de comunicação para a 
coletiva de imprensa  na quinta-feira, 28 
de maio, às 9h, na residência episcopal, 
comemorando o Dia Mundial das Comuni-
cações Sociais 2020, com o tema: “Para 
que possas contar e fixar namemória’ -, 
Dom Mamede   fará seu pronunciamento 
para toda a imprensa acerca do dia mun-
dial das comunicações sociais deste ano.

***

 Tendo em vista a situação que vive o País 
no momento por causa da Pandemia do 

Coronavírus, todas as medidas de seguran-
ça e higienização do local serão tomadas. 
Para a entrada será necessário que todos 
estejam com máscara, mantendo sempre 

o distanciamento de segurança. Confirmar 
presença até o dia 26/05, às 17h. Após a 
coletiva, todos serão convidados para um 

coquetel na casa episcopal.

Na balança!
A sua felicidade não é a minha, e a minha não 
é a de ninguém. Não se sabe nunca o que emo-
ciona intimamente uma pessoa, a que ela recor-

re para conquistar serenidade, em quais pen-
samentos se ampara quando quer descansar do 
mundo, o quanto de energia coloca no que faz, 
e no que ela é capaz de desfazer para manter-se 

sã. Toda felicidade é construída por emoções 
secretas. Podem até comentar sobre nós, mas 

nos capturar, só com a nossa permissão. 
(extraído de um texto de Marta Medeiros) 

Que os eventos voltem logo! 

Um brinde para que os eventos nas lojas e empresas umuara-
menses voltem em breve. Angélica Carcel e Érica Peteno Kova-
lechen ilustram o ‘clique remenber’ desta  sexta-feira captado 
no coquetel de comemoração de 1 ano da loja Carmem Stef-

fens, no último mês de março ( antes da quarentena).

THIAGO CASONI
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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 1.0 LT ......................................................... 13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 31.900,00
ONIX 1.0 LT ......................................................... 15/16 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 36.900,00
ONIX 1.0 LT ......................................................... 19/19 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 42.900,00
ONIX 1.4 LT ......................................................... 13/13 ............... BRANCO ......................COMPLETO .................................................. R$ 33.900,00
ONIX 1.4 ACT  .................................................... 16/17 ............... PRETO ..........................COMPLETO .................................................. R$ 53.900,00
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

A Unipar de Cascavel está com 26 opções de cursos 
de pós-graduação, que abrangem todas as áreas do 
conhecimento. No campo da Engenharia Civil, têm 

várias oportunidades, uma delas é a especialização em 
Obras de Pavimentação em Rodovias. 

A proposta é trabalhar com a aplicação de técnicas de 
projeto e execução de obras, inclusive detalhamentos e 

vivência prática de obras de pavimentação.
O curso proporcionará o conhecimento na área 

de pavimentação relativos à realização de projetos, 
orçamentação e dimensionamento de pavimentos 

rígido, flexíveis e semirrígidos, e execução de 
avaliação da superfície de pavimentos. Também visa 

a proporcionar técnicas de execução de ensaio de 
controle de solos e pavimentação, de execução 

de obras de pavimentação e a realização de
 cada camada do pavimento.

Para suprir a demanda, o curso traz disciplinas 
específicas, como Avaliação, vistoria e perícia de imóveis 

rurais e urbanos para execução de desapropriação 
para obras rodoviárias; Canteiro de obras rodoviárias; 

Dosagem e controle tecnológico do concreto de 
cimento Portland; Ensaios laboratoriais de solos, 

materiais asfálticos e controle tecnológico para obras 
rodoviárias; Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e 
Ambiental (EVTEA) em obras rodoviárias; Fundações e 

sondagens para pavimentação; entre outras.

Saiba mais no site www.unipar.br 

Novidade atende demanda do mercado por 
profissionais capacitados; área de atuação só 

cresce dentro da Engenharia Civil 

Especialização em Obras de 
Pavimentação em Rodovias

PÓS-GRADUAÇÃO – INSCRIÇÕES ABERTAS

EXTRAVIO DE ALVARÁ
MILLENNIUM DO BRASIL DISTRI-
BUIDORA DE ALIMENTOS, inscrita 
sob nº CNPJ 04.796.514/0001-
56, estabelecido na Avenida Bra-
sil, 2394, CEP 87503-420, cidade 
de Umuarama Estado do Paraná, 
comunica para os devidos fins 
o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 23.536. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

De Umuarama
para o Brasil
Uma carreta bitrem carregada 
com 500 mil maços cigarros 
contrabandeados do Paraguai 
foi apreendida no final da tarde 
da quarta-feira (20) na rodo-
via Castelo Branco (SP-280), na 
cidade de Itu/SP. O motorista foi 
acionado para parar o veículo 
depois que os policiais rodoviá-
rios visualizaram parte da carga 
que não apresentava a amarração 
adequada. Ele disse que trans-
portava soja. No entanto, após a 
vistoria, foi localizada uma grande 
quantidade de cigarros contra-
bandeados. Segundo a Polícia, o 
motorista do veículo confessou 
ter saído de Umuarama e teria 
São Paulo/SP como destino. Além 
disso, ele receberia a quantia 
de R$ 8 mil pelo transporte. 
Detido, foi encaminhado junto 
à carga e a quantia de R$ 2 
mil em espécie, um celular e a 
carreta, à Delegacia da Polícia 
Federal de Sorocaba.

Na fronteira
Na noite da quarta (20) poli-
ciais que integram a Operação 
Hórus apreenderam um cami-
nhão carregado com cigarros 
contrabandeados do Paraguai, 
em Terra Roxa. Veículo e carga, 
juntos, estão avaliados em R$ 2 
milhões. O motorista abando-
nou o veículo e conseguiu fugiu. 
Na carroceria baú, estavam 800 
caixas de cigarros. A ocorrência 
foi encaminhada para a delega-
cia da Polícia Federal em Guaíra.
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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

SEMIPRESENCIAL 

A Unipar recebe vários com este propósito, nesta modalidade de ensino

Muitos motivos podem levar 
o estudante a empreender 
num segundo curso superior. 
O principal, geralmente, é 
conseguir mais oportunidades 
de emprego, já que com melhor 
formação aumentam as chances 
de o profissional se destacar 
em processos seletivos. Outros 
buscam ampliar o leque de 
competências para expandir seus 
negócios. 

A Universidade Paranaense tem 
muitos com este objetivo em 
seu corpo discente. Egressos ou 
profissionais formados em outras 
instituições optam pela Unipar 
por seu prestígio e bom conceito. 
E quem tem também interesse 
em se unir a estes batalhadores 
pode se inscrever já no vestibular 
continuado do semipresencial e 
iniciar o curso ainda este ano. São 
30 opções. 

A esteticista Adriana Delmonico, 
de Umuarama, recomenda 
a Unipar. Ela se formou em 
Estética e Cosmética e agora faz 
Biomedicina pelo semipresencial: 
“No anseio de aprimorar meus 
serviços e realizar tratamentos de 
forma invasiva, decidi voltar para 
a universidade para me tornar 
também biomédica”.

E diz que está bastante 

Estudantes ampliam competências com 
segundo curso superior

satisfeita. “Estou muito feliz com 
o curso, principalmente na área 
de pesquisas, desenvolvimento 
e tratamentos, que apontam 
modernas formas na busca por 
melhoria da qualidade de vida da 
população”, relata.

Além disso, ela considera o 
fato de poder ter eliminado o 
primeiro ano inteiro da graduação 
por conta das disciplinas afins 
cursadas em Estética e Cosmética. 
De Unipar, ela entende muito: 
também se formou em Gestão 
Comercial pela EaD e fez pós-
graduação em Estética Facial e 
Corporal. “Costumo dizer que sou 
‘Garota Unipar’ porque termino 
um curso e já começo outro”, 
brinca.

Diferencial no currículo
Especialistas dizem que unir 
carreiras semelhantes é um 
diferencial importante no 
currículo. Acreditando nisso, 
a egressa de Estética e 
Cosmética, Jéssica da Silva, 
de Guaíra, agora resolveu 
fazer Fisioterapia. “Escolhi o 
semipresencial pelo custo/
benefício e a flexibilidade 
de horários para os estudos; 
assim, posso continuar 
trabalhando”, justifica. 

Adriana Delmonico, 
aluna de Biomedicina, 
já tem no currículo duas 
graduações e uma pós

Jéssica da Silva, formada 
em Estética e Cosmética, 
agora quer ser também 

fisioterapeuta
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