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Câmara legaliza 
cultos e missas como 
atividades essenciais 
em Umuarama 
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PM apreende e recupera 
veículos em ações na região
Policiais do 25º Batalhão de Umuarama realizaram ações no combate ao crime, apreen-

dendo veículos preparados para serem usados por contrabandistas. Foi por muito 
pouco que uma quadrilha não acabou presa em um posto de combustíveis em Cafezal 
do Sul. Todos fugiram com a aproximação da viatura, mas abandonaram dois carros 

sem os bancos dos passageiros e adaptados com rádios amadores. Um caminhão rou-
bado também foi recuperado na mesma ação. l Pág. 16

Casos positivos de 
covid-19 sobem 
para 31, segundo a 
Secretaria de Saúde 

Prefeito Celso 
Pozzobom deixa 
presidência do Cibax 
para Darlan Scalco 

Pontos lavados
 Entre as ações preventivas à disseminação da infecção 

humana pelo novo coronavírus, a Prefeitura de Umuarama 
iniciou a sanitização em locais de grande movimentação 

pública. Ontem o serviço foi realizado em pontos de ônibus 
na região central, onde costuma haver maior concentração 

de pessoas nos horários de pico. 
TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

l Pág. 5
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Projetos aprovados
Assim que os projetos de Lei de números 107 e 108 referentes 
à contratação da empresa Sanepar como prestadora de serviços 
de saneamento básico e esgotamento sanitário Sanepar e à 
criação do Plano de Municipal de Saneamento Básico (PMSB) 
foram colocados em pauta para votação na Câmara Municipal 
segunda-feira (25), manifestações públicas começaram a ser 
feitas em redes sociais. Os projetos foram aprovados com votos 
dos vereadores Newton Soares, Maria Ornelas, Júnior Ceranto, 
Ronaldo Cruz Cardoso e Toninho Comparsi.

Contrários
Os vereadores que votaram 
contrários aos projetos 
foram Ana Novais, Deybson 
Bitencourt, Mateus Barreto e 
Jones Vivi. Durante a sessão 
ordinária na noite da segunda-
feira (25), foram apresentadas 
emendas ao projeto nº 108 
(contrato com a Sanepar), 
que alteravam e suprimiam 
itens em clausulas da minuta 
do Contrato do Programa 
com a empresa. Apesar de 
todas as emendas terem sido 
aprovadas pelas comissões 
parlamentares, foram 
rejeitadas com cinco votos 
contrários no decorrer das 
discussões. Tal fator levou 
à posterior aprovação dos 
projetos, de autoria do Poder 
Executivo, na íntegra.

Opinião II
Apesar de serem raras suas manifestações em redes sociais, o ex 
secretário de agricultura Antonio Fávaro foi contundente. “Quando 
as autoridades políticas resolvem usar do autoritarismo para mandar 
na cidade é porque estamos chegando nos tempos em que dois 
mandam e os demais obedecem. Com tantas recomendações para 
analisar o Plano de Saneamento Básico Municipal e a contratação 
da Sanepar, prevaleceu a tirania, bloqueando do povo o poder de 
decisão em algo que fará parte do nosso município por 30 anos. E 
quando o povo fica revoltado com as atitudes de alguns políticos, e 
com razão, os mesmos ainda dizem que é politicagem”.

Opinião III
Fávaro também lembrou sobre outras manifestações públicas e 
reuniões que tiveram a intenção de não lanças tais propostas à 
votação. “Para ser governante é preciso saber ouvir e oferecer ao 
povo o melhor, afinal, eles são colocados em suas devidas posições 
pelo povo e para trabalhar pelo povo. As recomendações do 
Ministério Público são muito claras. E o desejo de outras entidades 
municipais, como o da assembleia pública ocorrida na Catedral 
Diocesana demonstra a indignação do povo umuaramense. Para 
ser um bom governante basta fazer o certo, e ignorar o que o 
nosso povo diz, não é a opção correta”, encerra.

Opinião I
O pré-candidato à prefeitura, 
Antonio Fávaro se pronunciou 
em redes sociais a respeito das 
recomendações do promotor 
Paulo Robles Estebon, da 
6ª Promotoria de Justiça, 
para que o projeto sobre o 
firmamento de contrato de 
prestação de serviços entre 
Prefeitura e Sanepar e também 
a proposta sobre a criação do 
Plano Municipal de Saneamento 
Básico não fossem colocadas 
em pauta na Câmara para 
votação em segundo turno. 
O engenheiro agrônomo, 
ex-secretário de agricultura 
de Umuarama e técnico 
do Secretaria Estadual de 
Agricultura e Abastecimento 
(Seab), é especializado em 
gestão pública.
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Aprovada proibição no
corte de energia elétrica

O Senado aprovou na segunda-
-feira (25), um projeto de lei que 
proíbe o corte de luz por falta de 
pagamento em vésperas do fim de 
semana. De autoria do senador 
Weverton Rocha (PDT-MA), o pro-
jeto foi aprovado no Senado em 
dezembro passado. Em seguida, 
foi aprovado na Câmara dos Depu-
tados, onde sofreu alterações, vol-
tou ao Senado e agora foi aprovado 
em definitivo. O projeto vai agora à 
sanção presidencial.

A relatora do projeto, Kátia 
Abreu (PP-TO), comentou a pos-
tura das companhias de energia, 
que não religam a luz nos fins de 
semana, mesmo quando a dívida 
é paga. “Parece que é maldade: 
cor ta na sexta, e a família só vai 
ter a luz de novo na segunda-feira, 
mesmo que ela tenha o dinheiro 
para religar a luz”.

O projeto também obriga a com-
panhia fornecedora de energia a 
notificar o cidadão antes de reali-
zar o corte por falta de pagamento. 

“Se a empresa de energia cortar 
a luz sem notificação, ela terá que 
pagar até o dobro do valor daquela 
conta”, disse Kátia.

A aprovação do projeto foi fruto 
de um acordo entre a liderança do 
governo, representada pelo sena-
dor Fernando Bezerra (MDB-PE), e 
a relatora. O acordo diz respeito 
à taxa de religação. O projeto ori-
ginal visava a vedação da taxa. 
Segundo Kátia Abreu, os valores 
vão de R$ 7 a até R$ 104. Já 
a taxa de religação urgente pode 
chegar a até R$ 261. Os esta-
dos onde a taxa é mais alta são 
Minas Gerais e Amapá.

CRÍTICAS
A relatora criticou a Agên-

cia Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel) por não inter ferir na 
cobrança de taxas tão altas para 
religar a energia. “O cidadão já 
tem a vergonha de cortar a ener-
gia por falta de dinheiro. Agora, 
pagar um preço de religação 
urgente de R$ 190 a R$ 261? 

Eu não sei o que a Aneel está 
fazendo. Agência serve para isso, 
para regular preço, tarifas”.

Bezerra propôs que a Aneel 
faça a regulação dos valores. Uma 
audiência pública com represen-
tantes da agência reguladora faz 
parte do acordo. A partir daí os 
senadores aguardariam um prazo 
para verificar as providências. Com 
o acordo, o projeto foi aprovado de 
forma unânime.

“Não podemos mais aceitar 
preços tão variados para essa 
taxa de religação. A variação de 
preço está muito fora de parâme-
tro. Vamos chamar uma audiência 
pública com a Aneel, propor que 
ela, pela autorregulação, dê um 
basta às tarifas abusivas”, disse 
o líder do governo.

Bezerra acrescentou que, se a 
Aneel não tomar providências em 
um prazo considerado adequado, 
o governo apoiará um novo projeto 
de lei estabelecendo limites para 
essas tarifas.

Pacientes celíacos livres do glúten
Em suas redes sociais, o depu-

tado estadual Delegado Fernando 
Martins lembrou que apresentou 
na segunda-feira (25), Projeto de 
Lei que obriga as instituições de 
saúde disponibilizar refeições 
livres de glúten aos pacientes 
celíacos, ou seja, pessoas que 
apresentam intolerância perma-
nente ou alergia ao glúten, pro-
teína encontrada em cereais como 
trigo, centeio, cevada e seus sub-
produtos. O consumo do glúten 
provoca nesses pacientes infla-
mação no intestino e outros efei-
tos colaterais, podendo impedir 

a absorção de nutrientes. 
“São frequentes informações 
de acidentes com glúten em 
pacientes celíacos, pois de 
acordo com eles é possível 
observar o desconhecimento 
das equipes de saúde sobre 
a doença”. O Projeto de Lei 
segue para discussão nas 
comissões permanentes.

PROJETO prevê que o 
preparo das refeições será 

realizado separadamente 
e com a utilização de 
utensílios específicos

ASSESSORIA



04  GERAL/ADI TRIBUNA HOJE NEWS, 27 DE MAIO DE 2020

Destaque
Os deputados Ademar 
Traiano (PSDB), Luiz Claudio 
Romanelli (PSB) - da Mesa 
Diretora da Assembleia 
Legislativa - e o deputado 
Artagão Júnior (PSB) 
destacaram o trabalho de 
articulação do deputado 
Soldado Adriano José (PV) 
(foto), vice-líder do Governo 
Ratinho Júnior. “Quero 
aqui destacar a capacidade 
de argumentação e 
convencimento do 
deputado Soldado Adriano”, 
disse Artagão Júnior. 
Soldado Adriano está no 
primeiro mandato no 
legislativo estadual, é vice-
presidente do PV do Paraná 
e apontado como provável 
sucessor de Chico Caetano 
na presidência.

Casos solucionados
A Polícia Civil do Paraná 
solucionou 100% dos casos 
de desaparecimento de 
crianças ocorridos em 
2018 e 2019. No primeiro 
quadrimestre de 2020 a 
eficiência se manteve: 
todos os casos foram 
solucionados. Nos quatro 
primeiros meses deste ano 
houve 61 casos no Paraná, 
nove deles em Curitiba, 
cinco na região da capital e 
47 no interior.

Atenção prefeituras!
O artigo 12 da 
regulamentação do uso 
obrigatório de máscara 
no Paraná, assinado pelo 
deputado Ratinho Junior, 
determina que deverá 
ser realizada uma ampla 
divulgação das medidas 
de prevenção, com 
objetivo de conscientizar 
a população sobre a 
importância da adoção de 
medidas contra a covid-
19, em especial o uso de 
máscaras de proteção 

facial, higiene de mãos e 
distanciamento social.

Crédito final
O setor da indústria acredita 
que os efeitos da pandemia 
serão maiores enquanto 
durar o distanciamento social. 
Pesquisas recentes da Firjan 
mostram que os empresários 
ainda estão pessimistas 
para os próximos seis 
meses. Segundo o gerente 
de Estudos Econômicos da 
Firjan, Jonathas Goulart, a 
grande dificuldade é fazer 
com que as medidas de 
socorro anunciadas pelo 
governo federal cheguem 
na ponta, aos empresários, 
sobretudo os de pequeno 
porte, que são os tomadores 
de crédito final. 

Sem corte
O Senado aprovou por 
unanimidade a proibição do 
corte de serviços públicos 
sem aviso prévio e em 
fins de semana, feriados 
e nas suas respectivas 
vésperas. A proposta vai 
a sanção presidencial. 
A empresa que quiser 
cortar o fornecimento 
deverá comunicar o 
consumidor informando o 
dia e o horário em que isso 
ocorrerá. A medida deve 
ocorrer obrigatoriamente 
em horário comercial.

“República da banana”
O senador Oriovisto 
Guimarães (Pode) 
defendeu voto contrário 
aos projetos de lei que 
colocam o Brasil, segundo 
ele, ainda mais para baixo: 
“A reunião ministerial, 
cheia de palavrões, onde 
o ministro da Educação 
chama os membros do STF 
de vagabundos, mostra uma 
imagem terrível do País no 
exterior e nos remete a uma 
república da banana”.

Cultos e missas
são essenciais

D u r a n t e  s e s s ã o 
extraordinária na noite 
da segunda-feira (25), 
vereadores de Umuarama 
discutiram e votaram o 
Projeto de Lei Ordinária 
16/2020, de autoria 
do presidente do Poder 
Legislativo, vereador Noel 
do Pão (PSC), que propu-
nha tornar essenciais no 
município às atividades 
das igrejas e dos tem-
plos de qualquer culto 
religioso em períodos de 
calamidade pública.

O texto foi aprovado 
com um voto contrário 
em primeira discussão e 
votação. Após o primeiro 
turno de discussão da 
matéria, foi aprovada 
a dispensa de inters-
tício (prazo regimental 
entre uma sessão e 
outra), o que permitiu 
a segunda deliberação 
do mesmo projeto que, 
em segunda votação, 
foi novamente aprovado 

com um voto contrário.
A propositura que 

segue para sanção do 
Chefe do Executivo, 
garantirá que o municí-
pio tenha autonomia para 
manter as atividades 
religiosas, tendo como 
embasamento o art. 5º, 
inciso VI da Constituição 
Federal que endossa ser 
“‘inviolável a liberdade 
de consciência e de 
crença, sendo assegu-
rado o livre exercício dos 
cultos religiosos e garan-
tida, na forma da lei, a 
proteção aos locais de 
culto e a suas liturgias”.

O texto também espe-
cifica que sejam levadas 
em consideração todas 
as determinações da 
Secretaria de Estado 
da Saúde e protocolos 
quanto ao uso de álcool 
em gel, máscaras e 
demais procedimentos 
que efetivem a segurança 
e prevenção de contágio.

PROPOSTA foi aprovada e atividades religiosas são essenciais em período de 
pandemia na cidade

ASSESSORIA
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Sanitização de pontos de ônibus 
evita circulação do coronavírus
Entre as ações preventivas à 

disseminação da infecção humana 
pelo novo coronavírus, a Prefeitura 
de Umuarama vem realizando saniti-
zação em locais de grande movimen-
tação pública. Nesta terça-feira, 26, 
o serviço foi realizado por equipe da 
Secretaria de Serviços Públicos em 
pontos de ônibus na região central, 
onde costuma haver concentração 
de pessoas nos horários de pico, 
conforme nota orientativa da Secre-
taria de Estado da Saúde sobre 
desinfecção de locais públicos.

Apesar das medidas que a grande 
maioria da população tem tomado, 
como uso de máscara e distancia-
mento social, a sanitização é impor-
tante para reforçar o combate à cir-
culação do vírus. “Além de postos 
de saúde, entrada de bancos e pon-
tos de ônibus, entre outros locais, 
também cuidaremos da Secretaria 
de Saúde na próxima sexta-feira, 
com o envolvimento dos servidores 
na desinfecção de suas estações 
de trabalho”, lembrou a secretária 
municipal de Saúde, Cecília Cividini.

Plano de contingência 
Com orientação do Centro de Operações de Enfrentamento da Covid-19 (COE), 

a Secretaria de Saúde também tem tomando medidas com empresas onde cola-
boradores apresentem casos suspeitos ou confirmados do novo coronavírus. “O 

procedimento consiste em aplicar o plano de contingência e realizar a sanitização 
do ambiente, para eliminar a circulação do vírus e garantir a segurança de traba-
lhadores, fornecedores e clientes”, afirmou a secretária. Essas empresas devem 
reforçar as medidas preventivas e orientar os funcionários. “Todas as empresas 
nesta situação realizaram a sanitização e observam todas as orientações e reco-

mendações repassadas, quanto aos demais procedimentos”, acrescentou a secre-
tária municipal de Saúde, Cecília Cividini.

Novos terminais urbanos no PR facilitam a vida da população
Para melhorar a segurança e o con-

forto dos passageiros foram concluí-
dos ou estão em construção, desde 
2019, 11 novos terminais rodoviários, 
intermunicipais ou urbanos. Juntas, 
essas obras receberam investimentos 
de R$ 23,6 milhões para facilitar o dia 
a dia da população em dez cidades. 
Obras do novo terminal rodoviário de 
Umuarama estão inclusas.

“Melhorar os sistemas de mobili-
dade e facilitar o transporte é impor-
tante para o desenvolvimento das 
cidades. Isso traz mais facilidades 
para as pessoas e para a realização 
de negócios que estimulam as eco-
nomias locais”, destaca o secretá-
rio do Desenvolvimento Urbano e de 

Obras Públicas, João Carlos Ortega.
As construções foram viabilizadas 

a partir de financiamos ou recursos 
liberados pela Secretaria de Estado 
do Desenvolvimento Urbano e de 
Obras Públicas e operacionalizados 
pela sua vinculada, o Serviço Social 
Autônomo (Paranacidade).

“Os prefeitos ouvem a população 
e apresentam as principais deman-
das de acordo com o Plano Diretor 
do seu município. Cabe à Sedu 
apoiar os bons projetos, aqueles que 
são estruturantes para o desenvolvi-
mento local”, enfatiza Ortega.

Desde janeiro de 2019, foram 
entregues três terminais rodoviá-
rios intermunicipais, beneficiando as 

cidades de Campo Largo, Jaguapitã 
e Turvo. Nestas obras foi investido 
R$ 1,07 milhão. No mesmo período, 
foram concluídos e já estão em fun-
cionamento quatro terminais de 
transpor te urbano, um deles em 
Floresta, um em Sengés e dois em 
Mamborê, viabilizados com a aplica-
ção de R$ 1,2 milhão.

Outros quatro estão em constru-
ção. São dois terminais rodoviários 
intermunicipais em Francisco Bel-
trão, no valor de R$ 10,4 milhões; 
um em Umuarama, com o investi-
mento de R$ 8,5 milhões; e dois 
terminais de transporte urbano, em 
Guaraniaçu (R$ 744,1 mil) e em 
Toledo (R$ 1,8 milhão).

O serviço foi realizado em pontos de ônibus na região central, onde costuma haver concentração maior de pessoas

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Obras de acessibilidade
avançam no Centro Cultural

O Centro Cultural Vera Schubert 
está ganhando melhores condições 
de acessibilidade. Nos últimos 
dias a empresa contratada para 
a reforma instalou corrimãos nas 
escadas e rampas de acesso 
ao teatro. “A finalidade é tornar 
a casa da cultura acessível a 
todos os públicos, independente 
da condição física”, lembra o 
prefeito Celso Pozzobom.

Está prevista a instalação de 
elevador, rampas do apoio para 
cadeirantes, troca do piso e reves-
timento, calçamento e guias podo-
táteis nas calçadas para orientação 
de pessoas com deficiência visual. 
O investimento na reforma é de R$ 
487.748,23 e o prazo para execu-
ção do serviço termina em agosto.

O diretor de Obras da Prefei-
tura, Nélio Guazzelli, informou que 
a reforma inclui acessibilidade nos 
banheiros e plataformas para cadei-
rantes. “É uma melhoria necessária, 
pois o Centro Cultural recebe públi-
cos variados, diante das inúmeras 
atrações ali realizadas. Mais do que 
conforto, trata-se de uma necessi-
dade para pessoas com deficiência”, 
lembrou o prefeito.

No ano passado, a Fundação 
Cultural de Umuarama envolveu 
quase 70 mil pessoas nos even-
tos realizados. Através de locação 
do teatro, promoções próprias ou 
parcerias, foram 22 espetácu-
los musicais, teatrais, de dança, 
stand-up, música clássica, canto, 
corais e exibições de cinema. 
“Nosso público total foi de 69.198 
pessoas, envolvidas em atividades 
propostas pela Fundação Cultural 
de Umuarama, parcerias e loca-
ções do teatro”, detalhou a dire-
tora Vera Lúcia Borges.

ALÉM dos corrimãos, a reforma inclui também acessibilidade nos banheiros e plataformas para cadeirantes

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

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
26/4 a 26/5 0,5000 0,2162 0,0000
27/4 a 27/5 0,5000 0,2162 0,0000
28/4 a 28/5 0,5000 0,2162 0,0000
1/5 a 1/6 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +0,98% 19,67 
Vale ON -1,80% 49,20 
ItauUnibanco PN -3,96% 23,01 
Bradesco PN -4,33% 19,21 
B2W Digital ON +9,18% 95,40 
Magazine Luiza ON +6,75% 64,48

IBOVESPA: -0,23% 85.468 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 107,67
Libra est. 0,81
Euro 0,91
Peso arg. 68,27

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -1,8% 5,3590 5,3600 -1,4%
PTAX  (BC) -1,9% 5,3701 5,3708 -1,0%
PARALELO -1,7% 4,5500 5,6200 -1,7%
TURISMO -1,8% 4,5500 5,6000 -1,8%
EURO -1,3% 5,8905 5,8922 -0,7%

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

DÓLAR 26/05

Iene R$ 0,0499
Libra est. R$ 6,63
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1231,98 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 26/05

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 26/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 99,50 -4,8% -0,5%
SOJA Paranaguá 105,00 -5,0% -1,9%
MILHO Cascavel 44,50 -1,1% 8,5%

SOJA 847,00 13,75 0,9%
FARELO 283,90 -0,20 -3,0%
MILHO 319,00 1,00 -1,2%
TRIGO 506,75 -2,00 -4,5%

SOJA 95,17 -1,2% 7,6%
MILHO 41,40 -2,0% 9,2%
TRIGO 62,29 0,2% 4,9%
BOI GORDO 181,66 0,1% -0,3%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 26/05 PR DIA 30d.

Em 26/05 FECH. DIA 30d.

BOLSA DE CHICAGO

MERC. RURAL

Soja, milho trigo sc 60kg, boi gor do @; frango kg 

II R$ 1383,80 
II R$ 1436,60 

III R$ 1487,20 
IV R$ 1599,40

*Faixa II: empregados domésticos.

SAL. MÍNIMO PR (jan/20 a dez/20)CUSTO DA CONSTRUÇÃO (CUB)
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Mais 3 casos
de Covid-19
A Secretaria Municipal 

de Saúde de Umuarama 
registrou ontem (26), três 
novos casos confirmados 
de Covid-19. Depois de 
um dia sem registros, o 
boletim emitido diaria-
mente pela secretaria 
trouxe 31 casos positivos 
da doença no município, 
onde uma pessoa con-
tinua internada em Uni-
dade de Terapia Intensiva 
(UTI). Outras 22 perma-
necem em isolamento 
domiciliar, sendo acom-
panhadas por equipes 
do Centro de Operações 
de Enfrentamento da 
Covid-19 (COE).

Os registros também 
apontam que 7 pacien-
tes se recuperaram da 
doença e uma pessoa 
morreu. Os novos casos 
são de um bebê de 
dois meses (menino), 
um homem de 40 anos 
e uma mulher com 38 
anos de idade. A Secom 
(Secretaria de Comuni-
cação) não confirmou se 
os novos pacientes posi-
tivados fazem par te da 
mesma família e nem 
c o m o  t e r i a m  c o n -
t raído o v í r us.

O total de casos sus-
peitos também aumen-
tou, passando de 154 
registros na última segun-
da-feira (25) para 180 
e 178 estão em isola-
mento. Dois deles estão 
internados em enferma-
ria hospitalar e UTI. O 

número de suspeitas 
descartadas permaneceu 
em 364 e o total de noti-
ficações (que é a soma 
de casos confirmados, 
suspeitos e descar ta-
dos) subiu de 546 para 
575 em um período de 
24 horas.

SANITIZAÇÃO
Através de nota emi-

tida pela Secretaria de 
comunicação (Secom), 
a secretária de Saúde, 
Cecília Cividini informa 
que o Centro de Ope-
rações de Enfrenta-
mento da Covid-19 está 
tomando todas as medi-
das cabíveis nas empre-
sas onde colaboradores 
apresentaram casos 
suspeitos ou positivos 
do novo coronavírus e 
que não existe nenhuma 
necessidade de interdi-
ção. “O procedimento 
consiste em aplicar o 
plano de contingência e 
realizar a sanitização do 
ambiente, para eliminar 
a circulação do vírus e 
garantir a segurança de 
trabalhadores, fornecedo-
res e clientes. A empresa 
deve reforçar as medidas 
preventivas e pode conti-
nuar funcionando após o 
procedimento. Todas as 
empresas nesta situação 
realizaram a sanitização e 
observam todas as orien-
tações e recomendações 
repassadas, quanto aos 
demais procedimentos”, 
acrescentou Cecília.

Salários sem aula
Reitores de federais têm avisado 
a contatos, discretamente, que 
o ano letivo nas universidades 
já era. Cursos retomam a grade 
integral em agosto ou setembro, 
mas para planejar o calendário 
de aulas de 2021. A despeito 
disso, o corpo docente continua 
a receber o salário em dia, 
mesmo sem planejamento 
de retomada ou realização 
de aulas online. Consultado, 
o Ministério da Educação 
confirma o pagamento dos 
salários nas federais desde 
março, quando começou o 
confinamento por causa da 
pandemia do coronavírus e as 
aulas foram suspensas. Avisa 
que as universidades não 
estão paralisadas, porque há 
atividades extracurriculares, mas 
não tem como monitorar.

Todos em casa
A Coluna questionou UFMG, 
UnB, UFRJ, USP sobre as aulas. 
Todas estão suspensas e 
somente a paulistana indicou 
que as aulas de pós-graduação 
são ministradas on-line.

Em BH
“A UFMG está com aulas 
suspensas desde o dia 18 de 
março, sem adoção de aulas 
a distância. Neste período, 
têm sido ofertadas atividades 
extracurriculares”, informa a 
federal.

Atrasadão 
Na UFRJ, a assessoria afirma que 
a “Reitoria está fazendo pesquisa 
junto à comunidade universitária 
sobre acesso a recursos 
remotos”. E que um “grupo 
estuda questões relacionadas a 
calendário acadêmico”.

No cerrado
Em Brasília, a UnB cravou 
que suspendeu o calendário 
acadêmico do 1º semestre 
deste ano. “Isso inclui atividades 
presenciais e on-line”

Guerra na PF
Uma nota provocadora da 
Fenapef, dos policiais, citando 

a ADPF, dos delegados, abriu 
novo flanco na discreta guerra 
interna na Polícia Federal, 
e vai parar na Justiça. A 
Associação dos Delegados 
de Polícia Federal avisou 
que vai acionar a Federação 
Nacional dos Policiais Federais 
pelo que chama de “graves e 
infundadas ilações”.

Coisa séria
Na sua nota, a Fenapef apoiou 
a operação Placebo, que cercou 
o governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, mas no terceiro 
parágrafo citou que a deputada 
federael Carla Zambelli 
(suspeita de saber da operação) 
tem ligação com a ADPF, e 
que isso deve ser apurado. Os 
delegados não perdoram a 
provocação gratuita.

Turbulência
Antes de anunciar o pedido 
de concordata, a Latam 
ainda vendia bilhetes para 
dezenas de aeroportos, até 
os fechados. É balela que 
a crise na aérea não atinge 
o Brasil. Muitos clientes 
estão recebendo ligações da 
companhia avisando sobre 
cancelamento de voos - e 
a empresa tem até um ano 
para devolver o dinheiro. A 
Coluna citou semanas atrás a 
esperteza. 

Chora, Velho Chico
O governo federal vai 
construir, em parceria com 
a iniciativa privada, uma 
usina hidrelétrica no Rio São 
Francisco, a UHE Formoso, na 
região da cidade de Pirapora. 
Está confirmado no decreto 
10.370 do último dia 22. 

Ponto Final
Brasileiro raiz vai curtir dois 
feriados, o antecipado e o de 
fato, na data certa.
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Pozzobom deixou a
presidência do Cibax

O prefeito de Umuarama Celso Poz-
zobom deixou a presidência do Consór-
cio Intermunicipal de Conservação da 
Biodiversidade da Bacia dos rios Xam-
brê e Piquiri (Cibax), durante reunião 
com representantes dos municípios 
membros na segunda-feira, 25, na Pre-
feitura de Umuarama. A partir daquela 
data, o consórcio passou a ser presidido 
pelo prefeito de Pérola, Darlan Scalco, 
também presidente da Associação dos 
Municípios do Paraná (AMP).

Composto por Cafezal do Sul, Fran-
cisco Alves, Iporã, Perobal, Pérola, 
Umuarama e Xambrê, o Cibax existe 
desde 2001 e representa essas cidades 
em assuntos de interesse comum, junto 
aos governos Federal e Estadual e res-
pectivos órgãos. “A missão é planejar, 
adotar e executar programas e medidas 
destinadas à conservação e recupera-
ção dos ecossistemas associados às 
bacias dos rios Xambrê e Piquiri, que 
têm grande impacto nos nossos muni-
cípios”, lembrou Pozzobom.

Visa ainda promover e acelerar o 
desenvolvimento socioeconômico e 
ambiental através do monitoramento 
e gerenciamento da Área de Prote-
ção Ambiental (APA) desses rios, 
bem como dos limites territoriais dos 
consorciados. Uma ação recente do 
Cibax é a recuperação e conservação 
de estradas rurais, através de uma 

Pauta
A pauta da reunião, segundo a secretária executiva Deliane Gomes Batista Zaino, 

incluiu ainda a renovação por mais dois anos da concessão dos veículos e equipamentos 
do governo do Estado ao consórcio, que vence em julho próximo, e também o seguro dos 
implementos. O prefeito Darlan Scalco terá mandato até 31 de dezembro, completando a 

atual gestão, e a diretoria tem ainda o prefeito Márcio Juliano Marcolino (de Brasilândia do 
Sul) como vice-presidente e Alírio José Mistura (Francisco Alves) como tesoureiro.

patrulha mecanizada cedida pela Secre-
taria de Estado da Agricultura e Abas-
tecimento (Seab), que vem realizando 
serviços nos municípios membros.

Em Umuarama a parceria foi formali-
zada para revitalizar 33 km de estradas. 
“Já fizemos mais de 150 km dos 600 
km de estradas que temos para cuidar. 

Essa parceria com o Cibax permite aten-
der ainda mais estradas”, lembrou o 
prefeito. O projeto atende estradas rurais 
com obras de adequação, realinhamento, 
drenagem e cascalho. As estradas Cane-
linha, Esperança e Pavão já receberam 
os serviços e em 2021 devem ser aten-
didas a Vermelha e a Amarela.

QUEM assume a presidência é Darlan Scalco, prefeito de Pérola e também presidente da AMP

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Motorista de Gol morre em 
colisão frontal na PR-082
Um grave acidente registrado 

na noite da segunda-feira (25) tirou 
a vida de um homem na rodovia 
PR-082l a colisão frontal aconteceu 
no trecho compreendido entre os 
municípios de Ivaté e Douradina, 
num ponto conhecido como ‘des-
cida do Índio’. A colisão envolveu o 
Volkswagen Gol, de cor prata, com 
placa de Maria Helena e a cami-
nhonete Silverado de cor preta. O 
condutor do Gol morreu no local. 
Seu corpo ficou preso às ferragens.

Equipes de socorro do Samu e 
Pronto Atendimento Municipal de 
Douradina e de Ivaté foram aciona-
dos por volta das 19h40 e seguiram 
para o local do acidente, além de 
uma equipe do Corpo de Bombei-
ros de Umuarama. O equipamento 
desencarcerador foi utilizado para 
retirar das ferragens, o corpo do 
condutor do Gol. A Polícia Rodoviária 
Estadual (PRE) que atua no Posto de 
Fiscalização de Cidade Gaúcha tam-
bém esteve no local e fez um levan-
tamento da colisão. Peritos do Insti-
tuto de Criminalística e do Instituto 
Médico Legal (IML) de Umuarama 
também foram ao local.

O corpo de condutor do Gol 
foi encaminhado para necropsia 
e posteriormente liberado para 
os atos fúnebres.

Testemunhas relataram que o 

condutor da caminhonete é Anto-
nio Zacaroni, conhecido como 
‘Pezinho’, que já foi vereador em 
Ivaté e que ele sofreu apenas 
leves escoriações.

Furto de ferramentas
Ladrões furtaram ferramentas e 
outros objetos no bairro Parque 
Jabuticabeiras, em Umuarama na 
noite da segunda-feira (25). A Polícia 
Militar foi acionada e foi ao local 
apurar o fato, mas não encontrou os 
autores do crime. A vítima acionou 
os policiais dizendo que saiu de casa 
no sábado (24) e quando retornou, 
na segunda-feira, notou que haviam 
arrombado um container. Ainda 
conforme relatou a solicitante, estavam 
faltando ferramentas de trabalho. Um 
boletim de ocorrências foi registrado.

GOL ficou completamente destruído após a colisão contra a caminhonete

DIVULGAÇÃO

Patrulheiros rodoviários que atuam 
no Posto de Fiscalização de Cruzeiro 
do Oeste apreenderam por volta das 
22h30 da segunda-feira (25), um car-
regamento de aparelhos celulares contra-
bandeados. A fiscalização aconteceu na 
rodovia PR-323, quando foi abordado 
um ônibus da empresa Expresso Maringá 
que tinha como itinerário Umuarama/
Curitiba. Durante a vistoria rotineira no 
bagageiro, foram encontradas três grandes 
sacolas contendo diversos produtos ele-
trônicos. A mercadoria foi apreendida, 
na presença do motorista do ônibus 
(testemunha) e o coletivo seguiu com os 
passageiros depois que o proprietário foi 
identificado e qualificado. A mercadoria 
apreendida foi levada até o depósito da 
receita federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Suas atividades práticas serão bem-sucedidas. Agora é o 
momento de abordar as formalidades! Sua aptidão geral está 
em alta e será mais fácil abandonar um mau hábito. Seu parceiro 
tem suas necessidades. Não as ignore. 

Touro 21/04 a 20/05
O seu entusiasmo está te levando na direção certa. Você terá 
que fazer um esforço para conseguir algum tempo sozinho e 
relaxar. Entre em contato com a natureza e a terra. Você tem 
tudo a ganhar, colocando suas cartas na mesa e colaborando. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Não hesite em se liberar. Suas dúvidas atuais estão absoluta-
mente bem fundamentadas. Seria uma boa ideia mergulhar em 
algo que você realmente gosta. Isso lhe daria o relaxamento que 
você precisa para se sentir melhor sobre as coisas. 

Câncer 21/06 a 21/07
Você tem absoluta necessidade de falar com alguém em quem 
confia e isso vai lhe trazer alívio. Sua energia lhe permitirá cumprir 
com muito trabalho. Meça seus gestos e evite falsos movimentos. O 
prazer sensual e as emoções se reúnem dentro de você. 

Leão 22/07 a 22/08
Você vai estar no processo de plantar as sementes para colher uma 
vida melhor. Siga sua linha de raciocínio. É hora de descansar e 
permitir que seu corpo se recupere, relaxando o máximo possível. 
Agora realmente é a hora de levar seu parceiro na direção desejada. 

Virgem 23/08 a 22/09
O ambiente é agradável e você se sente mais capaz de aproveitar a 
vida. Siga seu entusiasmo. Você está achando mais fácil concentrar 
suas energias em seguir seus objetivos. Você vai ser tentado a 
confiar completamente em alguém, mas você precisa pensar antes.

Libra 23/09 a 22/10
A vida vai parecer um grande ato. Não se leve tão a sério, deixe 
que a vida siga seu curso natural. Não se deixe ser engolido 
pelo cansaço. Sua vida amorosa parece mais incerta e você 
está se fazendo perguntas pela primeira vez. Não se ofenda. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Você será capaz de se voltar para completar seus projetos com 
total confiança. Você está em melhor forma e se sente bem para 
enfrentar o que deve ser enfrentado. Você vai querer sacudir 
seus velhos hábitos e se voltar para novos horizontes. 

Sagitário 22/11 a 22/12
O excesso de confiança está impedindo seu avanço, seja discreto 
sobre seus planos antes de falar sobre eles. Você está ganhando 
confiança, mas se sente sob ataque e está gastando tempo em 
trabalhos difíceis. Planeje a sua ação ao longo do tempo. 

Capricórnio 22/12 a 20/01
Sua autoconfiança vai causar inveja e isso pode levar a mal-en-
tendidos. Impulsos não característicos e frenéticos o deixarão 
cansado. Vá com calma no aspecto físico. É hora de ter coragem 
e recusar um convite, expresse seus sentimentos.

Aquário 21/01 a 19/02
Você sabe como animar o ambiente sem se sentir intimidado 
por pessoas que estão em seu caminho. Seria altamente reco-
mendado melhorar o seu físico. Seu altruísmo levou você longe 
demais. Descanse um pouco e pense mais em si mesmo. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você está mais disposto a dar atenção a quem merece! Mas deveria 
ser mais exigente com a qualidade do que você come. Você se 
sentiria melhor. Você terá o melhor caso de amor em uma atmosfera 
festiva. Agora é a hora de se mostrar na melhor luz. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 4

ASA
FUSELAGEM

PINACOTECA
TCANINOS

VARARETC
SAIRFACETA
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MESTRECUCA
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VIADAREI
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timento
do avião

Coletivo
de quadros

Passar de
um lado a

outro

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

Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 
leitores da coluna -, Olavo Vignoto, 

Shirley Sakai Maru, Carlos Alberto Ma-
lizia, Jumail Batista Cordeiro e Laila 

Haurani. Da coluna: felicidades.

“As pessoas que escrevem sobre saúde e felicidade 
têm afirmado que o ser humano possui uma neces-
sidade básica de intimidade, que nossa alma defi-
nha emocionalmente quando lidamos o dia inteiro 

com desconhecidos. Precisamos de pessoas que nos 
conheçam totalmente e se importem conosco.”  

(Harold Kushner)

ZOOM
Guilherme Nogueira Derenusson (ao centro) é o aniversariante 
do dia -, e ao lado dos confrades ‘Parceiros do Vinho’ Ivanildo 
Coutinho e André Bacelar recebe Vivas dos amigos e família. A 

coluna se une e registra. 

 THIAGO CASONI

OPEN
Mais uma notícia boa para o turismo, para os 

profissionais do ramo e para os viajantes de plan-
tão. Aqui no Paraná  os principais atrativos de Foz 
do Iguaçu reabrem no dia 10 de junho. Com toda 

segurança já poderemos ir e vir. Sempre com todos 
os cuidados recomendados: Boa Viagem!
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Dá saudade do ABRAÇO!
“Aí que vontade de abraçar todo mundo. E como aqui na 

coluna dá para relembrar ... eu OUSEI. Sem eventos, festas, 
cultos e encontros casuais apelei para meu álbum de fotos. 
Será que tudo DEPOIS será como antes? Um novo Normal? 

Tomara que sim. NORMALÍSSIMO... 

Jane Bittencourt, Zelia Casoni e Graça Milanez

Lili Giovanini e Leila Paulis

Carla Frasquette e Sirley Batatinha Fernando Monteiro e Zélia Casoni

FOTOS: 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 ...........................................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
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

Dizer que o mercado de trabalho é competitivo 
não é mais uma novidade. Aliás, a frase já é vista 

como um grande clichê. Mesmo assim, retrata 
um fato que é importante não ignorar. Em 

outras palavras, a ideia é que os profissionais 
precisam buscar novas formas de se destacar. E 

o caminho é a educação continuada.

Busque uma nova 
forma de se destacar

PÓS-GRADUAÇÃO

A Unipar tem excelentes opções de 
pós-graduação em todas as áreas do 

conhecimento. Informe-se e inscreva-se já. 

Atualmente, é muito comum que os 
estudantes da graduação já estejam 

pensando em como escolher o curso de 
pós-graduação.

As opções são muitas. Os cursos de 
especialização ou MBA possibilitam tanto 

que você foque em um nicho do seu 
campo de atuação quanto adentre em 

áreas afins. Muitos cursos de pós viabilizam 
transições de carreira.

Mesmo quem não pretende mudar 
totalmente de área profissional pode se 

beneficiar bastante com uma pós em outro 
campo. Por exemplo, um MBA é útil se você 
pretende trabalhar em cargos de liderança.

Os motivos para não parar de estudar 
são muitos. Desenvolver habilidades 

técnicas é um deles. 
O mundo muda constantemente e 

novos recursos técnicos são lançados 
a cada dia. Assim, os profissionais 

precisam estar sempre atualizados sobre 
as novidades da sua área e dos campos 
que tenham relação com ela. Por isso, o 
desenvolvimento de habilidades é uma 
das razões para continuar estudando.

Carne de 
capivara

A Polícia Ambiental apreendeu 
no início da noite da segunda-feira 
(25), 56 quilos de carne de capi-
vara e prendeu um suspeito. A 
ação aconteceu no município de 
Tapira, nas proximidades do rio 
Ivaí (cerca de 140 quilômetros 
de Umuarama). Os policiais rea-
lizavam patrulhamento nas ime-
diações do Rio Ivaí, quando abor-
daram um motociclista suspeito 
que retornava do rio. Com ele os 
policiais encontraram uma espin-
garda, alguns cartuchos e outros 
petrechos de caça. O motociclista 
relatou que havia mais animais 
silvestres em sua residência. Os 
policiais foram até o local e encon-
traram mais duas armas e partes 
congeladas de quatro capivaras. O 
homem foi multado em R$ 2 mil 
e preso em flagrante. O caso foi 
registrado na Delegacia de Polícia 
em Cidade Gaúcha.

ARMAS e caça apreendidas em ação da Polícia 
Ambiental na região de Umuarama

DIVULGAÇÃO
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Num verdadeiro ‘limpa’, PM
recupera e apreende veículos

Ações realizadas por equipes 
da Polícia Militar de Umuarama 
durante a segunda-feira (25) 
e madrugada de ontem (26), 
terminaram na recuperação de 
veículos fur tados ou roubados 
e na apreensão de outros pre-
parados para serem usados por 
contrabandistas.

A primeira delas aconteceu 
na rodovia PR-323, dentro dos 
limites do município de Cafezal 
do Sul. Uma equipe que atua 
naquela cidade fazia patru-
lhamento per to do distrito de 
Guaiporã por volta das 17h30, 
quando visualizou veículos sus-
peitos no pátio de um posto de 
combustíveis às margens da 
rodovia. Na aproximação nota-
ram suspeitos correndo para 
diversas direções assim que 
notaram a chegada da PM. No 
mesmo momento três veículos 
foram vistos fugindo.

Um Azera e uma Santa Fé foram 
abordados. Eles estavam sem os 
bancos de passageiros e adapta-
dos com rádios amadores ilegais, 
configurações utilizadas por contra-
bandistas. Ninguém foi preso.

Caminhão roubado
Depois que receberam denúncia anônimas indicando a exis-
tência de um caminhão roubado estaria seguindo em direção à 
Umuarama pela rodovia PR-580, policiais militares montaram 
um bloqueio na entrada da cidade e realizaram a abordagem. 
Assim que o veículo foi interceptado, foi realizada uma che-
cagem na documentação, emplacamento e no chassi, onde 
não foram encontradas compatibilidades e constado assim 
que o caminhão Ford Cargo 1119 havia sido furtado em 2017. 
Buscas pessoais no condutor (homem de 52 anos) e no passa-
geiro (homem de 22 anos) também foram feitas, mas nada de 
irregular foi constatado. Mesmo assim eles foram levados até a 
Delegacia de Polícia de Umuarama juntamente com o veículo, 
que será restituído ao verdadeiro proprietário.

Denúncia anônima
No início da noite da segunda-feira 
(25), equipes da Polícia Militar de 
Umuarama averiguaram denúncias 
de que um veículo Ford Edge, pre-
parado para ser usado por contra-
bandistas, estaria estacionado em 
uma boate situada às margens da 
rodovia PR-323. Quando chegaram 
ao local localizaram o veículo, mas o 
proprietário não foi identificado. O 
Edge foi guinchado até o Batalhão e 
posteriormente levado à delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

ALEX MIRANDA

AZERA e Santa Fé foram apreendidos e estavam preparados para serem usados por contrabandistas

DIVULGAÇÃO PM

DIVULGAÇÃO
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