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Compra Direta 
Cooperativa de Produtores Rurais de Umuarama entra no programa 

Compra Direta do governo do Paraná. Com investimento de R$ 
20 milhões, o Estado vai adquirir, de forma emergencial, gêneros 

alimentícios destinados à rede socioassistencial, restaurantes 
populares, cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e 

hospitais filantrópicos, Cras e Creas. Além da Cooperu, outras 147 
cooperativas do Paraná farão parte do projeto. l Pág. 5

O TCE-PR (Tribunal de Contas do Paraná) e a CGU (Controladoria-Geral da União) identificaram, por 
meio do cruzamento de dados, que 10.648 servidores de 388 prefeituras do Paraná podem ter 

recebido o auxílio emergencial do governo federal, num montante de R$ 7.319.400. Pela lei, eles 
não têm direito, mas alguns podem ter sido vítimas de fraude. O levantamento é o primeiro fruto de 

convênio que permite o intercâmbio de informações entre os dois órgãos. l Pág. 3
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Ajuda aos estados e municípios
A lei que trata da ajuda financeira a estados, municípios e o 
Distrito Federal para o combate aos efeitos da pandemia do 
novo coronavírus foi sancionada com vetos pelo presidente 
Jair Bolsonaro. A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 
2020, está publicada no Diário Oficial da União de ontem (28) e 
garante auxílio financeiro de até R$ 125 bilhões aos entes, em 
forma de envio direto de recursos, suspensão do pagamento de 
dívidas e renegociação com bancos e organismos internacionais.

Veto
O presidente vetou um 
trecho da lei que tratava 
dos salários de servidores 
públicos. Com o veto, esses 
trabalhadores ficarão sem 
reajuste salarial até o fim de 
2021. Durante a tramitação 
no Congresso, parlamentares 
excluíram algumas categorias 
desse congelamento, como 
trabalhadores da educação, 
saúde e segurança pública, 
servidores de carreiras 
periciais, profissionais de 
limpeza urbana e de serviços 
funerários. Ao vetar o trecho, 
Bolsonaro justificou que 
essas exceções violam o 
interesse público ao diminuir 
a economia estimada com a 
suspensão dos reajustes.

Suspensão do depoimento
O ministro da Justiça, André Mendonça, apresentou habeas 
corpus contra a decisão do ministro do STF Alexandre de 
Moraes de estabelecer o prazo de cinco dias para o titular da 
pasta da Educação, Abraham Weintraub, prestar depoimento 
no inquérito das fake news contra a Corte. O pedido envolve 
“todos aqueles que tenham sido objeto de diligências” no 
âmbito da investigação de ofensas contra a honra do Supremo. 
O argumento do ministro é de que o inquérito possui “vícios” 
e foi instaurado “sem consulta e iniciativa do titular da ação 
penal, o Ministério Público”.

‘Mais fogo’
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) criticou dois 
inquéritos do STF e afirmou que é necessário punir o ministro 
Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Ele disse também 
que “quando chegar ao ponto que o presidente não tiver mais 
saída e for necessária uma medida enérgica ele é que será taxado 
como ditador”. “Suspender esse inquérito não basta. A gente vai 
ter que punir, isso é abuso de autoridade”, afirmou, em referência 
ao inquérito das fake news, comandado por Moraes. Em seguida, 
Eduardo listou uma série de ações do STF, incluindo também o 
inquérito que investiga supostas interferências do presidente 
Jair Bolsonaro na PF, relatado pelo ministro Celso de Mello, e 
questionou: “quem é o ditador nessa história?”.

Transparência
O controle de gastos é a 
contrapartida de governadores 
e prefeitos para receberem 
o auxílio. Além da suspensão 
dos reajustes, até o final 
de 2021 eles não poderão 
realizar concursos públicos, 
exceto para reposição, ou 
criar despesa obrigatória de 
caráter continuado. Estão 
suspensos prazos de validade 
dos concursos públicos 
federais homologados até 
20 de março. A suspensão 
será mantida até o fim do 
estado de calamidade pública. 
Bolsonaro também vetou o 
trecho da lei previa que essa 
suspensão se estenderia a 
concursos estaduais, distritais 
e municipais. (mais na pag 04)
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Auxílio pago ilegalmente a mais de 
10 mil servidores municipais do PR

Num trabalho que envolveu 
o Tribunal de Contas do Paraná 
(TCE-PR) e a Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) foi identifi-
cado, por meio do cruzamento 
de dados, que 10.648 ser vi-
dores, de 388 prefeituras do 
Paraná, podem ter recebido o 
auxílio emergencial do governo 
federal, num montante de R$ 
7.319.400. O levantamento é o 
primeiro fruto de convênio que 
permite o intercâmbio de infor-
mações entre os dois órgãos.

O benefício – criado para que a 
população mais vulnerável possa 
enfrentar os efeitos econômicos 
da pandemia da Covid-19 – tem 
natureza assistencial e se des-
tina apenas a trabalhadores 
informais, microempreendedores 
individuais (MEIs), autônomos e 
desempregados, que cumpram 
determinados requisitos previstos 
no Decreto nº 10.316/20. Não 
está afastada a possibilidade de 
que os servidores supostamente 
beneficiados possam ter sido víti-
mas de fraude, o que será inves-
tigado em âmbito federal.

Pelo decreto, os agentes públi-
cos, incluindo os ocupantes de 
cargo temporário, função de con-
fiança, cargo em comissão e os 
titulares de mandato eletivo, não 
possuem direito ao benefício. 
A condição de agente público é 
verificada por meio de autode-
claração. O TCE-PR vai notificar 
os municípios para que aler tem 
seus ser vidores que a prática 
dessas condutas sujeitará o res-
ponsável às sanções criminais, 
cíveis e disciplinares. Também 
está orientado para a existência 
de um canal via internet para a 

Notificação
O TCE também está encaminhando aos prefeitos dos 388 municípios, 

onde foi constatada a irregularidade, uma comunicação par que os prefei-
tos alertem seus servidores que tais condutas podem tipificar em crimes 

de falsidade ideológica e estelionato, além de configurarem possíveis infra-
ções disciplinares a serem analisadas no âmbito do respectivo município e 
que também informem os servidores que existe um canal disponibilizado 
pelo Ministério da Cidadania para a devolução de valores eventualmente 
pagos/recebidos de forma indevida, através do endereço eletrônico devo-

lucaoauxilioemergencial.cidadania.gov.br.

devolução do dinheiro.
A CGU está encaminhando 

as informações ao Ministério 
da Cidadania, tendo em vista 
a ocorrência de despesa inde-
vida. Caberá ao órgão tomar 
as providências para que os 
cofres públicos sejam ressarci-
dos dos pagamentos indevidos.  
A nota técnica é assinada pelo 
presidente do TCE-PR, conse-
lheiro Nestor Baptista; e pelo 

superintendente regional da 
CGU no Paraná, José William 
Gomes da Silva.

Somente 11 prefeituras para-
naenses não tiveram registro 
de ser vidores envolvidos com 
o recebimento do auxílio emer-
gencial. São elas: Centenário do 
Sul, Entre Rios do Oeste, Igua-
raçu, Itaguajé, Juranda, Pinhalão, 
Saudade do Iguaçu, Sertanópolis, 
Tomazina, Verê e Vitorino.

O levantamento é o primeiro fruto de convênio que permite o intercâmbio de informações entre 
os dois órgãos

DIVULGAÇÃO
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O Paraná receberá da 
União cerca de R$ 1,9 
bilhão, em quatro parce-
las, sendo R$ 1,7 bilhão 
para recompor as perdas 
de arrecadação (uso livre) 
em razão da pandemia 
da Covid-19, e R$ 269 
milhões para ações diretas 
de saúde. A lei que institui 
o programa de apoio finan-
ceiro a estados, municí-
pios e ao Distrito Federal 
foi sancionada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro nesta 
quinta-feira (28).

Além disso, a lei sus-
pendeu o  pagamento 
das dívidas dos estados 
com a União até o fim do 
ano. Com isso, o Paraná 
deixa de transferir R$ 563 
milhões ao governo fede-
ral no período. A lei fede-
ral prevê que os municí-
pios paranaenses vão 
receber R$ 163 milhões 
para aplicação em saúde 
pública e R$ 1,163 bilhão 
para uso livre.

Os recursos ajudarão 
a repor par te das perdas 

R$ 1,9 bi
ao Paraná

já acumuladas nos cofres 
públicos em função das 
perdas na atividade econô-
mica. O Governo do Estado 
já deixou de arrecadar R$ 
1.2 bilhão de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) em 2020. 
O resultado é a soma das 
perdas registradas em abril 
(R$ 448 milhões) e maio 
(R$ 800 milhões).

R$ 14.1 para Umuarama
O Programa prevê o 

repasse de R$ 14 milhões 
181 mil para o município 
de Umuarama, segundo 
estimativa da Secretaria-
-Geral da Mesa Consulto-
ria Legislativa do Senado, 
diante da população ofi-
cial da cidade segundo 
o último censo do IBGE 
(111.557 habitantes).

Os municípios serão 
beneficiados, ainda, com 
a suspensão do paga-
mento de dívidas previ-
denciárias que venceriam 
até o final do ano – um alí-
vio de R$ 5,6 bilhões nas 
contas das prefeituras.

Umuarama com mais de
4 mil casos de dengue
A Prefeitura de Umua-

rama divulgou ontem (28) 
um novo boletim sobre 
os casos de dengue na 
cidade. Agora são 4.074 
casos confirmados da 
doença, o que mantém a 
cidade em situação de epi-
demia, conforme o boletim 
da Secretaria Estadual de 
Saúde (Sesa). As notifica-
ções, que são os núme-
ros totais (confirmados, 
descartados e suspeitos), 

chegaram a 11.085. Des-
tes, 3.897 testaram nega-
tivo para a doença e outros 
3.114 aguardam resul-
tados de exames labora-
toriais. Nos casos mais 
graves a dengue pode oca-
sionar hemorragia e requer 
internamento médico. Por 
isso a orientação é para 
que as pessoas mante-
nham o quintal limpo, sem 
água parada e façam uma 
checagem semanal.

Água Boa
A Sanepar está investindo, 
somente em 2020, R$ 15 
milhões na ampliação do 
programa Caixa D’Água 
Boa em 134 cidades 
paranaenses. “Já foram 
atendidas 500 famílias 
até o ano passado, outras 
1.700 famílias de 70 
municípios no início deste 
ano. Nesta segunda fase, 
até dezembro, mais 1,8 mil 
famílias de 64 cidades serão 
atendidas, totalizando 4 mil 
famílias beneficiadas com 
água tratada”, confirma 
o presidente da Sanepar, 
Claudio Stabile.

Segura o cartão
Os deputados estaduais 
estão recebendo dúvidas 
dos beneficiários do cartão 
do Programa Comida Boa. 
“Segura o cartão, ainda 
tem mais duas parcelas”, 
orientou o deputado Luiz 
Claudio Romanelli (PSB) 
a uma beneficiária que já 
recebeu a primeira parcela 
de R$ 50. Quem tem o 
cartão não precisa ir aos 
postos de distribuição. É só 
fazer a compra de alimentos 
nos mercados credenciados.

Fake news
O Tribunal de Contas 
da União determinou a 
suspensão de contratos 
de anúncio publicitário 
do Banco do Brasil com 
sites, blogs, portais e 
redes sociais. A decisão 
do ministro Bruno Dantas 
parte de análise feita pelo 
tribunal de repasses 
de verba do banco 
para sites acusados de 
publicar fake news.  

Mal avaliados
Pesquisa do instituto Orbis 
revela que os brasileiros 

não estão satisfeitos com 
a atuação das autoridades 
federais. A avaliação do 
governo Jair Bolsonaro é 
“ruim ou péssima” para 
52%, enquanto 50,7% 
classificam o Congresso 
Nacional da mesma forma. 
A avaliação do governo 
é “bom ou ótimo” para 
29,8% e regular para 15%. 
Já o Congresso é bom ou 
ótimo para apenas 5,8%.   

Merenda escolar
A Câmara dos Deputados 
aprovou o projeto de lei 
que autoriza a distribuição 
de alimentos da merenda 
escolar às famílias dos 
alunos de escolas públicas, 
comunitárias, confessionais 
ou filantrópicas de 
educação básica cujas 
aulas foram suspensas 
em razão da pandemia 
da covid-19. Segundo o 
projeto, que seguir para o 
Senado, os alimentos serão 
comprados com recursos 
do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.

Privatiza, sim!
O deputado federal Felipe 
Francischini (PSL) afirma 
que a privatização da 
Eletrobras é necessária 
para o Brasil. Segundo 
o deputado, “desde o 
ano passado eu escuto 
essa possibilidade mais 
pela mídia do que pelo 
Congresso Nacional. Na 
CCJ, ninguém nunca me 
trouxe esse tema. Hoje, 
a Eletrobras é a empresa 
com mais déficit no 
mercado. Sou favorável, 
sim! à privatização da 
Eletrobras. O principal 
problema da empresa 
é a exposição à política 
populista”, disse o 
presidente da CCJ.
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A Secretaria Municipal de Saúde 
de Umuarama divulgou ontem (28) 
novos números do coronavírus. 
Segundo a assessoria de imprensa, 
dois casos novos foram registrados 
na cidade e agora são 33 pessoas 
confirmadas com a doença.

Tratam-se de dois homens, um 
de 29 anos e outro de 57 anos 
de idade. Eles testaram positivo 
para a covid-19 e entraram no rol 
dos contaminados na cidade. Entre 
os 33 pacientes confirmados com 
o vírus, 7 estão recuperados e 
24 permanecem em isolamento, 
sendo monitoradas pelo Centro 
de Operações de Enfrentamento à 
Covid-19 (COE) Municipal. Houve 

Umuarama confirma mais 
dois casos de coronavírus

Tapejara está com cinco 
pacientes positivados

Em Tapejara (52 km de Umuarama) forma confirmados ontem (28) mais 3 casos 
positivos para Covid-19. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura não repassa 
informações sobre idade ou sexo dos pacientes positivados. O informe indica que os 
resultados positivos dos exames foram recebidos pela Secretaria de Saúde e que os 
3 pacientes estão recebendo todo acompanhamento de profissionais de saúde e se 
encontram em isolamento domiciliar, assim como seus familiares e contatos.Acres-

centa que todos estão bem e seguindo as orientações da equipe médica do município. 
Com os 3 novos casos confirmados, Tapejara soma 5 casos positivos da doença.

um óbito (em 29 de abril) e um 
paciente segue internado em 
UTI. Há ainda 197 pessoas com 
suspeita de infecção pelo vírus – 
uma delas internada em UTI e as 
demais em isolamento domiciliar. 
O número de casos descartados 
aumentou de 365 (na quarta-feira) 
para 382 ontem (28) e chega a 
612 o total de notificações.

EM MARIA HELENA
HÁ 12 CONTAMINADOS

Foram confirmados ontem (28) 
mais 6 casos de coronavírus em 
Maria Helena (município localizado 
a 25 km de Umuarama). A cidade 
agora conta com 12 casos confirma-
dos da doença e outras 21 pessoas 

estão com suspeita. Estas estão 
sendo monitoradas pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Daysi Rodrigues, chefe da Vigi-
lância Epidemiológica, explica que 
todas as pessoas positivadas 
estão em isolamento domiciliar 
e que 3 pacientes apresentam 
sintomas gripais. O restante está 
assintomático (e são mantidos em 
isolamento, pois tiveram exames 
positivos para o coronavírus).

Todos os casos estão, de 
certa forma, ligados ao primeiro 
paciente confirmado para Covid-
19 na cidade, pois seis deles 6 
trabalham no setor de construção 
civil em Umuarama, sendo 3 fun-
cionários e os demais são familia-
res destes ou pessoas de convívio 
próximo. São 9 homens, com as 
seguintes idades: 11, 14, 25, 26, 
28, 30, 35, 54 e 57; além de 3 
mulheres de 12, 29 e 31 anos.

A chefe da Vigilância Epidemio-
lógica explica que a Secretaria de 
Saúde tem atuado no rastreio de 
todos os contatos que estas pes-
soas tiveram para tentar identificar 
possíveis novos casos e tentar 
evitar uma maior propagação da 
doença no município.

Cooperu no Programa 
Compra Direta Paraná

A Cooperativa dos Produto-
res Rurais de Umuarama, que 
reúne 159 agricultores, foi esco-
lhida entre 148 cooperativas do 
Estado para fazer parte do pro-
grama Compra direta Paraná. O 
projeto repassa de forma emer-
gencial, gêneros alimentícios 
destinando-os à rede socioas-
sistencial, restaurantes popu-
lares, cozinhas comunitárias, 
bancos de alimentos e hospitais 

filantrópicos. Também serão aten-
didos Centros de Referência em 
Assistência Social (Cras) e Cen-
tros de Referência Especializados 
de Assistência Social (Creas). 
Estes poderão disponibilizar os 
alimentos na forma de cestas 
básicas diretamente à população 
vulnerável. Para tanto, será desti-
nado o recurso no valor de R$ 20 
milhões, provenientes do Fundo 
Estadual de Combate à Pobreza.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

IRACINO JOSÉ DOS SANTOS, torna público que RECEBEU do 
IAT (Instituto Água e Terra) a Licença Ambiental Simplificada 
para IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO TURÍSTICO POUSADA 
E GARAGEM DE BARCOS PIRAJU no Lote urbano “D”, da subd.
do lote D/E, da unif. dos lotes D e E, da Gleba Chácara Porto 
Cobrimco, do Núcleo Porto Camargo-Icaraíma PR

Autorizada ampliação 
do CMEI do Ouro Branco

O prefeito Celso Pozzo-
bom, a secretária da Edu-
cação, Mauriza de Lima e o 
diretor de obras da Prefei-
tura, Nélio Guazzelli, assi-
naram a ordem de serviço 
para obras de reforma e 
ampliação do Centro Muni-
cipal de Educação Infantil 
(CMEI) Graciliano Ramos, 
no Conjunto Ouro Branco. 
O investimento será de 
pouco mais de R$ 413 mil 
e o serviço executado pela 
Canto Norte Construções, 
representada no ato por 
Wilson José Schwengber.

“Respeitando as nor-
mas de segurança e pre-
venção ao coronavírus, 
mantemos a transparên-
cia nas nossas obras. 
Vários estabelecimentos 
de ensino estão rece-
bendo melhorias, repa-
ros e ampliações. Agora 
é a vez do CMEI do Ouro 
Branco”, disse o prefeito 
Celso Pozzobom.

Carteira 
do Autista

A partir de segunda-
-feira, 1º de junho, os 
pais que solicitaram a 
carteirinha para filhos 
com Transtorno de Espec-
tro Autista (TEA) e entre-
garam os documentos 
até 20 de março – na 
Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(Apae), na Associação 
dos Amigos dos Autistas 
(AMA) ou na Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social – devem reti-
rar os documentos na 
sede da secretaria – na 
Rua Desembargador 
Antônio Franco Ferreira 
da Costa, nº 3633, em 
frente a subseção local 
da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB).

Os pais não devem 
procurar as carteirinhas 
nas entidades. “Por 
conta da pandemia de 
Covid-19 as institui-
ções estão trabalhando 
remotamente”, explica a 
chefe de Proteção Social 
Básica, Dayanne Paola 
de Oliveira Demozzi.

Conforme o projeto, 
serão 139,61 m² de 
ampliação, solário de 
46,11 m² e reforma do 
bloco existente. Os recur-
sos são do Contrato de 
Financiamento à Infraes-
trutura e Saneamento 
(Finisa) do Ministério das 
Cidades, com a libera-
ção pela Caixa Econô-
mica Federal. “O início 
da obra já está autori-
zado e o prazo para a 
conclusão termina em 

27 de novembro deste 
ano”, lembrou o diretor 
Nélio Guazzelli.

MAIS VAGAS
A ampliação do CMEI 

permitirá ao município 
aumentar as vagas para 
a educação infantil (0 a 
3 anos), um dos seto-
res com maior demanda 
atualmente. “Melhorar 
a educação sempre foi 
prioridade e dentro do 
nosso planejamento 
começamos a intensificar 
os investimentos estru-
turais a partir de 2019. 
Tudo isso resultará na 
ofer ta de mais vagas, 
redução da fila de espera 
e melhores condições 
para alunos, professores 
e demais servidores”, 
completou o prefeito.

JUNTO com a secretária e vereadores, Pozzobom assinou a autorização da obra
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Índice em % ABR MAI ano 12m 
IPCA (IBGE) -0,31 - 0,22 2,40
IGP-M (FGV) 0,80 0,28 2,79 6,51
IGP-DI (FGV) 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 -0,80% 19,77 
Vale ON -1,09% 50,09 
ItauUnibanco PN -1,77% 23,31 
Bradesco PN -2,25% 19,10 
Viavarejo ON +3,28% 12,58 
Usiminas PNA +5,26% 6,00 

IBOVESPA: -1,13% 87.946 pontos

Índice ABR MAI JUN
IGP-M (FGV) 1,0681 1,0668 1,0651
IGP-DI (FGV) 1,0701 1,0610 -
* Correção anual. Multiplique pelo índice

Iene 107,69
Libra est. 0,81
Euro 0,90
Peso arg. 68,45

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL+1,9% 5,3850 5,3860 -1,0%
PTAX  (BC) +0,8% 5,3399 5,3405 -1,6%
PARALELO +0,7% 4,5500 5,6400 -1,4%
TURISMO +0,7% 4,5500 5,6200 -1,4%
EURO +1,7% 5,9102 5,9114 -0,4%

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 28/05

Iene R$ 0,0496
Libra est. R$ 6,58
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1244,09 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 28/05

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 28/05 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 99,50 -2,0% 3,1%
SOJA Paranaguá 105,00 -2,3% 1,9%
MILHO Cascavel 44,00 -2,2% 7,3%

SOJA 847,00 -1,50 1,8%
FARELO 284,30 2,30 -1,4%
MILHO 327,50 7,00 5,0%
TRIGO 514,50 10,00 -2,2%

SOJA 93,42 -0,9% 4,3%
MILHO 40,65 -0,6% 6,2%
TRIGO 62,30 0,0% 4,9%
BOI GORDO 181,28 0,0% -0,2%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 28/05 PR DIA 30d.

Em 28/05 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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PF apreende 1.6 
ton de maconha

Uma ação realizada por 
agentes da Polícia Federal 
que atuam na Delegacia 
de Guaíra, terminou com a 
apreensão de mais de 1.600 
quilos de maconha. O entor-
pecente estava sendo trans-
portado na carroceria de uma 
carreta abordada dentro dos 
limites do município de Ivaté.

A operação foi realizada 
durante a manhã de ontem 
(quinta-feira, 28) e diligências 
estavam sendo feitas na região 
de Umuarama. Uma carreta foi 
avistada pelos policias fede-
rais, que resolveram realizar 
a abordagem. Durante a con-
versa eles suspeitaram das 
atitudes do motorista.

Foi então que os agentes 

resolveram fazer uma vis-
toria mais detalhada e des-
cobriram que uma grande 
quantidade de maconha era 
mantida escondida sob uma 
carga de brita.

Para armazenar os table-
tes, os traficantes construí-
ram um compartimento que 
estava embaixo da carga 
e era incompatível com as 
características da carroceria.

De acordo com os agentes 
da PF, o motorista foi questio-
nado a respeito do entorpe-
cente e confessou que sabia 
da existência da mercadoria 
ilícita. Detalhes a respeito do 
itinerário da droga não foram 
repassados e o condutor do 
veículo foi preso em flagrante.

DROGA estava escondida em um compartimento oculto na carroceria do veículo 
que transportava uma carga de brita

DIVULGAÇÃO

Patrulheiros rodoviários 
de Cruzeiro do Oeste 
apreendem ontem (28) 
pela manhã na PR-323 
uma bolsa contendo 
telefones celulares contra-
bandeados do Paraguai. 
a mercadoria era trans-
portada em um ônibus 
da empresa Planalto que 
seguia de Santa Maria/
RS para Barreiras/BA. A 

bolsa com os produtos estava no interior do salão de passageiros. A proprietária, 
mulher de 43 anos, mora em Céu Azul. O ônibus e passageiros foram liberados 
depois da qualificação da dona da mercadoria apreendida. Os aparelhos foram 
entregues à Delegacia da Receita Federal de Guaíra.

DIVULGAÇÃO

Educação sofre
Há duas constatações nessa 
pandemia que atingiu em cheio 
o ensino superior. O ministro 
Abraham Weintraub, mais 
preocupado em se defender 
na Justiça por sua verborragia 
figadal, deixa o Ministério da 
Educação sangrar e perdeu o 
controle, sem condições de 
continuar no cargo - o Enem foi 
para a UTI. E as universidades 
federais, sem qualquer 
planejamento para aulas on-line 
- estudam há 70 dias como dar 
aulas virtuais -, se blindam nos 
fortes sindicatos ligados a partidos 
políticos para manter a inépcia 
da grade curricular. A turma que 
nas redes sociais ironiza quem 
os conclama a soluções é a 
mesma que paralisou as federais 
por motivação política, após o 
impeachment de Dilma Rousseff 
(PT), e deixou centenas de milhares 
de alunos sem aulas por quatro 
meses em 2016, em protesto pela 
posse de Michel Temer.

Batalha dos docentes
Não se toma, aqui, a parte 
pelo todo. A maioria dos 
professores das federais é 
compromissada com alunos e 
a educação, e sofre resistência 
de colegas partidarizados. 

Boiada passando...
Weintraub seguiu conselho 
do seu colega Salles (Meio 
Ambiente) no circo da reunião 
de abril. Na surdina, sem 
avisar e sem debater versão 
final com universidades e 
institutos federais, mandou 
para Congresso o programa 
Future-se. 

...atropelando a turma
O projeto apelidado de 
“Fatura-se” já foi rechaçado 
pela maioria das instituições, 
mas, enquanto balança no 
cargo no MEC, crava que será 
seu “legado”.

Senai respira
A despeito dos cortes do 
governo federal para o Sistema 
S, os alunos de unidades do 
Senai arregaçaram as mangas. 
Conseguiram consertar 1.016 
ventiladores pulmonares que 

estavam parados em hospitais 
públicos, e os distribuíram 
para 223 cidades. O trabalho 
foi feito em 39 postos do Senai 
em 20 estados.

Tem mais
O Senai recebeu 3.151 
respiradores, dos quais 1.351 
estão em manutenção e 189 
passam por calibração, última 
etapa antes da devolução ao 
serviço de saúde.

O Pai
Um dos médicos do grupo 
de elite do governo de 
São Paulo no combate 
ao coronavírus é Marcos 
Boulos, pai do presidenciável 
Guilherme Boulos (PSOL). 
Em tempo, vem a ser um 
dos mais conceituados 
epidemiologistas de SP. 

MERCADO
Surpresa
A reabertura dos shoppings 
em Brasília foi morna 
na quarta-feira, mas 
com algumas surpresas 
desagradáveis para os 
consumidores. No Conjunto 
Nacional, a Livraria Saraiva 
fechou sua loja.

Cenário triste
A maioria das lojas nos 
shoppings de Brasília não 
abriu quarta nem ontem. O 
patrão não quer arriscar pagar 
o funcionário, e até o vale-
transporte pesa nesse cenário. 
Para piorar, o povo ficou em 
casa. Os corredores estão vazios.

Correção
Erro da pressa, ontem, mas 
erro. Troquei uma lei citada 
no abre. Em lugar da Lei 
8.112, a certa é a 12.850. 
E o certo é Parágrafo 1º e 
7º da mesma, no contexto 
publicado, em lugar de 
“Artigos”. Desculpas ao leitor.
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Retorno
A partir de segunda-feira (1), a Agência do 
Trabalhador de Umuarama será reaberta 
para atendimento de intermediação de 
mão de obra. A Secretaria da Justiça, Família 
e Trabalho estabeleceu novas regras para 
o atendimento presencial, que ocorrerá 
somente com agendamento prévio pelo 
site http://www.justica.pr.gov.br/trabalho. 
As novas medidas são para evitar a 
contaminação pelo novo coronavírus. 

Com restrições
Entre as novas regras para o atendimento 
presencial estão uso de Equipamentos 
de Proteção Individual (EPI) para todos 
os servidores, disponibilização de álcool 
em gel 70% e distanciamento para evitar 
contato físico e direto entre os servidores 
e o público. Também fica obrigatório 
o uso de máscara pela população para 
atendimento na agência.

Caged
Até o momento, abril foi o mês com 
maior impacto no mercado de trabalho 
em razão do agravamento da pandemia. 
O Paraná seguiu a tendência nacional, 
mas mesmo assim apresentou o menor 
número de demissões em relação aos 
estados vizinhos. As perdas somaram 
55.008 empregos. O bom desempenho 
do agronegócio e a atuação de alguns 
setores das 40 atividades consideradas 
essenciais ajudaram a reduzir a queda.

Panorama
Apesar das vendas do comércio ainda 
estarem em nível abaixo do padrão normal 
para o mês de maio, alguns setores 
mostraram ligeira recuperação na semana 
de 18 a 24. As vendas no setor automotivo 
e de peças e acessórios de carros, por 
exemplo, alcançaram os melhores 
patamares desde meados de março. Os 
setores de vestuário e calçados assistem 
realidade similar, de recuperação em maio, 

mas ainda estão 40% abaixo da normalidade. 

Alento
Segmentos como materiais de construção; 
informática e telefonia; áudio, vídeo e 
eletrodomésticos; linha branca; telefone celular 
e televisores mantêm bons índices de vendas 
nas últimas semanas, com variação até 30% 
superior em relação ao começo da pandemia 
em alguns setores. O comércio de móveis, 
colchões e iluminação aponta viés contínuo de 
alta, também com status superior ao começo da 
crise, entre os dias 2 e 8 de março.

Em tempo real
Através de um mapa online, moradores de 
Umuarama ou de qualquer parte do mundo 
podem acompanhar as obras públicas, 
aquisições e contratação de empresas 
realizadas pela prefeituras a partir de 2017. 
Com isso, é possível verificar de forma 
simples e rápida as construções, reformas 
de prédios e obras, estradas, pavimentação 
e recape asfáltico, implantação de redes 
pluviais, iluminação pública, aquisição de 
veículos e contratação de empresas por parte 
do município. O mapa tem um link direto no 
site da prefeitura (www.umuarama.pr.gov.
br) e pode ser acessado diretamente no 
endereço https://bit.ly/2XD7VHn.

Cumprimento de medidas
O Procon de Umuarama tem recebido um 
grande número de denúncias e reclamações 
desde a adoção de medidas para combate 
à pandemia do novo coronavírus. Desde a 
promulgação dos decretos municipais com 
ações de enfrentamento à Covid-19, foram 
realizados mais de 600 atendimentos por 
telefone, online e presenciais. Foram 35 
fiscalizações que resultaram em 31 termos 
de investigação, seis autos de constatação e 
uma medida cautelar, números contabilizados 
entre 20 de março e 26 de maio.

10% da população
O número de notificações de casos suspeitos 

de dengue em Umuarama já passa de 10,5 
mil – ou seja, quase 10% da população já 
procurou unidades de saúde do município 
relatando algum incômodo que pode estar 
relacionado à doença. Desse total, 2.796 
casos foram confirmados e outros 3.378 
acabaram descartados após a realização 
de exames laboratoriais, entre agosto 
do ano passado e a segunda quinzena 
de maio. Há ainda 4.392 suspeitas em 
investigação.

Gerir emoções na crise
Gerir emoções em período de crise é um 
desafio. Uma live ajudará a desenvolver 
autonomia e inteligência emocional no 
conturbado período. Nesta sexta (29), 
a partir das 19h30, com transmissão ao 
vivo pelo Facebook da FAU (Faculdade 
Alfa de Umuarama). Participação de 
Marçal Siqueira e José Nascimento, com 
mediação de Celso Ferrari.

Solidariedade em dose dupla
Estão em curso duas importantes 
campanhas solidárias capitaneadas pelo 
Sesc, com apoio da Aciu. Uma delas é o 
Mesa Brasil, que arrecada alimentos não 
perecíveis, produtos de higiene pessoal 
e de limpeza, álcool em gel, luvas e 
máscaras para famílias em condição de 
vulnerabilidade social. Outra é a tradicional 
Campanha do Agasalho, mais oportuna 
do que nunca tendo como parâmetro 
as baixas temperaturas dos últimos 
dias. Donativos podem ser entregues na 
sede da Aciu (térreo do edifício Centro 
Comercial). Também podem ser coletados 
em domicílio. Basta solicitar pelos telefones 
(44) 3621-6700/998422-1493. 

Crise hídrica
Sem uso racional da água por parte da 
população, o abastecimento pode ser 
comprometido em praticamente todo 
o território paranaense. A crise hídrica 
severa já compromete os níveis de poços, 
mananciais e barragens de reservação. 
Análise de técnicos do Simepar, Instituto 
Água e Terra (IAT), Copel e Sanepar 
apresenta um diagnóstico considerado 
“muito grave”. Não utilize água potável 
para lavar calçadas. Ao lavar as mãos ou a 
louça, não deixe a torneira aberta todo o 
tempo. Seja rápido no banho e lembre-se 
que apenas um copo de água é suficiente 
para escovar os dentes.

“A esperança é o sonho do homem 
desperto” - Aristóteles

Excelente semana

A Aciu é a casa do empresário!



Se depender das estrelas, você terá muita habilidade para dialo-
gar, expor e defender suas opiniões, principalmente no trabalho. A 
Lua troca energias com Mercúrio, que segue firme em seu signo, 
indicando um momento oportuno para apresentar um projeto aos 
chefes, dar ideias criativas ou até negociar algumas melhorias. 
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Novidades chegam da Lua, que passa a dar um rolê em sua 
Casa do Trabalho no período da manhã, revelando que você 
vai mostrar muita disciplina e terá mais paciência para lidar 
com as demanda do serviço. 

Touro 21/04 a 20/05
Sua estrela vai brilhar muito mais a partir desta manhã e o reca-
dinho é da Lua, que ingressa em seu paraíso astral, garantindo 
doses extras de sorte, engenhosidade e entusiasmo. O momento 
é perfeito para se concentrar nas coisas que gosta e ocupar seu 
tempo com tarefas que despertam seu lado criativo e caprichoso. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Sextou! Hoje os astros vão conspirar a favor da sua vida familiar 
e prometem facilitar bastante o convívio e o diálogo com os seus 
entes queridos. Bom dia para resolver assuntos pendentes e tomar 
decisões com a turma de casa. 

Câncer 21/06 a 21/07

Leão 22/07 a 22/08
O desejo de ganhar dinheiro, vencer desafios e ter mais segurança 
na vida será o maior estímulo para você se dedicar ao trabalho. E, 
com a visita mensal da Lua ao setor financeiro do seu horóscopo, 
o momento é propício para batalhar por seus interesses materiais.

Virgem 23/08 a 22/09
Sextou e a Lua, nossa fada sensata, começa a brilhar em seu signo e traz 
poderosas energias para o seu horóscopo, favorecendo seus interesses 
e relacionamentos. Em paz com Mercúrio, seu planeta regente, a Lua 
também promete que o período é oportuno para realizar objetivos. 

Libra 23/09 a 22/10
Hoje a Lua está toda rolezeira em sua Casa 12 e revela que o período 
é indicado para desacelerar o ritmo e pegar mais leve. Busque um 
espaço tranquilo para concluir os deveres sem interrupções, pois será 
mais produtivo. A Lua também forma aspecto positivo com Mercúrio e 
promete bons resultados para suas metas, ações e iniciativas. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Boas notícias chegam da Lua, que começa a dar um rolê em Virgem, 
incentivando seus planos, projetos e objetivos. A Lua também troca óti-
mas vibrações com Mercúrio, apontando novos horizontes em sua vida. 
Período propício para ler, fazer cursos e ampliar seus conhecimentos. 

Sagitário 22/11 a 22/12
Sextou e você é privilegiado! O céu despeja boas energias e os astros 
vão estimular seu crescimento, seja no aspecto pessoal, seja no lado 
profissional. Hoje a Lua migra para a sua Casa 10, iluminando suas 
ambições e estimulando sua vontade de melhorar de vida. 

Capricórnio 22/12 a 20/01
Se sonha com mudanças em sua vida, as estrelas dão uma força e indi-
cam que novidades devem chegar. A Lua ingressa em sua Casa 9 e ainda 
forma aspecto maravigold com Mercúrio, que segue enviando poderosos 
estímulos para as suas relações e parcerias, pessoais e profissionais.

Aquário 21/01 a 19/02
Sextou com boas promessas dos astros e eles revelam que oportunidades 
podem surgir em sua vida, sobretudo no lado profissional e financeiro. A 
Lua troca likes com Mercúrio, que segue o baile no setor do trabalho em 
seu horóscopo, anunciando um momento oportuno para o seu progresso. 

Peixes 20/02 a 20/03
A sexta traz novidades capazes de empolgar seu coração. A Lua 
migra para sua Casa 7 e fica de buenas com Mercúrio, que segue 
todo pimpão em seu paraíso astral, sinal de sorte, promessa de 
compromisso e alegrias, principalmente no amor. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 7

EASF
PALMARES

CRMAGUIA
POEIRAJF

IMGCÃO
BPAREO

FILTRAGEM
IDASMOFO

OBCASAL
FALASRH

FURARCIA
METBOND
ADIVINHA

GRAMINEAS

O quilom-
bo de
Zumbi

(Hist. BR)

Aviso
comum em
ambientes
fechados

Registro 
necessário
ao médico

(sigla)

Animal-
símbolo
dos EUA

Processo
que torna

a água
potável

Enchar-
cadas

"Bom Dia 
& (?)",

programa
infantil

As plantas
mais co-
muns nos
campos

Ter o sabor
do fel

Finaliza
orações

Início da 
viagem (pl.)

Olavo
Bilac,
poeta

Item do
texto tea-
tral (pl.)

Esburacar
Decifra

uma
charada

Veste da
havaiana
Língua
de fogo

Grama
(símbolo)

Pontos
(abrev.)

Par de na-
morados
Língua
romana

Sinal de
umidade
Carro, 

em inglês

Dispõe de
James (?),
o agente
007 (Lit.)

Forma do
funil

Bianca 
(?), atriz

Macho
da cadela
Folhagens
de plantas

Jussara 
Freire, atriz
Privados
da visão

Narrativa
lendária
Sílaba de

"rufar"

Dois ingre-
dientes 
do tutu

Esperto (gír.)

Sujeira da
mobília
Tipo de

leite

3/car — crm. 4/saga. 5/furar. 9/gramíneas.
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

ZOOM
Encerrando o mês das mães a coluna ilumina o fim de semana com 

Kessely Bitencourt com os filhos  Henrique e Eloize -, no clique enviado 
pelo Studio Luci Lemes

“Deus, por vezes, se oculta no ano-
nimato e aparece sob pseudônimos”.  

[Thomás Halík]  

Happy Day
A coluna destaca leitores do Jornal Tribuna 

Hoje News que comemoram aniversário. Nes-
ta sexta (29) os parabéns vão para Armando 
Silva Bretas, Franciellen Bertoncello de Car-
valho,  Rita de Cássia Conticelli, Guilherme 
de Oliveira Camossato e Laercio de Almeida 

Julião. No sábado (30) vivas para Elza 
Nakano, Fernanda Zimmermann Fernandes, 
Jurema Cechin,Nathália Passagnolo Pagani-
ni, Maria Carolina Possagnolo, Pastor Almir 
Pereira e Marcos Massayuki Miamoto. No 

domingo  (31) vivas para EStefano Demczuk, 
Gisele Fernandes, Alécio Madeira, Andréia 

Cilene Mauro Martins.  Na segunda (1 de ju-
nho) parabéns para. Da coluna: felicidades!

Solidário
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. Também é possível contribuir sem sair de casa. 
Basta ligar para (44) 3621-6700/998422-1493 e uma equipe irá até o local. A arrecada-

ção será distribuída para famílias socialmente vulneráveis do município.

Campanha 
O Sesc também 
está empenhado 
na Campanha do 
Agasalho. Além 
da unidade local 
(rua Domingos de 
Paula), a Aciu e 

estabelecimentos 
comerciais espa-

lhados pela cidade 
funcionam como 
postos de arreca-
dação. As doações 
podem ser feitas 
até 31 de agosto.

LUCI LEMES
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Saúde com estilo!

O poder da faxina
Já que estamos em tempo 
de distanciamento social, 

e a faxineira não vem, 
limpar a casa passa a ser 
responsabilidade da famí-
lia inteira. Pesquisando na 
internet, fico sabendo que 
varrer a casa, tirar o pó, 

lavar roupa, cozinhar etc é 
bom para a manutenção da 
saúde, porque tira o estres-
se do sedentarismo, acaba 
com tédio, com preguiça, 
com tudo. Especialistas 
canadenses concluíram, 

numa pesquisa, que seria 
altamente necessário rein-

troduzir essas atividades em 
nosso modo de vida. Desafio 

lançado... mãos à obra.

Até onde vai a nossa criatividade? Não se 
sabe, mas vai longe. Quem imaginaria que, em 
meio a uma crise sanitária tão cruel, estaría-
mos andando por aí com máscaras estilosas! 
Menos mal, claro! As branquinhas convencio-
nais podem ainda estar no pódio, mas as de 
tecido, coloridas, estampadas, customizadas, 
divertidas, estão com tudo, Brasil afora. As 

redes sociais estão superlotadas de modelos, 
com instruções para confeccionar, um mais 
fofo que o outro. A foto mostra a jornalista 

Marcela Lopes provando uma estampada, feita 
no laboratório do curso de Moda da Unipar.

 ARQUIVO PESSOAL
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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

Investir na educação continuada é importante 
para aumentar suas chances de evoluir na carreira 
e ocupar funções mais desafiadoras. A educação 
continuada também se apresenta importante na 

manutenção de empregos. Em tempos de crise, nos 
quais o desemprego se torna um problema maior, 

os profissionais capacitados estão mais protegidos.

Cresça profissionalmente 
e apareça!

PÓS-GRADUAÇÃO

PÓS-GRADUAÇÃO UNIPAR – 
ESPECIALIZAÇÃO E MBA – 

INSCREVA-SE JÁ

Outro ponto muito positivo de não parar de 
estudar é a possibilidade de desenvolver ideias 

para empreender. 
Continuar fazendo cursos, participando de 

eventos profissionais e investindo na sua carreira 
pode gerar oportunidades de empreendedorismo 

e potencializar ainda mais seu sucesso.
Seja qual for o caminho escolhido para a sua 

carreira, não há dúvidas de que é preciso estudar 
— muito e sempre! A Universidade Paranaense 
oferece várias oportunidades para isso. Procure 
a que melhor se enquadre aos seus objetivos e 

alcance todos eles. 

Há muitos profissionais disponíveis no 
mercado de trabalho. Porém, nem sempre 

esses profissionais são qualificados. 
Pense nisso.

Os especialistas em mercado de trabalho 
consideram importante a educação 

continuada como uma grande oportunidade 
de evoluir sempre. E o mais interessante: essa 

oportunidade, muitas vezes, requer pouco 
investimento financeiro.

O portifólio de opções de especialização e 
MBA da Unipar é extenso e engloba todas 

as áreas do conhecimento. São cursos 
autorizados pelo Ministério da Educação, que 

seguem temas atuais, voltados às necessidades 
e expectativas do mercado de trabalho. 

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GEVANA C G DE FREITAS DOS 
SANTOS ACADEMIA – ME, inscrita 
sob nº CNPJ 19.725.775/0001-
52, estabelecido na Avenida Rio 
Branco, 4156, zona I, CEP 87501-
130, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 32.260. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

Retomada
do Futsal

Numa reunião entre o presidente 
da Federação Paranaense de Fute-
bol de Salão (FPFS) Jesuel Laureano 
Souza, sua equipe jurídica e técnica 
e o secretário de Saúde do Paraná 
Beto Preto, foi apresentado o provável 
período de retorno das competições 
profissionais no estado. Segundo o 
secretário, a estimativa para o retorno 
“está se desenhando para o mês de 
agosto, mas tudo depende da análise 
e acompanhamento da pandemia, 
que está sendo realizada neste mês 
e terá os números cruzados com os 
que forem coletados nos meses de 
junho e julho, referentes à pandemia 
causada pelo coronavírus no Paraná. 
Temos que nos preparar, pois estes 
são meses de inverno e com tempe-
raturas muito baixas. Somente com 
esses números em mãos, podere-
mos ter um mapa mais atualizado e 
estar programando o retorno inicial aos 
treinamentos antes de agosto. Após 
a volta aos treinos, o próximo passo 
será agilizar a retomada das competi-
ções”, disse o secretário.

Durante o encontro, foram apresen-
tados os planos elaborados pela fede-
ração e o pedido oficial dos clubes.

O secretário afirmou que sua 
equipe já estuda a possibilidade 
do retorno, mas depende da queda 
da curva de crescimento da pande-
mia. “Temos que fazer esta análise 
e cumprir os protocolos. Depois é 
que vamos tratar da retomada do 
espor te”, explica Beto Preto, mas 
se comprometendo em encaminhar 
os documentos à equipe para um 
levantamento e ajuste do protocolo 
apresentado pela federação.
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TEMPOS MODERNOS

Por causa da pandemia, escolas são ‘obrigadas’ a repensar seus critérios e recursos

Os avanços tecnológicos na área da 
educação já estavam aí, prontos para 
serem usados. Muitas escolas aderiram, 
outras resistiam, até chegar o isolamento 
social provocado pela covid-19, que 
acabou acelerando o processo. Para 
evitar atrasos no calendário acadêmico, 
a maioria acabou se rendendo às 
metodologias digitais de ensino.

As aulas remotas começaram a se 
alastrar pelo Brasil, antecipando as 
tendências de uma nova performance do 
professor e do aluno. Do ensino infantil 
ao médio, da graduação à pós-graduação, 
as instituições partem para usufruir dos 
benefícios gerados pela tecnologia.

Assim, a educação na era digital 
está sendo debatida com muito mais 
assertividade neste momento de crise 
sanitária. Os métodos que emergem 
exigem que professor e aluno repensem 
seus papeis e invistam nas suas 
capacidades de se reinventarem. 

Se o mundo agora é líquido, conforme 
teoria do filósofo Zygmunt Bauman, temos 
que nos apressar. Aprender a aprender 
será cada vez mais fundamental. A frase 
soa clichê, mas é certo que a capacidade 
de aprender é mais importante que o 
conteúdo em si, processo que valoriza a 
reflexão e a criatividade. 

O mundo muda, as metodologias de ensino também

Incisivo, recorrente... Aulas 
remotas, encontros on-line e as 

videoaulas despertam expectativas 
de todo tipo. Entre as otimistas 
estão as que sugerem medidas 
para manter o aluno conectado 
aos estudos e à escola para não 

perder tempo, nem o foco. 

Aulas remotas
Palestras, shows musicais, cultos religiosos e muitos 
outros eventos estão sendo realizados pelas redes sociais 
da web. Aulas, também, obviamente. O Paraná segue essa 
movimentação toda. “Aula remota é diferente de aula 
EAD”, observa a professora Regina Oliveira, diretora de 
ensino da Universidade Paranaense.
“Na Unipar, nossas aulas remotas vêm acontecendo 
com recursos tecnológicos modernos e, o que é mais 
importante, no dia e na hora programada para tal. 
Se a aula de microbiologia é na terça à noite, ela será 
ministrada na terça à noite, ao vivo, pelas ferramentas do 
Google for Education, com participação dos alunos, que 
podem perguntar e comentar os assuntos no mesmo 
instante”, esclarece. 
Ela lembra que os professores receberam e recebem 
muito treinamento para usar com destreza e prontidão as 
ferramentas digitais. “A maioria tem se saído muito bem”, 
elogia a diretora. “Com certeza, sairemos mais sábios 
desta pandemia”, arremata.

Gabriela Zanutto, estudante de Odontologia 
em aula remota: métodos da Unipar garantem 

aprendizado de qualidade, levando o aluno a 
participar ativamente dos processos   
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