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Economia reage 
ao coronavírus e 
mantém contratação 
de trabalhadores 

PÁGINA

04
PÁGINA

05
PÁGINA

16

Educação repassará recursos da 
merenda a famílias mais carentes
A partir de 15 de junho, a Secretaria de Educação vai repassar os recursos da merenda aos 

alunos da rede pública municipal cujas famílias se encontram em situação de vulnerabili-
dade social. A condição será aferida mediante inscrição da família em programas de assis-
tência social (como o CadÚnico e Bolsa Família) ou pela demonstração de renda familiar de 
até dois salários mínimos nacionais. As famílias enquadradas nesses critérios receberão 

R$ 23,02 por aluno, em razão do auxílio denominado “Merenda em Casa”. 

11 mil toneladas 
de lodo de esgoto 
beneficiam 
agricultores da região 

Proposta do Plano 
de Arborização está 
disponível para 
consultas on-line 
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Tráfico
 Quando transportava mais de meia tonelada de maconha, 

o motorista do Ford Focus da foto foi perseguido por 
patrulheiros rodoviários na PR-323, até que perdeu o 

controle ao chegar a Umuarama, colidiu contra um muro 
e destruiu o carro. Apesar da batida, ele conseguiu fugir e 

deixou o veículo com a droga. 
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CPI do Transporte Público
O vereador umuaramense Deybson Bitencourt, presidente 
da Comissão Parlamentar de Inquérito que apura contratos 
firmados entre Prefeitura e a Empresa Viação Umuarama 
Ltda, a conhecida CPI do Transporte Público, aguardava 
uma decisão do presidente da Câmara, também vereador 
Noel do Pão, para que fossem abertas as portas do prédio 
ao público, seguindo restrições sanitárias, obviamente. A 
intenção era apresentar os trabalhos com a comunidade 
presente durante sessão legislativa. Lembrando que o 
relatório está pronto há algumas semanas.

Prazo final
A apresentação do relatório final da CPI do Transporte 
Público de Umuarama ficará para a próxima segunda-feira 
(8), prazo final. O relatório será divulgado durante a sessão 
ordinária, que acontecerá à partir das 19h30. De acordo com 
Bitencourt, os membros da Comissão, Ana Novais, Jones 
Vivi e Mateus Barreto irão se reunir amanhã (quarta-feira, 4) 
para tratar dos detalhes.

Sem o apoio do presidente
O presidente Jair Bolsonaro afirmou na manhã de ontem 
(terça-feira, 2) que não pretende declarar apoio a nenhum 
candidato a prefeito nas eleições municipais deste ano. “Não 
pretendo apoiar prefeito em lugar nenhum. Não pretendo, 
vou deixar bem claro”, disse o presidente a um grupo de 
apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. E acrescentou: 
“Não tenho partido para exatamente [não] me meter em 
política neste ano. Tenho muito trabalho aqui em Brasília 
para estar entrando em eleições municipais”.

Apreensão rejeitada
O ministro Celso de Mello, 
do Supremo Tribunal 
Federal (STF), rejeitou 
o pedido de feito por 
partidos de oposição para 
apreensão do celular do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Em despacho, o magistrado 
respondeu que não havia 
legitimidade ativa dos 
autores do pedido. Celso 
de Mello também rejeitou 
a perícia nos aparelhos do 
filho Carlos Bolsonaro, 
do delegado federal 
Maurício Valeixo, do ex-
ministro Sergio Moro e 
da deputada federal Carla 
Zambelli (PSL-SP).

Recado foi dado
No entanto, o ministro 
mandou um recado para 
Bolsonaro, que disse que 
não iria entregar o celular: 
“Ordem absurda não 
se cumpre”. “Contestar 
decisões judiciais por 
meio de recursos ou de 
instrumentos processuais 
idôneos, sim; desrespeitá-
las por ato de puro 
arbítrio ou de expedientes 
marginais, jamais, sob 
pena de frontal vulneração 
ao princípio fundamental 
que consagra, no plano 
constitucional, o dogma 
da separação de poderes”, 
diz trecho da decisão.
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Reposição de aulas deve usar 
férias, sábados e contraturnos

O Ministério da Educação (MEC) 
homologou um conjunto de diretri-
zes do Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) que orienta as escolas 
da educação básica e instituições 
de ensino superior durante a pan-
demia do coronavírus.

Aprovado pelo CNE, o docu-
mento tem o objetivo de orientar 
estados, municípios e o Distrito 
Federal, escolas e instituições de 
ensino superior sobre as práticas 
que devem ser adotadas durante 
a pandemia, além de propor dire-
trizes gerais. A reorganização dos 
calendários é de responsabilidade 
dos sistemas de ensino.

Para repor a carga horária ao 
fim do período de emergência, a 
diretriz indica a utilização de perío-
dos não previstos, como recesso 
escolar do meio do ano, de sába-
dos, e a reprogramação de perío-
dos de férias. A ampliação da jor-
nada escolar diária por meio de 
acréscimo de horas em um turno 
ou utilização do contraturno para 
atividades escolares também 
aparecem como alternativas que 
podem ser consideradas.

O documento sugere que as 
escolas busquem alternativas para 
minimizar a necessidade de repo-
sição presencial de dias letivos, a 
fim de permitir que seja mantido 
um fluxo de atividades escolares 
aos estudantes enquanto durar a 
situação de emergência.

Além disso, o texto autorizou 
os sistemas de ensino a compu-
tar atividades não presenciais 
para cumprimento de carga horá-
ria de acordo com deliberação 
própria de cada sistema. O CNE 
listou uma série de atividades 
não presenciais que podem ser 
utilizadas pelas redes de ensino 
durante a pandemia.

Meios digitais, videoaulas, 

Técnico, EJA e especial
No ensino técnico, a ideia é ampliar a oferta a distância (EaD) e criar atividades 

pedagógicas não presenciais. Os estágios deverão ser realizados de forma igual-
mente virtual ou não presencial. Já no ensino superior, o CNE sugere que, para a 
continuidade das atividades de aprendizado nesse nível de ensino, as instituições 
possam disponibilizar atividades não presenciais. s medidas recomendadas para 
EJA devem considerar condições de vida dos estudantes, para haver harmonia na 
rotina de estudos e de trabalho e, na educação especial, as atividades não presen-

ciais devem incluir estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista e 
altas habilidades/superdotação e adotadas medidas de acessibilidade, com organi-

zação e regulação definidas por estados e municípios.

plataformas vir tuais, redes 
sociais, programas de televi-
são ou rádio, material didático 
impresso e entregue aos pais ou 
responsáveis são algumas das 
alternativas sugeridas.

Recomendações
A orientação para creche e pré-escola é que os gestores busquem aproximação 

virtual dos professores com as famílias, estreitar vínculos e sugerir atividades. As 
soluções devem considerar que as crianças pequenas se desenvolvem brincando. 
No fundamental inicial, sugere-se que as redes de ensino e escolas que orientem 
famílias com roteiros práticos. As soluções não devem pressupor que os “media-
dores familiares” substituam a atividade do professor. No ensino fundamental, 

aos anos finais e ensino médio, sugere a supervisão de adulto para realização de 
atividades por meio de orientações e acompanhamentos com planejamentos, 

metas, horários de estudo presencial ou on-line. Neste caso, a orientação é que as 
atividades pedagógicas não presenciais tenham mais espaço.

Na par te do documento que 
trata especificamente sobre avalia-
ções e exames nacionais e esta-
duais e de instrumentos avaliati-
vos, o MEC encaminhou o texto ao 
CNE para uma nova proposta.

A diretriz indica a utilização de períodos não previstos, como recesso escolar do meio do ano, sábados, e a 
reprogramação de períodos de férias

DIVULGAÇÃO
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Trabalho em sintonia
Grande parte do sucesso 
das medidas adotadas no 
Paraná no enfrentamento 
ao coronavírus se deve à 
boa relação entre o Estado 
e a Assembleia Legislativa. E 
isso passa diretamente pela 
confiança do governador 
Ratinho Junior no líder 
do Governo, deputado 
Hussein Bakri (PSD). Em 
meio à pandemia, além 
de comandar a votação de 
dezenas de projetos com 
serenidade e agilidade, 
Bakri leva às secretarias - 
sobretudo da Saúde - as 
demandas trazidas de cada 
região pela base aliada. 
“O governador dá um 
respaldo não só a mim, mas 
a toda a nossa base. E essa 
tranquilidade se reflete nos 
bons projetos que temos 
aprovado e também no bom 
atendimento da população 
em todas as regiões do 
Paraná”, analisa Bakri.

Contra a pandemia
O deputado Sargento Fahur 
(PSD) destacou a importância 
da parceria entre o Brasil e 
os EUA contra a pandemia: 
“Os presidentes Jair 
Bolsonaro e Donald Trump se 
unem na luta contra a covid-
19. Além de lançar pesquisa 
conjunta com o Brasil, os 
EUA enviaram 2 milhões de 
comprimidos de cloroquina e 
mil respiradores para nosso 
país.”

Eles que são!
O deputado Filipe Barros 
(PSL), assim como outros 
deputados que apoiam o 
presidente Jair Bolsonaro, 
afirmam que os grupos 
antifascistas é que são 
fascistas. Segundo Barros, a 
polícia agiu de modo correto 
ao reprimir as manifestações 
que se denominaram 
“antifascistas”. O deputado 
ainda colocou a culpa no STF 

pelo momento de “ebulição” 
que vive o País.

Antiviral
A Rússia aprovou o uso 
de um antiviral contra o 
coronavírus, o Avifavir. 
O medicamento será 
disponibilizado para o 
tratamento de pacientes 
de covid-19 a partir da 
próxima semana. O Avifavir 
foi desenvolvido por uma 
empresa japonesa. O chefe 
da RDIF, Kirill Dmitriev, 
disse que cientistas russos 
modificaram o remédio 
para otimizá-lo e que 
Moscou estará pronta para 
compartilhar os detalhes 
destas modificações dentro 
de duas semanas.

Nova fase
O Ibope, em parceria com 
a Universidade Federal de 
Pelotas, está realizando o 
estudo Epicovid-19, de testes 
rápidos, em 133 cidades. 
Cascavel fé uma das cidades 
escolhidas. Nesta semana os 
pesquisadores darão início 
à segunda fase do estudo. 
Na primeira etapa, 248 
cascavelenses foram testados 
e apenas um foi confirmado 
com o vírus. Ao todo, a 
pesquisa tem três fases.

Desenfreado
O secretário Beto Preto 
(Saúde) alertou sobre o 
aumento de casos da covid-19 
no Paraná e o crescimento 
da curva. “Esperávamos 
que o crescimento da curva 
fosse equilibrado, mas não 
foi. Ele foi influenciado pelo 
pagamento das aposentadorias 
nos primeiros dias do mês, as 
enormes filas para o saque 
do auxílio emergencial do 
governo federal e ao Dia das 
Mães. Tudo isso fez com 
que aumentasse o fluxo 
de pessoas. A pandemia 
agravou nossos gastos e 
esforços em saúde”.

Economia reage
ao coronavírus

Apesar das restrições 
econômicas impostas 
pelo enfrentamento à 
pandemia de Covid-19, o 
setor produtivo de Umua-
rama tem reagido e con-
tratado colaboradores em 
diversas áreas. Durante 
o mês de maio, a Agên-
cia do Trabalhador – que 
atua na intermediação de 
mão de obra – conseguiu 
colocar 102 pessoas no 
mercado de trabalho. O 
saldo foi melhor do que 
abril, quando foram con-
tratados 85 trabalhado-
res por meio da agência, 
a maioria nos setores de 
construção civil, super-
mercados e hospitais.

No mês passado, o 
maior volume de vagas 
preenchidas foi de cui-
dador de idoso, costu-
reira de máquina reta, 
pedrei ro e ser vente 
de obras (construção 
c iv i l )  e  cor tador  de 
mármore (a t i v idade 
relacionada), além de 

representante comercial 
autônomo. A Agência do 
Trabalhador atende das 
13h às 17h.

A gerente Camila 
Orlandini explica que os 
serviços de procura por 
vagas e Seguro-Desem-
prego podem ser agen-
dados no site justiça.pr.
gov.br. “O atendimento 
de Seguro-Desemprego 
é realizado somente 
mediante agendamento 
no site”, reforçou.

Ontem (2), o sistema 
disponibilizava 69 vagas 
em áreas diversas, com 
opções nas mais diversas 
áreas. “As vagas podem 
ser consultadas diaria-
mente nas redes sociais 
da Prefeitura. O candidato 
deve buscar oportunida-
des de acordo com o 
seu perfil. Se encontrar, 
deve de dirigir até a Agên-
cia do Trabalhador com 
documentos pessoais e 
a Carteira de Trabalho”, 
orienta Camila.

ENTRE as oportunidades, estão abertas vagas para costureiras de máquina reta, 
de máquinas industriais, em geral e de máquina na confecção em série

ASSESSORIA/PMU
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Lodo de esgoto beneficia 
agricultores de Umuarama

Produtores rurais de 16 cidades 
da região de Umuarama receberam, 
gratuitamente, 11,7 mil toneladas 
de lodo de esgoto gerado nas esta-
ções de tratamento para serem 
aplicados na agricultura. Esse 
volume foi repassado pela Com-
panhia de Saneamento do Paraná 
(Sanepar) no decorrer de 2019 e 
no primeiro trimestre deste ano. A 
regional da Sanepar em Umuarama 
destina 100% do lodo gerado para 
fins agrícolas desde 2012.

Em 2019, Umuarama foi a 
região que mais reciclou lodo de 
esgoto no Paraná. O trabalho foi 
realizado pela Sanepar, em parceria 
com o Governo do Paraná, prefeitu-
ras, Instituto de Desenvolvimento 
Rural do Paraná (IDR – Iapar - Ema-
ter), sindicatos rurais e secretarias 
municipais de agricultura. Os téc-
nicos dessas instituições fazem 
reuniões com agricultores com 
o objetivo de divulgar os benefí-
cios do lodo para a agricultura e 
esclarecer sobre a legislação que 
regulamenta a atividade.

BENEFICIADOS
O programa beneficiou agriculto-

res dos municípios de Iporã, Mari-
luz, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, 
Santa Isabel do Ivaí, Alto Piquiri, 
Tapira, Cianorte, São Tomé, Terra 
Boa, Cidade Gaúcha, Douradina, 
Altônia, São Jorge do Patrocínio, 
Cafezal do Sul e Brasilândia.

O lodo é entregue gratuitamente 
para agricultores cadastrados, em 
áreas aptas e em culturas per-
mitidas. A maioria das áreas era 
de produção de soja e citros. É 
proibido o uso em hortaliças, pas-
tagens e tubérculos.

Segundo o gerente regional 

Controle
O Paraná adota critérios bastante restritivos para a distribuição do lodo na 

agricultura, com o objetivo de evitar riscos para os agricultores e para o meio 
ambiente. A Sanepar cumpre normas estaduais e federais e faz um rigoroso con-
trole que assegura a qualidade do produto quanto a odores e à contaminação.

Redução de custos 
O engenheiro agrônomo da Sanepar e responsável técnico pelo Programa do 

Uso Agrícola do Lodo de Esgoto da Sanepar na Região Noroeste, Marco Aurélio 
Knopik, destaca que os resultados econômicos para os produtores são visíveis 

desde o primeiro uso. “O lodo diminui o custo da produção porque há uma redu-
ção parcial de adubos químicos, e não é preciso usar corretivos do solo. A econo-

mia é de R$ 300,00 a R$ 600,00 por hectare”, afirma. De acordo com Knopik, outra 
grande vantagem é a elevação na produtividade. “Conforme relatos dos agricul-
tores beneficiados, há uma elevação média de 20% na produtividade, podendo 

chegar até 50% em determinadas situações”, destaca. 

ASSESSORIA

de Umuarama, Carlos Henrique 
Gonçalves, o lodo é um resíduo 
do tratamento do esgoto, rico 
em matéria orgânica, nitrogênio 
e fósforo. “Quando tratado, o 
lodo passa por um processo de 
higienização, podendo ser utili-
zado como matéria orgânica de 

incorporação ao solo”, explica.
Rico em matéria orgânica e 

com quantidade significativa de 
nutrientes, o lodo substitui par-
cialmente adubos. Também é 
rico em cálcio e magnésio, pro-
venientes da cal adicionada para 
a sua estabilização.

SANEPAR repassou mais de 11 mil toneladas do material desde 2019 até o primeiro trimestre deste ano
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Cafezal do Sul negocia
contrato com Sanepar

Horários especiais 
para vacinação 

da gripe

A assinatura do Contrato de Pro-
grama, entre o município de Cafezal do 
Sul e a Sanepar, e a implantação do 
serviço de esgotamento sanitário na 
cidade foram tema da reunião do pre-
feito Mario Junio Kazuo da Silva com 
o diretor Comercial da Sanepar, Toco 
Zanetti, e o gerente de Concessões 
Nuno Alves Pereira, nesta segunda-
-feira (1), em Curitiba.

Também participaram os direto-
res de Investimentos, Joel de Jesus 
Macedo, e de Operações, Paulo Deda-
vid, o secretário de Comunicação do 
município, Clodoaldo Takaiti Amorim, 
o sargento Agnaldo Ferreira, coman-
dante da Polícia Militar, o deputado 
estadual Alexandre Curi e seu asses-
sor Gerson Lara.

O diretor Toco Zanetti explica que 
o atual Contrato de Concessão em 
Cafezal do Sul está vigente até 2023. 
“A antecipação da renovação, com a 
assinatura do Contrato de Programa, é 
vantajosa por trazer metas de atendi-
mento dos nossos serviços na cidade, 
além de facilitar a alocação de investi-
mentos no Município”, afirma.

O prefeito Junio informou que 

cadastrou na Funasa pedido de recur-
sos de cerca de R$ 10 milhões para 
implantação do serviço de esgota-
mento sanitário na cidade. “Vamos 
agora conversar com a Regional da 
Sanepar, em Umuarama, para esta-
belecer as metas de investimentos, 
o que contempla o esgotamento sani-
tário. A proposta será apreciada pela 
população e passará pela Câmara. 
Toda essa tramitação deve levar cerca 
de quatro meses”, acredita o prefeito. 

Para o prefeito, a implantação do 

esgotamento sanitário irá trazer mais 
saúde e qualidade de vida à popula-
ção cafezalense.

Como a Campanha Nacional de 
Vacinação contra a Gripe foi prorrogada 
pelo Ministério de Saúde até o dia 30, 
a Secretaria Municipal de Saúde ela-
borou horários especiais e locais de 
grande movimento para a vacinação. 
Hoje (3), a equipe do Centro de Saúde 
Escola vacinará gestantes, crianças e 
puérperas no Centro de Referência 
Materno e Infantil (CRMI), na região 
central, das 7h às 11h30 e das 13h30 
às 17h. O Posto de Saúde Central dis-
ponibiliza a vacina de segunda a sexta, 
das 17h às 19h, até o próximo dia 
30. Outras UBSs que terão datas e 
horários especiais são: Jardim Lisboa 
– 03/06, das 17h às 21h; Bem Estar – 
03/06, das 17h às 19h; Vitória Régia 
– 04/06, das 17h às 19h; San Remo 
– 04/06, das 17h às 20h; Cidade Alta 
de 02, 03 e 04/06, das 17h às 20h; 
Distrito de Lovat – 06/06, das 13h às 
16h; Conjunto Sonho Meu – 06/06, 
das 13h30 às 16h30; e Primeiro de 
Maio e Parque Jabuticabeiras – 09/06, 
das 17h às 20h.

ASSESSORIA

ENCONTRO entre prefeito e executivos da Sanepar tratou sobre antecipação da renovação do contrato

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
2/5 a 2/6 0,5000 0,2162 0,0000
3/5 a 3/6 0,5000 0,2162 0,0000
4/5 a 4/6 0,5000 0,2162 0,0000
5/5 a 5/6 0,5000 0,2162 0,0000

Ações % R$
Petrobras PN +5,26% 21,40 
ItauUnibanco PN +6,72% 25,25 
Viavarejo ON -1,12% 13,28 
Cogna ON +13,68% 6,40 
CVC Brasil ON +20,00% 18,60 
Gol PN +15,70% 15,11

IBOVESPA: +2,74% 91.046 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 108,61
Libra est. 0,80
Euro 0,90
Peso arg. 68,72

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -3,2% 5,2090 5,2100 -2,4%
PTAX  (BC) -1,9% 5,2595 5,2601 -3,1%
PARALELO -3,2% 4,6500 5,5100 -2,3%
TURISMO -3,2% 4,6500 5,4900 -2,3%
EURO -1,6% 5,8722 5,8740 -2,6%

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 02/06

Iene R$ 0,0484
Libra est. R$ 6,59
Peso arg. R$ 0,08
R$1: 1264,22 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 02/06

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 02/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 98,50 -1,0% 1,0%
SOJA Paranaguá 103,50 -1,4% -0,5%
MILHO Cascavel 42,00 -5,6% 2,4%

SOJA 850,50 7,25 0,1%
FARELO 283,70 0,60 -3,0%
MILHO 324,25 1,00 1,8%
TRIGO 508,00 -7,25 -1,6%

SOJA 94,40 0,7% 7,2%
MILHO 40,00 0,0% 6,8%
TRIGO 62,33 0,0% 5,2%
BOI GORDO 182,10 0,3% 0,4%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 02/06 PR DIA 30d.

Em 02/06 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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LDO liberada
para emendas

Durante a sessão 
ordinária na noite da 
segunda-feira (1º) na 
Câmara Municipal de 
Umuarama, foi apresen-
tado o Projeto de Lei de 
autoria do Poder Execu-
tivo, que trata da Lei de 
Diretrizes Orçamentá-
rias (LDO) para o exer-
cício de 2021. Durante 
as próximas duas ses-
sões ordinárias o con-
teúdo volta à pauta, 
pois está à disposição 
dos vereadores para 
que analisem o texto e 
elaborem emendas.

A pub l icação em 
três sessões ordinárias 
antes da liberação do 
projeto para votação em 
plenário é uma deter-
minação regimental. 

Vias Públicas
Ainda durante a sessão ordinária que aconteceu 

na noite da segunda-feira (1º) outros dois projetos 
em pauta se voltavam à denominação de vias pública. 

Projeto de Decreto Legislativo 94/2019 e 99/2019, duas 
proposituras assinadas pelo vereador Ronaldo Cruz 

Cardoso, que, uma vez submetidas à apreciação, foram 
aprovadas por unanimidade.

CÂMARA com as portas fechadas à comunidade e sessões transmitidas pela 
página do Facebook, em plateia composta apenas por alguns assessores

ASSESSORIA

Durante este prazo, os 
vereadores podem suge-
rir alterações na aloca-
ção de recursos públi-
cos e ainda é possível 
acrescentar, suprimir ou 
modificar determinados 
itens (rubricas) do pro-
jeto de lei orçamentária 
enviado pelo Poder Exe-
cutivo Municipal.
CONTAS APROVADAS

Na mesma sessão 
foram apresentadas as 
contas do Poder Execu-
tovo referentes ao exer-
cício de 2017. O projeto 
é da Comissão de Eco-
nomia, Finanças e Fisca-
lização e conta com dois 
artigos. Submetida à sua 
primeira votação, a maté-
ria foi aprovada com qua-
tro votos contrários.

Cerco oficial
O deputado federal Carlos 
Jordy (PSL-RJ) quer incluir 
os grupos antifascistas - que 
ganharam notoriedade nas 
ruas de São Paulo e Rio de 
Janeiro no fim de semana - 
entre as facções terroristas. 
É o que prevê o Projeto de 
Lei 3083/20, que dá nova 
redação ao Art. 2º e ao 
respectivo §2º, da Lei 13.260, 
que disciplina o terrorismo. O 
congressista, que tem o apoio 
da bancada conservadora de 
direita da Casa, pretende que 
o presidente Jair Bolsonaro 
siga a linha do aliado norte-
americano Donald Trump.

Jogada
Um especialista em 
desenvolvimento de programas 
da Dataprev foi contatado pelo 
Ministério do Turismo para 
orientar como será o sistema 
para os cassinos.

Fique me casa
A situação da pandemia é 
tensa na Bahia; a Prefeitura 
de Porto Seguro decretou 
toque de recolher até dia 9 
de junho, entre as 18h e as 
5h. Vale para a cidade e os 
distritos praianos.

Sai pra lá
O DEM quer distância da 
polícia. Expulsou Sara Winter, 
diante das ameaças ao STF 
e da intimação pela PF. A 
ex-feminista pró-aborto 
até ontem à noite era 
bolsonarista católica.  

Que pandemia?!
O funcionalismo público não 
quer ficar sem aumento, 
mesmo diante da crise 
na saúde e na economia. 
A Federação Nacional do 
Fisco Estadual e Distrital 
e entidades parceiras vão 
impetrar três Ações Diretas 
de Inconstitucionalidade no 
Supremo Tribunal Federal 
para contestar dispositivos 
da lei de socorro a estados e 
municípios. 

É com plenário
A turma deve ficar sem 
reajuste salarial até 2021, 
conforme decisão do ministro 
da Economia, Paulo Guedes, e 
avalizado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. A derrubada do 
veto, ou não, está nas mãos do 
Congresso Nacional. 

Padrinho
O deputado Marcus Vinicius 
Neskau, que retomou a 
cadeira na Assembleia do 
Rio de Janeiro, já foi genro 
do todo-poderoso do PTB 
Roberto Jefferson.  

Minoria...
Para marcar posição sobre a 
morte do americano George 
Floyd, numa Câmara em que 
apenas 4% são negros, o 
deputado federal Dr. Luizinho 
(PP-RJ) passou a presidência 
da Comissão Externa do 
Coronavírus ontem, por um 
dia, para o colega baiano 
Antônio Brito (PSD) - ele está 
entre os 21 deputados que 
se declaram negros.

...e Maioria
Outros 104 deputados 
federais se declaram pardos 
e 388, brancos. 

Visitas
Em uma semana, a Polícia 
Federal passou duas vezes na 
Prefeitura do Recife em busca 
de irregularidades na compra 
de respiradores pagos e não 
utilizados. A prefeitura desmente, 
diz que já desfez o contrato e está 
à disposição da PF. 

Em tempo
O deputado federal João 
Campos foi dos poucos do PSB 
a prestar solidariedade direta 
e nas redes sociais ao prefeito 
Geraldo Júlio.
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Apreendidos 507 kg de maconha 
após perseguição pela PR-323

Uma perseguição na madrugada 
de ontem (terça-feira, 2) pela rodo-
via PR-323, terminou em Umuarama 
com um violento acidente de trânsito 
e a apreensão de meia tonelada de 
maconha. O motorista do carro per-
seguido conseguiu fugir.

Patrulheiros rodoviários que 
atuam no Posto de Fiscalização em 
Iporã, às margens da PR-323, nota-
ram a aproximação de Ford Focus 
de cor prata, por volta da 1h15 e 
resolveram abordá-lo. O veículo 
seguia em direção à Umuarama.

O motorista furou o bloqueio 
e seguiu em alta velocidade seu 
trajeto. Imediatamente os patru-
lheiros deram início à persegui-
ção, pedindo apoio às equipes da 
Polícia Militar do 25º Batalhão para 
que montassem um novo bloqueio 
na entrada da cidade.

Um dos pneus do Focus furou 
durante a perseguição e, nas proxi-
midades do trevo de acesso à ave-
nida Ângelo Moreira da Fonseca, o 
condutor perdeu o controle, invadiu 
a contramão da rodovia e colidiu 
contra o mudo de uma empresa. 
O carro ficou completamente 
destruído. O motorista escapou, 
abandonando o carro, que estava 

Caminhoneiro embriagado
Ao atender a um acidente envolvendo dois 
caminhões na rodovia PR-323, ao final da 
tarde da segunda-feira (1º), patrulheiros 
rodoviários de Cruzeiro do Oeste 
descobriram, que um dos caminhoneiros 
estava embriagado. A colisão lateral ocorreu 
entre Umuarama e Cruzeiro do Oeste, 
num momento em que chovia muito. Os 
condutores foram submetidos ao teste de 
bafômetro e um deles apresentou sinais 
de embriaguez e o teste apontou 0.31 
mg/L. O caminhoneiro bêbado foi levado 
ao posto da PRE de Cruzeiro do Oeste 
para as devidas providências.

carregado com maconha.
Na averiguação, os policiais mili-

tares de Umuarama e os patrulhei-
ros rodoviários encontraram diversos 

fardos no interior do Focus.
Depois da pesagem, foi consta-

tado que eram transportados 507 
quilos do entorpecente.

Esta motocicleta 
Honda foi localizada 
por guardas muni-
cipais na tarde de 
ontem (2) às margens 
da rodovia que liga 
Umuarama à Maria 
Helena. Durante 
patrulhamento pelas 
imediações, de bairros 
situados nos fundos 
do Shopping Palla-
dium, o veículo foi 
avistado e, depois de 

uma consulta ao emplacamento, foi descoberto que havia sido tomado de assalto 
na noite da quinta-feira (28/05). O proprietário foi rendido por um bandido 
que o abordou com uma faca apontada para seu pescoço e levou o veículo. A 
restituição da moto ao verdadeiro dono foi feita ontem na delegacia.

ALEX MIRANDA

DIVULGAÇÃO

DROGA apreendida estava em um Ford Focus abandonado pelo motorista após se envolver em acidente em Umuarama
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Educação repassará recursos da 
merenda a famílias mais carentes

Neste mês de junho, a partir do 
dia 15, a Secretaria Municipal de 
Educação de Umuarama vai repas-
sar os recursos da merenda aos 
alunos da rede pública municipal 
cujas famílias se encontram em 
situação de vulnerabilidade social.

A condição será aferida mediante 
inscrição da família em programas 
de assistência social (como o 
CadÚnico e Bolsa Família) ou pela 
demonstração de renda familiar de 
até dois salários-mínimos nacionais. 
As famílias enquadradas nestes cri-
térios receberão R$ 23,02 por aluno, 
em razão do auxílio denominado 
“Merenda em Casa”.

A secretária Mauriza de Lima 
Menegasso (Educação) explicou 
que a secretaria se organizou 
para atender aos alunos mais vul-
neráveis da rede municipal. “Para 
definir o valor, realizamos uma 
média por aluno considerando o 
investimento com alimentação 
escolar em 2019”, disse. “Em 
abril o município distribuiu os ali-
mentos que estavam em estoque. 
Em maio não houve repasse, por 
conta dos questionamentos da 
Justiça e agora faremos o paga-
mento em dinheiro referente aos 
meses de maio e junho no pró-
ximo dia 15”, acrescentou.

Orientações
Para receber o auxílio ‘Merenda 
em Casa’, os pais ou responsável 
legal deverão comparecer procurar 
a unidade educacional onde seu 
filho estudando no dia agendado, 
que será informado pelos gestores. 
Pais que possuem filhos em duas 
unidades diferentes poderão realizar 
o cadastro em apenas uma delas. Se 
houver dúvida, deverão entrar em 
contato com os gestores da escola. 
Cada escola divulgará o cronograma 
de cadastro para o seu grupo de pais.

Escolas – Infantil 4 ao 5º Ano
Quarta-feira (03/05) – Infantil 4 e Infantil 5
Quinta-feira (04/05) – 1º Anos, 2º Anos e EJA
Sexta-feira (05/05) – 3º Anos, 4º Anos e 
5º Anos

Escolas – Berçário ao 5º Ano
Quarta-feira (03/06) – Berçário à Jardim, 
Infantil 4 e Infantil 5
Quinta-feira (04/06) – 1º Anos e 2º Anos
Sexta-feira (05/06) – 3º Anos, 4º Anos e 
5º Anos

Os pais serão convocados a 
comparecer à escola onde o filho 
estiver matriculado conforme agen-
damento, para evitar aglomeração, 
e com todos os cuidados para evitar 
o contágio da Covid-19. “Na escola 
eles preencherão um cadastro e 
informarão a conta onde o dinheiro 
deverá ser depositado. Quem não 
tiver conta poderá sacar na boca do 
caixa, por meio de ordem bancária, 
nas agências da Caixa Econômica 
Federal”, explicou Mauriza. Para o 
saque será necessário apresentar 
CPF e documento com foto.

“Diante do cenário econômico 
atual, muitos pais e responsáveis 

legais tiveram suas rendas dimi-
nuídas ou até mesmo perderam 
os empregos, o que pode aumen-
tar os cadastros de Bolsa Família 
e, com isso, ampliar o total de 
atendidos”, acrescentou. O auxí-
lio emergencial oferecido pela 
Educação deve atingir R$ 345,5 
mil, assegurando uma melhoria 
na alimentação das famílias em 
situação vulnerável de milhares 
de alunos da rede municipal.

Como a questão foi judicia-
lizada, pode haver alterações 
no repasse para os próximos 
meses, conforme eventuais 
decisões judiciais.

SECRETÁRIA Mauriza de Lima reunida com equipe elaborando plano para o repasse dos recursos

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU

Datas limites
Centros de Educação Infantil – 
Berçário ao Infantil 5 (0 a 5 anos)
Quarta-feira (03/06) – Berçário à 
Jardim
Quinta-feira (04/06) – Infantil 4 e Infantil 5
Sexta-feira (05/06) – -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Centros de Educação Infantil – 
Berçário à Jardim (0 a 3 anos)
Quarta-feira (03/06) – Berçário à Jardim
Quinta-feira (04/06) – -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Sexta-feira (05/06) – -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Sua franqueza é cada vez mais óbvia e tem maior impacto. 
Você está mais próximo de pessoas mais maduras. No amor, 
será franco e direto e seus relacionamentos irão se beneficiar de 
crescente harmonia. Seu parceiro será muito grato. Você está lhe 
dando os meios necessários para se afirmar mais, por sua vez.

Touro 21/04 a 20/05
Não deixe que os outros se encarreguem de dar passos por você 
ou as coisas podem dar errado. Há previsão de acesso de nervos 
e, embora não queira, você realmente deveria manter distância. Há 
previsão de ternura hoje. Você vai sentir muita felicidade. Se você for 
solteiro, corre o risco de ser vítima de amor à primeira vista.

Gêmeos 21/05 a 20/06
Seu bom humor recebe reconhecimento daqueles que o rodeiam. 
O céu está claro e atividades de lazer estão próximas. Você terá a 
sensação de que tudo está indo rápido demais ao seu redor e você 
vai precisar recorrer a seus recursos ocultos. No amor, seja observa-
dor. Nas finanças, vai seguir suas ações, não deixe nada ao acaso.

Câncer 21/06 a 21/07
Você tem que se aproximar das pessoas que ama. Siga seus senti-
mentos, eles vão levar você na direção certa. Seu estado de ânimo vai 
fazer toda a diferença hoje e facilmente compensar o sono que está 
faltando. É hora de se concentrar em sua vida privada, esclarecer a 
comunicação e falar sobre suas esperanças e expectativas.

Leão 22/07 a 22/08
Vai ser necessário reexaminar certas coisas hoje. Você vai querer 
dar um grande passo e isso é a coisa certa a fazer. Você está 
fazendo muito por outras pessoas. Certifique-se de fazer pausas. 
No amor, pode confiar em seus instintos emocionais para guiar sua 
intuição. Seus sentidos vão te ajudar a compreender seu parceiro.

Virgem 23/08 a 22/09
Um conselho de fora vai te tirar de um impasse. Esteja aberto para as 
sugestões das pessoas que te cercam. Sua forma física está cada vez 
melhor e é hora de praticar um esporte. É hora de se movimentar e não 
ficar no lugar. Nas finanças, a oportunidade vai aparecer no seu caminho. 
Mas você vai achar difícil seguir adiante. 
Libra 23/09 a 22/10

Será motivado por jovens a seguir em frente e seu entusiasmo interior 
renascerá. Oscilações dramáticas no seu ritmo diário vão te deixar 
cansado. Admita que está exagerando. No amor, não é o momento 
de sonhar e sim de construir. Certifique-se de não perder de vista seus 
sonhos. Eles são a base para o que você quer construir.

Escorpião 23/10 a 21/11
As escolhas que fizer hoje serão mais importantes do que nunca. Olhe 
para o futuro e sua construção. Você terá tudo a ganhar desenvol-
vendo a sua resistência. Felizmente, a sua moral é muito boa e com-
pensa suas fraquezas. No amor, estará alegre, descontraído e mais 
leve. É hora de dar meia-volta e fazer o que você realmente gosta. 

Sagitário 22/11 a 22/12
Terá dificuldade para manter os pés no chão e sua cabeça estará 
completamente nas nuvens. Você não será capaz de manter seu 
próprio ritmo e terá que compensar com algum descanso. No 
amor, o ambiente é tranquilo. No trabalho, achará mais fácil geren-
ciar o fluxo de atividades. Procure ajuda para conseguir fazer isso.

Capricórnio 22/12 a 20/01
Você vai parecer mais profundo para as pessoas que te cercam, 
o que é a chave para seu sucesso. Você está muito preocupado 
com os outros, dê-se uma pausa. É verdade que você não sabe 
quais são os seus limites, por isso deve descansar. No amor, vai 
ficar feliz com você mesmo por ter a admiração de seu parceiro.

Aquário 21/01 a 19/02
Seus talentos como mediador servirão para evitar conflitos em 
torno de você. Seu comportamento excessivo te fará desperdiçar 
energia, acalme-se. Ou tome tempo para se recuperar depois. No 
amor, sua afetividade se harmoniza perfeitamente com a situação 
presente. O principal será deixar para trás suas hesitações. 

Peixes 20/02 a 20/03
Você pode facilmente chegar a um acordo e a um compromisso 
firme e vai se orgulhar de suas realizações. Você deve ser capaz 
de ver as consequências de seus excessos e ganhar ao gastar sua 
energia na mesma proporção. No amor, sente uma necessidade 
maior do que a habitual de provar seus poderes sedutores hoje. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os leito-
res da coluna -, Elen Iombriler,  Éderson 
Ribas Basso e Silva, Gleiton Gonçalves de 
Souza, Marjorie Fresneda, Marco Antonio 
Domingues, Lidinéia Antunes Barbosa, 

Guilherme Turcato da Silva e José Valter 
Moretti. Da coluna: felicidades.

LOVE
A vida é uma festa e enaltecer o amor  nos leva a uma calmaria de almas 
-, o casal Zuleyka Fabiana kardec e Murilo Ribeiro  se rendem ao zoom de 

Luci lemes comemorando o Mês dos Namorados.

LUCI LEMES

Ah, o amor!
Não coloque os seus 
bens num recipiente 
rachado. Não gaste 
demasiado numa 

casa da qual tenha 
de sair. E não existe 
ninguém que reaja 
mais naturalmente 
do que eu a tais 

máximas. Sou uma 
criatura que põe a segurança em primei-
ro lugar. De todos os argumentos contra 
o amor nenhum faz um apelo mais forte 
à minha natureza do que “Cuidado! Isto 
pode fazer com que sofra”” -, palavras de  

C. S. Lewis  sobre o Amor.

Presente
 Um estudo mostra que 39,6% dos paranaenses não vão comprar 

presentes no próximo Dia 12 de Junho, enquanto 9,5% ainda estão 
indecisos. Entre os que não vão presentear, 36,7% relatam ter en-

trado em um acordo entre o casal para não haver troca de presentes 
este ano. Outros 32,4% disseram que não possuem um relacionamen-
to estável e 28,7% alegam a falta de condições financeiras. Vamos 

reverter este quadro. Presenteie seu amor, sempre! 
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FELIZ ANIVERSÁRIO

BEM ESTAR 
Sabe-se que, cuidar da saúde mental é um dos pilares mais importantes 
para se ter uma vida plena. Em um momento tão delicado como este de 
pandemia, é essencial que a mente esteja limpa e bem estabelecida. As 
Barras de Access são um conjunto de ferramentas que permitem liberar, 
limpar e ressignificar as crenças, emoções tóxicas e padrões repetiti-
vos de comportamento. Estas ferramentas foram criadas em 1990, por 
Gary Douglas, fundador do Access Consciouness, e está presente em 
173 países, sendo utilizada por mais de 30 mil pessoas. Dentre estes 
instrumentos de expansão mental, existem processos físicos, que são 
32 pontos mapeados na cabeça, que durante a terapia são tocados 

suavemente pelo aplicador das barras, e os processos verbais, que são 
inúmeras ferramentas que podem ser utilizadas diariamente.  A técnica 
ajuda a amenizar os quadros de ansiedade e depressão; ajuda no déficit 

de atenção; diminui o estresse; diminui o falatório interno;ajuda na 
presença mais ancorada do corpo físico; maior qualidade de sono; Mais 

tranquilidade antes de provas e exames; relaxamento profundo logo 
após a primeira sessão e ajuda no desbloqueio mental, emocional, fí-

sico e energético. Li sobre num artigo via e-mail  de  Bianca Drabovski 
Chemin que é Facilitadora de Barras de Access.

ELEN IOMBRILER comemo-
ra aniversário nesta quarta 
(3) e recebe felicitações 
da coluna, dos amigo e 
família. Rotariana atuante 
do Rotary Umuarama ela 
segue a vida servindo ao 
próximo e a frente de cam-
panhas no clube de servi-
ço. No clique (resgatado de 
dois anos atrás) na Casa da 
Amizade com o Monsenhor 
José Dantas. 

ARQUIVO PESSOAL
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COBALT 1.4 LTZ ...................................13/14 .................... PRATA ........................COMPLETO.........................................R$ 37.900,00
CRUZE SEDAN LT TURBO ................17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 74.900,00 
CRUZE SEDAN LT TURBO ................17/18 .................... PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 74.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..........16/17 .................... PRATA ........................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 79.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...........17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ I TURBO ...........17/18 .................... PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 83.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..........16/17 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 77.900,00
CRUZE SEDAN LTZ II TURBO ..........17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 83.900,00
EQUINOX PREMIER TURBO ............17/18 .................... PRETO .......................COMPLETO, AUT, COURO, TS ... R$ 124.900,00
MALIBU LTZ ..........................................13/13 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO .............R$ 59.900,00
MONTANA 1.4 LS ...............................18/19 .................... BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 42.900,00
ONIX 1.4 LT ...........................................13/13 .................... BRANCO ...................COMPLETO.........................................R$ 33.900,00
ONIX 1.4 LTZ.........................................17/18 .................... CINZA ........................COMPLETO.........................................R$ 47.900,00
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
TRAILBLAZER LTZ 4X4 .....................17/18 .................... BRANCO ...................COMPLETO, AUT, COURO, 7L ... R$ 163.900,00
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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

Uma ação coordenada pelo professor 
Zailton Cassita do curso de Design de Moda, 

acompanhada pelo Comitê de Biossegurança da 
Unipar, teve ótima repercussão. Neste período 

afetado pela covid-19, Cassita e sua equipe, 
formada por funcionários dos laboratórios da 
Unipar e de outros setores, confeccionaram 
5.361 máscaras de tecido, para suprir a falta 

do acessório. Boa parte foi doada [ao Corpo de 
Bombeiros, à Uopeccan e à Fundação Cândido 

Garcia, que repassou a famílias carentes]; o 
restante foi para atender os colaboradores 

da Unipar. Tudo foi feito na Unipar, usando os 
espaços e recursos do curso de Moda.

Equipe da Unipar 
produz e doa máscaras

AÇÃO SOLIDÁRIA

Desenhar, cortar, costurar: trabalho tem cunho social

EXTRAVIO DE ALVARÁ
PARANAPREV PLANO DE ASSIS-
TÊNCIA FAMILIAR, inscrita sob 
nº CNPJ 11.965.943/0001-73, 
estabelecido na Avenida Ipiranga, 
3670, zona I, CEP 87501-330, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 29.035. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
IE DISTRIBUIDORA DE EQUI-
PAMENTOS ELETROELETRÔNI-
COS LTDA, inscrita sob nº CNPJ 
05.610.375/0001-97, estabe-
lecido na Rua Santo André, 2185, 
Jardim São Cristóvão, CEP 87507-
230, cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devidos 
fins o extravio de seu Alvará de 
Licença Municipal nº 24.420. Com 
esta publicação o mesmo torna-se 
sem valor legal e comercial.      

EXTRAVIO DE ALVARÁ
GRATO AGRIMENSURA E TOPO-
GRAFIA LTDA, inscrita sob nº 
CNPJ 10.753.677/0001-54, 
estabelecido na Avenida Flórida, 
4276, Zona I, CEP 87501-220, 
cidade de Umuarama Estado do 
Paraná, comunica para os devi-
dos fins o extravio de seu Alvará 
de Licença Municipal nº 28.056. 
Com esta publicação o mesmo tor-
na-se sem valor legal e comercial.      

Geração de emprego
A prefeita de Cruzeiro do Oeste, Helena 
Bertoco, acompanhada do vereador 
Márcio Tadashi, visitou o frigorífico Fri-
gocruz e foi recebida pelo proprietário 
Aires e o diretor Antonio Pinto. Durante 
a visita, a prefeita pôde verificar a 
organização da empresa e como estão 
sendo geridas as ações preventivas ao 
coronavírus, demonstrando o senso de 
responsabilidade para com seus funcio-
nários e sociedade. Mesmo em meio a 
pandemia, a empresa tem expandido 
suas instalações, o que trouxe à 
prefeita um imenso sentimento de 
gratidão. “Me sinto grata ao ver 
os empresários locais sonhando 
com um futuro melhor e investindo 
na cidade, gerando cada vez mais 
empregos e renda para a população 
de Cruzeiro do Oeste”.
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Plano de Arborização está 
disponível para consulta online

Dentro do processo de elabora-
ção do Plano Diretor de Arborização 
Municipal, a Prefeitura está dispo-
nibilizando para consulta da popu-
lação, no site oficial, a minuta e 
o caderno técnico que orientam o 
plano, fruto de um trabalho coletivo 
de organização e fortalecimento das 
políticas públicas voltadas a arbori-
zação de Umuarama.

“Muito tem se falado a respeito 
das mudanças climáticas e da neces-
sidade de medidas que minimizem 
os efeitos do aquecimento global. 
Algumas propostas são inovadoras 
e demonstram uma nova consciência 
a partir de conhecimentos recentes, 
principalmente quanto à redução da 
emissão de carbono. Entretanto, 
outras práticas já bastante conhe-
cidas, como a arborização de ruas, 
estão recebendo um novo fôlego”, 
propõe o projeto.

O plano visa a fundamentação de 
estratégias e ações para melhoria 
da sensibilização e percepção da 
arborização, com dados e informa-
ções atualizadas, a fim de elaborar 
um diagnóstico socioambiental do 
município para melhorar os pontos 
deficitários. Ele foi desenvolvido a 
partir do plano de arborização de 
2016, elaborado em parceria com 
a Associação de Defesa ao Meio 
Ambiente (Adema) e Universidade 
Paranaense (Unipar).

Cópias para análises
Conforme orientação do Comitê de Trabalho Interinstitucional para Análise 

dos Planos de Arborização Urbana do Paraná, o município deve disponibilizar 
cópia do plano de arborização para consulta à população em meio de fácil 

acesso, como o site oficial do município, inclusive para solicitar a poda ou reti-
rada de árvores. “Desta forma, para garantir o acesso à informação e a partici-
pação popular, que assegura mais efetividade à proposta que futuramente será 
submetida ao Poder Legislativo, a fim de que se torne Lei Municipal, colocamos 
o plano à disposição da população”, disse o diretor de Meio Ambiente da Pre-

feitura, Matheus Michelan Batista. O conteúdo pode ser baixado no site umua-
rama.pr.gov.br na aba “Meio Ambiente” em Serviços ao Cidadão. A população 

pode contribuir com sugestões ou esclarecer dúvidas também por e-mail direto 
plano.arborizacao@umurama.pr.gov,br.

O plano tem a finalidade de elaborar um diagnóstico socioambiental do município para melhorar os pontos 
deficitários

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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