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TCE constata que 4.687 
servidores estaduais 
receberam auxílio 
emergencial 
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Iniciada revitalização 
da calçada e da pista de 
caminhada do 
bosque do Xetá 

Parque Ambiental 
Municipal terá pavilhão 
e estacionamento 
com 250 vagas 

Registro de imóveis online 
aumentou 600% no Paraná
O registro de imóveis online aumentou 600% no Paraná, revela a Central Registrado-
res de Imóveis do Paraná, plataforma gerida pela Aripar (Associação dos Registrado-

res de Imóveis do Paraná) e que reúne todos os 200 cartórios de Registro de Imóveis 
do Estado. O crescimento é motivado não apenas pelo cenário de isolamento social 
devido à covid-19, mas também pela possibilidade do envio de documentos em for-

mato eletrônico. Em Umuarama, ano passado foram feitos dois registros online; neste 
ano, apenas um dos cartórios já registrou 32 geridos pela plataforma. l Pág. 8e9

CPI do Transporte 
Após a conclusão dos trabalhos, o relatório final da CPI do Transporte Coletivo, instaurada ano 
passado, será apresentado hoje na Câmara Municipal de Umuarama. A previsão era de que o 
resultado dos trabalhos fosse apresentado na próxima sessão ordinária, na segunda-feira (8), 

mas os membros se reuniram e decidiram antecipar a apresentação. l Pág. 3
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Repasse vetado
O presidente Jair Bolsonaro sancionou com vetos uma lei 
que poderia liberar R$ 8,6 bilhões para Estados, Distrito 
Federal e municípios comprarem equipamentos e materiais 
de combate à covid-19. O projeto original aprovado pelo 
Congresso Nacional previa a extinção do Fundo de Reserva 
Monetária, mantido Banco Central, e a destinação dos 
recursos para o enfrentamento da pandemia. Mas Bolsonaro 
vetou todos os dispositivos que vinculavam o uso do 
dinheiro à batalha contra o coronavírus.

Catástrofe fiscal
Por fim, o vice Mourão afirma que, “se o País 
já enfrentava uma catástrofe fiscal herdada de 
administrações tomadas por ideologia, ineficiência e 
corrupção, agora, diante da social que se impôs com 
a pandemia, a necessidade de convergência em torno 
de uma agenda mínima de reformas e respostas é 
incomensuravelmente maior. Mas para isso é preciso 
refletir sobre o que está acontecendo no Brasil. Quando 
a opinião se impõe aos princípios, todos perdem a razão. 
Em todos os sentidos”.

Deixando a pasta
O secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, 
deputado Ney Leprevost, oficializou na tarde de ontem 
(quarta-feira, 3) sua decisão de deixar a pasta e de reassumir 
sua cadeira na Câmara Federal, ao mesmo tempo em que 
se desincompatibiliza do cargo pública para poder concorrer 
à prefeitura de Curitiba pelo PSD. Em mensagem de 
despedida, Leprevost agradece aos servidores da Sejuf e à 
parceria com outros órgãos do estado durante sua gestão.

Fundo irregular
O Fundo de Reserva 
Monetária foi criado em 
1966 para que o Banco 
Central tivesse reserva para 
atuar nos mercados de 
câmbio e de títulos. O fundo 
está inativo desde 1988 e 
foi considerado irregular 
pelo Tribunal de Contas 
da União (TCU). No ano 
passado, o Executivo editou 
uma medida provisória que 
liberava os recursos para o 
pagamento da dívida pública 
de estados e municípios. 
Mas um projeto de lei de 
conversão aprovado em 
maio último pelo Congresso 
Nacional mudou essa 
destinação para o combate à 
Covid-19.

Tolerância e diálogo
A respeito da baderna 
ocorrida em SP, RJ e 
Curitiba, o vice-presidente, 
Hamilton Mourão disse 
que “a legítima defesa da 
democracia está fundada 
na prática da tolerância e 
do diálogo”. “Baderneiros 
são caso de polícia”. 
“As cenas de violência, 
depredação e desrespeito 
não podem ser entendidas 
como manifestações em 
defesa da democracia, nem 
confundidas com outras 
legítimas. Desde quando 
ela precisa ser defendida 
por faces mascaradas, 
roupas negras, palavras de 
ordem, barras de ferro e 
armas brancas?”, indaga.
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Correção
O Jornal Tribuna HojeNews corrige a numeração das seguintes edições:
Edição do dia 26/5/2020 de 2458 para 2548 
Edição do dia 27/5/2020 de 2459 para 2549
Edição do dia 28/5/2020 de 2460 para 2550

Edição do dia 29/5/2020 de 2461 para 2551
Edição do dia 2/6/2020 de 2462 para 2552
Edição do dia 3/6/2020 de 2463 para 2553

Relatório final da CPI do 
Transporte acontece hoje

Após a conclusão dos traba-
lhos, bem como a elaboração do 
relatório final, a Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) do 
Transpor te Coletivo, instaurada 
no ano passado, será apresen-
tada hoje (quinta-feira, 04) na 
Câmara Municipal de Umuarama.

A previsão era de que o 
resultado dos trabalhos seria 
apresentado na próxima ses-
são ordinária, que acontece na 
segunda-feira (8), mas os mem-
bros se reuniram e decidiram 
antecipar a apresentação.

A Comissão foi montada com 
o objetivo de averiguar os ter-
mos do contrato de concessão 
firmado entre o Município e a 
Viação Umuarama, detentora 
dos ser viços de transpor te de 
passageiros na cidade.

A apresentação do relatório 
oficial será realizada em sessão 
plenária na Câmara Municipal e 
também será transmitida ao vivo 
pelo site e fanpage no Facebook 
da Casa de Leis.

O levantamento se iniciou no 
mês de setembro do ano passado 
e no decorrer das investigações, 
aconteceram diversas sessões 
públicas transmitidas ao vivo e 
reuniões, ocasião em que foram 
ouvidos usuários dos serviços 
do transporte coletivo municipal, 
representantes da Viação Umua-
rama, agentes públicos e políticos 
que fizeram parte do acompanha-
mento dos trabalhos da empresa 
durante o período em que presta 
serviços no município.

Durante o trabalho realizado 
pelos vereadores membros da 
Comissão, foram emitidos 137 

Medidas
Os vereadores que 
compõe a CPI afirmam 
que tomarão medidas 
no âmbito do legislativo 
municipal para solu-
cionar os problemas e 
ilegalidades constatadas. 
Após a divulgação oficial 
do relatório, a Comissão 
realizará o encaminha-
mento de cópias do 
documento às diversas 
entidades envolvidas, entre elas o Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado 
do Paraná, OAB Umuarama, Prefeitura Municipal de Umuarama, assim como 
entidades da sociedade civil organizada como Rotarys Clubs, Lions Clubs, Maço-
naria, Igrejas, Sindicatos, estando à disposição de qualquer cidadão que queira ter 
conhecimento dos trabalhos por meio de cópias.

ofícios e realizadas de 15 reuniões, 
cujo resultado de todas será apre-
sentada no relatório final, além de 

apresentar um diagnóstico deta-
lhado do serviço prestado pela 
empresa e sua efetividade.

ASSESSORIA

MEMBROS se reuniram e decidiram fazer a apresentação final dos trabalhos nesta quinta-feira, às 
14h na Câmara

GERENTE da Viação Umuarama, Vandeley Mitsuo (à esquerda) sendo ouvido em uma das 
sessões da Comissão

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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Superintendente
da PF no Paraná

4.687 que servidores estaduais
receberam auxílio emergencial

O levantamento feito pelo 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR), Controladoria-Geral 
da União (CGU) e Controlado-
ria-Geral do Estado do Paraná 
(CGE), que identificou o 
pagamento indevido do auxí-
lio emergencial do governo 
federal para 10.648 agentes 
públicos de prefeituras para-
naenses também descobriu 
que 4.687 servidores esta-
duais ativos e inativos dos 
diversos poderes receberam 
da mesma forma, um mon-
tante de R$ 3.265.200.

Foi apurado ainda que 
cerca de 80% dos depósitos 
foi feita diretamente pelo 
governo federal, com base 
em cadastros já existentes, 

O atual corregedor-ge-
ral da Polícia Federal (PF), 
o curitibano Omar Gabriel 
Haj Mussi, será o novo 
superintendente da PF no 
Paraná no lugar de Luciano 
Flores. A mudança deve 
ser publicada nos próxi-
mos dias no Diário Oficial 
da União (DOU).

Mussi é delegado de car-
reira desde 1999 e ex-su-
perintendente da PF em 
Alagoas. Ele também já foi 
diretor de Administração e 
Logística da Polícia Federal.

A nova função de Luciano 
Flores não está definida, 
mas o delegado deve assu-
mir uma representação da 
Polícia Federal no exterior.

Flores é delegado desde 
2002. Atuou na Operação 
Lava Jato, foi responsável 
por fazer a condução coer-
citiva do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
em 2016 e também já foi 

sem solicitação por parte 
dos beneficiados. Por outro 
lado, existem indícios de 
má-fé e de utilização inde-
vida de CPFs por terceiros.

Os dados foram apura-
dos a partir da relação de 
pagamentos do auxílio emer-
gencial do governo federal 
(Lei nº 13.982/2020), com 
o objetivo de fornecer pro-
teção no período de enfren-
tamento à crise econômica 
causada pela pandemia 
do coronavírus (Covid-19), 
fornecida pela Caixa Eco-
nômica Federal, com paga-
mentos acumulados até 30 
de abril (grupo Bolsa Famí-
lia) e 17 de maio (grupos 
Extracad e CadÚnico).

superintendente da PF em 
Mato Grosso do Sul. Ele 
foi escolhido para supe-
rintendente no Paraná por 
Maurício Valeixo, diretor-
-geral que foi exonerado 
pelo presidente Jair Bol-
sonaro em abril.

O curitibano Omar Gabriel Haj Mussi, 
será o novo superintendente da PF no 
Paraná no lugar de Luciano Flores

DIVULGAÇÃO
Aporte extra
O deputado Michele Caputo 
(PSDB) informou que 142 
hospitais filantrópicos do 
Paraná serão contemplados 
com um auxílio emergencial 
do Ministério da Saúde. O 
aporte extra de recursos 
será de R$ 127,8 milhões 
e poderá ser utilizado no 
reforço à retaguarda de 
atendimento aos pacientes 
com covid-19. “Trata-se 
de uma excelente notícia 
para esses hospitais, que 
vem enfrentando sérias 
dificuldades para se 
manter neste momento de 
pandemia”.

Sem advogar
A Comissão de Ética da 
Presidência da República 
proibiu que o ex-ministro 
Sergio Moro (Justiça e 
Segurança Pública) advogue 
por um período de seis meses. 
No entanto, foi autorizado a dar 
aulas e escrever artigos para a 
imprensa. No período em que 
durar a proibição, Moro seguirá 
recebendo o salário de R$ 31 
mil, pago aos integrantes do 
primeiro escalão.

Ajuste suspenso
O Senado aprovou o projeto 
de lei que suspende o 
ajuste anual de preços 
de medicamentos e de 
planos e seguros privados 
de assistência à saúde. Os 
preços de medicamentos, 
conforme o projeto, ficam 
congelados por 60 dias e 
o de planos de saúde por 
120 dias. O projeto tem que 
passar agora pela Câmara 
dos Deputados. 

Especialidade
O governador Ratinho 
Junior repassou R$ 8,1 
milhões para a conclusão 
do Hospital Oncopediátrico 
Erastinho, braço do 
Hospital Erasto Gaertner, 
em Curitiba. Com previsão 

para ser inaugurado em 
agosto, a nova unidade será 
especializada no tratamento 
do câncer infantojuvenil. A 
contrapartida por parte do 
centro médico é de pouco 
mais de R$ 165 mil. A nova 
unidade terá 50 leitos de 
atendimento especializado. 
O Estado já havia repassado 
R$ 12 milhões para a 
construção da edificação.

Duplicando...
A Rodonorte liberou mais 
um segmento da duplicação 
da BR-376, a Rodovia do 
Café, entre Ponta Grossa 
e Apucarana. O trecho se 
soma aos mais de 100 km 
duplicados e liberados ao 
tráfego um trecho de sete 
quilômetros entre Mauá da 
Serra e Marilândia do Sul 
(KM 279 ao 272).

Auxílio federal
As prefeituras terão até 
domingo (7) para preencher 
declaração do auxílio 
financeiro no Siconfi, 
segundo a Secretaria do 
Tesouro Nacional. Estados 
e municípios terão de 
preencher o documento 
para receber o auxílio 
financeiro emergencial 
da União. Na segunda-
feira (8), deve começar as 
transferências. 

Recuperação econômica
O governador Ratinho 
Júnior destacou a 
estruturação do Estado 
para o enfrentamento 
ao coronavírus e o 
planejamento para a 
recuperação econômica pós-
pandemia. O caminho para 
a retomada do crescimento 
passa por investimentos 
públicos e privados, ressaltou 
o governador, destacando que 
a segurança institucional 
e a força do agronegócio 
contribuem com a melhoria 
desse cenário.
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Iniciada revitalização das calçadas 
e da pista de caminhada do bosque

As obras de revitalização dos 
passeios, implantação de gradil e 
melhorias no Bosque dos Xetá já foi 
iniciada. A empresa contratada pelo 
município começou pela remoção das 
calçadas antigas na Rua do Bosque e 
está avançando rumo à Parigot de 
Souza. Outra equipe vai começar 
os trabalhos no lado da Castelo 
Branco, próximo da antiga Sala Aré.

A intenção do prefeito Celso 
Pozzobom é tornar o bosque mais 
seguro, atrativo e estruturado para 
o uso da população em passeios, 
caminhadas, exercícios físicos e 
pedaladas, além de corridas leves e 
outras atividades. “Queremos estar 
com tudo pronto até o final de outu-
bro, para que a estrutura seja usada 
já no próximo verão”, disse.

Com recursos do Contrato de 
Financiamento à Infraestrutura e 
ao Saneamento (Finisa) do Ministé-
rio das Cidades/ Caixa Econômica 
Federal, o município investirá R$ 
972,6 mil na revitalização da pista 
de caminhada, construção de ciclo-
via e de nova pista externa, além 
da implantação de paisagismo 
e gradil (cercamento) em todo o 
entorno do bosque. O prazo de 
conclusão é cinco meses.

Vacina contra a gripe com horários ampliados

Melhorias
A revitalização do bosque começou com a implantação de um canal 

aberto com 115 metros de extensão onde uma grande galeria pluvial foi 
destruída pela ação do tempo. A obra é emergencial e busca eliminar um 

foco erosivo que vinha avançando em direção das avenidas Castelo Branco 
e Parigot de Souza. O projeto, de grande complexidade dadas as condições 
do terreno, tem investimento de R$ 1 milhão 144 mil também em recursos 
do Finisa, e inclui uma nova galeria dupla com tubos de grande capacidade, 

partindo da Av. Castelo Branco, próximo a Sala Aré.

A Secretaria de Saúde de Umua-
rama preparou novas ações para refor-
çar a Campanha Nacional de Vacina-
ção contra a Gripe, prorrogada pelo 
Ministério de Saúde até o próximo 
dia 30 em todo o país. A vacinação 
está sendo oferecida em horários 
especiais e locais de movimento, 
informados pelos agentes comuni-
tários de saúde de cada região.

Nesta quinta-feira, 4, a equipe 
da unidade Centro de Saúde Escola 
fará a vacinação de gestantes, 

crianças e puérperas – grupos prio-
ritários – 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 (na esquina da Av. Rio 
Grande do Norte com Rua Pinguim, 
Zona 6) disponibilizará a vacina de 
segunda a sexta, das 17h às 19h, 
até o próximo dia 30.

Outras Unidades Básicas de 
Saúde (UBS) que terão datas e 
horários especiais são: Bem Estar 

– 10, 23 e 29/06, das 17h às 19h 
e no dia 20/06, das 8h às 12h; 
Vitória Régia – 04/06, das 17h às 
19h; San Remo – 04/06, das 17h 
às 20h; Cidade Alta – 04/06, das 
17h às 20h; Distrito de Lovat – 
06/06, das 13h às 16h; Conjunto 
Sonho Meu – 06/06, das 13h30 
às 16h30; Primeiro de Maio e Par-
que Jabuticabeiras – 09/06, das 
17h às 20h; Cohapar II – 09/12, 
das 17 às 20h; Parque Industrial 
– 20/06, das 8h às 17h.

COM recursos do Finisa o município investirá R$ 972,6 mil na revitalização e implantação de paisagismo

TIAGO BOING/ASSESSORIA-PMU
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Parque Ambiental terá pavilhão 
e estacionamento com 250 vagas

O prefeito Celso Pozzobom e o 
diretor de Meio Ambiente do muni-
cípio, Matheus Michelan Batista, 
visitaram as obras do futuro parque 
ambiental em construção no antigo 
Complexo Poliesportivo, na tarde 
de ontem (3). A grande movimenta-
ção de terras para composição dos 
taludes tem mudado o aspecto 
do local a cada semana, bem 
como o plantio de grama para 
auxiliar na fixação e evitar o sur-
gimento de focos erosivos.

“Estamos discutindo detalhes 
do projeto que serão implementa-
dos nas próximas semanas, como 
a pavimentação das pistas de 
caminhada e de ciclismo e o plan-
tio de árvores, já adiantando o pai-
sagismo. Teremos um grande bos-
que de ipês naquela área, porém 
com bastante espaço aberto para 
o passeio e o convívio dos visitan-
tes”, afirmou Pozzobom.

Realizada em etapas, dado o 
grande volume de serviços neces-
sários, a obra completa tem custo 
estimado de R$ 5 milhões. Além 
da parte ambiental, o parque terá 
um pavilhão coberto e sem pare-
des laterais para realização de fei-
ras, festivais e estrutura para rea-
lização de eventos, banheiros e um 
estacionamento com 250 vagas.

Os visitantes terão à disposi-
ção duas pistas, uma para cami-
nhada e outra para ciclismo; 
quadras espor tivas de futsal, 
basquete, basquete 3x3, vôlei 
de quadra, vôlei de areia e tênis; 
um amplo parque infantil e um 
parque para animais. O projeto 
prevê ainda a revitalização do pré-
dio que abrigava as cabines de 
imprensa, na época do estádio, 
e uma ampla arborização. Haverá 
acessos pela Avenida Parigot de 
Souza e Rua Capital da Amizade.

Resistente ao tempo
O trabalho envolve equipes e maquinários das secretarias municipais de 

Serviços Rodoviários, com a supervisão do secretário Mauro Liutti, e de Obras, 
Planejamento Urbano, Projetos Técnicos e Habitação, do secretário Isamu Oshima. 

O diretor de Obras, Nélio Guazzelli, explica que o projeto prevê o mínimo de 
construções e impermeabilização, com materiais e grande capacidade de absorção 

da água da chuva, e privilegia a cobertura verde. Nos últimos dias, máquinas da 
prefeitura avançaram na construção de mais uma faixa de taludes e recuperação 
de um ponto atingido pela erosão. “Logo vamos realizar os serviços preliminares 
para construção das pistas de caminhada e passeio de bicicleta. As outras benfei-

torias serão implantadas em etapas futuras” completou Guazzelli.

REALIZADA em etapas, dado o volume de serviços, a obra completa tem custo estimado de R$ 5 milhões
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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
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 +0,33% 21,47 
ItauUnibanco PN +2,65% 25,92 
Bradesco PN +4,45% 21,59 
IRB Brasil ON +25,00% 10,75 
Gol PN +16,41% 17,59 
Cyrela ON +14,78% 20,89

IBOVESPA: +2,15% 93.002 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 108,89
Libra est. 0,79
Euro 0,89
Peso arg. 68,81

% dia comp. venda % mês 
COMERCIAL -2,4% 5,0850 5,0860 -4,8%
PTAX  (BC) -4,0% 5,0510 5,0516 -6,9%
PARALELO -2,5% 4,7500 5,3700 -4,8%
TURISMO -2,6% 4,7500 5,3500 -4,8%
EURO -3,3% 5,6798 5,6810 -5,8%

R$/m2 %m %ano %12m
Paraná (MAI) 1.611,44 0,08 1,12 4,98
Oeste (ABR) 1.619,68 0,10 0,81 5,63

DÓLAR 03/06

Iene R$ 0,0464
Libra est. R$ 6,37
Peso arg. R$ 0,07
R$1: 1316,14 guaranis

POUPANÇA - TR

US$ 1 É IGUAL A: MOEDAS X REAL

BOVESPA 03/06

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 03/06 R$/sc SEM 30d.

LOTES/ATACADO

SOJA Cascavel 97,50 -1,0% 0,0%
SOJA Paranaguá 104,00 0,0% 0,0%
MILHO Cascavel 45,00 2,3% 9,8%

SOJA 857,50 7,00 0,9%
FARELO 286,30 2,60 -2,1%
MILHO 324,00 -0,25 1,7%
TRIGO 512,00 4,00 -0,9%

SOJA 93,12 -1,4% 5,7%
MILHO 40,00 0,0% 6,8%
TRIGO 62,33 0,0% 5,2%
BOI GORDO 183,32 0,7% 1,1%
FRANGO 2,80 0,0% 0,0%

PREÇO PRODUTOR (DERAL/SEAB)
Em 03/06 PR DIA 30d.

Em 03/06 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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A Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, através da Secre-
taria de Obras e, em parceria com a Penitenciária Estadual (Peco), 
está confeccionando tampas de boca de lobo e, também, totens 
que serão utilizados para fixação de placas em vias públicas. Com 
esta parceria, o município economiza até 60% do valor de cada 
produto, em comparação à fabricação por empresa terceirizada. A 
prefeita Helena Bertoco agradece o apoio e a parceira do Diretor 
da PECO, Sandro Bariquelo, afirmando estar sempre à disposição 
para novas parcerias e ações.

Coronavírus em
Cruzeiro do Oeste

A Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Cru-
zeiro do Oeste registrou 
na tarde de ontem (quar-
ta-feira, 03), que novos 
seis casos de coronaví-
rus estão sendo inves-
tigados naquela cidade. 
Estes são de pessoas 
aguardando resultado 
de exames. Ainda foi 
ver i f icado que exis -
tem 17 pessoas sendo 
monitorados, todas em 
isolamento domiciliar 
e uma pessoa inter -
nada em Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) 
que está aguardando 
resultado do exame.

De acordo com a 

secretaria nenhum caso 
positivado contraiu o 
vírus dentro do muni-
cípio, sendo todos tra-
balhadores que adqui-
riram a doença fora da 
cidade. Segundo os 
levantamentos, qua-
tro trabalham em uma 
empresa de Cianor te 
e um trabalha em uma 
empresa de Umuarama.

A Secretaria de Saúde 
aler ta para que sejam 
redobrados os cuida-
dos preventivos, como 
a higiene constante das 
mãos e super fícies, uti-
lização de máscaras e, 
principalmente, o isola-
mento social.

ASSESSORIA

Shoppings no vermelho
A reabertura de shoppings 
em várias cidades do País tem 
revelado cenário desanimador 
para o setor. A ALSHOP, a maior 
associação de lojistas de shoppings 
do Brasil - presentes em cerca de 
300 unidades - revela à Coluna 
que até 20% das 105 mil lojas da 
sua carteira estão em processo de 
fechamento ou já foram fechadas 
diante da crise econômica gerada 
pela pandemia do coronavírus. 
Isso significa mais de 120 mil 
desempregados na praça desde 
março, segundo pesquisa da 
entidade com suas associadas. A 
Abrasce, a gigante associação de 
donos de shoppings, não passou 
seus números.

Exército voa 
O Exército Brasileiro vai realizar 
um sonho, o de ter sua própria 
frota aérea para apoio a tropa 
e logística em operações - hoje 
o EB precisa do apoio da FAB. 

Exército voa 2
O presidente Jair Bolsonaro 
assinou o Decreto 10.386, 
determinando que Marinha e 
Aeronáutica elaborem cooperação 
para a reestruturação da aviação 
do Exército.

Adeus, Disney?
A Embaixada dos Estados 
Unidos já recebeu dezenas 
de telefonemas de denúncias 
com nomes de militantes e 
apoiadores do Antifas no Brasil. 
Como notório, o grupo foi 
enquadrado como terrorista 
pelo presidente Donald Trump. 

Brazuca 
O brasileiro Danilo Sena, 
pernambucano há 20 anos 
radicado nos EUA, se elegeu 
ontem deputado pelo Estado 
de Massachusetts, pelo 
Partido Democrata. Obteve 
4.226 votos. Foi eleito por seis 
distritos, na região polarizada 
pela cidade de Boston. É a 
primeira vez que um brasileiro 
ganha essa posição no Estado.

Te cuida, Frota
O advogado Paulo César de 
Faria, de Brasília, e outros sete 

signatários representaram na 
Procuradoria-Geral da República 
contra o deputado federal 
Alexandre Frota (PSDB-SP). 
Requerem que o MPF investigue 
suposto crime de incitação 
à violência nos posts do 
parlamentar nas redes sociais 
sobre os protestos nas ruas.

Mapa astral
O mapa astral de junho para o 
prefeito Geraldo Júlio, do Recife, 
prevê dias nebulosos. Além do 
desafio de explicar ao povo que 
foi legal a compra supostamente 
superfaturada de 500 
respiradores por R$ 11 milhões, 
de uma empresa veterinária 
(!), terá que diminuir a tensão 
dentro do PSB municipal, em 
ano eleitoral.

Mapa judicial
Não bastasse esse cenário, o 
irmão do saudoso Eduardo 
Campos, o advogado Antônio 
Campos anda quieto e provoca 
tensão nos socialistas. Seu 
depoimento bomba sobre 
supostas irregularidades da 
cúpula do PSB em Pernambuco 
está em segredo de justiça.

Imparcial?
Conselheiros da Agência 
Nacional do Petróleo estão 
estupefatos com a ousadia 
bajuladora de repórter que 
venceu o Prêmio Plural de 
Jornalismo 2019 e conota 
estar a serviço da entidade 
que o condecorou. Ele produz 
reportagem para denegrir a 
imagem da ANP, que autorizou 
recentemente projeto inovador 
para o mercado de combustíveis. 

É que...
...O projeto contraria os 
interesses das distribuidoras 
de combustíveis, que estavam 
à frente da Plural e foram 
condenadas pelo Cade pela 
prática de cartel. 
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O Paraná constatou um aumento 
de 600% nos registros de imóveis 
feitos de forma totalmente online 
em abril, em comparação com o 
mês de fevereiro, quando a pande-
mia causada pelo novo coronaví-
rus ainda não havia chegado ao 
Brasil. Os números são da Cen-
tral Registradores de Imóveis do 
Paraná, plataforma gerida pela 
Associação dos Registradores de 
Imóveis do Paraná (Aripar) e que 
reúne todos os 200 Cartórios de 
Registro de Imóveis do Estado.

O crescimento é motivado não 
apenas pelo atual cenário de iso-
lamento social, devido a Covid-19, 
mas, também, pela possibilidade do 
envio de documentos para registro 
em formato eletrônico, a partir da 
publicação do Provimento nº 94, do 
Conselho Nacional da Justiça (CNJ). 
A norma, que trata sobre o funcio-
namento dos cartórios durante o 
período de pandemia, prevê que os 
serviços sejam prestados em todos 
os dias úteis e, preferencialmente, 
em regime de plantão à distância, o 
que motivou ainda mais a utilização 
dos serviços eletrônicos.

Gabriel Fernando do Amaral, 
diretor de tecnologia, informática 
e inovação da Aripar, destaca a 
importância das normativas que 

Isolamento social
As normas editadas no período 
abriram a possibilidade dos Cartórios 
de Registros de Imóveis aceitarem 
documentos eletrônicos de uma 
fonte segura (outros meios que 
comprovem a autoria e integridade 
do arquivo), sem a obrigatoriedade 
da utilização do certificado digital no 
formato ICP-Brasil, ou a digitalização 
por quem possua o certificado e se 
responsabilize pela digitalização, a 
exemplo de notários e gerentes de 
bancos.O diretor da Aripar destaca 
o perfil dos usuários deste novo 
modelo de serviço. “Nesse universo, 
o que mais chama a atenção é 
que, apesar de os serviços estarem 
disponíveis para qualquer pessoa, o 
maior acréscimo foi de usuários que 
chamo de ‘institucionais’: aqueles 
que fazem mais de cinco pedidos por 
mês e vão ao registro, na maior parte das 
vezes, por interesse de terceiros, ou com 
alguma finalidade integrada a sua ativi-
dade empresarial, que é o que acontece 
quando Instituições Financeiras e Tabelio-
natos procuram os serviços do Registro 
de Imóveis. No período de fevereiro a 
abril, 74% dos pedidos foram encami-
nhados por clientes institucionais”.

Pelo novo procedimento, os 
documentos para registro de imó-
veis agora são enviados à Cen-
tral online pelo usuário/interes-
sado, após cadastro com dados 
básicos (ou login e senha), que 
em seguida remete para o Car-
tório correspondente. A unidade 
recepcionará o documento e fará 
o cálculo do valor do serviço e 
eventuais taxas incidentes. Após 
o pagamento, o Cartório vai pro-
tocolar o título, seguindo-se o 
mesmo trâmite que seria aplicado 

Registro de Imóveis online aumentou 600% no Paraná

flexibilizaram, sem perda de segu-
rança jurídica, a possibilidade do 
envio de documentos aos Cartórios 
de Imóveis. “Verificamos substan-
cial crescimento na procura por 
serviços eletrônicos no Registro 
de Imóveis do Estado do Paraná. 
Anteriormente, os serviços mais 
utilizados eram os de pesquisa de 
bens e de certidões, mas o mês de 
abril apresentou uma procura 358% 
maior em relação ao mês de março 
para o envio de escrituras e outros 
títulos eletrônicos”, aponta.

ATENDIMENTO online cresceu e comunidade está se acostumando a utilizar sistema

FOTOS: ALEX MIRANDA

Como Usar o Serviço
a um documento apresentado fisi-
camente, com a vantagem de o 
usuário não precisar se deslocar, 
podendo recorrer ao serviço de 
forma confortável a qualquer horá-
rio, e de qualquer local, bastando 
para isso ter acesso à internet.

O e-Protocolo – pelo qual os docu-
mentos são enviados para registro – 
é um serviço que pode ser utilizado 
por qualquer pessoa física ou jurídica, 
como tabeliães de notas, instituições 
financeiras, correspondentes bancários 
e advogados, que poderão apresentar 

títulos eletrônicos para registro ou 
averbação por meio de upload no 
sistema, de maneira a eliminar a 
necessidade de comparecimento ao 
Cartório de Registro de Imóveis.

Podem ser enviados por meio 
da ferramenta, através do ende-
reço eletrônico acima, escrituras 
públicas, instrumentos com ou sem 
força de escritura pública, títulos 
judiciais, títulos administrativos, 
requerimentos autorizações para 
cancelamento de garantias, obser-
vadas as seguintes orientações.

Em Umuarama, por exemplo, o 
número de registros foi muito maior 
do que o esperado.

De acordo com Suzana Sales 
Spricigo, escrevente substituta do 
2º Cartório de Registro de Imóveis 
do município, entre os dias 23 de 
março e 3 de junho deste ano, o 
número de protocolos online regis-
trados somente naquela unidade 
foi de 35, sendo que em todo o 
ano de 2019 foram apenas 2. Já 
os pedidos de cer tidões entre 
o mesmo período de 2020 foi 
de 2101, prontos e finalizados. 
Neste mesmo período, durante 
o ano de 2019 foram finalizados 
1646 pedidos.

Ainda de acordo com a escre-
vente, outras negociações tam-
bém aumentaram durante a pan-
demia. “Tivemos um aumento 
nas renegociações de dívidas e 
muita procura por aditivos, con-
tratos e cédulas. Trata-se de um 
período atípico, onde as pessoas 
estão conseguindo renegociar 

suas dívidas com os bancos e os 
registros de imóveis estão auxi-
liando neste momento, fazendo 
a averbações dos registros nas 
matrículas destas renegociações”, 
explica e ressalta: “Com a pande-
mia, procuramos difundir a central 
eletrônica. Mesmo assim, manti-
vemos as por tas aber tas para o 
público que não tem tanto acesso 
e conhecimento de manuseio do 

sistema pela internet”.
Suzana conta que os cartórios 

teriam que manter as portas fecha-
das até o dia 30 junho, dando pre-
ferência aos contratos. “Como é 
grande a demanda de pessoas com 
pouco acesso à internet, vimos a 
necessidade de abrir as por tas 
para facilitar a vida da nossa socie-
dade, principalmente dos que pre-
cisam de nossos serviços”.

Portas abertas

2º Cartório de registro de Imóveis de Umuarama está atendendo online e fisicamente
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O e-Protocolo – pelo qual os docu-
mentos são enviados para registro – 
é um serviço que pode ser utilizado 
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ferência aos contratos. “Como é 
grande a demanda de pessoas com 
pouco acesso à internet, vimos a 
necessidade de abrir as por tas 
para facilitar a vida da nossa socie-
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LIONS CLUBE DE UMUARAMA 
Distrito LD-6 
Data fundação: 21/04/1964 

L I O N S em aça o 
 Reuniões: 4ªs feiras—20:00 horas 

Rua José Dias Lopes. 4994 
Umuarama—Paraná 

Por Mauro Sérgio Ribeiro da Silva—E-mail: msrsilva@uol.com.br 

C O N V E N Ç Ã O  V I R T U A L  
A 50ª Con-
venção do 
Distrito LD-6 
aconteceu 
nos dias 30 
e 31 de 
maio, pela 
primeira vez 

de maneira virtual, através de vídeo conferência 
e transmissão pelo Facebook. O governador do 
Distrito LD-6 Gilberto São João foi quem condu-
ziu a reunião com seu carisma permanente e 
contou com a participação de diversas autorida-
des Leonísticas, além de centenas de Companhei-
ros Leões que puderam acompanhar em tempo 
real o evento e interagir enviando mensagens.  

Uma das finalidades da 
Convenção era a vota-
ção e eleição do novo 
dirigente do Distrito LD
-6 para o AL 
2020/2021. Após a apu-
ração dos votos foi con-
firmado a eleição do 
Casal Governador Ari 
Eduardo Stroher e es-

posa Suely, do Lions Clube de Mandaguari.  

N O V O  G O V E R N A D O R  D O  L I O N S  

Operação Flagellum da PRF na fronteira
A Polícia Rodoviária 

Federal (PRF) prendeu 
dois jovens com maco-
nha e uma arma no início 
da manhã de ontem (3), 
assim que abordaram um 
táxi na rodovia BR-487 
em Alto Paraíso (65 km 
de Umuarama). Na oca-
sião, dois passageiros 
(de 21 e 25 anos), se 
mostraram muito nervo-
sos com a abordagem e 
os policiais então inicia-
ram uma vistoria.

Com um deles foi 
encontrado um revólver 
de calibre 38, com uma 
munição intacta. Uma 
bolsa estava no porta-ma-
las, contendo 18,05 qui-
los de maconha. A dupla 
é moradora em Campo 
Mourão e seguiam de 
táxi de Naviraí/MS e 
levariam a droga para a 
cidade de origem.

O motorista do táxi 
foi liberado por não ter 
ligação com os trafican-
tes, que foram presos 
e conduzidos à Delega-
cia de Polícia Civil em 
Xambrê, para o registro 
dos crimes de tráfico de 
drogas e porte ilegal de 
arma de fogo.

OPERAÇÃO 
FLAGELLUM

Uma ação foi desen-
cadeada pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
em 30 de maio e atinge 
simultaneamente os esta-
dos do Paraná e Mato 
Grosso do Sul, ocasião 
em que foi reforçado o 
enfrentamento ao crime 
organizado nas rodovias 
federais de forma estraté-
gica. Ocupando posições 
geográficas estratégicas 
na América do Sul, fazem 
fronteira com Paraguai e 

Bolívia, países reconhe-
cidamente responsá-
veis pela fabricação e 

fornecimento de drogas 
para Brasil e outros paí-
ses do mundo.

FOTO feita de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal que atua na 
Operação Flagellum

DIVULGAÇÃO
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horóscopo
Áries 21/03 a 20/04

Manhã perfeita para se dedicar aos seus interesses e tirar pro-
veito do seu poder de concentração no trabalho. Lua e Júpiter 
fecham na parceria, renovam sua confiança interior e dão força 
para superar obstáculos. Bom momento para transformar desafios 
em oportunidades. 

Touro 21/04 a 20/05
Fechar na parceria com os colegas será uma boa estratégia para 
administrar os interesses do trabalho. A Lua segue o baile em 
seu signo oposto no período da manhã e troca bons fluidos com 
Júpiter, estimulando as atividades em equipe, a troca de ideias 
e experiências. 

Gêmeos 21/05 a 20/06
Hoje vai contar com ótimo pique para se dedicar ao trabalho 
e aos seus compromissos de rotina. Lua e Júpiter despejam 
ótimas energias pela manhã, impulsionando seus interesses 
profissionais e materiais. Aproveite para terminar as tarefas 
pendentes e resolver questões importantes, sobretudo coisas 
relacionadas com dinheiro. 

Câncer 21/06 a 21/07
Nossa fada sensata Lua passa algumas horas em seu paraíso 
pela manhã e faz ângulo harmônico com Júpiter, enchendo 
seu astral de boas vibes e seu coração de esperança. Essa 
influência que chega do céu vai realçar seu charme e simpatia, 
favorecendo seus relacionamentos. 

Leão 22/07 a 22/08
Assuntos do lar e relacionados com sua família vão exigir um 
pouco mais de atenção durante a manhã. Quem manda o papo 
reto é a Lua, que conclui a passagem por sua Casa 4 nesse 
período e ainda forma aspecto superpositivo com Júpiter. 

Virgem 23/08 a 22/09
A fada sensata da Lua escorpiana fortalece seu lado perspicaz 
e deixa sua comunicação ainda mais eficiente pela manhã. Ela 
também troca likes com Júpiter e garante que você terá muita 
facilidade para conversar e negociar. Há sinal de bons acordos 
no trabalho ou ao lidar com interesses comerciais. 

Libra 23/09 a 22/10
Pela manhã, a Lua envia good vibes para seus interesses mate-
riais e ainda forma aspecto positivo com Júpiter, indicando um 
período oportuno para ampliar seus ganhos. Você pode encontrar 
alternativas simples e viáveis para incrementar sua renda. 

Escorpião 23/10 a 21/11
Carisma, pensamento positivo, simpatia e bom papo ajuda-
rão você a se sair bem em qualquer situação, ainda mais 
pela manhã. Quem garante é a fada sensata da Lua, que 
atravessa o terceiro decanato do seu signo e troca ótimas 
vibrações com Júpiter. 

Sagitário 22/11 a 22/12
Embora passe a manhã em seu inferno astral, a Lua vai formar 
aspecto benéfico com Júpiter, seu regente, revelando que o 
período será muito favorável para lidar com questões que envol-
vam grana. Sua intuição estará tinindo.

Capricórnio 22/12 a 20/01
A Lua escorpiana vai fortalecer seus ideais e ainda trocará likes 
com Júpiter, dando sinal verde para você alcançar um objetivo 
importante. Pode se associar a alguém para cumprir uma meta 
de trabalho ou transformar um projeto em realidade. 

Aquário 21/01 a 19/02
Se depender das influências da Lua, você vai acordar com a 
mente focada em suas ambições e pensará em estratégias para 
colocar suas metas em ação. Em sintonia com Júpiter, a Lua 
vai te dar determinação e força de vontade para explorar suas 
habilidades e seus talentos no trabalho. 

Peixes 20/02 a 20/03
A fada sensata da Lua envia muitas energias para os seus relacio-
namentos, fica de buenas com Júpiter e revela que a manhã será 
propícia para trocar ideias, experiências e impressões. À tarde, o 
clima muda um pouco, mas continua positivo. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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(44) 99966-1716 zeliacasoni@gmail.com

Zélia Casoni

Happy Day
Hoje é dia de cumprimentos para os 

leitores da coluna -, Suely Berlino, Ciro 
Guazzelli, José Roberto de Moraes , Rosi 
Tozzi, Fernanda da Silva Moura, Mauro 
Soares de Oliveira, Neusa Fernandes de 

Andrade e Jose Antonio Garcia Aguilar. Da 
coluna: felicidades.

“Dois amigos ficam contentes quando chega um terceiro 
e três quando o quarto se reúne a ele, basta que o recém 

chegado tenha as necessárias qualificações para tornar-se um 
verdadeiro amigo. Eles podem dizer, como as almas abençoa-
das dizem em Dante: “Está chegando alguém que vai ampliar 
nosso amor”. Pois neste tipo de amor “dividir não é remover”. 

(C.S.Lewis)

+ amor
Procurando uma boa 
live para curtir com 

seu amor ou aprovei-
tar o clima romântico 
do Dia dos Namora-
dos? O ator e cantor 
Daniel Boaventura 
comanda  no dia 11 
de junho, véspera da 
data, às 19h, em seu 
canal no Youtube, 

uma live onde inter-
preta os sucessos do 
ícone Frank Sinatra. 

Fica a dica.

LOVE
Luci  e Júnior, simplesmente! Eles são eternos namorados ‘eternizados’ 
neste clique em que transbordam amor.  Casados há  um ano renovam a 

cada dia o amor, o companheirismo e a alegria de viver.  

THIAGO CASONI
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 Superando a CRISE!

Foco
Aline Santaroza, de Maringá, proprietária 
de um ateliê do setor de brindes perso-
nalizados, é uma das participantes do 
Programa Sebrae Delas. “Quando tudo 

aconteceu [a pandemia], foi um choque. 
Na primeira semana, fiquei tentando 

entender o comportamento do mercado. 
Tive alguns cancelamentos e muitas dú-
vidas. O Sebrae Delas me trouxe de volta, 
me fez olhar para a empresa. De início, 

passei a focar na venda de máscaras, mas 
o movimento caiu e passei a estimular 

os clientes a novas formas de consumo”.  
O ateliê tinha, antes da pandemia, três 

públicos-alvo:casamentos, setor corpora-
tivo e nascimentos de bebês. “A procura 
diminuiu muito e resolvi aproveitar o 
movimento menor para focar na parte 

gerencial. A crise forçou a sair da zona de 
conforto. Passei a trabalhar no que pre-

cisávamos fazer. A empresa, por exemplo, 
sempre foi on-line, mas agora estamos 
trabalhando especificamente nisto, com 
planejamento e ajuda da consultora do 

Sebrae”, completa Aline.

O mundo dos negócios exige redirecionamentos constantes. 
A Covid-19 demandou esforços ainda maiores dos empreen-
dedores. No caso do Sebrae/PR, por exemplo, o segundo ano 

do Programa Sebrae Delas deveria ter iniciado em março. 
Mas, a quarentena ocorreu antes e mudanças tiveram que ser 
feitas. Os encontros e as oficinas presenciais foram substitu-
ídos por conferências por vídeo. Atualmente, 294 empreen-
dedoras de todo o Estado participam do Programa do Sebrae 
Nacional, que tem como estratégia a disseminação da cultura 
empreendedora de negócios geridos por mulheres. A pande-
mia forçou mudanças. O Sebrae Delas passou a seguir lógica 

digital, com jornadas semanais que abordam temas como 
gestão estratégica de crise e de pessoas, finanças, controles 
essenciais neste período e negócios digitais, entre outros. 

Empreendedoras que são referências no Brasil compartilham 
suas experiências, por videoconferência.

  Aline Santaroza, de Maringá, proprietária 
de um ateliê de artesanato 

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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EXTRAVIO DE ALVARÁ DE 
LICENÇA MUNICIPAL

RÁDIO ALINE LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 79.465.126/0001-91, situada 
na Avenida Guarani nº 2660, Zona 
IV, nesta cidade de Umuarama, 
Estado do Paraná, vem publicar o 
extravio do ALVARÁ DE LICENÇA 
Nº 16697/1992. Com esta 
publicação o mesmo fica sem 
nenhum efeito legal.

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

Mesmo com as aulas presenciais de graduação e pós-
graduação suspensas por tempo indeterminado, devido 
à pandemia causada pela covid-19, a Unipar segue seu 
calendário da iniciação científica.
Os programas estão com atividades em funcionamento 
regular: Programa de Iniciação Científica (PIC); Programa 
de Iniciação Científica da Educação a Distância 
(PIC-EAD); Programa de Iniciação Científica da Pós-
Graduação (PIC-PG); Programa Institucional de Bolsa de 
Iniciação Científica (PIBIC), mantidos pela Unipar.
E tem ainda o Programa Externo de Bolsa de Iniciação 
Científica (PEBIC) CNPq e Fundação Araucária; e 
Programa Externo de Bolsa de Iniciação Científica para 
o Ensino Médio (PEBIC-EM). 

Na quinta passada, 28, o setor divulgou os nomes dos 
selecionados para o PIC/2020: são 481 acadêmicos, 
que poderão atuar em projetos de pesquisa científica 
da Unipar, com o acompanhamento de professores 
orientadores de alto nível. O PIBIC também já tem os 
selecionados: 120 acadêmicos. Para o PEBIC, os editais 
abrirão na semana que vem.
O PIC da Unipar recebe alunos do ensino a distância e 
da pós-graduação, além dos da graduação. “Este é um 
diferencial da Unipar”, destaca a diretora, professora 
Evellyn Wietzikoski. “Nossos alunos EAD e de pós 
também têm a chance de participar das práticas que 
envolvem este nobre ofício da pesquisa”, complementa.
Ela informa que discentes e docentes estão realizando 
as atividades em encontros remotos, utilizando 
ferramentas de comunicação virtuais: “Revisão 
bibliográfica, compilação de dados, redação de 
relatórios, relatos de experiência, resenhas, artigos... 
tudo isso é possível fazer de casa, já que pode contar 
com o assessoramento pontual do professor”.

Isolamento social não compromete o calendário; 
Instituição tem cerca de 200 projetos de pesquisa 
científica em andamento

Em uma universidade de verdade 
aluno participa de pesquisa!

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Unipar investe em seis programas que, juntos, 
reúnem mais de 500 acadêmicos, todos os anos

Preso depois de
furtar ambulância

PMs de Cruzeiro do Oeste pren-
deram no final da tarde da terça-
-feira (2) um homem de 20 anos 
que havia furtado uma ambulân-
cia. Ele foi levado para a delegacia 
de Polícia Civil. O acusado teria 
chegado ao Hospital Municipal, 
que fica no centro da cidade e 
se aproveitou que a ambulância 
havia sido deixada segundo antes 
em frente ao prédio para receber 
uma paciente que seria transferida. 
O ladrão invadiu o veículo e saiu 
‘pilotando’ em disparada pelo cen-
tro em alta velocidade, seguindo 
até a rodovia PR-323, quando coli-
diu contra um palanque à beira 
da pista, atolando a ambulância. 
Seguido pela PM, ele foi capturado 
e preso em flagrante. A ambulância 
foi devolvida no início da noite à 
Secretaria de Saúde.

DIVULGAÇÃO
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Aciu sorteia R$ 12 mil em prêmios 
no Promoção Dia dos Namorados
Mesmo em um período tão difí-

cil, celebrar o amor é fundamen-
tal. Pensando nisso, a Associação 
Comercial, Industrial e Agrícola 
(Aciu) preparou, em parceria com 
dezenas de empresas associadas, 
uma campanha sensacional para o 
Dia dos Namorados.

Serão sor teados 23 prêmios 
avaliados em um total de R$ 12 
mil. “A promoção é desenvolvida 
exclusivamente no Instagram da 
entidade e já está bombando”, 
explica um dos coordenadores, 
Charles Furlan.

REGRAS
Para par ticipar, é necessário 

cur tir a foto oficial do sor teio, 
seguir o Instagram @aciuumua-
rama, seguir os per fis @sorteioa-
ciu e os per fis dos patrocinado-
res, além de marcar três amigos 
nos comentários, compartilhar a 
foto oficial nos stories e marcar 
o IG @aciuumuarama.

O per fil precisa estar em modo 
público para a conferência das 
regras, no próximo dia 12 (sex-
ta-feira), às 15h. Cabe ressaltar 
que a promoção é válida apenas 
para moradores da região de 
Umuarama.  Em caso de des-
cumprimento de regras, um novo 
sorteio será realizado.

“Ficamos felizes com a ade-
são maciça das empresas, 

Prêmios
Serão sorteados prêmios que vão 
desde vales de valores a serem 
consumidos nos estabelecimentos 
envolvidos, além de confecções, 
calçados, relógios, produtos de 
maquiagem, sessões para cortes de 
cabelo e barba e até ensaios foto-
gráficos. Também serão sorteados 
kits de perfumes, bolsas e acessó-
rios femininos.

demonstrando que o comércio, 
de modo geral, está determinado 
a reverter os efeitos econômicos 

nocivos decorrentes da pande-
mia”, avalia o presidente da Aciu, 
Orlando Luiz Santos.

ORLANDO Santos, presidente da Aciu lembra que a campanha é desenvolvida no Instagram e con-
templará 23 casais

ARQUIVO TRIBUNA HOJE NEWS
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